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INTERACÃO ENTRE O FUNGO Me~a~hizium ani~opliae 

(f~Ersc~L) SOROK1" E OS PRINCIPAIS PARASITÓIDES 

DA BROCA DA CANA-DE-ACÚCAR Via~~aea ~aeeha~ali~ (FABR.) 

RESUf~O 

Autor: MARIA ELISABETE 

GERALDI FOLEGATTI 

Orientador: Dr. SÉRGIO BATISTA ALVES 

A presente pesquisa visou determinar as <" 
pOSS1-

veis interaç6es entre o fungo Me~a~hizium ani~opliae (Metsch.) 

Sorok. varo minon (Padrão A), isolado PL-43, e os principais i 

nimigos naturais da broca da cana-de-açficar. representados por 

Apantele~ 6lavipcA (Cam.), Metagoni6tylum minenAe (Towns.) e 

Pana~hene~ia c.lanipa.f.piA (Wulp.), já que ambos, patógeno e pa-

rasitos, vem sendo utilizados conjuntamente nas regiões cana-

vieiras, do Nordeste do país. 

Para se verificar a natureza dessas interações, 

a praga foi submetida a 8 diferentes condições, combinando - se 

a inoculação pelo fungo com as inoculaç6es pelos parasitos em 

três fases de seu desenvolvimento, nas temperaturas de 22, 26 

e 300 C. 
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Os parâmetros avaliados nesse experimento foram 

a porcentagem de mortalidade da praga em cada condição, perío-

do de desenvolvimento dos parasitos em lagartas de V. -6ac.c.ha 

~aii-6, período pupal dos parasitos e porcentagem de 
~ 

emergen-

cia dos mesmos. 

Constatou-se que a aplicação conjunta do M. ani

-6opiiae. associado aos parasit'?s da broca da cana foi mais efi

ciente que a aplicação do fungo isoladamente e também que a i

noculação do fungo não foi prejudicial aos parasitos quando es 

te foi inoculado 1, 3 e 6 dias após a inoculação das lagartas 

com os parasitos. 

A a~ão direta do fungo sobre pupas e adultos dos 

parasi tos foi também avaliada nas temperaturas de 22, 26 e 

30oC, aplicando-se o patógeno na concentração de 10 7 conÍdiosl 

Iml d~ ~v~peusão. As pupas dos tr~s narasitos foram inoculadas 

por imersão e os adultos foram inoculados através do contato 

com recipientes infestados pelo fungo, não tendo sido observa

do casos de infecção desses estágios pelo ~. ani-6opiiae.. 

Concluiu-se finalmente, que é possível a utiliza 

çao conjunta do M. ani-6opiiae. e os parasitos da broca dentro 

de um esquema de mane j o integrado das pragas da cana - de - açú-

caro 



iNTERACTION BETWEEN THE FUNGUS Me~a~hizium ani~optiae 

<METSCH:) SOROK. AND THEMAIN PARASITOIDS DF THE 
SUGARCANE BORER Viat~aea ~aeeha~ati~ (FABR.) 

SUMMARY 

Author: MARIA ELISABETE 

GERALDI FOLEGATTI 

Adviser: Dr. SnRGIO 

BATISTA ALVES 

.xii. 

The present research·was aimed at determining 

the possible interactions between the fungus Meta~hizium ani 

hoptiae (Metsch.) Sorok. varo mino~ (Standard A), isolate 

PL-43, and the main natural enemies ofthe sugarcane borer. 

represented by Apantete~ ntavipe~ (Cam.), Me~agoni~tytum mi

nen~e (Towns.) and Pa~athe~e~ia eta~ipalpi~ (Wulp.) since 

pathogen and parasites have both been simultaneously used in' 

the sugarcane-growing regions of Northeast Brazil. 

In order to assess the nature of these 

interactions, the pest was subjected to eight different 

conditions, combining the inoculation by the fungus with the 

inoculation by the parasites in three different development 

stages, at the temperatures of 22, 26 and 30oC. 
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The parameters evaluated in this experiment 

were: mortali ty percentage for the pest under each condition, period 

of development of the parasites on larvae of V. ~aeeha~atl~, 

pupal period Df parasites and their emergence percentage. 

It was found that the simul taneous application 

of M. ani~optlae associated with the parasites of the 

sugarcane borer was more effective than the sole application 

of the fungus, and also that the inoculation of the fungus 

was not harmful to the parasites when these were inoculated 

1, 3 and 6 days after inoculation of the larvae with parasites. 

The direct action of the fungus on pupae and 

adult parasites was also evaluated at the temperatures of 22, 

26 and 30 0 C, applying the pathogen in a concentration of 10 7 

conidia/rnl suspension. The pupae of the three parasites were 

inoculated by imrnersion and the adults were inoculated by 

contact with fungus-infected containers, and no cases were 

observed of infection by M. anl~optlae in these stages. 

Final1y, it was concluded that it is possible 

to sirnultaneously use M. anl~opllae and parasites of the 

sugarcane borer within a prograrn Df integrated rnanagernent 

of the sugarcane pests. 



1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a cultura da cana-de-açGcar vem aSsu 

mindo poslçao de destaaue no Brasil, devido ao grande incenti

vo governamental visando a diversificação das fontes energ6ti-

caso 

A medida que as ireas de cana-de-açficar vem au

mentando ~ de se esperar um crescimento proporcional da popul! 

ção das pragas chaves da cultura representad~pelas digarri-

nhas e brocas, as quais constituem fatores limitantes da prod~ 

ção agrícola e industrial resultando em consideriveis 
~ 

preZU1-

zos econômicos. 

Atualmente, para o controle da broca da cana Via 

x~aea ~aQQha~ali~ (Fabr.), vêm sendo utilizados os parasitos 

de lagartas Apanxele~ 6favipe~ (Cam.), Mexagoni~xlflum minen~e 

(Towns.) e Pa~athe~e~ia Qla~ipalpi~ Wulp, os quais sao produzi 

dos em laborat6rios e liberados no campo. 
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Além desses parasitos ocorrem também, em condi

çoes naturais, inimigos de ovos da broca da cana como os trico 

gramatídeos, forficulídeos, carabídeos e outros .. 

Também, or controle da broca grande da cana Ca-6.t

nia licu-6 (Drury) tem sido tentado nas condições do Nordeste 

brasileiro com a utilização das duas espécies do fungo Beauve

!Lia. 

Com relação ao controle da cigarrinha MahanafLva 

pO-6.tica.ta Stal, considerada uma das pragas chaves da cana, tem 

sido utilizado o controle microbiano com o fungo Me.tafLhizium a 

ni-6opliae CMetsch.) Sorok. Esse tipo de controle vem sendo a

plicado em mais de 100.000 ha de cana nas condições do Nordes

te brasileiro. 

Da mesma maneira, os inimigos naturais de cigar

rinhas representados por SaLpingoga.ó.teJL nig!La (Sthin.) e AC.lílO

polynema hefLvali Gomes, são comumente observados atacando nin

fas e ovos. 

Como a tend~ncia moderna é da utilização do mane 

jo de pragas, o qual visa a associação de diferentes méto

dos de controle, o emprego dos entomopatogenos deverá ser com

patível com os inimigos naturais das diversas pragas da cana. 

Apesar da frande utilização do M. ani-6opliae em 

programas de controle de pragas da cana-de-aç~car e principal

mente, da cigarrinha das folhas no Nordeste, pouco se conhe

ce sobre as possíveis interações desse patóg~no com os inimi 

gos naturais das cigarrinhas e parasitos da broca dentro do a-
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groecossistema da cana-de-açúcar. 

Sendo assim, a presente pesquisa teve por objeti 

vo determinar as possiveis interações entre o fungo M. ani~o 

pliae varo mino~ (Padrão A) e os principais inimigos naturais 

da broca da cana-de-açúcar, representados por A. 6lavipe~, M. 

minen~e e P. ela~ipalpi~, já que ambos, patógeno e parasitos 

vêm sendo utilizados conjuntamente na região canavieira do Nor

deste. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Meta~hizium ani~opliae (Metsch.) Sorok. 

2.1.1. Classificação 

o fungo Meta~hizium ani6 0pliae ~ um pat6geno da 

classe Ffyphomycetes, ordem Moniliales, família Moníliaceae. Foi 

descrito por Metschnikoff em 1879 como Entomophtho~a a~opUae 

Metschnikoff, infectando larvas do besouro Ani60pliae au~t~ia

ea. O autor descreveu a esp~cie desenhando conídios de compri

mentos variáveis, por~m no trabalho descreve conídios de 4,8 

micr6metros de comprimento. Sorokin,em lBB~ estudando a mesma 

espécie, incluiu-a no gênero Meta~hizium citando as dimensões 

de 4,B por 1,6 micrômetros. Assim, o pat6geno passou. a ser de

signado como Meta~hizium ani~opliae (Metsch.) Sorokin. 

Johnson,em 1915,diferenciou as formas majo~ com 

conídios de 11,9 por 3,0 micr6metros e a mino~ com conídios de 

3,5 por 2,0 a 3,0 micrômetros, asquais ocorrem sobre diferentes 
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hospedeiros (PETCH, 1931; STEINHAUS, 1949; KENDRICK, 1971 e 

TULLOCH, 1976). 

TULLOCH (1976) revisou a ta'xonomia do genero Me

t.aJthizium e manteve duas espécies: Me..t.aJthizium 6.tavov,é.Júde.. (Gams 

Rozsypal), Me..t.aJthizium ani~op.tiae.. (Metsch.) Sorok~ varo ani40-

p.tiae.. (também referida como YlÚnoJt) e Mcú.CV'LMZiWJI awop.tiae.. (Metsch.) 

Sorok. varo majoJt (Johnston). ,o autor considerou sinonímia da 

espécie M. ani~opliae.. duas outras: (1) M. album, por entender 

que a forma descrita correspondia a um isolado imaturo de M. 

ani~opliae..; (2) M. blwnne..um, porque a julgou um mutante natu

ral cor marrom da forma selvagem de M. ani~opliae que é verde

oliva. 

2.1.2. Utilizaçãb do fungo M. anibopliae para o contro 

le de cigarrinllas 

Quanto ao uso de M. ani~opliae.. nas culturas de 

cana-de-açúcar, RORER (1910) propôs a produção desse fungo, 

principalmente, devido i facilidade de obtenção de conidios. 

O mesmo autor, em 1913, relatou que, ap6s ter e

fetuado a aplicação de 2,8 kg de conidios de M. ani~op.tiae.. por 

ha, conseguiu uma média de 92 insetos mortos por perfilho de c~ 

na-de-açúcar ap6s 6 semanas, o que representa aproximadamente 

460.000 insetos mortos por hectare. 
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No Brasil, GUAGLIUMI (1970) executou o primei

ro experimento de controle de cigarrinhas da cana - de - açúcar, 

utilizando o M. an~hopl~a~, quando obteve resultados muito pr~ 

missores. Em 1971 e 197~ continuando seus experimentos, o au

tor relatou que esse fungo provocou 80% de mortalidade de nin

fas e adultos de cigarrinhas apos 15 dias da aplicação. Comuni 

cou também que a média de mortalidade dos diversos estágios de 

desenvolvimento do inseto, após 30 a 60 dias da aplicação, em 

26 campos tratado~ foi de 35%, sendo a mortalidade de ninfas 

de 40 a 50%. 

Da mesma maneira que no Estado de Pernambuco, o 

fungo contribui para o controle das cigarrinhas nas regiões 

canavieiras de Campos (RJ) e do sul do Brasil. Tanto no Estado 

do Rio de Janeiro, como em Santa Catarin~ esse pat6geno ocor

re lYaturalmcntc (ALVES, inf. pessoal). 

GUAGLIUMI ~t al~~ (1974) visando o controle de 

MahaVLaJtva po.ót~c.ata com o fungo M~taJth~z-ium an~.óopl..La~, efetua

ram aplicações terrestres usando 40 garrafas de Roux do fun

go em 400 litros de água/ha e aplicações aéreas com 30 garr~ 

fas/80 litros de água/ha obtendo 30 a 40% de mortalidade de 

ninfas e 20 a 30% de infecção de adultos. Os autores relata-

ram, que nas áreas tratadas, outros insetos foram :colori.izados 

pelo fungo, tais como: V~atJta~a spp., M~tama.ó~u .. .ó h~~p.t~u..ó, Spo

dopt~Jta 6Jtu.g~p~Jtda e C~Jtph~.ó sp. 

AQUINO (1974) . constatou em um ensaio experimen

tal com M. an~hopl~a~ em cana-de-açúcar que ocorreu parasiti~ 
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mo de cigarrinhas pelo fungo 5 dias após a sua aplicação, sen

do que o patógeno permaneceu no campo por um perfodo de 18 me

ses, causando diferentes graus de infecção nos diferentes está 

gios de desenvolvimento do inseto. 

MACEDO e~ ai~~ (1977) realizaram, na reglao de Ri 

beirão Preto, um trabalho de controle de MahanalLva 6~mblL~ola~a 

(Stal .) com M. arrLs o pi-la e, obtendo na 4 <.t e 8 <.t sema 

nas 23,36 e 41,49% de mortalidade, respectivamente. 

No Estado de Pernambuco, entre os anos de 1972 e 

1978, a área tratada com Metaquino passou de 500 para 50.000ha, 

obtendo-se um controle de cigarrinhas altamente satisfat6iio. 

O IAA/PLANALSUCAR adotou um programa similar, na unidade de pr.l? 

dução de Maceió (AL) , capaz de fornecer material suficiente p! 

ra tratar diariamente 100 ha de cana-de-aç~car. 

Segundo RISCO (1978) J para o controle biol6gico de 

MahanalLva pObt~eata utilizou-se o fungo MetalLh~zium ani 

bopi~ae em diferentes formulações em 20.000 ha de cana-de-aç~

car nos anos 1977/78, obtendo-se uma redução na infestação por 

ninfas e adultos. Já no ano de 1979, a área tratada com o fungo 

foi 53.554 ha, só no Estado de Alagoas, sendo 38.994 ha aplic! 

dos por via terrestre e 16.610 ha por via a~rea, com aprOXIma

damente 33% de infecção de ninfas (MENDONCA e COSTA, 1980). 

Em 1980, a área total de cé'ma .. de-açucar tratada 

com o fungo MetalLh~z~um an~6opi~ae foi de 101.105 ha abran

gendo os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande 

do Norte, obtendo-se uma mortalidade m~dia de 23,14% para nin-
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fas e 40,39% para adultos de Mahana~va po~t~cata. Dessa forma, 

o fungo entomógeno Meta~hizium ani~op.tiae. é atualmente o mais 

importanteagenté de controle da cigarrinha M. po~tica;ta (MAR

QUES, 1 981) . 

Atualmente, a ESALQ/lAA/PLA~ALSUCAR estão execu

tando um projeto que visa estudos básicos e aplicados com o fun 

go M. ani~opliae para o controle da cigarrinha M. po~ticata. 

Com relação ao controle de cigarrinhas das past~ 

gens o M. ani~op.tiae. vem sendo muito utilizado nos Estados da 

Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Paran~, Minas Gerais e S~o Paulo, obtendo-se resultados bastan 

te contraditórios. Segundo ALVES (1982), isso se deve a alguns 

aspectos importantes tais como: qualidade do fungo, quantidade 

do fungo aplicada por unidade de área, seleção de raças e afal 

ta de pesquisas b5sicas. 

Dessa forma, PACHECO e BERNARDES (19761 testando 

três concentrações de M. an.üop.tiae contra Zu.tia en:t~eh.<.ana, no 

Espírito Santo, não obtiveram resultados positivos devido ~ fal 

ta de umidade na época da aplicação do fungo e ~ baixa densida 

de populacional do hospedeiro. No entanto, VEIGA (1979),em te~ 

tes de laboratório com Aeneo.tamia ~e.tecta e Ve.oi~ incomp.f..e.ta, o!: 

teve cerca de 100% de controle para ninfas e adultos. Por ou

tro lado, para condições de campo, o autor constatou a existên 

cia de um condicionamento ecológico acentuado em relação à ~ 

ficiência de controle das cigarrinhas pelo fungo M. ani~opliae 

em suspensao aquosa de esporos~ já que, das cinco localidades 
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pulverizadas, em apenas três obteve controle satisfatório. 

VILLACORTA (1980) testou diferentes isolados de 

M. an~~opl~ae sobre ninfas de Veo~~ 61avop~e~a e observou a e

xistência de uma grande variação no grau de eficiência dos di

ferentes isolados de M. an~~opliae, o que indica a existência 

de especificidade destes isolados, e que os diferentes graus 

de especificidade estão ligados a determinadas condições de 

temperatura e umidade relativa. 

FERRAZ e.t al~~ (1980): com o objetivo de avaliar 

a eficiência do M. ani~opliae no controle das cigarrinhas das 

pastagens,testaram as dosagens de 600, 900, 1.200 e 1.500 g/ha. 

Segundo os autores, embora o ensaio não tenha mostrado difere~ 

ças estatísticas entre as dosapens do fungo, foi observada di

ferença entre a testemunha e os demais tratamentos com relação 

aos adultos. Por outro lado, Iião houve diferenças entre os tra 

tamentos para ninfas. 

COSENZA e~ al~i (1981) fazem referência ao M. a

ni~opliae para controle integrado das cigarrinhas das pasta

gens, ressaltando a necessidade de condições ecológicas favorá 

veis e do uso de uma cepa selecionada do fungo que possua ca

racterísticas adequadas. 

Dessa forma, NAVES (1981), testando duas linhagensde 

Metanhizium ani~opl~ae sobre Veo~~ 61avopie~a e Zul~a entneni~ 

na, obteve níveis de infecção variando de 60 a 90%, tendo con

cluído que a cepa E-9 foi mais virulenta que a cepa E-6. NAVES 

e TEIXEIRA ALVES (1983) publicarmn LUTI procedimento teórico para compar.§. 



· 10 . 

çao de linhagens e dosagens de M. al1i.óop.tiae. em campo. 

2.1.3. Utilização do M. al1i.óop.tiae para o controle de 

Viatnae.a .óacchana.tiJ.> (Fabr.) 

Com relaçio ~ utilização do Me.tanhizium al1iJ.> 0-

pliae. (Metsch.) Sorok.para controle da broca da cana-de-açGcar 

Viatnaea J.>acchanaliJ.> (Fabr.), sabe-se que o fungo ~ patog~nico 

para todos os est5gios de desenvolvimento da praga. 

GUAGLIUMI et a.ti~ (1974) fez a primeira refer~n-

cia sobre o M. al1iJ.,opliae colonizando Viatnae.a spp. -em areas 

de cana-de-açGcar submetidas ao tratamento com o fungo para o 

controle de cigarrinhas. Posteriormcnte~ ALMEIDA e;t alii (1981a), 

estudando o efeito de diversas dosagens do M. al1i.óopliae isol~ 

do SPL-3B em lagartas de V . .óacchana.tiJ.>, concluíram que 50% da 

populaçio de lagartas e cris5lidas poderiam morrer com dosa-

gens de 4,7xl0 s a 2,9xl0 6 esporos/gota (aproximadamente 10 mi

crolitros), no 69 dia e de 2xl0 s e 1,6xl0 6 esporos/gota no 99 

dia. 

ALMEIDA e.t alii (1981b e 1981c) estudaram tam-

b~m em condições de laborat6rio os efeitos do M. al1iJ.>opliae s~ 

bre ovos de V. J.>acchanaliJ.> obtendo resultados excelentes de con 

trole. 

ALMEIDA e ALVES '(1982), efetuaram biotestes, vi-
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sando provar a patogenicidade do M. ani~opliae para V. 4aeeha

~ali4, obtendo um controle da ordem de 100% para lagartas de 

broca da cana, q1ando inoculadas por "rolamento',', com potencial 

de in6culo de 10 6 conrdios por larva, caracterizando o M. ani

~opliae como um possível agente controlador e sugerindo o seu 

uso em programas de controle biol6gico. 

Ainda sobre Viat~aea ~aeehc(~ali~, ALMEIDA (1983) 

concluiu que o fungo entomopat6geno M. ani~op.e.iae apresenta "in 

vitro" alta eficiência no controle de ovos e larvas da broca 

da cana-de-açficar e que tanto as lagartas provenientes de ovos 

inoculados com M. ani~op.e.iae quanto as pupas provenientes de 

larvas inoculadas, também são colonizadas pelo fungo. O autor 

concluiu ainda que os ovos de V. ~aeeha~ali6 com 1 a 3 dias de 

idade, inoculados com uma suspensão de aproximadamente 1,Oxl0' 

conldios/ml de M. ani~opliae anresentam taxa de mortalidade su 

perior a 79%. 

2,2, INTERAÇÃO ENTRE PATÓGENOS E INIMIGOS NATURAIS 

2.2.1. Interação entre fungos e parasitos 

~ muito provável que alguns entomopatógenos po~ 

sam influenciar populações de ~arasitos e espécies predadoras, 

porém no geral, muito menos do que os inseticidas químicos. A~ 

sim, ROCKWOOD (1950) relatou que o fungo Meta~hiziu.m ani60pUae 
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(Metsch.) Sorok. foi encontrado em 1928 em larvas de Po~o~og~~ 

~i~ ve~u~~a (Walver) e também em seu parasito do gênero Amply-

~ele"~ . 

BELL e H~~ALE (1971) demonstraram que quando po 

pulações de campo de larvas de Chaf.c.ode~mu~ aen.eu~, já estres

sadas pela bactéria Se~~atia ma~ee~een.~ e o parasito Myopha~ia 

gf.obo~a"sao tratados com Me~a~hizium, altas concentrações de 

esporos sao menos efetivas do que as concentrações TIlais bai

xas. Salientaram também, que com esses patógenos, o nível de a 

tividade antagônica obtido pelo teste estava entre 0,4 e 1,6x 

10 6 esporos de Me~a~hizium por grama de solo. 

BURLEIGH (1975). relatou que o parasitismo por 

Mie~opli~eJ e~oeeipeJ no campo pode ~er reduzido pela interfe

rência do fungo Nomu~aea ~if.eyi. 

Nos EUA, estudos de campo mostraram uma relação 

inversa "entre a incidência de doenças fúngicas e o parasitismo 

por espécies de himenópteros em populações de Thy~idop~e~yx e

pheme~ae6o~mi~. Esse fato foi atribuído a diferentes respostas 

do fungo e do parasito a condições do tempo (BERISFORD e TSAO, 

1975). 

Por outro lado,SMITH e~ alii (1976) relataram 

que Mie~opli~i~ e~oeeipe~ e Nomu~aea ~ileyi foram os maiores i 

nimigos naturais de espécies de Hef.io~hi~ no Mississipi, sendo 
. " 

que ambos foram predominantes durante a última estação e M. CJto 

eeipe~, ocasionalmente completou seu desenvolvimento na lagar

ta hospedeira, a qual também mostrou sintomas de infecção por 
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Baseados nesses dados, KING e BELL (1978) inves 
--/ .-/ 

tigaram aI guns aspectos da int eração en'tre' Mic/to p'l-Lti.ó CItO ce.i-

pe..ó e Nomu/tae.a /tile.yi verificando que quando a lagarta hospe

deira He.liothi.ó ze.a era parasitada pelo M. c/toce.ipe..ó e imedia

tamente ap6s, tratada com o fungo, a taxa de parasitismo nor

mal de M. c/toce.ipe..ó reduzià e ,o número infectado com o fungo 

aumentava. Por esse fato ,pode-se concluir que o parasit6fde pr~ 

dispôs o hospedeiro à infecção pelo fungo. Contudo, a redução do 

parasitismo foi atribuída, especialmente quando este foi "ino-

culado" ap6s 3 e 7 dias da inoculação com o fungo, , -a diminui 

çao de suscetibilidade das lagartas, devido a sua idade avança 

da. A diminuição ap6s 1 dia foi relacionada com um possível a~ 

tagonismo entre patógeno e o desenvolvimento,da larva do para 

sitÔ:ic1e. 

Tamb~m, EL-SUFTY e FOHER (1981) estudaram a in-

ter-relação entre ~pantele..6 glome./tatu.6 e o fungo Be.auve./tia ba.6 

hiana sobre Pie./ti.6 b/ta.ó.6icae. concluindo que P. b/td.ó.óicde. se tor 

nou mais sensível ao fungo devido aos efeitos patofisiológi-

cos das larvas de Apante.le..6 sobre sua cut ícula. Con tudo, após a 

penetração, o fungo desenvolveu-se mais vagarosamente em lar-

vas parasitadas do que em larvas não parasitadas, o que signi-

fica que as larvas parasitadas teriam urna grande chance de es-

capar da infecção letal pelo fungo. 

McCOY (1981) relatou que apesar dos hospedeiros 

-de Hi/t.6ute.lla thomphonil serem principalmente limitados a or-

dem Acarina, somente Typhlod/tomaluh pe./te.g/tinu.6). ent re os acaros 
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predadores, tem sido encontrado infectado por esse fungo. Ou

tros predadores invertebrados e parasitos nunca foram encontr~ 

dos afetados adversamente em aplicações artificiais de H. :thomE. 

~onii. Por~m, ALVES (comunicação pessoal) encontrou um fungo 

do gênero Hi~~u:teffa parasitando insetos da ordem Dermaptera. 

Segundo IGNOFFO e:t afii (1976) e PHADKE e RAO 

(1978), três predadore s HipPo0amia co nv e~g en~, ChJLy~ opa CMnea, 

Podi~u~ macufivent~i~ e três parasitos Vo~ia ~u~afi~, Apante

fe~ ma~g.{n.{vent~i~ e Campofe:ti~ ~ono~en.~i~ e um parasito de o

vos Tefenomu~ p~odi:to~, não são suscetIveis ao fungo Nomu~aea 

~ifeyi quando expostos a doses de conIdios cerca de 25 vezes 

maiores do que aquelas usadas em experimentos de campo para in 

duzir epizootias. 

2.2.2. Interação entre outros tipos de patógenos e pa

rasitos 

KAYA (1978) relatou a interação do nematóide 

Neoapfectana ca~pocap~ae com Apantefe~ mifi:ta/Li~, um paraS'itói

de das lagartas de ~eF&ais P~eudafe:tia unipuncta, ressal

tando que a raça DD-136 do nematóide pode afetar indiretamente 

o parasitóide, matando o hospedeiro antes que A. mifi:ta~ih pos 

sa completar seu desenvolvimento. Assim, lagartas contendo par! 

sitóides em estágios avançados de desenvolvimento produzem al

ta porcentagem de casulos normais quando comparadas com aque-
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las contendo parasitóides em estágios iniciais de desenvolvimento. 

o autor concluiu também, que o nematóide é capaz de infectar a-

dultos e pupas cujo casulo não esteja formado por ocasião do co~ 

tato com o patógeno. No entanto, A. m~l~tan~~ parece não ter e-

fei to adverso sobre N. eanpoeap~ae., que pode se desenvolver e r~ 

produzir em larvas do hospedeiro de onde o parasitóide tenha e-

mergido. 

VAIL e . .t al~~ (1972), estudando o efei to dos defen 

sivos qu!micos e microbianos sobre dfpteros e himenópteros par~ 

sito~ de lepfdópteros pragas da cultura da alface, conclu!ram 

que os inseticidas químicos têm um efeito severo sobre esses pa-
, 

rasitos (28% das larvas parasitadas na testemunha cDfitra 1,1% 

nos canteiros tratados com qufmicos) enquanto que os insetici-

das microbianos têm um efeito deletério sobre os mesmos (28% coQ. 

tra 5,2 a 15,4%) o que pode limitar o controle pela combinação 

de patógenos e parasitos. 

BRACKEN e BUCHER (1967), em urna nota sobre a mor-

tal idade de himenópteros parasitos causada por Senna.t~a ma~ee.~

een~irelataram que a sobrevivência das larvas do parasito foi 

em torno de 90% (normal) durante 5 gerações. Contudo, apesar das 

larvas que ingerem as bactérias do hospedeiro não sofrerem os e 

feitos deletérios, quando transformam em adultos, sao capazes 

de transmitir o patógeno para outros adultos que sofrem septic~ 

mia total. 

Da mesma forma, BELL e.t al~~ (1974), estudando a 

inter-relação de He.l~o.th~~ zea com /v!~eno plLte..ó enoee.~pe..ó e a bac 
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tér ia SeNta:tA.a maJtc.eJ.>c.en6, observaram que a alimentação de parasitos adul

tos com S. maJtc.eJ.>c.en6 resultou em 79% de mortalidade em 7 dias. No entanto, 

quando o parasito se desenvolve dentro de hospedeiros infectados, essa pa

to genicidade não é tão evidente. Contudo, a porcentagem de emergência de a 

dul tos do parasito, sugeriu uma interação antagônica entre a bactéria e o 

desenvolvimento do parasito. Com relação ao hospedeiro, os autores con 

cluíram que quando o efeito dos 2 estressores foi combinado, 

alta mortalidade foi observada. 

Também efetiva redução do parasitismo por Sole-

no~u~:in~eJtmedium e Hal~ic.op~eJta aenea em LiJtiomyza spp. 

(SHOREY c HALL, 1963) e por Apan~ele~ glomefLa;tu~ e PhanefLo,toma 

6lavi;te~;tac.ea em PiefLi~ bfLa~~ic.ae e Ephe~;tia t.ue.nie.lla (MARCHAL

SEGAULT, 1974) tcm s ido a t r i buído ao, Bac.,{.llu~ ;thwuy[g,[e.n6-0~. I n

gestão de esporos de B. ~hUfLingien~;~ reduziu a longevidade de 

CaJtdio~h;le~ nigfL;c.e.p~, pOT~m a exposição deste parasito ou do 

predador, ]aly~u~ ~p;no~u~, ao B. thufLing;e.n~i~ não influiu na 

longevidade destes (DUNBAR e JOHNSON, 1975). 

Por outro lado,JAQUES (1965) relatou que, em um 

pomar de maças no Canadi em que o B. ;thufLingien~i~ foi o finico 

inseticida aplicado por um período de 4 anos, somente um hemíE 

tero predador AntfLac;tonomu~ mali foi extingUido. 

No entanto, a compatibilidade de B. ;thufLingie.! 

~i~ e espécies predadoras foi adicionalmente indicada por con

sistente redução das populações de larvas de Lymal1~Wa di~pafL 

em flore s tas do nordes te dos U. S. A., tratadas com B. ;thultingien 

~l~ em conjunto com liberação do parasito Apante.le~ melono~c.e.-
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lU-6 (WOLLAM e YENDOL~ 1976 e AHMAD e:t a.l.i...i.., 1978). 

Segundo Forsberg (1976), citado por JAQUES e 

MORRIS (1981) numa avaliação crítica do impacto de B. :thu~.i..n

g.i..en-6.i..-6 no ambiente, não houve evid6ncias, de que ess~ bac

téria foi antagônica para parasitos ou predadores. 

No tocante aos relatos sobre a diminuição do 

parasitismo em parcelas tratadas com o B. thu~.i..ng.i..en~i-6, as cau 

sas não foram determinadas, nem testada a infectividade da bac 

téria para as espécies não visadas, mas é possível que a redu

ção da taxa de parasitismo tenha resultado da diminuição da po 

pulação do hospedeiro. 

Com relação ao uso combinado de parasitóides e 

viroses, LAIGO e PASCHKE (1968) encontraram que o período para 

a emerg6ncia do adulto do parasito Pte~oma.lu~ sp., foi encurta 

do por tratamento de larvas do hospedeiro P.i..e.~.i..~ ~a.pa.e com G.V. 

Os resultados mostraram que os microrganismos interferem no d~ 

senvolvimento dos ~ntom6fagos parasitos, quando ambos, micror

ganismo e parasito estão presentes ao mesmo tempo no hospedei

ro. 

O parasitóide Apa.n:tele~ m.i..l.i..ta.~.i..-6 é suscetível, 

em seus estágios embrionário e larval~ a urna toxina produzida 

durante a infecção de G.V. em lagartas de P~e.uda.le.tia. un.i..punc

:ta.. Ovos do parasitóide,quando colocados em lagartas contamina 

das pelo vÍrus,não completam seu desenvolvimento 

CKAYA, 1970). 

embrionário 
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Também KAYA e TANADA (1973). observaram que o 

desenvolvimento do parasitóide Apan~ele~ m~l~~a~~~ foi prejud! 

cado quando o plasma nao fracionado de làgartas de P~eudalet~a 

un~puneta infectadas por uma raça hipertrófica do seu NPV foi 

injetado dentro do hospedeiro. 

Em outro estudo de laboratório, infecções de H~ 

l~oth~~ v~~e~een~ com NPV dentro de dois dias após a oviposi 

çao por Campolet~~ ~ono~en~~~ reduziram substancialmente a so

brevivência do parasito (IBARAGON e BROOKS, 1974). Similarmen

te, o parasito Hypo~ote4 ex~guae morreu em lagartas de T~~eho

plu~~a n~ expostas a NPV, dois ou mais dias antes e quatro dias 

após o parasitismo (BEEGLE e OATMAN, 1975). 

De acordo com REARDON e PODGWAITE (1976), a inci 

dência de NPV foi positivamente correlacionada com a incidência de 

·pa.l'-àslt6ides em populações deL~}mal1,tflfÚa d~~pafL no leste dos 

USA indicando ser mutuamente vantajosa a ação conjunta. 

Por outro lado, DILAWARI et al~~ (1981), em ob

servaçoe s de campo, re la taram que durante o pico populacional de 

My~h~mma ~epa~ata, o parasitismo larval por Apantele~ 

eu~ foi em torno de 95% e que viroses contribuíram para o de

clínio da praga antes dela atingir o estágio pupal. 

TANADA (1955) relatou a interação no campo en

tre Apantele~ glome~atu~ e o protozoário Pe~ez~a me~mel~, so

bre P~e~~~ ~apae. As larvas do braconídeo encontradas em lagar 

tas infectadas de P~e~~~ ~apae foram também infectadas, assim 

como os adultos que desenvolveram-se destas. No entanto, o au-
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tor observou que, os ovos depositados por fêmeas infectadas do 

parasito, eram viiveis. 

THOMSON (1958) relatou que o microsporideo Pe~! 

z~a 6um~6e~anae exerce uma influência adversa sobre as larvas 

dos parasitos Apantele~ 6um~6e~anae e Glypta 6um~6e~anae em la 

gartas de Cho~~~toneu~a 6um~6e~an~. 

Da mesma forma;LAIGO e TAMASHIRO (1967) e LAIGO 

e PASCHKE (1968) concluiram que as larvas de Apantele~ cria-

das em lagartas infectadas por No~ema apesar de não demonstra

rem nenhuma mudança histopatológica, foram menores, viveram me 

nos, e foram fisiologicamente afetadas, tanto que, a eficiên-

cia total foi reduzida. No entanto, os autores ressaltara~'que 

esses efeitos delet~rios de reduç~o da população de adultos do 

parasito, provavelmente são mais do que compensados pela habi

lidade do parasito em transmitir o patógeno. 

Também, HOSTOUNSKY (1970) demonstrou histolog~ 

camente a infecção de ApaYl.tele~ e;,f.Ot'eJ1..tJ.tu.ó, Hypo~5 ote~ ebeYl.~m{J .. ~ 

e P~mpla ~Yl.~t~gato~, todos parasitóides de P~eJÚ6 bM ... M~c.ae, pelo pa-

tógeno No~ema m~niU com materiais coletados no campo, e concluiu que a 

infecção ocorre através de diferentes vias, tais como, alimentação cio pa 
. ... -

rasitóide em tecidos infectados do hospedeiro; transmiss~o a

través de ovos do parasitóide ou através do contato das larvas 

ou adultos do parasitóide com tecidos infectados do hospedeiro. 

BROOKS e CRANFORD (1972) mostraram que No~ ema 

hel~oth~d~~ pode infectar o biaconideo parasito Campolet~~ ~o

Yl.o~en~~~ quando este se desenvolve em lagartas infectadas de 
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H~lio~hi~ z~a. Todos os estágios de C. ~onon~n~i~ mostraram in 

fecção sistêmica, ·e o patógeno foi transmitidotransovarianamen

te por fêmeas infectadas do parasito. Apesar de não ter havido 

efeito substancial sobre o período de desenvolvimento de C. ~o 

non~n~i~ em lagartas infectadas, após a emergência como pré-pu 

pas, 23,1% destas, não atingiram o estágio adulto. 

BROOKS (1973) . fez uma revisão detalhada sobre 

os tipos de inter-relação entre hospedeiros-parasitos e proto

zoários patogênicos sendo a discussão centrada no papel dos in 

setos parasitos na transmissão mecânica de protozoários, no de 

senvolvimento do parasito em hospedeiros infectados por proto

zoários, na transmissão transovariana do protozoário do hospe

deiro pelo parasito, além de outros ~spectos. 

Os protozoários Glug~a ga~ti e No~ema pynau~ta 

afetaram adversamente o desenvolvimento de BJtac.on melliton (BELL 

e McGOVEN, 1975) e Mac.noc.entnu~ gJtandii (ANDREASIS, 1980) que 

parasitam Anthonomu~ gnandi~ e &~ninia nubilali~, respectiva

mente. 

Mais recentement~ HAMM et alii (1983) concluí

ram que Vainimonpha sp. poderia ser usada em conjunto com Co

~~~ia (=Apant~l~~J manginiv~n~ni~ ou Mic.nopliti~ c.Jtoc.~ip~~ no 

controle biológico de Heliothi~ z~a devido ao fato de que o pa 

tógeno não pareceu reduzir a efetividade desses parasitóides. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. MATERIAL 

~. 1 . 1. Iso ;Lado do fungo M e . .talLh-izium al1-i . .6 o piiae. 04etsch.) 

Sorok. 

o presente estudo foi desenvolvido no laborató

rio de Patologia de Insetos do Departamento de Entomologia da 

ESALQ/USP, Piracicaba, SP. 

O patógeno utilizado foi o Me.tafLhiz.i.unI ani.6opUae. 

(Metsch.) Sorok. isolado PL-43, originalmente obt.ido de cigar

rinhas Mahal1alLVa pO.6tieata (Stal.) provenientes da Usina Pei

xe, Fleixeiras, Estado de Alagoas. Esse isolado apresentou o 

padrão A,' conforme a Figura lr segundo ALVES e..t aiii (1983). 



Figura 1 - Zimograma para a-este

rase do fungo M. a~~ 

pliae varo mino~, iso

lado PL-43 (Padrão A). 

3.1.2. Meio de cultura 

. 22. 

PL -43 

- . .J 

Meio: Ãgar-batata-dextrose + antibi6tico (ABD + 

antibi6tico) cuja f6rmula é a seguinte: 

• batata sem casca ..........•.............. 200 g 

• dextrose............................................... lS g 

-.. agar..................................... 20 g 

· Streptoduocin veterinário........ . . . • • . .. 0,5 g 

· água destilada, completar até .•.......... 1000 ml 
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3.1.3. Insetos utilizados nos bioensaios 

Broca da cana-de-açúcar: Viatnaea ~aeehanali~ 

(Fabr., 1794) 

Provenientes da criação do laboratório de Con

trole Biológico do lAA/PLANALSUCAR, criadas em dieta artifi

cial de HENSLEY e HAMMOND, modificada pelo lAA/PLANALSUCAR (MEN 

DES et alii, 1980). As lagartas utilizadas no ensaio, foram na 

maioria do 49 ínstar. 

Mosca do Amazonas: Metagoni~tylurn rninen~e 

(Towns., 1926) 

Oriundos da criação do laboratório de Controle 

Biológico do lAA/PLANALSUCAR, criados sobre lagartàs de Via

tnaea ~aeehahali~. 

Mosca Paratheresia: Pahathene~ia elahipalpi~ 

(Wul p., 1896) 

Provenientes da criação do laboratório de Con

trole Biológico do lAA/PLANALSUCAR, criados sobre Viathaea ~ae

ehanali~. 



Micro-himenóptero: Apan~ele~ 6lav~pe~ 

( C am., 1 8 9 1 ) 
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Oriundos da criação do laboratório de Contro

le Biológico do lAA/PLANALSUCAR, criados sobre V~a~naea ~ae

c.hanal~~. 

3.1.4. Equipamentos 

· capela de fluxo vertical marca VECO, modelo VLFS-09,que pro

porcionou as condições de assepsia para os trabalhos de iso

lamento, purificação e inoculação. 

• estufa incubadora BOD, marca FANH'l, modelo 347-G, 

com limpada fluorescente modelo F 15-T 12/LD. 

equipada 

· balança marca METTLER, com indicadores digitais, modelo PB-

300 e balança analítica marca BOSCH, modelo S-2000. 

· agitador e~~trico, marca ETICA, para homogeinização da .sus

pensão do inóculo' (com capacidade de 108 rotações/min até 310 

rotações/min). 

· microscópio comum OLYMPUS. 

· camara de Neubauer destinada a quantificação do inóculo. 
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· camara de inoculação de plástico, de 6 cm de diâmetro por 2 cm 

de altura (Figura 2). 

a 

b 

I 
2cm 

~ 
c 

(, em I 
Figura 2 - Câmara de inoculação de plástico: 

a) suporte de arame; 

b) tampa desmontável; 

c) base. 

· gaiolas teladas para a inoculação dos adultos dos parasitos. 

· outros materiais: estufa nara esterilizar a seco, autoclave, 

placas de Petri, alça de Drigalsky, alça de platina, algo-

dão, álcool, solução de hipoclorito de sódio 5%, água desti-

lada esterilizada com espalhante adesivo Agral 1%, pinças,p~ 

pel de alumínio, papel filtro, lâminas, erlenmeyer, becker, 

pipeta automática de duplo estágio modelo pipemat de 5 e 10 

microlitros e bisturis. 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Bioensaios com lagartas de Viat~a~a ~aeeha~afi~ 

(Fabr.) parasitadapor M~tagoni~tylum min~n~~ 

(Towns.), Pa~ath~~e~ia efa~ipafpi~ (Wulp.) e A

pant~l~~ nfavip~~ (eam.) 

Para se verificar a possível interação entre os 

parasitos e o fungo M. ani~opfia~ efetuou-se o seguinte bioen

saio que foi denominado de Experimento I. 

O delineamento experimental foi em bl~cos casua 

lizados, esquema fatorial com 8 condições da praga e 3 fases de 

aplicação do fungo totalizando 24 tritamentos. 

Foram utilizadas 20 lagartas por parcela, perfa 

zendo um total de 480 lagartas no experimento. 

Esse experimento foi reali zado ,se is vezes na tem 

peratura de 26 0 C e três vezes nas temperaturas de 22 e 300C, sen 

do cada montagem considerada um bloco. 

Os tratamentos foram os seguintes: 

. FASE 1: lagartas de 4 ç íns tar de Viat~a~a ~aeeha~ali~ (Fabr.) 

parasitadas por Metagoni~tyfum minen~e (Towns.), Pa

~ath~~~~ia ela~ipafpi~ (Wulp.) e Apant~le~ nfavipe~ 

(Cam.) e após 1 dia inoculadas com o fungo M~ta~hi

zium ani~oplia~. 
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_ Condição I: lagartas do 49 ínstar de V. ~accha~at~~ criadas 

normalmente em dieta natural (pedaços de colmo de cana-de

-açúcar). 

_ Condição 11: lagartas de 49 ínstar de V. ~accha~at~~ inocu 

ladas com a suspensão de conídios de M. ani~opt~ae. 

- Cdndição 111: lagartas de 49 ínstar de V. ~accha~at~~ sub

metidas i oviposição de A. 6tav~pe~. 

- Condição IV: lagartas de 49 ínstar d~ V. ~accha~at~~ subme 

tidas i oviposição de A. 6tavipe~ e após um dia, inocula

das com M. ani~opt~ae. 

~ Condiç~o V: lagartas de 49 ínstar de V. ~accha~at~~ subme

tidas ã larviposição de M. minen~e. 

- Condição VI: lagartas de 49 ínstar de V. ~accha~at~~ subme 

tidas ã larviposição de M. minen~e e após um dia, inocula

das com M.·an~6opt~ae. 

- Condição VII: lagartas de 49 ínstar de V. 6accha~at~~ sub-' 

metidas ã larviposição de P. cta~~patp~~. 

- Condição VIII: lagartas de 49 ínstar de V. ~accha~ati6 sub 
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metidas i larviposiçio de P. eLa~lpalpl~ e ap6s um dia, ino 

culadas com M. anl~opllae . 

. FASE 2: lagartas de 49 instar de V. ~aeeha~all~ parasitadas 

por M. mlnen~e, P. ela~lpalpl~ e A. 6lavlpe~ -e apos 

3 dias, inoculadas com o fungo M. anl~opllae. 

Condiçio I: lagartas de 49 instar de V. ~aeehahali~ cria

das em dieta natural. 

Condiçio 11: lagartas de 49 instar de V. ~aeeha~ali6 inocu 

ladas com suspensio de conidios de M. anl6opllae. 

- Condiçib 111: laghrtàs de 49 insta~ de V. 6aeeha~ali~ sub

metidas i oviposiçio de Apantele6 6lavipe6. 

- Condiçio IV: lagartas de 49- instar de V. ~aeeha~all6 subme 

tidas i oviposiçio de A. 6lavlpe~ e ap6s 3 dias, inocula

das com M. anl~opllae. 

- Condição V: lagartas de 49 instar de V. ~aeeha~all6, subme 

tidas à larviposiçio por M. mlnen~e. 

- Condiçio VI: lagartas de 49 instar de V. ~aeeha~all6 subme 

tidas -à larviposiçio por M. mlnen~ e e ap6s 3 dias, inocul a-

das com M. anl6opllae. 
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- Condição VII: lagartas de 49 instar de V. ~accha~at~~ sub

metidas i larviposição por P. cta~~patp~~. 

- Condição VIII: lagartas de 49 instar de V. ~accha~at~~ sub 

metidas i larviposição por P. eta~~patp~~ e após 3 dias i-

noculadas com M. an~~opl~ae . 

. FASE 3: lagartas de 49 Instar de V. ~accha~at~~ parasitadas 

por M. m~nen~e, P. claft~palp~~ e A. 6lav~pe~ e -apos 

6 dias, inoculadas com o fungo M. an~~opllae. 

Condição I: lagartas de 49 Instar de V. ~accha~all~ cria-

das normalmente em dieta natural: 

Condição 11: lagartas de 49 instar de V. ~accha~al~~ inocu 

ladas com suspensão de conidios de M. an~~opl~ae. 

- Condição 111: lagartas de 49 instar de V. ~accha~al~~ sub

metidas i oviposição por A. 6tavlpe~. 

- Condição IV: lagartas de 49 instar de V. ~accha~al~~ subme 

tidas i oviposição por A. 6tavlpe~ e após 6 dias, inocula 

das com M. an~~opl~ae. 

- Condição V: lagartas de 49 instar de V. ~accha~at~~ subme

tidas i larviposição por M. m~nen~e. 
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- Condição VI: lagartas de 49 Ínstar de V. ~aeeha~ali~ subme 

tidas i larviposição por M. m~nen~e e ap6s 6 dias, inocula 

das com M. ani~opliae. 

- Condição VII: lagartas de 49 fnstar de V. ~aeeha~ali~ sub

metidas i larviposição por P. ela~ipalpi~. 

- Condição VIII: lagartas de 4~ Ínstar de V. ~aeeha~ali~ sub 

metidas à larviposição por P. ela~ipalpi~ e após 6 dias, i 

noculadas com M. ani~opliae. 

3.2.2. Infestação das lagart~s com os insetos parasl

tos 

Essa fase do trabalho foi realizada no laborató 

rio de Controle Biol6gico do IAA/PLANALSUCAR de Araras, SP. D~ 

pois de submetidas ao parasitismo, as lagartas eram transport! 

das para o laborat6rio de Patologia de Insetos da ESALQ - USP, 

em Piracicaba, SP. 

As metodologias para o desenvolvimento dessa fa 

se, foram as normalmente utilizadas nos laboratórios de Contro 

le Biológico da ESALQ e IAA/PLANALSUCAR, conforme serão descri 

tas. 
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3.2.2.1. Exposição das lagartas de Viat~aea ~a~ 

cha~ati~ CFabr.) ã oviposição de Apan

te,te~ 6,tavipe-~ (Cam.) 

Em uma gaio:1a de inoculação foram liberados cer 

ca de 500 adultos de Apante,te~ 6,tavipeh (Cam.). 

As lagartas de·Viat~aea haccha~a,ti~ (Fabr.) que 

haviam sido colocadas em contato com a cana triturada foram re 

tiradas dos frascos e colocadas em placas de Petri (± 15 lagaE 

tas/vez). Posteriormente, uma a uma as lagartas de broca foram 

retiradas daquelas placas e levadas para o interior da gaio

la de "inoculação", procurando-se a fêmea de Á. 6·e.avipe~ que 1 

mediatamente efetua a postura. 

A seguir, estas lagartas foram colocadas indivi 

dualmente em caixas plisticas e realimentadas com tabletes de 

dieta de realimentação. Todas as etapas descritas ,neste item 

foram realizadas manualmente, sem o auxIlio de pinças ou ins

trumentos semelhantes. 

Esta operaçao foi repetida por mais duas vezes 

em dias diferentes, conforme o delineamento mencionado no item 

3.2.1. 
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3.2.2.2. Infestação das lagartas de Viat~aea 

~accha~ali~ (Fabr.) com larvas das 

moscas Me-tag o ni.ó-tylum minen~ e (Towns.) 

e Pa~athe~e~ia cla~ipalp~.ó (Wulp.) 

As lagartas de V . .óaccha~ali.ó foram retiradas 

dos tubos de dieta sendo selecionadas pelo tamanho (15 a 20 rrun) 

e pela motilidade. 

Essas lagartas foram então colocadas dentro de 

uma caixa de Petri debaixo de uma lupa e pinceladas com solu

ça0 fisiol6gica. Na mesma placa efetuou-se a dissecação de uma 

f~mea gr~vida do parasito 1 retirando-se as larvas'de seu abdo-

me e colocando-as em contato com a lagarta. As lagartas foram 

então acondicionadas individualmente em caixas pl~sticas de 

6 em de diâmetro por 2 em de alctura e realimentadas com a die

ta artificial. 

Essa operaçao foi repetida por mais duas vezes 

em dias diferentes, perfazendo as 3 fases mencionadas em 3.2.1. 

3.2.3. Obtenção do in6culo utilizado nos bioensaios 

Lagartas de Viat~aea .óaccha~ali.ó (Fabr.) mortas 

pelo fungo Me-ta~hizium ani.óopliae (Metsch.) Sorok. foram desin 

festadas em solução de hinoclorito de s6dio a 5\+ espalhan-

te adesivo Agral a 1% e depois lavadas por duas vezes em -agua 
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destilada esterilizada. Essas lagartas ainda com conídios 

superficiais foram então raspadas com bisturi esterilizado, e 

uma porção desses conídios transferidos para placas com· ABD + 

antibiótico. 

Essas placas foram mantidas a 260 C por um perí~ 

do de ±S dias até ã obtenção de uma colônia pura. A partir de~ 

sa colônia eram preparadas as. placas para produção dos 
... 

conl-

dios utilizados nos experimentos. 

3.2.4. Preparação da suspensao de conídios de Meta~h~-

zium ani~opt~ae (Metsch.) Sorok. 

Para a preparaçao da suspensao, a superfície das 

tblÔhiàS foram l'aspadas para obtenção de 0,1 g de conídios. Es 

tes foram suspensos em 100 ml de igua destilada est~ril conten 

do espalh~nte adesivo Agral, na proporção de 1 gota/litro de i 

gua. A suspensão obtida foi colocada no agitador por um perío

dodo de aproximadamente 2 horas para sua homogeneização. 

Em seguida foi realizada a quantificação atra

vés da contagem de conídios em uma câmara de Neubauer até a ob 

tenção da concentração de 10 7 conídios/ml de suspensao. 

Para a determinação do número de conídios por in 

di víduo, após a inoculação tomaram-se 20 lagartas ao acaso efe

tuando-se a lavagem das mesmas em 7 ml de igua destilada este-

rilizada. A partir da suspensão obtida real izou-se a contagem dos 
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conídios em camara de Neubauer. A média das contagens foi mul-

tiplicada pelo fator 0,35, obtendo-se assim o número de 

dios por indivíduo. 

4' 

conl-

3.2.5. Inoculação das lagartas de V~az4aea ~aeeha4a~~~ 

(Fabr.) com o fungo Me~a4h~z~um an~~op~~ae 

(Metsch.) Sorok. 

As inoculações das lagartas de broca da cana

-de-açúcar com o fungo M. an~~op~~ae, foram realizadas em 3 fa 

ses distintas ou sejam: 1,3 e 6 dias após a inoculação com os 

parasitos. 

Para inoculação das 20 lagartas componentes de 

um tratamento com o patógeno, as mesmas foram retiradas das cai 

xas plisticas onde eram mantidas após a inoculação com os ins~ 

tos parasitos. A seguir foram colocadas em urna camara de inocu 

lação telada de 6 cm de diâmetro por 2 cm de altura, e imer-

.sas na suspensao de conídios previamente quantificada, sendo 

posteriormente recólocadas nas caixas plisticas e reali 

mentadas com pedaços de colmo de cana-de-açúcar. Depois foram 

transferidas para câmaras do tipo BOD e mantidas na temperatu

ra de 26±0,50 C e fotoperÍodo de 16 horas. 

Os insetos foram observados diariamente, anotan 

do-se o número de lagartas mortas pelo fungo, número de crisi

lidas, número de lagartas mortas por outras causas, númer'o de pupas dos 
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taquinídeos, massaS de Apan~ele6, al€m de qualquer outra ocor

rência de interesse para o trabalho. 

Os parasitos que emergiram corno pupas foram a-

condicionados em caixas plisticas at€ a emergência dos adul-

tos. As observações foram feitas durante o período de 30 dias. 

3.2.6. Bioensaios com adultos dos parasitos da broca 

da cana 

Os dois experimentos relacionados a seguir fo-
.. . 

ram realizados para se determinar a posslvel açao do M. an~6o-

pliae sobre os adultos dos parasitos da broca. 

3.2.6.1. Experimento 11: Inoculação do Metanhi

zium ani6opl~ae (Metsch.) Sorok. em a-

dultos de Apan~ele6 ôlav~pe6 (Cam.) 

Para se testar a patogenicidade do fungo Me~a

nhizium ani6opl~ae (Metsch.) Sorok. ao braconídeo Apantelu ô.ea-

vipe6 (Cam.), procedeu-se da seguinte forma: 

Placas de cristalização de 10 em de diâmetro por 

5 cm de altura foram tratadas com urna suspensão de conídios 

contendo 10 7 conídios/ml. Depois de secas, uma caixa plástica 

contendo 2 massas de casulos com mais ou menos 50 parasitos re 
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cém-emergidos, foram introduzidas dentro desse recipiente que 

foi fechado com o plástico Magipac. Os parasitos liberados den 

tro dessa placa andavam pelas paredes da placa de cristaliza

çao entrando em contato com os conidios do fungo, sendo dessa 

maneira inoculados. 

Foram utilizadas 6 dessas placas de cristali

zação, sendo que as placas 1,·11 e 111 correspondiam às tempe

raturas de 22, 26 e 30°C, respectivamente. As placas IV, V e 

VI representavam as testemunhas, as quais foram tratadas ape

nas com agua esterilizada. 

Dentro de cada placa foi colocado um chumaço de 

algodão molhado com água esterilizada para manter a umidade. 

Os insetos foram observados diariamente contan

do-se o numero de mortos. Os insetos mortos eram retirados, d~ 

sinfestados com soluçio de hipoclorito a 5%, lavados com· água 

destilada estéril e colocados em placas de Petri contendo meio 

de cultura ABD, para se verificar o possível desenvolvimento do 

patógeno. 

3.2.6.2. Experimento 111: Inoculação do Me~anh~ 

zium ani~optiae (Metsch.) Sorok. em a

dultos de MdagoY1i6.:tlj-f.um mine~e (Towns.) e 

Pana~hene~ia etanipa-f.pi~ (Wulp.) 

Para se testar a patogenicid~de do fungo Me~a-
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~h~z~um an~~opl~ae sobre os adultos dos dípteros Me~agon~~~y

lum m~nen~e e Pa~a~he~e~~a ~la~~palp~~, procedeu-se da seguin-

te maneira: 

Uma tira de papel filtro de 36x16 em que foi ba 

nhada em uma suspensão de conídios, contendo 10 7 conídios Iml, 

foi colocada no interior de gaiolas teladas de 13 em de diâme

tro por 16 em de altura, facejado as suas paredes. Dentro des-

sa gaiola foram soltas cerca de 50 moscas, que entravam em con 

tato com os conídios aderidos ao papel quando andavam sobre o 

mesmo. 

Foram utilizadas 12 gaiolas teladas, sendo que 

nas gaiolas I, 11 e 111 foram colocados 50 adultos de Metago

n~~~ylum em cada uma, e mantidas às temperaturas de 22, 26 e 

300 C, respectivamente. As gaiolas IV, V, VI, correspondiam ~s 

testemunhas, onde o papel filtro foi banhado apenas com -agua 

esterilizada. 

Da mesma forma, nas gaiolas VII, VIII e IX fo

ram colocados cerca de 50 adultos de Pa~a~he~e~~a em cada uma, 

e mantidas às temperaturas de 22, 26 e 300 C; sendo que as gai~ 

las X, XI e XII representaram as testemunhas desse grupo. 

Essas gaiolas contendo os insetos foram revisa-

-das diariamente, anotando~se o numero de insetos mortos. Estes 

eram retirados, desinfestados com a solução de hipoclorito, l~ 

vados com água destilada estéril e colocados em placa de Pe-

tri contendo meio de cultura ABD, para se verificar o 

vel desenvolvimento do patógeno. 

~ 

POSS1-
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3.2.7. Bioensaios com pupas dos parasitos da broca da 

cana 

Os experimentos relacionados a seguir foram rea 

lizados para se determinar a possível patogenicidade do M. ani 

~opliae sobre pupas de parasitos da broca ·da cana. 

3.2.7.1. Experimento IV: Inoculação do Metanhi

~ium ani...~opli...ae CMetsch.) Sorok. em mas 

sas de Apantele~ nlavipe~ (Cam.) 

Duas massas de casulos de Apantele~ 6lavipe~ 

CCam.) contendo aproximadamente 50 pupas do parasito foram ba

nhadas com uma suspensão de conídios do fungo, contendo 10 7 co

nídios/ml. As massas apos esse tratamento, foram colocadas 

sobre papel filtro visando absorver o excesso da suspensão de 

conídios. 

Essas massas foram transferidas para uma placa 

de cristalização de 10 em de diâmetro por 5 em de altura e po~ 

teriormente mantidas em câmaras BOD sob as temperaturas de 22, 

26 e 300 C até a emergência dos micro-himenópteros adultos. 

Foram utilizadas no experimento 6 placas de cris 

talização, sendo que a placa A, recebeu duas ~assas tratadas 

e foi colocada à temperatura de 22 0 C, juntamente com a placa 

a que recebeu duas massas tratadas com água esterilizada, ao 
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invés da suspensao de conídios, representando aSSlm a testemu 

nha. 

Da mesma forma, a placa B, que recebeu as mas

sas tratadas foi colocada juntamente com a placa b que conti

nha massas não tratadas ã temperatura de 26 0 C e a placa C con

tendo massas tratadas foi colocada juntamente com a l)laca c, 

com massas nao tratadas à temperatura de 30o C. 

Ap6s a morte dos insetos estes foram desinfesta 

dos com solução de hipoclorito a SI, lavados por duas vezes em 

igua esterilizada sendo posteriormente transferidos para pla

cas de Petri contendo meio de cultura ABD, para se verificar o 

possível desenvolvimento do pat6geno. 

3.2.7.2. Experimento V: Inoculação do Meta~hi

'zium ani.6 o plia e (Metsch.) Sorok. em pu

pas de Me~agoni.6tlflum minen.6e (Towns.) 

e Pa~athe~e.6ia cla~ipalpi.6 (Wulp.) 

Para se testar a patogenicidade do Meta~hizium 

ani.6opliae sobre pupas dos dípteros parasitos, procedeu-se da 

seguinte forma: 

Foram tratadas com uma suspensao contendo 10 7 

conídios de Meta~hizium ani.6opliae , 50 pupas de cada espécie 

de mosca. Ap6s o tratamento as pupas foram transferidas 

gaiolas teladas. 

para 
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Foram utilizadas 12 gaiolas, sendo que em cada 

uma das gaiolas A, B, C, foram colocadas 50 pupas de Me.ta.gon.,[~ 

tytum m,[n.e.n.~e. inoculadas com Me.ta.~h,[z,[uman,[~opt'[a.e.. Nas gaio-

las a, b, c, foram colocadas outras 50 pupas da mesma - . especle 

nao inoculadas, correspondendo pela ordem às testemunhas. Es

ses 3 grupos de gaiolas (A,a; B,h; C,c) foram mantidos is tem-

peraturas de 22, 26 e 300 C, respectivamente. 

Da mesma forma, em cada uma das gaiolas D, E, 

F, foram colocadas 50 pupas de Pa~athe.~e.~,[a eia.~,[paip,[~ inocu-

ladas com a mesma suspensao de confdios e nas gaiolas d, e, f, 

foram colocadas outras 50 pupas da mesma esp~ci~ nao inocula

das, correspondendo pela ordem as testemunhas. 

As condições pós-inoculação foram as mesmas já 

referidas para M. m,[n.e.n.~e.. 

A fuedida em que os adultos morriam, os mesmos e 

ram colocados em placas de Petri com ABD + antibiótico para se 

verificar a possível causa da morte. 

Os dados foram referidos em porcentagem de mor-

tal idade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. EXPERIMENTO I: INTERACÃO ENTRE OS PRINCIPAIS PARASITOS 

DA BROCA DA CANA-DE-ACÚCAR Vla~~aea haecha~all6 (FABR.) 

E O FUNGO Me~a~hlzlum anihopllae (METSCH.) SOROK. 

Os resultados do experimento de competição en

tre os parasitos da Vlat~aea haeeha~allh (Fabr.) e o fungo Me

~a~hlzlum anlhopllae (Metsch.) Sorok., desenvolvido nas tempe

'raturas de 22, 26 e 300 e estão relacionados nas Tabelas de 1 a 

23, sendo as representações gr~ficas apresentadas nas Figuras 

de 3 a 8. 

Na Tabela 1 encontram-se os dados de porcenta

gem média de mortalidade da praga devida aos diferentes trata

mentos. A Tabela 2 refere-se à análise estatística do experi

mento. 
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Tabela 1 - Porcentag6l1 média de mortalidade de lagartas de V • .6ac.c.hCUL~, 

submetidas ao tratamento com M. al'Ú/.,opli..a.e, inoculadas com os 

parasitos isoladamente e pela interação de ambos os agentes, em 
diferentes temperaturas. 

Fases Tratamentos Temperaturas 

220 C 260 C 300 C 

C1 (nonnal) ° ° ° 
C2 (M uCULlúzi..wn) 48,33 58,33 18,33 

1~ C3 (Apan:te.te.6 ) 63,33 67,50 40,00 
(fungo i .... 

Clt (Ap + M.a.) 75,00 80,83 48,33 noculado 
1 dia a- Cs (Muagon--ú:tylum) 63,33 55,83 46,67 
pos a ino 
culação - C6 (Meta + M. a. ) 83,33, 80,83 51,67 

do parasl:. C7 (Pa!ta:thefte.6i..a) 78,33 81,67 53,33 
to) 

Ca (Para + M. a. ) 81 ,67 80,83 58,33 

Cl (normal) ° ° ° C2 (MuaJLÍúziwn) 53,33 70,00 23,33 

2~ C3 (Apan:te.te.ó) 55,00 75,83 48,33 
(fungo i-

C':t (Ap. +M.a.) 61,67 87,50 61,67 no cu lado 
3 dias a- Cs (MdagoYÚ.6:ty1.um) 61,67 53,33 68,33 
pos a ino 
culação - C6 (Meta + M.a.) 73,33 68,33 61,67 

dos para- C7 (P aJuúhefte.6 ia) 80,00 78,33 60,00 
si tos) Ca (Para + M. a.) 85,00 82,50 53,33 

Cl (normal) ° ° O 

C2 (M ua!thi..zi..um) 53,33 55,00 25,00 

3~ C3 CApan:te.te.6 ) 78,33 79,17 65,00 
(fungo i-

Clt (Ap. + M.a.) 76,67 85,83 56,67 noculado 
6 dias a- Cs (MuagoYÚ.6:ty1.um) 71,67 51 ,67 58,33 
pos a ino 
culação - C6 (Meta + M.a.) 76,67 71,67 48,33 

dos para- C7 (P CULa:th eJte.6 i..a) 73,33 80,83 66,67 
sitos) 

Ca (Para + M. a.) 76,67 85,00 73,33 

Ap=Apan:tue.6 M.a.=MuCULhi..ziwlí an--úopüae Me ta=Me.:tag o ni.6:tylum 
Para =PaJta:th eJte.6 ia 
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Tabela 2 - Resultados da analise estatística para porcentagem média de mo! 

talidade de lagartas de V. f.Jaec.haJLalM submetidas ao tratamento 

com M. anif.Jop~e, inoculadas com os parasitos e pela interação 

de ambos os agentes em diferentes temperaturas (dados transfor

mados para arco seno). 

Temperaturas 

22°C· 26°C 30°C 

Teste F p/condições 4,32** 9,57** 7,15** 

Teste F p/fases 0,04 NS· 0,07 NS 2,86 NS 
. Teste F p/interações 0,57 NS 0,85 NS 0,64 NS 
C.V. 17,073400% 17,500400% 20,631900% 
Q.M. Res. 99,13790 110,31700 90,57310 
Médias das condições 

Condição 2 45,96310 B 52,09710 BC 27,57740 B 

Condição 3 54,42270 AB 60,85980 AB 45,86060 A 

Condição 4 62,43380 A 68,01600 A 48,68720 A 

Condição 5 54,57650 AB 47 ,44770 C 49,75580 A 

Condição 6 62,43380 A 60,38910 AB 47 ,31440 A 

Condição.7 63,47990 A 64,49360 A 51,11700 A 

Condição 8 64,91290 A 66,81560 A 52,58010 A 

!::. (5%) 14,570100 10,554400 13,926500 

Médias de Fases 

Fase 1 (1 dia após) 58,01140 59,86370 42,19840 

Fase 2 (3 dias após) 58,10490 60,48840 47,21340 

Fase 3 (6 dias após) 58,83620 59,69890 48,97070 
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Pode-se verificar através da Tabela 1 que o co~ 

portamento do fungo ou dos parasitos foi semelhante nas três te~ 

peraturas estudadas, ocorrendo na maiorii dos casos, uma inte

ração positiva quando os dois agentes foram aplicados juntos. 

Isto é, observou-se um aumento na porcentagem de mortalida 

de da praga nos tratamentos em que se aplicou parasito+ 

fungo, quando comparados com os tratamentos em que esses agen-

tes foram aplicados isoladamente. Esses resul tados poderiam ser 

explicados com o trabalho de EL-SUFTY e FOHER (1981), os quais 

atribuíram o aumento da mortalidade de lagartas de P. bna66i

c.ae. pela interação de um parasito e u.rn patógeno, aos efeitos 

patofisiológicos das larvas do parasito sobre a cutícula do hos 

pedeiro, facilitando aSSlm a penetraç~o do microrganismo. 

A interação positiva foi mais evidente nas tem-

peratur8s de 22 e 260C (Piguras 3, 4 e 5). Na temperatura de 

300 C, foi observada, principalmente, para a primeira fase. A 

inversão de resultados ocorrida na 2~ e 3~ fases, pode ter si-

do ocasionada por uma maior incid~ncia de contaminação havida 

nessa temperatura, principalmente nos tratamentos com inocula 

ção de fungo + parasito, devido a uma maior manipulação do ma

terial e melhores condições para desenvolvimento de contamina~ 

tes representados por A6pe~gillu6 sp. conforme ji foi relatado 

por ALVES e.t alii (1984a,b). Também, nessas condições ocorre o 

desenvolvimento de um grande nfimero de bactérias saprófitas. 



10
0 9
0

; 

80
 

...
-4

 
(1

j 
4-

1 
70

 
B

 
(J

) 

] 
60

 
'"O

 
• ..

-1 
...

-4
 

(1
j 

50
 

4-
1 ~
 

o s 
40

 
(J

) 
'"O

 
• 

Q
\Q

 

30
 

20
 

C
2 

~ 
10

 
C 3 C

lt 

âà
 

U
I 

(1
j 
~
 

(J
) 

~ 
~
 

~
H
 

3~
 

';:) 
..ê-

~
 ~ ~
 

~
 1 ~
 
fa

se
 

2
~
 
fa

 
3
~
 

22
°C

 
26

°C
 

o 
M

et
aJ

tJ
úz

.w
m

 
(C

2
) 

11
 A

pa
n-

te
le

6 
(C

3
) 

ITII
IJ 

Ap
an

-te
.te

6 
+

 M
. a

. 
(C

lt)
 

H
 

2
~
 

3
~
 

30
°C

· 

F
ig

ur
a 

3 
-

Po
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

m
or

ta
li

da
de

 d
e 

V.
 
~
a
c
c
h
~
 

de
vi

da
 a

o 
fu

ng
o 

M.
 
a
~
o
p
l
i
a
e
 

(C
2
)
,
 
ao

 p
ar

a
si

to
 A

. 
ó.

ta
v-

tp
e6

 
(C

3
)e

 p
el

a 
in

te
ra

çã
o 

de
 a

m
bo

s 
(C

lt)
, 

na
s 

tr
ê
s 

fa
se

s 
de

 
in

oc
ul

aç
ão

 d
o 

fu
ng

o 

e 
em

 t
r
ê
s
t
e
n
~
r
a
t
u
r
a
s
.
 

~
 

V
1 



10
0 90
 

~
 

80
 

+-
I .8 ~ .r

-f
 

r
i
 

cU
 

+-
I 
~
 ª Q

) 
"C

l 

""o
 

C 2
 

C
s 

,g
 

ti>
 

C
'j 

S 
~ 

~
~
 

'l
-
(
H

 

.~
 

C>
 

1~
 

fa
se

 
2~
 

fa
se

 
3~

 
fa

se
 

22
°C

 

H
 

2
~
 

31?
-

26
°C

 

o 
M

etc
vc

.M
z.l

wn
 

(C
2

) 

11
 M

W
tg

on
M

:ty
lw

n 
(C

s)
 

UII
ll 

M
et

ag
.+

M
.a

. 
(C

6
) 

1
~
 

21?
-

30
0

C
 

31?
-

F
ig

ur
a 

4 
-

Po
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

n
n

rt
al

id
ad

e 
de

 V
. 
~
a
Q
Q
h
~
~
 

de
vi

da
 a

o 
fu

ng
o 

M.
 
~
o
p
t
L
a
e
 

(C
2
)
,
 

ao
 p

ar
a

si
to

 M
et

ag
on

M
:ty

lw
n 

m-
Ln

en
óe

 
(C

s)
 

e 
p

el
a 

in
te

ra
çã

o
 d

e 
am

bo
s 

(C
6
)
,
 
na

s 
tr

ês
 f

as
es

 d
e 

in
oc

u
la

çã
o 

do
 

fu
ng

o 
e 

em
 t

rê
s 

te
m

pe
ra

tu
ra

s.
 

.+:
:o 

0
\ 



1
0

0
, 

90
1 

80
 

3 
70

 
o .j
..

) 

<I>
 

60
 

"g
 

'"d
 

-.-
1 
~
 

50
 

Cl
l 

.j
..)

 

H
 ~ 

40
 

,g
 

0
,0

 
30

 

20
 

C
2 

--
-.

lQ
 

. C
7 C

a 

. 
o 

~
 

IC
ll 

~
 

U
I ~ 

-
<I>

 
~
 

.j
..

) 

~ 
~ 

1 é
!-

fa
se

 
2é!

-
fa

se
 

3é!
-

fa
se

 

22
°C

 

1 é
!-

2 é
!-

3 é
!-

26
°C

 

o 
M

e:
ta

JtJ
ú.

z-
i..w

n 
(C

2 
) 

11
 Pa

Jt
C

Lt
he

Jt
e6

.ta
. 

(C
 7

) 

Uil
lJ 

Pa
ra

+M
.a

. 
(C

a)
 

1<
:,1 

2<:
,1 30
°C

 

3<
:,1 

F
ig

ur
a 

5 
-

Po
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

m
or

ta
li

da
de

 d
e 

V
. 
~
a
e
e
h
a
~
 

de
vi

da
 a

o 
fu

r!
go

 M
. 
a
~
o
p
l
i
a
e
 

(C
2
)
,
 

ao
 p

ar
a

si
to

 P
. 
~
p
a
t
p
~
 

(C
7)

 
e 

pe
la

 i
nt

er
aç

ão
 d

e 
am

bo
s 

(C
a)

, 
na

s 
tr

ês
 f

as
es

 d
e 

in
oc

ul
aç

ão
 

do
 

fu
ng

o 
e 

em
 t

rê
s 

te
m

pe
ra

tu
ra

s.
 

.p
;. 

-..
.J

 



:48. 

Ainda, com relação aos tratamentos onde os dois 

agentes foram inoculados conjuntamente, nas diferentes fases 

de aplicação do fungo a análise estatística nao acusou nenhuma 

diferença entre elas (Tabela 2). No entanto, através das Tabe-

las 3, 4 e 5, onde se pode observar o efeito de cada agente i-

soladamente, verifica-se que, de maneira geral, apesar da int~ 

ração ser positiv~, o fungo chegou a afetar o desenvol~imento 

dos parasitos quanto inoculado um dia após o início do parasi

tismo (Figuras 6, 7 e 8). Esses resultados concordam com os en 

contrados por KING e BELL (1978), os quais trabalharam com o 

fungo NomuJtae.a Jt-Lte.y.l e o parasi to M.lc..Jtopi1..tL~ c.Jtoc..e.1..pe..ó em 

He..t1..oth.l.ó ze.a. 

Da mesma forma, IBARAGON e BROOKS (1974) e BEE-

GLE e OATMAN (1975), estudando a interação entre o NPV de He.

.t1..o.th1...ó eNPV de TJt1..c..hopiu-&1..a, com relação àos parasitos Camp!!.. 

.te.t.l.ó .óonoJte.n.ó.l.ó e Hypo.óote.Jt e.x.lguae., respectivamente, verifi

caram que os vírus podem reduzir a sobrevivência dos parasi-

-tos, quando inoculados nas lagartas, logo apos o parasitismo. 

Para o A. 6lav.lpe..ó pode-se observar que na tem-

peratura de 260 C o fungo provocou mortalidade equivalente ao 

parasito quando inoculado três dias após a instalação deste p~ 

rasito. Os resultados concordam de um modo geral com KAYA (1978) 

que relacionou o estágio de desenvolvimento do parasitóid~ den 

tro do hospedeiro por ocasião da infecção por um nematóide com 

a porcentagem de casulos normais produzidos pelo parasito. 
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Tabela 3 - Mortalidade total de lagartas de V. .óa.c.c.haJLa.U.ó do Experimento 

I, devida à ação de A. 6ta.v~pe.6, do M. a.~op~e e pela açao 

de ambos os agentes nas temperaturas de 22, 26 e 300 C. 

N9 de lagartas por: 

Condições Temp. A. 6.iav-<.pe..6 M. anli.opij.a.e Ambos Total de in 
(OC) setos uti:' 

N<} \ N<} \ NQ % lizados 
indo indo indo 

22 29 48,33 60 
Ca ---- 26 70 ~8,33 120 

(Fase 1) 30 11 18,33 60 

22 32 53,33 60 
Ca 26 84 70,0 120 

(Fase 2) 30 14 23,33 60 

22 32 53,33 60 

Ca 26 66 55,0 120 
(Fase 3) 30 15 25,0 60 

22 38 63,33 60 

C~ 26 81 67,50 120 
(Fase 1) 30 24 40,00 60 

22 33 55,0 60 

C~ 26 91 75,83 120 
(Fase 2 30 29 48,33 60 

22 47 78,3'3 60 

C~ 26' 9S 79,17 120 
(Fase 3) 30 39 '65,00 60 

22 15 25,0 29 48,33 1,67 60 
C .. 26 30 25,0 67 55,83 O 120 

(Fase 1) 30 19 31,67 10 16,67 O 60 

22 31 51,67 17 28,33 1 1,67 60 

C .. 26 50 41,67 49 40,83 6 5,00 120 
(Fase 2) 30 29 48,33 07 11,67 1,67 60 

22 34 56,67 09 15,00 3 5,00 60 
C .. 26 71 59,17 20 16,67 12 10,0 •• 120 

(Fase 3) 30 28 46,67 06 10,0 O 60 
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Tabela 4 - Mortalidade total de lagartas de V. Jaccha~ do Experimento 

I, devida ã ação de Mda.gotUl,;ty.tum nú-nen6e., do Me.taAfúz-twn aM

Joptiae e pela ação de ambos os agentes nas temperaturas de 22, 

26 e 30°C. 

NÇ de lagartas mortas por: Total 
Condições Temp. . , de insetos 

(OC) M. lIl-trten6e M~ arúJ.,opLúté Ambos utilizados 

N9 \ N9 \ NÇ \ 
indo indo indo 

22 29 48,33 60 
Ca 26 70 58,33 120 

(Fase 1) 30 11 18,33 60 

22 32 53,33 60 
C2 26 ,... 84 70,00 120 

(Fase 2) 30 14 23,33 60 

22 32 53,33 60 
C2 26 66 55,0 120 

(Fase 3) 30 15 25,0 60 

22 38 63,33 60 
C5 26 f,7 55,83 120 

(F?se 1) 30 28 46,67 60 

22 37 61,67 60 

C5 26 64 53,33 120 

(Fase 2) 30 41 68,33 60 

22 43 71.6~ 60 

C~ 26 62 51,67 ..: 120 

(Fase 3). 30 35 58.33 60 

22 34 56,67 16 26,67 O 60 

C, 26 48 40,00 48 40.00. 1 0.83 120 

(Fase 1) 30 24 40.00 7 11 ,67 O 60 

22 38 63,33 6 10.00 O 60 
C, 26 67 55,83 12 10.00 3 2,50 120 

(Fase 2) 30 34 56.67 3 5,00 O 60 

22 44 73,33 2 3,33 O 60 

C, 26 66 55,00 19 15,83 1 0,81 120 

(Fase 3) 30 25 41,67 4 6,67 O 60 

....,.....--



.51. 

Tabela 5 - Mortalidade tota1 de lagartas de V. .6ac.c.haJt~ do Experimento 

I, devida à ação de P. daJúpa.tp-Ló, do M. alÚ6 opLtae. e pela a

ção de ambos os agentes nas temperaturas de 22, 26 e 300 C. 

Condições Temp. N9 de lagartàs mortas por: Total de 
(OC) insetos 

P. c!aJÚ..palpM M. a.YÚ.Mpliae Ambos utiliza-
dos 

N9 % N9 % N9 % 
indo indo indo 

22 29 48,33 60 

C2 26 70 58,33 120 
(Fase 1) 30 

~ 
11 18,33 60 

22 32 53,33 60 
C2 26 84 70,00 120 

(Fase 2) 30 14 23,33 60 

22 32 53,33 60 

C2 
26 66 55,00 120 

(Fase 3) 30 15 25,00 60 

22· 47 78,33 60 

C7 26 98 81,67 120 

(FÇlse 1) 30 32 53.33 60 

22 48 80,00 60 

C7 
26 94 78.33 120 

(Fase 2) 30 36 60,00 60 

22 44 73,33 60 
C7 26 97 80,83. 120 

(Fase 3)' 30 40 66,67 60 

22 44 73,33 4 6.67 1 1,67 60 

C8 26 62 51,67 34 28.33 1 9,83 120 
(Fase 1) 30 29 48,33 5 8,33 1,67 60 

22 50 83,33 1,67 O 60 

C8 26 86 71,67 13 10,83 O 120 

(Fase 2) 30 29 48,33 3 5,00 O . 60 

22 44 73,33 2 3,33 O 60 
C8 26 93 77,50 8 6,67 1 0,83 120 

(Fase 3) 30 43 71,67 1 1,67 O 60 
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Entre os três parasitos, o taquinídeo P. eta~i 

patpi~ mostrou-se o menos afetado na interação com o M. ani~o

ptiae. Este fato é bastante interessante, uma vez que P. eta~~ 

patpi~ é o parasito que apresenta o maior período larval, es

tando assim, teoricamente, mais sujeito aos efeitos deletérios 

da interação, ji que estes, não derivam de uma infecção direta 

dos parasitos pelo fungo e sim em decorrência da competição p~ 

10 alimento. Dessa maneira, um hospedeiro infectado parece ser 

inadequado ao desenvolvimento do parasito, como já foi relata

do por BEEGLE e OATMAN (1975) e constatado no presente estudo 

de maneira significativa somente nara o uarasito Á. 6tav~pe~. 

Ainda nas Tabelas 3, 4 e 5, verifica-se que, a

pesar do parasito ter completado seu desenvolvimento na lagar

ta hospedeira, em alguns casos, ela também mostrou sintomas de 

infecção por Meta~h~ziu.m, como o observado por SMITH et atii 

(1976) em lagartas de Hetiothi~ parasitadas por M. e~oeeipe~ e 

N. ~itelji. 

As Tabelas 6 a 23 referem-se aos efeitos bioló

gicos no desenvolvimento dos parasitos em hospedeiros infecta 

dos pelo patógeno. 

Nas Tabelas 6 a 11 pode-se observar que, nas três 

temperaturas estudadas o período de desenvolvimento dos parasi 

tos dentro do hospedeiro, não foi afetado pela presença do fun 

go M. ani~optiae na mesma lagarta, o que foi confirmado pela ~ 

nálise estatística. 
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Tabela 8 - Duração média da fase larval de A. 6.tavipe..6 em lagartas de V. 
~aeeh~ infectadas e não infectadas por M. a~opfiae nas 
temperaturas de 22, 26 e 300C 

Dias do parasi 
Duração da fase 
larval (dias) 

Condições tismoaté a-
exposição N9 de - Desvio pa-ao ftIDgo* indivíduos Média drão 

(fases) 

Temp. 220C 

1 16 11,527 2,12 
C". 3 32 13,043 2,133 

6 37 11,993 0,740 

1 38 13,320 3,737 
C3 3 34 13,17-3 1,627 

6 47 13,407 3,130 

Temp. 260C 

1 • 30 7,973 '1,078 

C". 3 57 9,582 1,81 
6 86 9,872 1,248 

1 81 10,600 2,343 
C3 3 93 9,855 1,873 

6 93 9,878 1,683 

Temp. 3 ()O C 

1 21 9,492 0,997 
Clt 3 31 8,843 1,170 

6 30 8,997 0,707 

1 25 9,900 1,485 
C3 3 30 9,197 0,880 

6 39 8,667 0,947 

* 1x10 7 conídios/ml 
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Tabela 7 - Resultados da análise estatística para a duração da fase larval 

de A. M.a.vipu em lagartas de V. .6ac.c.haJLaLLó infectadas e nao 

infectadas por M. a~opliae em diferentes temperaturas. 

Temperatura (OC) 

22 26 30 

Teste F p/condições 1 ,81 NS 2,51 NS 0,15 NS 

Teste F p/fases 0,23 NS 0,33 NS 1,99 NS 

Teste F p/interações 0,37 NS 1,86 NS 0,41 NS 

C.V. 13,764200% 1-9,042500% 8,598080% 

Q.M. Res. 3,0768300 3,3604700 0,6233390 

Médias das Condições 

Condição 4 (M.a.+A.f.) 12,18780 9,14222 9,11056 

Condição 3 (A. f.) 13,30000 10,111-10 9,25444 

Médias de Fases 

Fase 1 (1 dia após) 12,42330 9,28667 9,69583 

Fase 2 (3 dias após) 13,10830 9,71833 9,02000 

Fase 3 (4 dias após) 12,70000 9,87500 8,83167 

M.a. =: MeA:atLhiúum aYÚ,ó o pUae 

A.f. = Apa.ntdu 6fuvipu 
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Tabela 8 - Duração média da fase larval de Metagow.tyR..um mtl1e.n6e. em lagar 

tas de V. ~aeeh~~ infectadas e não infectadas por M. a~o
pR..lae. nas temperaturas de 22, 26 e 30°C. 

Dias do parasi ' 
' Duração da fase larval 

(dias) 
Condições tismo até a -

expOSlçao N9 de in- Média Desvio pa-ao fungo* divíduos drão (fases) 

Temp. 220C 

1 36 7,457 1,267 

C6 3 38 7,235 1,023 
6 45 7,567 1,073 

1 38 7,803 0,973 
Cs 3 37 7,517 0,733 

6 44 7,353 1,377 

Temp. 26°C 

1 49 6,743 0,788 

Cs 3 70 6,672 0,588 
6 67 7,110 0,708 

1 67 7,265 1,890 

Cs 3 64 6,890 0,752 

6 64 7,088 0,908 

Temp. 30°C 

1 25 6,627 1,237 

C6 3 34 6,890 1,027 

6 25 7,032 1,013 

1 28 6,770 0,957 
Cs 3 41 6,927 1,649 

6 35 7,029 0,664 

* lxl0 7 conídios/ml 
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Tabela 9 - Resultados da analise estatística para a duração da fase lal~al 

de Me:tagorU.-ó.:tyiwn núne.rl-6 e. em lagartas de V. .6acc.ha.Jc..a1M I infec

tadas e não infectadas por M. a~optiae. em diferentes tempera
turas. 

Teste F p/condições 

Teste F p/fases 

Teste F p/interações 

C.V. 

Q.M. Res. 

Médias das Condições 

Condição 6 (M.m. +M. a.) 

Condição 5 (M.m. ) 

Médias das Fases 

Fase 1 (1 dia após) 

Fase 2 (3 dias após) 

Fase 3 (6 dias após) 

M.m.=Me:tago~.:tyium mine.n6e. 

M.a.=Me..:tanhizium arU.-óoptiae. 

22 

0,13 NS 

0,16 NS 

0,23 NS 

10,669900% 

0,6387260 

7,42278 

7,55778 

7,63000 

7,37583 

7,46500 

Temperatutras (OC) 

26 

1,72 NS 

1,06 NS 

0,74 NS 

7,878240% 

0,3007810 

6,84167 

7,08111 

7,00417 

6,78083 

7,09917 

30 

0,06 NS 

0,74 NS 

0,04 NS 

6,984370% 

0,2307920 

6,85000 

6,90667 

6,69833 

6,90500 

7,03167 
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Tabela 10 - Duração média da fase larval de P. ctahipc~pi4 em lagartas de 

v. ~acchan~ infectadas e não infectadas por M. a~op.uae 

nas temperaturas de 22, 26 e 30°C. 

Dias do parasi Duração da fase larval 
tismo até a - (dias) 

Condições exposição N9 de . Média Desvio ao flU1g0* in<r1iv. padrão (fases) 

Temp. 220C 

1 50 8,257 1,977 
Cs 3 51 7,453 0,890 

6 49 8,717 1,807 

1 000 51 8,413 2,200 

C7 3 50 7,663 0,887 

6 44 8,237 1,447 

Temp. 26°C 

1 65 6,813 1,390 

Cs 3 88 6,640 0,950 

6 97 7,272 1,163 

1 99 7,113 2,080 

C7 3 95 7,002 0,973 

6 98 7,698 1,280 

Temp. 30°C 

1 30 6,533 1,843 

Cs 3 32 6,600 1,347 

6 49 6,557 0,703 

1 33 6,953 1,287 

C7 3 38 6,727 1,943 

6 44 6,583 0,627 

* lx10 7 conídios/ml 
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Tabela 11 - Resultados da análise estatística para a duração da fase lar

vaI de P. ct~palp~ó em lagartas de V. óaeehan~ infectadas 

e não infectadas por M. aYÚ.óopUae. em diferentes temperaturas. 

Teste F p/condições 

Teste F p/fases 

Teste F p/interações 

C.V. 

Q.M. Res. 

Médias das Condições 

Condição 8 (P. c. +M. a.) 

Condição 7 (P.c.) 

Médias das Fases 

Fase 1 (1 dia após) 

Fase 2 (3 dias após) 

Fase 3 (6 dias após) 

P.c.=P~he.~e.óia ct~palpió 

M. a. =Me.XaitMZium al'Ú.6 o pwe. 

22 

0,01 NS 

2,26 NS 

0,34 NS 

9,925090% 

0,6500360 

8,14222 

8,10445 

8,33500 

7,55833 

8,47667 

Temperaturas (OC) 

26 

2,62 NS 

3,24 NS 

0,03 NS 

9,486580% 

0,4523530 

6,90833 

7,27111 

6,96333 

6,82083 

7,48500 

30 

0,33 NS 

0,09 NS 

0,13 NS 

10,565100% 

0,4949400 

6,56333 

6,75445 

6,74333 

6,66333 

6,57000 



.62. 

Esses dados discordam dos encontrados por LArGO 

e TAMASHIRO (1967) e BROOKS e CRANFORD (1972) para outras espé 

cies de patógenos e de parasitos. 

O parasito A. 6lav~pe~ novamente pode ser consi 

derado um pouco mais sensível, já que, nas fases em que ocor

re maior competição (1 e 2), verifica-se uma pequena diminuição 

no seu período' de desenvolvimento., 

Com relação às diferentes temperaturas deve - se 

'salientar que as analises estatísticas foram feitas separada~ 

mente, como se cada temperatura correspondesse a um experimen

to distinto. Dessa maneira, o alongamento dos estágios de de

senvolvimento dos parasitos nas temperaturas mais baixas nao 

foi detectado pela análise estatística. 

Nas Tabelas 12 a 17 referentes à duração média 

do estágio pupal dos parasitos e aos resultados da analise es

tatística, verifica-se um comportamento semelhante para os três 

parasitos, isto é, observa-se uma variação maior dos dados nos 

tratamentos em que a interação esta presente. 

No que se refere ao A. 6lav~pe~, essa varlaçao 

nao foi acusada pela analise estatística, o que se explica pe

la ocorrência de um maior coeficiente de variação. 

Através das médlas dos tratamentos verificou-se 

que de modo geral, ocorreu um pequeno encurtamento no período 

pupal dos insetos pertencentes aos tratamentos onde o fungo e~ 

tava presente, concordando com o relatado por LArGO e PASCHKE 

(1968). Porém, de acordo com HAMM e.t alii (1983)., isso nao po 
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Tabela 12 - Duração média da fase pupal de A. üfuv-tpel> em desenvolvimen 

to sobre lagartas de V. ~aeeh~, infectadas e não infecta 

das por M. aYÚJ.JopUae. nas temperaturas de 22, 26 e 300C. 

Dias do parasi Duração da fase' pupal (em dias) 
Condições tismo até a - N9 de mas- Média Desvio exposição sas padrão ao fungo* . -

(fases) vlaveis 

Temp. 22°C 

1 15 8,477 1,493 
C· 

lt 3 31 7,820 0,843 
6 35 6,767 0,793 

1 31 7,750 1,138 
C3 3 30 7,650 0,847 

6 45 7,383 1,317 

Temp. 260C 

1 23 4,767 0,400 
Clt 3 51 5,677 0,720 

6 77 5,253 0,860 

1 77 5,257 0,713 
C 3 3 86 5,503 0,717 

6 92 5,662 0,756 

Temp. 30°C 

1 16 S,100 0,980 
Clt 3 27 4,477 0,550 

6 19 5,158 0,877 

C 1 22 S,136 0,873 

3 3 23 4,777 0,570 

6 32 4,863 0,713 

* 1x10 7 conídios/ml 
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Tabela 13 - Resultados da análise estatística para duração média : da fa

se pupal do parasito A. 6~avipeó em desenvolvimento sobre la

gartas de V. ~aeehan~ infectadas e não infectadas por M. a
n.<.1>opU..a.e. em diferentes temperaturas. 

Teste F p/condições 

Teste F p/fases 

Teste F p/interações 

C.V. 

Q.M. Res. 

Médias das Condições 

Condição 4 (A.f.+M.a.) 

Condição 3 (A.f.) 

Médias das Fases 

Fase 1 (1 dia após) 

Fase 2 (3 dias após) 

Fase 3 (6 dias após) 

A. f. =Apantdeó 6~avipM 

M.a.=Me.tanhizium a~op~e. 

22 

0,06 NS 

2,64 NS 

1,09 NS 

10,372900% 

0,628222 

7,68778 

7,59445 

8,11333 

7,73500 

7,07500 

Temperaturas (OC) 

26 

0,58 NS 

1,21 NS 

0,43 NS 

17,793100% 

0,907207 

5,23222 

5,47389 

5,01167 

5,59000 

5,45750 

30 

0,00 NS 

1,07 NS 

0,35 NS 

12,496600% 

0,377932 

4,91222 

4,92667 

5,12000 

4,62667 

5,01167 
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Tabela 14 - Duração média da fase pupal de Metago YÚ-6tylum m-tl1e.n6 e em de 

senvolvirnento sobre lagartas de V • .6 ac.c. haJLaLi..6 , infectadas e 

nao infectadas por MetaJLh-tzium aYÚ-6opl-tae nas temperaturas de 

22, 26 e 300C. 

Duração da' fase - pupal (em dias) 

Condições Dias do parasi 
tismo até a - N9 de Média - Desvio . - padrão exposlçao p.tpas. 
ao fungo* VlavelS 

(fases) 

Temp. 22°C 

1 28 12,003 1,017 

C6 3 32 9,627 1,560 

6 40 11,020 1,187 

1 33 10,677 1,317 

Cs 3 36 11,042 0,973 

6 33 11, 193 0,403 

Temp. 26°C 

1 37 8,730 0,618 

C6 3 59 9,328 0,562 

6 53 9,050 0,697 

1 60 8,753 0,650 

Cs 3 56 9,268 0,427 

6 55 9,323 0,680 

Temp. 30°C 

1 12 7,917 0,320 

C6 3 11 7,167 0,520 
6- 15 7,037 0,770 

1 18 7,453 0,733 

Cs 3 - 19 7,660 0,760 

6 17 7,397 1,127 

* lxl 07 conÍdios/ml 
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Tabela 15 - Resultados da análise estatística para duração média da fa

se pupal do parasito Me.j:agol'1L5.ty.ium t;u.l1enõe em desenvolvimen

to sobre lagartas de V. ~aeeh~infectadas e não infecta

das por MdevlJúziwl1 anú..op.iia.e e em diferentes temperaturas. 

Teste F p/condições 

Teste F p/fases 

Teste F p/interação 

C. V. 

Q.M. Res. 

Médias das Condições 

Condição 6 (1v1.m. +M.a.) 

Condição 5 (M.m.) 

Médias das Fases 

Fase 1 (1 dia após) 

Fase 2 (3 dias após) 

Fase 3 (6 dias após) 

b. (5%) 

M.m.=Me.ta.gonú...ty.ium mil1enóe 

M.a.=Meta.hhizium a~~op.iia.e 

22 

0,02 NS 

0,87 NS 

1,48 NS 

12,663400% 

1,9152800 

10,88670 

10,97060 

11,34000 

10,33420 

11,11170 

Temperaturas (OC) 

26 

0,43 NS 

6,93** 

0,56 NS 

4,383820% 

0,1580860 

9,02611 

9,11333 

30 

0,61 NS 

2,65 NS 

3,21 NS 

4,760890% 

0,1254080 

7,37333 

7,50333 

8,72667 B 7,68500 

9,29583 A 7,41333 

9,18667 A 7,21667 

0,404398 
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Tabela 16 - Duração media da fasepupal de P. ci..cvz.ipa.fp~ em desenvolvi. 

mento sobre lagartas de V. ~acch~~, infectadas e não infec.· 
tadas por M. a~opR~ae nas temperaturas de 22, 26 e 300C. 

Duração da fase' pupal (em dias) 
Condições Dias do paras i 

Nédia tismo ate a - N9 de Desvio 
exposição pupas padrã::> 
ao fungo* . - . V1ave1S 

(fases) 

Temp. 220C 

1 34 23,600 1,323 
Cs 3 33 23,903 1,383 

6 30 23,040 1,330 

1 35 21,527 1,560 
C7 3 38 21,363 0,783 

6 37 23,487 1,453 

Temp. 26°C 

1 50 16,903 1,065 
Cs 3 64 17,365 0,918 

6 67 18,208 1,360 

1 74 17,270 1,033 
C7 3 74 18,406 1,150 

6 76 17,870 0,745 

Temp. 30°C 

1 21 14,173 1,347 
Cs 3 21 14,952 1,040 

6 27 15,583 1,040 

1 22 14,370 1,760 

C7 3 23 14,480 1,180 

6 23 14,700 0.,550 

* 1xl0 7 conídios/ml 
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Tabela 17 - Resultados da análise estatística para duração média da fa

se pupal do parasito P. dW1.ipalp..w em desenvolvimento sobre 

lagartas de V . .óa.c.c.haJr.aLW, infectadas e não infectadas por M. 

a.~oplia.e em diferentes temperaturas. 

Teste F p/condições 

Teste F p/fases 

Teste F p/interações 

C.V. 

Q.M. Res. 

Médias das Condições 

. Condição 8 (P.c.+M.a.) 

Condição 7 (P.c.) 

Médias de Fases 

Fase 1 (1 dia após) 

Fase 2 (3 dias após) 

Fase 3 (6 dias após) 

f:., (5%) 

P.c.=Panath~e.óia. c.La.nipa.ipi.ó 

M.a.=Mét~hizium a~opliae 

22 

2,15 NS 

0,22 NS 

0,95 NS 

8,810660% 

4,0422900 

23,51450 

22,12440 

22,56330 

22,63330 

23,26170 

Temperaturas 

26 

2,90 NS 

6,63** 

3,27 NS 

3,754430% 

0,4406640 

17,49220 

17,87000 

17,11830 B 

17,88580 A 

18,03920 A 

0,675176 

(OC) 

30 

0,83 NS 

1,41 NS 

0,55 NS 

6,116290% 

0,8094720 

14,90330 

14,51670 

14,27170 

14,71670 

15,14170 
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de ser considerado ecologicamente importante. 

Ainda, com relação a esse parâmetro, BROOKS e 

CRANFORD (1972),estudando a interferência de um protozoário so 

bre um braconÍdeo que se desenvolviam em lagartas de Heliot~, 

observaram que apesar de não ter ocorrido efeito substancial 

sobre o período de desenvolvimento do parasito, houve uma dimi 

nuição na porcentagem de emergência de pr~-pupas do braconí

deo. 

o filtimo parâmetro estudado, representado pela 

porcentagem de emergência de adultos dos parasitos em lagartas 

infectadas e não infectadas, está relacionado nas Tabelas 18 a 

23. Nas Tabelas 19, 21 e 23 referentes aos resultados da análi 

se estatística, os dados foram transformados para arco seno 

(SQR%). 

Verifica-se pela Tabela 19 ~eferente ao A. 6la

v~pe~, que houve diferença estatística entre o tratamento onde 

ocorreu interação e o tratamento onde o parasito atuou isolada 

mente na temperatura de 26oC. No entanto, a diminuição da por

centagem de emergência não revelou uma tendência, já que nas 

outras duas temperaturas estudadas, houve uma inversão de re

sultados. Tamb~m, pode-se verificar que os dados são muito va

riáveis sendo difícil de se concluir a respeito dessa análi

se. 
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Tabela 18 - Porcentagem média de emergência de adultos de A. 6.e.avipe.ó com 

desenvol vÍIDento em lagartas de V. ..óac.c.haJu1w, infectadas e não 

infectadas por M. a~op.e.iae nas temperaturas de 22, 26 e 300 C 

(dados transformados em arco seno). 

Condições 
Dias do paras i 

tismo até a -
exposição 
ao fungo* 

(fases) 

1 

3 

6 

1 

3 

6 

1 

3 

6 

1 

3 

6 

1 

3 

6 

1 

3 

6 

* 1xl07 conídios/rnl 

% de emergência de adultos 

N9 total 
de massas 

Temp. 220 C 

16 

32 

37 

38 

33 

47 

Temp. 260 C 

30 

56 

84 

81 

91 

94 

Temp. 300 C 

19 

30 

28 

25 

29 

37 

% 
média 

94,44 

97,62 

95,00 

79,74 

90,86 

95,24 

78,05 

> 91 ,81 

90,84 

95,21 

95,14 

97,21 

81,11 

87,50 

70,00 

86,67 

78,04 

86,35 

Desvio 
padrão 
médio 

9,62 

4,12 

4,41 

17 ,55 

0,83 

8,25 

18,49 

10,16 

8,83 

7,92 

7,64 

4,83 

20,09 

21,65 

12,02 

5,77 

11 ,12 

0,55 
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Tabela 19 - Resultados da análise estatística para porcentagem média de e

mergência de adultos de A. ótavipeó com desenvolvimento em la

gartas de V . .6acch~, infectadas e não infectadas por M. a 

niboptiae em diferentes temperaturas. 

Teste F p/condições 

Teste F p/fases 

Teste F p/interação 

C.V. 

Q.M. Res. 

Médias das Condições 

Condição 4 (A.f.+M.a.) 

Condição 3 (A.f.) 

Médias de Fases 

Fase 1 (1 dia após) 

Fase 2 (3 dias após) 

Fase 3 (6 dias apÓs) 

A. f. =Apan;tdeó Ótav-tpeó 
M.a.=M~hiz-tum aniboptiae 

22 

1,63 NS 

0,34 NS 

0,81 NS 

16,683200% 

170,00900 

82,07360 

74,23670 

74,83350 

78,62410 

81,00780 

Temperaturas (OC) 

26 

8,95** 

2,92 NS 

2,58 NS 

18,050700% 

189,97300 

69,48670 B 

83,22880 A 

68,50640 

80,41310 

80,15380 

30 

0,04 NS 

0,47 NS 

1,30 NS 

20,850500% 

196,30300 

67,81320 

66,57970 

68,87270 

69,98840 

62,72830 
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Tabela 20 - Porcentagem média de emergência de adultos de MeJ:ago túó-ty.twn 

mtne.nóe. em desenvolvimento sobre lagartas de V • .óac.c.hCVl.aL<-6, i,!! 

fectadas e não infectadas por M. anióapuae. nas temperaturas 

de 22, 26 e 300 C. 

Dias do paras i % de en~rgência de adultos 

Condições tismo até a - N9 total % Desvio exposição 
d~ pupas média padrão ao fungo* médio (fases) 

Temp. 22°C 

1 34 85,56 13,47 

Cf> 3 38 84,23 11 ,51 

6 44 90,29 10,85 

1 38 85,08 8,31 

C5 3 37 96,67 5,77 

6 43 76,31 21,41 

Temp. 26°C 

1 49 73,11 17,20 

Cf> 3 70 83,98 13,28 

6 67 80,54 13,96 

1 67 89,73 9,30 

C5 3 64 89,80 10,64 

6 64 85,21 5,69 

Temp. 300C 

1 24 55,00 18,03 

Cf> 3 34 30,78 10,76 

6 25 60,18 25,32 

1 28 65,32 9,36 

C5 3 41 46,15 9,77 

6 35 49,22 12,51 

* 1xl0 7 conídios Iml 
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Tabela 21 - Resultados da análise estatística para porcentagem de emergên

cia de adultos de Mdagon.i.6.tylum m-<-neYL6e com desenvolvimento 

em lagartas de V. ~aeehcULaf~ infectadas e não Dlfectadas por 

Meta~h,iz-<-wn a~op~ae em diferentes temperaturas. 

Teste F p/condições 

Teste F p/fases 

Teste F p/interações 

C.V. 

Q.M. Res. 

Médias das Condições 

Condição 6 (M.m. +M.a.) 

Condição 5 (M.m.) 

Médias das Fases 

Fase 1 (1 dia após) 

Fase 2 (3 dias apÓs) 

Fase 3 (6 dias após) 

M.m. =MdagonMty.tum m-<-neYL6e 

M.a.=Met~h,izium anMop~e 

22 

0,03 NS 

0,37 NS 

1,68 NS 

17.959300% 

167,17900 

71,51570 

72,47380 

69,75920 

75,67870 

70,54640 

Temperaturas (OC) 

26 

4,13 NS 

0,77 NS 

1,07 NS 

14> 775500% 

104,17400 

65,62180 

72,53350 

68,11340 

72,01070 

67,10940 

30 

0,36 NS 

3,09 NS 

1,27 NS 

20,631200% 

89,22460 

44,44220 

47,12680 

51,05340 

38,13790 

48,16220 
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Tabela 22 - Porcentagem média de emergência de adultos de P.c.iaJÚpctfpú 

em desenvolvimento sobre lagartas de V . .óac.c.hafLalM, infecta

das e não infectadas por M. a~opliae nas temperaturas de 22, 

26 e 300 C. 

% de emergência. de adultos 

Condições Dias do paras i 
tismo até a - N9 total % Desvio 

e:x.'P0s l çao de pupas média padrão 
ao fungo* 

(fases) 

Temp. 220C 

1 45 75,37 6,81 

C8 3 50 65,58 23,87 

6 44 68,38 15,46 

1 47 74,66 3,53 

C7 3 48 79,32 5,(}7 

6 44 85,18 16,97 

Temp. 26°C 

1 63 81,60 17,60 

C8 3 86 75,51 13,54 

6 94 71,72 13,29 

1 98 75,13 9,77 

C7 3 94 79,16 19,67 

6 97 76,86 18,61 

Temp. 300C 

1 30 70,35 13,10 

C8 3 29 73,06 8,16 

6 43 60,90 13,52 

1 32 77,14 20,60 

C7 3 36 60,31 16,01 

6 40 61,56 24,20 

. * lxl0 7 conÍdios/ml 
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Tabela 23 - Resultados da análise estatística para porcentagens de ernergên 

cia de adultos de P. ctanipalp~ com desenvolvimento em lagar

tas de V. -óac.c.hafLalJ...6 infectadas e não infectadas por M. aYÚ1>o 

pliae, em diferentes temneraturas. 

Teste F p/condições 

Teste F p/fases 

Teste F p/interações 

C.V. 

Q.M. Res. 

Médias das Condições 

Condição 8 (P. c. iM. a.) 

Condição 7 (P.c.) 

Médias de Fases 

Fase 1 (1 dia após) 

Fase 2 (3 dias após) 

Fase 3 (6 dias após) 

P. c. =P Ma:theJ1.e..-6-W.. ctanipaf.p~ 

M. a. =Me.tM!úZ-lum alú.6oplúte 

22 

3,00 NS 

0,47 NS 

1, 11 NS 

15,317500% 

87,48670 

57,24510 

64,88230 

60,09980 

59,07190 

64,01920 

Temperatura (OC) 

26 

0,03 NS 

0,53 NS 

1,67 NS 

17,340400% 

120,34100 

62,94820 

63,57760 

64,83130 

64,35050 

60,60700 

30 

0,02 NS 

1,06 NS 

0,73 NS 

20,995500% 

139,68100 

55,90220 

56,68080 

61,77070 

55,03770 

52,06610 
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Para os outros dois parasitos estudados, M. rni

nen~e e P. cla~ipalpi~, apesar dos dados não revelar m nenhu

ma diferença significativa nas tr~s temperaturas, observou-·se 

uma tendência geral de diminuição da porcentagem de emergen

cia nos tratamentos onde os dois agentes estavam presentes, su 

gerindo uma interação antag6nica entre o desenvolvimento do 

fungo e do parasito, como ob~ervado por BELL e~ alii (1984). Po 

rêm, os mesmos autores concluíram que quando o efeito dos dois 

estressares foi combinado, uma alta mortalidade da praga foi 

observada, corno na presente pesquisa. 

4.2. EXPERIMENTO 11: INOCULACÃO DO MetatLhlz~.um anif.,opl-lae 

(METSCH.) SOROK. EM ADULTOS DE Apantele6 6lavipef., 

(CAM. ) 

o efeito da exposição de adultos de Apan.:tele~ 

6lavipef., (Cam.) ao fungo Me.:talLhiziurn anif., o plia e. (Metsch".) Sorok. 

na concentração de 10 7 conidios/ml est~ representado na Tabe

la 24. Verifica-se por esta tabela que o contato direto dos a

dultos de A. 6lavipe.~ com os conídios do M. ani~opllae não foi 

suficiente para provocar infecção nos parasit6ides, o que se

ria uma situação comum num campo onde ambos fossem liberados. A 

concentração utilizada no teste ê altamente eficaz contra la-

gartas de V. ~accha~ali~ e outros insetos (ALMEIDA 

1984; SOSA GOMEZ, 1983). 

e.t alll, 
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Tabela 24 - Efeito das eÀ-posição de adultos de A. 6,eavipe.ó ao fungo M. an,[ 

.6opUae. na concentração de 10 7 conídios/ml. 

N9 inse- % mortalidade àcumulada após N9 total 
Temp. Condições to~ insetos 

expos os 1 dia 2 dias 3 dias 4 dias infecta-
(OC) dos 

22 

26 

30 

I 99 12, 12 72,72 77,77 100 O 

IV 123 8,94 86,18 100 O 
(testem. ) 

II 96 54,17 68,75 100 O 

V 147 44,90 89,80 100 O 
(testem. ) 

III 134 47~01 74,63 1'00 O 

VI 115 64 ;35 73,91 100 O 
(testem. 

4.3. EXPERIMENTO 111: INOCULACÃO DO M~ta~hizium ani.6op,eia~ 

(METSCH.) SOROK. EM ADULTOS DE M~tagoni.6ty,eum min~n-6e. 

(TOWNSc) E Pa~ath~~~-6ia e,ea~ipa,epi-6 (WULP.) 

o efeito da exposição de adultos de M~tagoni-6t~ 

,eum min~n-6~ (Towns.) e Pa~ath~~~-6ia e,ea~ipa,epi-6 (Wulp.) ao fun 

go M~ta~hizium ani-6op,eia~ (Metsch.) Sorok. na concentração de 

10 7 conídios/ml de suspensão encontra-se representado nas Tabe 

las 25 e 26, respectivamente. 
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Estes inimigos naturais de V. bacchanalib, no 

estágio adulto, também não se mostraram suscetíveis ao fungo. 

Tabela 25 - Efeito da exposição de adultos de M. rn--tn.enóe ao fungo M. anibo 

pliae na concentração de 10 7 conÍdios/ml. 

N9 inse- % mortalidade actunulada -apos N9 total 
Temp. Condições tos insetos 
(O C) 1 dia 2. dias. 3 dias 4 dias 5 dias infec-

tados 

I 52 1,92 80,77 100 O 
22 

IV 55 1,82 9,09 78,18 100 O 
(testem. ) 

II 52 1,91 23,08 82,69 10O O 
26 

V 50 6,00 26,00 90,00 10O ° (testem. ) 

III 51 11,76 37,25 96,08 100 O 
30 

VI 53 !:>,6b 33,96 86,79 100 O 
(testem.) 
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Tabela 26 - Efeito da e:x.-posição de adul tos de PaJta.:theJLe.6J...a. c...tCVÚpa.1.pM ao 

fungo M. a~op.tiae na concentração de 10 7 conídios/ml. 

N9 inse- % mortalidade acumulada N9 total 
Temp. Condições tos 

apos 
insetos 

(OC) expostos 1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias infec-
tados 

22 

26 

30 

VII 

X 

VIII 

XI 

IX 

XII 

50 

54 

51 

53 

54 

51 

6,00 52,00 

O 37,04 

39,22 50,20 100 

O 52,83 100 

7,41 50,GO 96,30 

37,25 80,39 

100 

100 

100 

100 

O 

O 

o 

O 

o 

O 

4.4. EXPERIMENTO IV: INOCULACÃO DO Metanh-<.z-<.um al1-<.óop.t-<.ae 

(METSCH.) SOROK. EM MASSAS DE Apal1te.teó ó.tav-<'peó 

(CAM. ) 

o efeito da exposição de massas de Apal1te.te.6 ó.ta

v-<'peó (Cam.) ao fungo Metanh-<.z-<.u.m al1-<.óop.t-<.ae (Metsch.) Sorok. na 

concentração de 10 7 conídios/ml de suspensão pode ser observa

do na Tabela 27, onde se verifica que o fungo não tem nenhuma 

ação sobre as pupas do parasito. Apesar da inoculação ter sido 
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feita por imersão, as pupas encontram-se naturalmente envolvi-

das por um casulo de seda que as protege do contato direto com 

os pa tó genos e dos outro s inimigos naturais. 

Tabela 27 - Efeito da exposição de Dupas de A. ntavipM ao fungo M. aJÚ,óo

ptiae na concentração de 10 7 conídios/ml. 

Temp. (OC) Condições N9 casulos Total de % Total de 
emergência insetos 

22 

26 

30 

expostos pupas . - . infectados VlavelS 

A 8S 7S 88,24 O 

a 93 8S 91,40 O 

B 98 90 91,84 O 

b 101 90 89,11 O 

C 87 7S 86,21 O 

c 83 71 85,54 O 

4.5. EXPERIMEI\'TO v: INOCULACÃO DO Me.:tafLhizium al1i.6optiae. 

(METSCH.) SOROK. EM PUPAS DE Me:tagol1i.6;tytum m-<.l1el1.6e. 

(TOWNS,) E PafLathefLe.6ia e!afLipa!pi.6 (WULP.) 

o efeito aa exposição de pupas de Me:tagol1i.6;ty

!um mil1e.l1.6 e (Towns.) e PafLathe.fLe.6ia etafLipatpi.6 (Wulp.) ao f~ 

go Me:tafLhizium al1i.6optiae (Metsch.) Sorok. na concentração de 
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10 7 conídios/ml, pode ser observado nas Tabelas 28 e 29, res-

pectivamente. 

Tabela 28 - Efeito da exposição de pupas de MetagonM.ty.twn nU.ne.Vl6e. ao fun

go MeXaJLfúzl..um arU40 pUa e. na concentração de 10 7 conídios/ml. 

Temp. (OC) Condições 

A 
22 

a 

B 
26 

b 

C 
30 

c 

N9 pupas 
expostas 

50 

SO 

50 

50 

SO 

SO 

Total de 
PUDas 
-~ --vlaveis 

45 

43 

41 

41 

38 

43 

% 
emergen-

cia 

90 

86 

82 

82 

76 

86 

Total de 
insetos 

infectados 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
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Tabela 29 - Efeito da exposição de pupas de P. UaJL.ipa1.p~ ao flll1go M. a/Ú 

~op~jae na concentração de 10 7 conídios/rnl. 

Temp. (O C) Condições N9 pupas Total de % Total in-
expostas pupas emergência setos . - . infectados VlavelS 

D 50. 48 96 O 
22 

d 50 45 90 O 

E 50 44 88 O 
26 

e 50 45 90 O 

F 50 41 82 O 
30 

f 50 43 86 O 

Também por essas tabelas observa-se que nao hou 

ve açao do fungo' M. al1i~op.tiae sobre esse estágio dos parasi

tos. 

Com relação a interações de entomopat6genos com 

insetos parasitos existem muitos relatos contradit6rios. Tam

bém, observou-se que a maioria dos trabalhos que relacionam as 

desvantagens das interações se referem a outros tipos de pat6-

genos tais como bactérias, vírus e protozoários, cujo princi

pal meio de inoculação é através da ingestão por via oral. 

No tocante ao M. al1i~op.tiae a penetração ini

cia-se, freqüentemente, através do tegumento do inseto e este 
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fato aliado, provavelmente, a urna maior especificidade do fun

go ao inseto praga, parece ser vantajoso para os parasitos, di 

minuindo as possibilidades de infecção das larvas. 

Segundo GUAGLIUMI (1974) e ALMEIDA et alii 

(1984) o fungo M. anLsopLtae é um importante inimigo de cigar

rinhas e brocas da cana, como também os parasitos estudados 

(ROCCIA, 1982; RISCADO, 1982 . e PÁDUA, 1983). Por outro la 

do, a interação entre parasi tos e fungos seria mui to ,:aconse

lhávei, já que os mesmos poderiam atuar sobre as pragas em épo 

cas diferentes, devido a prováveis prefer~ncias de condições 

climáticas. 

Assim, a ocorr~ncia natural·ou a liberação des

ses agentes em um programa de manejo integrado de pragas de c~ 

na pode ser recomendada como prática eficiente e compatível. 
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5. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos na pesquisa po

dem ser tiradas as seguintes conclusões: 

1. A aplicação conjunta do Meta~hizium anihopliae associado aos 

parasitos da broca é mais eficiente que a aplicação do fun

go isoladamente. 

2. A inoculação do fungo Meta~hlzium anlhopllae nao foi preju

dicial aos parasitos nas diferentes fases (1, 3 e 6 dias a

pôs a inoculação dos parasitos). 

3. O fungo Meta~hizium anlh opliae nao se mostrou pa togênico aos 

diferentes estágios de desenvolvimento dos parasi tos da bro

ca da cana-de-açúcar. 
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4. A utilização conjunta do fungo Metahhizium ani~opliae e dos 

parasitos da broca ~ compatível dentro do esquema de manejo 

integrado de pragas da cana-de-açGcai. 
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