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CONTROLE MICROBIANO DE Viat�aea ◊accha�aii◊ (FABR. 1794)(1EP.: 

PYRALIDAE) COM Beauvenia ba◊◊iana (BALS.) VUILL., B. bnongnia� 

tii (SACC.) PETCH E VÍRUS DA GRANULOSE,E SIMULAÇÃO DOS EFEITOS 

DE SUA A�LICAÇÃO. 

RESUMO 

Autor: ROBERTO EDUARDO LECUONA 

Orientador: Dr. SÉRGIO BATISTA ALVES 

O objetivo do trabalho foi estudar a efici�ncia 

dos fungos Beauve�ia ba◊◊iana (Bals.) Vuill. e 6eauvenia b4ong 

nia4tii (Sacc.) Petch e do vírus de granulose (GVDs), associa

dos ou não, sobre larvas de terceiro Ínstar de Viatnaea óac

ehanaiiA (Fabr., 1794), em quatro temperaturas: 22, 26, 30 e 

34° C. Foi possível a avaliação do dano desta praga, em colmos 

de cana-de-açficar mantidos sob condições de campo, quando in

festados com larvas inoculadas com os patógenos citados. 

Além disto, foi desenvolvido um modelo 

determinístico compartimenta! para simular a din�mica popula

cional de V. ◊aceha4afi◊ em presença da aplicação dos patôge

nos. 

O experimento foi conduzido no laboratório de 

Patologia dos Insetos do Departamento de Entomologia da ESALQ-



.xiii. 

USP. As larvas foram mantidas em caixas plásticas sendo alimen 

tadas com porções de colmos de milho. 

O fungo B. bhongniah�ii foi mais eficiente nas 

temperaturas baixas que B. ba���ana. A 34º C, nenhum dos fun

gos foi patogênico;_entretanto, os tratamentos onde se inocu

lou GVDs, mostraram ser patogênicos nesta temperatura. 

Com relação aos Tempos Letais (LT50), os meno

res valores corresponderam aos fungos e os maiores ao vírus de 

granulose individualmente, apresentand� os tratamentos combina 

dos valores intermediários. 

As duas espécies de Beauvehia apresentaram dife

renças no_ tocante i forma e tamanho dos conídios, produção de 

exoenzimas, quantidade de conídios/cm de col6nia e absorb�ncia 

das suspensoes. 

Para avaliar a produção <le exoenzimas, a medi

çao da área enzímica foi mais precisa que o Índice enzímico. 

Nos testes no campo, comprovou-se que os colmos 

submetidos às larvas com os patógenos, apresentaram menor núme 

ro de orifícios e danos. 

Através do modelo desenvolvido se verificou 

que a mortalidade total provocada pelos patógenos não é tão 

importante, quando comparada com a duração do período de atua

çao e o momento da aplicação dos mesmos. 

As maiores reduções populacionais foram obtidas 

quando os patógenos atuaram no início da segunda ge-

raçao, e além disto, quando atuaram em um só período dessa ge-
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raçao comparado com dois períodos, sendo um na segunda e o ou

tro n·a terceira geraçao. 
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CONTROL MICROBIANO DE Viatnaea �ac.c.hanali� (FABR., 1794) (LEP.: 

PY�LIDAE) CON Beauvenia ba-0Jiana (BALS.) VUILL., B. bnongnia� 

tii (SACC.) PETCH Y VIRUS DE LA GRANULOSIS Y,SIMULACIÕN DE LOS 

EFECTOS DE SU APLICACIÕN. 

RESUMEN 

Autor: ROBERTO EDUARDO LECUONA 

Orientador: Dr. S�RGIO BATISTA ALVES 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la efi 

ciencia de los hongos Beauvenia ba-0-0iana (Bals.) Vuill. y Bea� 

venia bnongniantii (Sacc.) Petch y del vírus de la granulosis 

(GVDs); associados o no, sobre larvas del 39 estádio de 

tnaea .6ac.c.hanali.6 (Fabr., 1974), en cuatro temperaturas: 22, 26, 

30 y 34 ° C. Fue posible la evaluación del dano de esta plaga, 

en tallos de c�na de azucar mantenidos bajo condiciones de cam 

po, cuando fueron infestados con larvas inoculadas con los p� 

tógenos citados. 

Además, fue desarrollado un modelo te6rico de

terminístico con compartimientos para simular la dinâmica po

blacional de V. Jac.c.hanali.6 en presen�ia de la aplicación de 

· los pa tôgenos.

El experimento fue conducido en el laboratorio 
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de Patología de Insectos de1 Dpto. de Entomología de la 

ESALQ-USP. Las larvas fueron mantenidas en cajas de plástico , 

siendo alimentadas con porciories de tallos de mai�. 

El hongo B. bnongnia4tii fue más ef�ciente a 

temperaturas hajas que B. baJ�iana. A 34 ° C, ninguno de ios 

}:longos fue patogénico, en cuanto que los tratamientos donde se 

inoculÓ GVDs; mos traro.n ser patogénicos en esa temperatura. 

En relación con Los Tiempos Letales (LT50), los

menores valores correspondieron a los hongos y los mayores al 

vírus de la granulosis individualmente, presentando, los tra

tamientos combinados, valores intermedios. 

Las dos espécies de Beauve4ia presentaron dife

rencias relacionadas con la forma y tamano de los conidios,pr� 

dución de exoenzimas, cantidad de conidios/cm de colonia e 

absorbancia de las suspenciones. 

Para evaluar la produción de las exoenzimas, la 

medición del área enzímica fue más precisa que el Índice 

mico. 

enz1 

-En los ensayos de campo, se comprobô que las 

canas con larvas inoculadas con los patógenos, presentaron menor 

número de orifícios y de danos. 

El modelo desarrolado posibilitó comprobar que 

la mortalidad total provocada por los patógenos no es tan im

portante cuando comparada con la duración del período de acción 

y el.momento de la aplicación de los mismos. 

Las mayores reduciones poblacionales fueron 
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obtenidas cuando los patôgenos actuaron en las etapas inicia

les de la segunda generaci6n y ademãs, cuando actuaron en un 

solo pe�Íodo de esa generación, comparado con dos períodos, u

no en la segunda y otro en la tercera generaci6n. 
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MICROBIAL CONTROL OF THE Viatnaea .óac.c.hanafi.ó (FABR., 1794) 

(LEP.: PYRALIDAE) WITH Be.auve11.ia ba.ó.óiana (BALS.) VUILL., 

B. bnongniantii (SACC.) PETCH AND GRANULOSE VIRUS AND

SIMULATION OF THE EFFECT OF APPLICATION. 

SUMMARY 

Author: ROBERTO EDUARDO LECUONA 

Adviser: Dr, SÉRGIO BATISTA ALVES 

The objective of this paper was to study the 

efficiency of the fungi Be.auvenia ba.ó.óiana "(Bals.) Vuill. and 

Be.auve.nia bnongniantii (Sacc.) Petch and the granulose virus 

(GVDs), either associated or not, on third-instar larvae of Via 

tnae.a .óac.c.hanafi.ó (Fabr., 1794), at four temperatures: 22, 26, 

30 and 34° C. It was possible to evaluate the injury of this 

pest, on the sugar cane stalks in field conditions, when the 

stalks were infested with pathogen inoculated latvae. 

A deterministic cornpartmental model was developed 

to simula te the popula tion dynamics of V • .ó ac.c.hanafi.ó when 

treated with the pathogens. 

The experiment was set in the laboratory of 

Insect Pathology, Department _ o.f Entomology, "Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz", in Piracicaba, State of São 

Paulo, Brazil. The larvae were kept in plastic boxes and fed 
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with portions of corn stalks. 

The fungus B. b�ongnia�tii was more effic ient 

at low temperature than o. bai-0iana. At 34° C neither fungi 

was pathogenic; however the treatment with virus inoculation 

was pathogenic at this temperature. 

As to the Letal Time (LT50), the lowest values

were shown by the fungi and the highest ones by the granulose 

virus individually; the associate treatments have presented 

on intermediate value. 

The two Be.au.Ve.Jtia s pecies have shown differences 

in the size and form of the conidia, exoenzyme prodution, 

quanti ty of conidia / cm of colony and absorbancy of the 

suspensions. 

For enzyme prodution evaluation, the enzymatic 

area was more precise than the enzymatic index .. 

ln the field tests, the stalks with pathogen 

inoculated larvae have shown the lowest number of holes and 

injuries. 

The.�ode1 dev�loped here demonstrated tha the. 

total mortality by the pathogen is not important when compared with the 

duration of the action period and the time of application. 

The highest populational reductions are predicted 

when the pathogens are applied at the initiai stage in the

second generation and also when ther app�ieçl in two periods;

one ·at-the second and the other at the third generation.



1. INTRODUCAO

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas 
.. 

no Brasil ocupando uma area, em 1984, de aproximadamente 3.867.200 

hectares. O Estado de São Paulo é o que tem a uaior irea cul

tivada, representando cerca de 48 % do total (IAA/PLANALSUCAR, 

19 84). 

Sendo uma cultura em expansao, a disponibilidade de 

alimentos para as pragas é muito grande o que resulta entre 

outros fatores um aumento da população de insetos. 

Essa cultura é danificada por várias pragas, sen

do Via��aea 6aeeha�ali6 (Fabr., 1794) de ocorrência generali

zada no Brasil e também na República Argentina,onde em mi

lho, segundo DAGOBERTO e LECUONA (1982)1 reduz a produção em a 

té 48% em decorrência do tombamento· das plantas e espigas da

nificadas. 

Dentre as medidas de controle para esta praga, 
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os inimigos .naturais mostram um papel importante na diminui-. 

ção das suas populações,tanto no Brasil como na Repfiblica Ar

gentina. Assim, no Brdsil o parasitismo natural devido aos di 

versos agentes de controle foi de aproximadamente 26% em 1984. 

Na Repfiblica Argentina esse valor situou-se ao redor de 40% 

(WILLINK et alii, 1982 e IAA/PLANALSUCAR, 1984 ). 

O controle químico de V • .õac.c.hal!.ali-0, princi

palmente no H�misfério Sul, além de não ser eficiente, pode 

prejudicar o efeito benéfico dos inimigos naturais, tornando

-se portanto, necessário o estudo das potencialidades dos pa

tógenos, para utilização no controle integrado desta praga, e 

vitando�se o emprego indiscriminado de inseticidas nao seleti 

vos e os inevitáveis desequilíbrios biológicos. 

A contribuição dos patógenos no parasitismo na 

tural da broca é muito variável e depende da região, época do 

ano e da espécie de patôgeno envolvida. Diversos patôgenos já 

foram constatados sobre a broca, sendo os mais comuns -Be.auv�-

1!.ia ba-0.óiana (Bals.) Vuill, Metal!.hizium ani-0apliae (Metsch.) 

Sorok�, Akanthamyc.e.6 sp., A-0pel!.9illu-0 sp., microsporídeos e 

vírus de granulose. Todos esses pa tôgenos são de ocorrência en

dêmica chegando a parasitar, no máximo, 10% da população da 

broca nas condições de campo. 

Sendo assim, o presente trabalho procurou de

terminar a eficiência dos fungos B. ba-0-0iana e B. bnongniantii 

{Sacc.) Petch e do virus de granulose, associados ou não, so

bre larvas de V • .óac.c.hanali-0 em quatro condições de tempera 
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tura. Também foi possível a avaliàção do dano desta praga, em 

plantas mantidas sob condiç6es de campo quando infestadas com 

larva� inoculadas com os patógenos citados. 

Além deste objetivo, se desenvolveu um 

modelo determinístico compartimentai para simular a dinâmica 

populacional de V. .óa.ccha1ta.li.ó em presença da aplicação dos pa 

tógenos. 

Os resultados encontrados deverão fornecer in

formações importantes para o manejo de V • .óaccha.1ta.li-0
1

nas di

ferentes culturas onde ocorre. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2,1. ORIGEM DO GÊNERO Beauve�ia 

O primeiro patôgeno de insetos identificado foi 

o fungo do gênero Condy eep-0 sobre um lepidóptero (Noctuidae),

reportado e ilustrado por Réamur, em 1726. Em 1835, Agostino 

Bassi, considerado o pai da Patologia dos Insetos, publicou 

um trabalho sobre. a "mus cardine", doença fÚngica do Bombyx mE_ 

�i L., identi ficada.posteriormente como Beauve4ia 

(Bals.) Vuill (STEINHAUS, 1964). 

ba-0-0ia.na 

� Nesse mesmo ano, Balsamo-Crivelli determinou o 

fungo como Bo:t4y:ti-0 ba-0-0iana (Balsamo, 1835). Enquanto os mi-

cologistas europeus adotavam essa nomenclatura, os americanos, e.!2. 

tre eles Spegazzini, na Argentina (1880), preferiram chami

-lo Spono:t�iehum (BENHAM e MIRANDA, 1953). Beauverie, em 1911, 
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advertiu que suas características, justificavam o reconh� . 

cimento como um gênero distinto de Bot�ytih, Sponotnichum e 1 

.&a.Ma.. ·Por este motivo, Vuil1emin, em 19 12_, estabeleceu o ge

nero Bea.uvenia., em homenagem a Beauverie (MACLEOD, 1954). 

Entretanto, · Bea.uv enia. bno ngnia.nt,i,i (Sacc.) Petch 
.• 

foi isolado de gafanhotos na Algéria por Brongniartii,em 1891, 

como Botnyt,i,J sp . Em 1892, S?ccardo chamou-o de Botny.tis 

bnongnia.n.tii. Petch, em 1926, transferiu esta espécie para o 

gênero Bea.uvenia., como B. b�ongnia.n.tiI. Siemaszko, em 1937, 

concluiu que esta espécie era uma raça de B • .tene.Ua. 

1954) . 

(MACLEOD, 

MACLEOD (1954) fez uma pesquisa sobre o gênero 

Bea.uvenia, concluindo que só existem duas espécies, B. ba.-0-0ia 

na. e B . .tenilla.. Segundo ele, são raças de B. ba.-0�iana: B. -0te 

pha.nodeni-0, B. la.xa., B. globuli6ena., B. e66u-0a, B. vexa.n-0, B. 

donyphonae, B. dela.cnoix,i,i e B. acnidionum. As raças de B . .te 

nella. sao: B. denJa., B. melolon.tha.e, B. bnongn,i,a�ti,i, e B. Mú.o 

ta.e. As espécies B. pe.telo.ti, B. nileyi, B. pa.na.nen-0e, B. coe 

co�um, B. coccohpo�a, não têm características de Beauve�ia. e 

correspondem a outros generos. 

Em 1�72, o genero Bea.uvenia foi revisado por 

De  Hoog, que concluiu que existem somente dua_s espécies: B. 

ba.-0-0iana e B. bnongnia.ntii (=B. tenella) (FERRON, 1978 ). 
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2.2. MODO DE ACÃOJ SINTOMAS E SINAIS DO GÊNERO Beauve�ia

Seg�ndo PEKRUL e GRULA (1979) os conídios sao 

capazes de germinar sobre todas as regiões da cutícula do in

seto. As hifas exibem uma forte orientação positiva para a cu 

ticula e penetram logo após germinadas, em torno de 14 a 18 

horas apôs a infestação. Durante a penetração não se obser

vam estruturas semel hantes a apressôrios. Há produção de enzi 

mas que degradam a cutícula formando�se orifícios p�r onde p� 

netram as hifas. Também pode-se observar penetração direta a

través do sistema respiratório, sendo os conídios presos den

tro dos espiráculos, podendo germinar neles (ROBINSON, 1966). 

ApÓ·s a penetração no inseto, produz-se uma rea

çao melinica do tegumento, no sítio da infecção, provavelmen

te devido a mudanças na atividade da fenoloxidase, causada pe"' 

lo fungo (Aoki e Yanese, 197.0; Kawakami, 1972, citados por 

FERRON , 1 9 7 8) . 

Já dentro áa hemocele, o fungo multiplica - se 

extensamente nas primeiras 48 horas. Este crescimento ocorre 

quase sem danificar os tecidos dos insetos. De�ois, o primei

ro tecido a ser infestado é o gorduroso e logo começa a dete

riorar-se decorridas 60 a 72 horas. Depois aos 4 ou 5 dias 

tornam-se afetados o tecido intestinal e os tubos de Malpighi. 

Neste tempo, a larva morre e a mumificação é evidente. Os te

cidos que ainda não são afetados, apesar das larvas ficarem to 

talmente mumificadas, são as glândulas de seda, músculos e tra 
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quéias (PEKRUL e GRULA, 1979). 

Segundo Sussman · ( 19 S 2) , citado por:MACLEOD (1954),

a morte do inseto é provavelmente o resultado da acumulação de 

fenóis,· os quais podem ser produzidos ou pelo fungo ou pelo 

próprio inseto. 

Quando o inseto morre, o fungo passa a cres

cer saprofÍticamente e difunde-se através de todos os teci

dos. Ocorre uma competição entre o fungo e a flora bacteriana 

intestinal. Entretanto, na maioria dos casos, o cadáver 

transformado em uma mGmia resistente i decomposição bacteria

na, aparentemente devido ã produção de antibióticos pelo fun

go. O oosporin, um pig�ento vermelho, tem atividade bacterici 

da e é o responsável pela coloração rosa ou avermelhada dos 

cadáveres (FERRON, 1978). 

Posteriormente, as hifas saem pelas cavidades 

naturais e regiões intersegmentais cobrindo todo o corpo do 

inseto. Com a conidiogênese o inseto apresenta uma coloração 

branco-amarelada ou branco-creme. 

FERRON (1978) relatou que durante a muda do te 

gumento, as hifas e blastosporos invadem o fluido da ecdise e 

infectam o novo tegumento em formação, causando lises locali

zadas na epiderme por um processo comum de infecção de lar 

vas entre mudas. Em outro momento, a ação do fungo é mais a-
. 

.. vançada quando a ecdise ocorre e a nova cut1cula aparentemen-

te é ferida durante a �uda, devido i adesão das duas cutícu

las, causadas pelo micélio. Estas feridas são uma "porta de 
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entrada" para os elementos miceliais do fungo já presente no 

fluido da ecdise, como também, às bactérias que podem causar 

septicemia letal. 

2,3, CARACTERÍSTICAS DOS FUNGOS Beauvenia baJJiana (BALS.)

VUILLEBeauuenia bnongn.iantii. (SACC,) PETCH

2.3.1, CULTURAIS 

A descrição original de B. baJJiana é a segui� 

te: "hifas delgadas, de 1,5 a 2 µ de diâmetro, hia1inas e seE_ 

tadas. Colônias achatadas, farinosas e finamente pulverulen

tas, com uma aparência calcârea, superfície branca ou creme 

pálida. Fiálides de formas variáveis, ventriculosa ou filamen 

tosa, desenvolvidas sobre ramos da hifa principal ou sobre cur

tos ramalhetes em ângulo reto ao eixo principal. Os ramos po

dem formar cabeças globosas compactas. Os conídios são dispo� 

tos em ziguezague, estendendo-se desde o topo das fiálides, 

que sao globosas e de 2,4 µ de diâmetro" (MACLEOD, 1954). 

Entretanto, a descrição de B. bnongniantii 

muito semelhante. Esta espécie apresenta colônias flocosas, co 

tonosas ou farinosas, superfície de cor branca a creme até a

marelo pálido. Hifas de 1, S a 2 µ de diâmetro .. hialinas e seE 

tadas. Fiálides variáveis em forma, ventriculosa ou filamen-
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tosa, desenvolvidas sobre ramos da hifa principal e/ou em curtos ramalh� 

te s em ângulo reto ao eixo principal, formando cabeças globosas . compac

tas. Conídios ovais a elipsoidais., de 2 a 6 µ por 1, 5 a 3 µ, dispostos em 

ziguezague nas fialides filamentosas (MACLEOD, 1954).

Com respeito ao tamanho e fonna dos conídios, variam 

se g undo os autores, mas em lllll estudo feito por MACLEOD (1954) com B.

ba..õ.õ-la.na., encontrou que 42,8% dos conídios são ovais, com· 2 x 1,5 µ de 

tamanho e, 57,2% dos conídios sao globosos, com 2 µ de diâmetro. Segun

do S.AMSON (1981), os conídios são globosos .e subglobosos e de 2 a 3 x 2 

a 2,5 µ. Porém, Saccardo, em 1892, citado por MACLEOD (1954) descreveu o

ri gina lmente os conÍdios de B, bJtongrú..a4tü como de fonra oval, de 4 x 

2 a 2,5 µ:. 

Segundo MACLEOD (1954), a diferença entre essas duas 

e s pé c ies de. Be.a.uvw..a. está somente na fonna e tamanho dos conÍdios. Em 

B. bito ng n-la.Jt:tLi. são principalmente ovais a elipsoidais, com poucos gl�

blosos (2%). Os conídios ovais variam de 2 a 6 x 1 a 4 µ e, os globosos

de 2,5 a 3 µ de diâmetro. Segundo SAMSON (1981), os conÍdios são elipso_!.

dais e com lllll tamanho de 2 a 3 x 1,5 a 2,5 µ.

Com respeito ã fase sexual deste fungo, Schaerffenberg 

(1955, 1964), citado por IvfADELIN (1966), afirmou haver encontrado o esta-

do sexual de B. ba..õ-0..i.a.na. e descreveu a ocorrência de peritécios 

cadáveres de insetos doentes e em cultivo em agar inclinado. 

2,3,2, PATOGENICIDADE 

sobre 

S e gundo  MACLEOD (1954), o fungo B. ba.-0-0-lana. foi 
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isolad6 de insetos mortos com maior frequêricia que qualquer 

o�tro entomopatógeno. Assim mesmo, este fungo é bem conheci

do por ser o causador da doença "muscardine branca", em mais

de 30 espécies de· insetos (Pramer, 1965, citado por CHAMPLIN

et alii ) 1981). Também, ROBERTS e YENDOL (1971) citam B. ba-0-

-0iana como o fungo mais largamente utilizado.

Um dos primeiros ensaios sobre o uso de B. bai 

.6iana como agente de controle biológico, foi feito por Tangl, 

em 1893, que o testou contra larvas de LymantJtia monac.ha L. 

Seus experimentos de labóratôrio tiveram êxito, mas testes de 

campo deram resultados negativos (HALL, 1954). 

Na Eurota� Metalnikov e Toumanoff (1928) e Tou 

manoff (1933), citados por HALL (1954), encontraram que Py- . 

Jtau-0ta nubileili.6 Hubner foi muito suscetív el à B. ba-0-0iana. 

LEFEBVRE (1931) achou diferenças entre duas es 

pécies de BeauveJtia (ba.6Jiana e globuli6e1ta) atacando a P. nu 

bilal,ü. Encontrou que a primeira espécie é mais virulenta que 

a segunda, com abundante produção de· conídios geralmente en

tre 3 e 4 dias. 

Em teste de-laboratório, BARTLETT. e LEFEBVRE 

(1934) mostraram que B. ba-0-0iana foi extremamente virulento e 

que rapidamente matou as larvas de P. nubilali-0, depois de t� 

rem sido inoculadas com conídios; além disso, os estágios :mais 

precoces foram mais suscetíveis que·os mais avançados. Segun

do estes autores, o milho foi uma planta hospedeira favorá

vel, pois as panículas e axilas das folhas oferecem conveniente 
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localização para a acumulação de conídios e, ao mesmo tempo, 

sao os mais frequentes locais de penetração das larvas. 

STIRRET e.t alii (1937), obtiveram-se reduções 

na população desta praga entre 21% e 63%, em ensaios de campo; 

com doses de 40 gramas de conídios em 16 libras de farinha por 

acre (40 g/7,25 kg/4.046,9 m 2 ). 

BEALL e.t aí..li (1939) trabalharam também no con

trole de P. nubilali-0, utilizando doses de 10 a 40 g/16 libras 

de farinha branca de trigo. Concluíram que os melhores resul

tados foram obtidos com as doses mais altas e que o momento 

em que se realiza a aplicação é mais importante que as doses. 

Segundo STEINHAUS (1952), do total de microrg� 

nismos isolados de larvas de P. nubilali-0, 45% correspondeu ao 

genero Beauve�ia, principalmente B. ba-0-0iana. 

Com este mesmo inseto RIBA e.:t alii (1983) reali

zaram testes de laboratório para determinar a suscetibilidade 

de ovos, larvas e pupas a numerosas raças de vários fungos,,en 

tre eles, B. ba-0-0iana. Obtiveram urna baixa patogenicidade pa

ra ovos, enquanto que para larvas e pupas, os resultados esti 

verarn em função das raças. Para larvas de S '? instar, o LT 5 o 

variou de 8,4 a 28,2 dias, com uma dose de 10 7 conídios / ml. 

Para pupas, a variação foi de 12,2 a 13,4 dias. Al;m disso, a 

charam que a suscetibilidade das larvas ao fungo aumentou com 

a adição de doses subletais de clorpirifós à suspensão fÚng! 

ca. 

RIBA (1984) testou nesta praga, duas formula-
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çoes de B. ba.-0-0ia.na., granulada e líquida, obtendo com a pri

meira uma mortalidade larval de 96% e 14% de incremento nos 

rendimentos do milho. A dose· utilizada foi de 1 x 10 12 coní

dios/ha, o que equivale a 30 kg/ha. 

Na Ucrânia, Sikura e Smietnik (1967), citados 

por FERRON (1978), obtiveram satisfatória proteção de frutos 

contra La.-0pey�e-0ia. pomonella. (L.), c6m três aplicações de .Bo

ver in a 1 kg/ha (24 x _ 1 O 9 co:riídios/ g) . Também, Sikura e Bevzen 

ko (1972), citados por FERRON (1978) ·utilizaram B. 6MJ.>ia.na. pa

ra o controle de Leptinota.�J.>a. deeemlinea.ta. (Say.) na dosagem 

de 2 kg de Boverin a 6 x 10 9 conídios/g e um quinto da quantt 

dade normalmente aplicada de DDT por hectare. 

Na Riissia, recomenda-se atualmente o uso de 2 

a 4 kg/ha de Boverin, contendo 6 x 10 9 conídi os/g de 

B. ba.-0'->ia.na., o que representa 1, 2 a 2, 4 x 1 O 1 3 conÍdios /ha, p�

ra o controle de L. deeemlinea.�a. (FERRON, 1978 e 1981).

IGNOFFO ei a.lii (1979) relataram que os estu

dos em grande escala com B. ba.-0-0ia.na. têm sido conduzidos na 

Rússia com os trabalhos iniciados em 1913, por Pospelov. Eles 

pesquisaram o efeito de distintas doses de Bovérin contra T�i 

eho pluJ.>ia. n.i - (Hb) . Concentrações de 1 % provocaram 91 , 1 % de mo.E_ 

talidade com uma reduçio no consumo de 51,3%. Com uma concen

traçio de 10%, a mortalidade foi de 88,2% e 67,9% de reduçio 

no consumo. Para Pie�i'-> �a.pa.e (L.) concentrações de 1% de Bo

verin provocaram 75% de mortalidade e 46% de reduçio no co�s� 

mo, enquanto para 10%, os valores foram de 98,2% e 82,6%, res 
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pectivamente. 

ALESHINA (1980) relatou que o fungo B. baJJi.a

na tem sido o mais estudado s.ob o ponto de vista comercial, o 

qual é utilizado na Rússia contra 70 espécies de insetos, en

tre eles, OJtllÁ..ni.a nubi.lali.J (Hb.). 

Um exemplo da utilização desse fungo no contra 

le de. O. nubi.l�li.J em grande escala, é o que vem ocorrendo na 

China. B. baJJi.a.na foi aplicado em 1977 em aproximadamente 

400.000 hectares de milho. Após 5 anos, os danos foram reduzi 

dos de 60% para 2 %  (HUSSEY e TINSLEY, 1981). 

Na República Argentina, M ARCHIONATTO (1934) re 

latou a ocorrência de fungos entomógenos, entre eles, Beauve

fti.a globuli.óefta (Speg.) Picard. FRESA (1979) determinou B. 

baJJi.a.na sobre larvas de V. Jac.c.ha�ali.J, procedentes de cana

-de-açúcar. Também constatou esse patógeno sobre a praga do 

olmo, Gale�uc.ela luteola Muller. 

Naquele país , DAGOBERTO et ali.i. (1981) encon

traram que o parasitismo por Beauveftia. sp. em larvas hibernan 

tes de V. Jac.c.ha�ali.-0 foi o principal fator de mortalidade, al 

cançando 95% desde fins de julho atê outubro. Este fungo foi 

observado também atacando larvas durante março e abril, sobre 

milho em estado fenolÓgico de grão pastoso. 

No Brasil, GUAGLIUMI (1973) relatou a ocorren

cia de B. ba.-0-0.i.ana em V. Jac.c.ha�ali.-0 nas condições de -campo. 

ALVES et a.li.i. _(1985) detenninaram o CL 5 0 para pré

pupas, desse inseto, correspondentes a 1,27 x 10s. conídios/ml. Em condi 
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çoes de campo, observaram uma mortalidade de 45% a 56%, res

pectivamente para 3,7 x 10 7 e 3,7 x 10 8 conídios/�l e uma re 

dução de 45% no dano causado pela praga .. 

N'DOYE (1976) realizou um trabalho muito inte

ressante em Chila -0upp�e.ó-0a.li-0 Walker com doses subletais de 

B. ba.L>iia.na.. Seus resultados mostraram redução da fecundidade

dos imagos sobreviventes, diminuição da fertilidade dos ovos 

e elevada mortalidade larval do tipo septicemia bac�eriana na 

população da geração seguinte. Características semelhantes fo 

ram observadas em outros lepidôpteros (P. nubila.li.õ, Ca.�poea.2 

.õa pomonella. L.) e coleópteros. 

Isto mostrou que a interpretação dos resulta

dos dos experimentos de controle microbiano de insetos pragas 

nao pode ser limitada somente à mortalidade a curto prazo, cri 

têrio este utilizado para inseticidas químicos. 

Os fungos produzem várias enzimas extracelula

res como amilase, lipase, protease, quitinase, pectinase, u

rease, DNAase e RNAase, as quais podem ser verificadas atra

vés de meios sÓl idos formulados por HANKIN e .ANAGNOSTAKIS (1975). 

Esta técnica pode ser utilizada para avaliações individuais 

de fungos e variações genéticas, pela presença ou ausência de 

produção de enzimas, como também para estudos ecológicos e ta 

xonSmicos de vários fungos. 

LEOPOLD e SAMSINAKOVA (1970) observaram a pro

dução das exoenzimas quitinase, celulase, protease e lipase 

por B. ba.õ.õia.na., sendo verificada que a degradação dos compo-
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nentes individuais do tegumento de Ga.lle1tia mellonella. L. por 

este fungo se faz, primeiramente, pela sequência de enzimas li 

pase e protease, e mais tarde quitinase (SPMSINAKOVA et aR,.,.ü_, 1971). 

Em relação a virulência, resultados. conflitan

tes foram encontrados. Assim, Samsinakova et alii (1976), cit� 

·dos por FERRON (1978) acharam relação entre virulência em G.

mellonella e atividade de lipase de B. ba-0-0iana; observaram tam

bêm alta atividade ·de protease em raças não-virulentas. Encon-
' . 

traram que a uma alta atividade lipolítica correspondeu uma bai 

_xa ação proteolítica e vice-versa, mas não puderam determinar a 

correlação entre a virulência e atividade de lipase. 

Entretanto, PEKRUL e GRULA (1979) e SMITH et 

a.lLl (1981) em H. zea e CHAMPLIN et alii (.1981) em Cu1tc.u.Llo c.a-

1tya.e (Horn.) não acharam relação entre patogenicidade e ativid� 

de exoenzímica para lipase, protease e quitinase em & ba-0-0iana. 

Quando este fungo foi injetado na hemocele das larvas de H. 

zea, CHEUNG e GRULA (1982) determinaram correlação·entre morta

li�ade e atividade proteo1Ítica:, embora com aplicações tópicas 

não foi possível obter o mesmo resultado. 

Em relação a B, b1ton9nia.1ttii, PARIS e -SEGRE-
. .,TAIN (1978) e PARIS e FERRON (1979) conclu1ram que, em Melolon-

tha. �elolontha L., os isolados mais virulentos apresentaram al-

ta atividade lipolítica, mas não encontraram associação 

virulincia e a presença de quitinase e protease. 

entre 

Para determinar a atividade das enzimas extra-

celulares, a maioria dos autores utilizam Índices enzímicos co-
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mo o fonnulado por ROSATO et a,U,,i (1981), expressado pela relação diâme

tro ·da colônia e diâmetro do halo • 

.As atividades proteolÍtica e a quitinolÍtica são impor-

tantes na ·penetração do teguE.ento pelas hifas do fungo. Entr�tanto, 

penetração parece que envolve um complexo de eventos em sequência, 

a atividade destas enzimas apenas um dos eventos envolvidos nesta 

essa 

sendo 
- .serie

(SMITH et aLÜ, 1981). Portanto, a baixa patogenicidade não seria tuna s� 

ple s  consequência da carência de enzimas requeridas para a penetração no 

tegumento (PEKRUL e GRul.A, 1979). 

A superfície do tegumento das larvas dos insetos dife

rem em quantidade e/ou qualidade de ácidos graxos livres, que podem prejud.i_ 

car os conídios de B. ba.J.i,6,í..a.n.a.. Assim, ácidos graxos de cadeia longa, tais 

como: câprico (C: 10), undecanóico (C: 11), esteárico (C: 18) e oleico (C: 

18-1),  permitem a genninação dos conÍdios mas o crescimento das hifas 

cont inua, ocorrendo uma autÓlise dos tubos genninativos. Entretanto, 

nao 
·- .aci-

dos graxos de cadeia curta, como butírico (C: 4), valérico (C: 5), caprôi..: 

co (C:6), heptanôico (C: 7), caprÍlico (C: 8) e nanôico (C: 9) inibem a 

g e�minação e o crescimento é.os coníàios e tubos germinativos, respectiv� 

mente (SvIITH e GRULA, 1981 e 1982). 

Com respeito a B. bnongn,laJit,ü., são muitos os trabalhos 

onde esse patôgeno é citado como B . .:te.ne.te.a.. 

Assim, BERRIOS e HIDALGO-SALVATIERRA (1971) estudaram a 

suscetibilidade de larvas de Hyp-6ipy.la. 911..a.nde.Ua. Zeller aos fungos B. :ti

ne..l.la. e B. baJ.iJia.na.. A mortalidade causada pelo primeiro fungo começou aos 

8 dias e para o segundo, aos 3 dias. B. ba.J.i.õia.na. provocou maior mortalidade 

( 1 3 , 9 % ) que B. .:te.neU.a. ( 12, 7%) ainda quando se encontrava em concentn1ção 
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menor (1,4 x 106e 2,9 x 106 ·conídios/m.Q,, respectivamente). Acharam além, 

diferenças na coloração dos fungos, tendo B. beui-6.iana. núcélio branco e 

B. tenella. micélio branco-crem e.

ROBERT e :MARCHAL (1980) testaram distintos isolados de 

B. b/tongnia.1tt,,i,,,i, e B .. ba.-6-6,<,a.na. em l arvas de Plute.lla. ma.c.ulip e.nnL6

Curt. Doses de 1 x 108 conídios/ml ocasionaram uma mortalidade entre 90 e

99,99% aos 10 dias de inoculadas.

Na Rússia, entre 1965 e 1975, o fungo B. tene.lla. foi o 

mais efetivo agente de controle de larvas e adultos de Melolon.tha. lúppoe� 

ta.n,,i, F., praga de florestas (ERSKAYA, 1978). 

Na Inàia, testes de laboratórios mostraram que B. b/tona 

nia./tti.,,i, foi altamente patogênico a larvas de Pelop,,i,dru matlúa.-6 (F.), praga 

do arroz. Quando as larvas foram inoculadas por caminhamente sobre o fungo, 

obtiveram 100% de mortalidade, após 72 horas (tlAYAK e.t a.lli, 1980). 

YADAVA e.t aiÁÁ. (1980) também ensaiaram este método de 

inoculação por caminhamente de larvas-pragas ào arroz, sobre a cultura pura 

deste fungo •. Este método foi comparado com a alimentação direta de talos 

de arroz molhados na suspensão de conÍdios. Obtiveram respectivamente 90 e 

35% de mortalidades. 

Segundo N'DOYE (1979), B. te.nella. não causou infecção 

em larvas e pupas de C . .óupp/tU.óctll.6, entretanto, B. bru.6,,i,a.na. provocou de 

30 a 75% de mortalidade (segunco as raças) em larvas e de 43,3 a 86,7% em 

pupis, sendo os ovos altamente suscetíveis, 

KELLER (1978) achou que adultos de M, melolontha. foram 

suscetíveis aos conídios e blástosporos de B, te.nella., obtendo-se bons r� 

sult ados com concentrações de 2 x 1.06 blastosporos/ml. Dependendo da con-



• 1 8.

centração, a mortalidade das fêmeas foi de 61 a 92,5% e de machos de 79,2 

a 88,4%. Além disso, a saúde da progênie dos adultos infectados foi preju

dicada. O. autor conclui que o fllllgo. pode ser transmitido à progênie, e que 

tem também um incremento não-específico na mortalidade larval da progênie. 

Vi�ando o cont role desta  m es ma praga,  FERRON 

(1979) aplicou uma suspensão de conídios de B. bJz.ongn..-i.a.JLtü no solo. Com u 

ma dose de 20 x 10 9 conídios/m2
, a população de adultos se reduziu quase 

um ano apôs a aplicação. 

Doses maiores que esta, dentre 23 a 26 x 10
13 conídios/ 

ha, ocasionaram 69 a 85% de mortalidade no campo e laboratório, respectiva

mente • Além disso, apresentou-se redução no ciclo de vida das fêmeas, de 

13 para 8 a 9 dias; entretanto, não foi observada a redução da fertilidade 

no  campo (KELLER e.t a..lü., 1980). 

FERRON (1983) fez testes para demonstrar a facilidade 

de  indução de epizoótias deste fllllgo, em larvas de M. melolon-t:ha, em áreas 

onde o fungo era endêmico. Tratamentos do solo com 10 x 10 9 conídios/m2 po

dem induzir epizootias no próximo ano e, a multiplicação do fungo nos cadã 

veres de larvas infectadas asseguraram a estabilidade da infectividade no 

solo para a geração seguinte da praga. 

Na Suíça, B. b�ongn,,i,a.,i,t,ü foi o mais importante agente 

de  mortalidade desta praga. No campo, doses de 2 x 10 14 conÍdios/ha não r� 

duziu muito a população da 1� geração mas, na 2� geração, a população bai

xou a 0,6 insetos/m2 em relação à testemunha, que tinha 8 insetos/m2 ·(KELLER, 

1983). 

2,3,3, EFEITO-DA TEMPERATURA 

Segundo Schaerffenberg (1957), citado  por BARSON 
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(1977), as temperaturas limites para a germinação de B. ba..6.61.a.

na. variam desde o0c até 40°C. WALSTAD e.t a.l-i..-i.. (1970) determina

ram que a germinação dos conídios desse fungo ocorreu entre 15 

a 35ºC, com o acme entre 25 a 30ºC; temperaturas entre 35 e

49ºC retardaram a germinação, sendo a temperat.ura letal para os 

conídios ·· de 50°c. A conidibgenesis realizou-se ainda com 

turas menores de 10°c ou maiores de 35cc, sendo má.is 

tempera

rápida 

a 25 e• 30° e, tardando 5 dias para isto. A 35oc o tem-

po requerido para que a conidiogêneses começasse foi de 8 dias e a 

100c, de 15 dias. 

ROBERTS e YENDOL (1971) determinaram que os lim! 

tes de crescimento para este fungo estão entre 5 e 350c, com o 

Ótimo entre 20 a 300c. 

BARSON (1977), estudando o efeito da temperatura, 

desde soe até 300C, sobre B. ba..6.6-i..a.na. parasitando Scoly.tu.6 �co

ly.tu.6 F., determinou que a soe todas as larvas morreram em 56 

diis, enquanto que a 300c, em 29 dias.· Por interpolação, a tem

peratura Ótima foi de 21,6° c. Este autor citou Gosswalr (1938), 

qu� registrou infecções em laboratório com este patógeno a ooc. 

Também relatou que Headlee e McColloch (1913), Pas·calet (1939), 

Hart e MacL-eod (1955) determinaram que com temperaturas acima 

de 30°C, o crescimento e infecção são retardados. 

Segundo FERRON (1978), a temperatura Ótima para 

o desenvolvimento do fungo não é necessariamente a mesma que p�

ra o-desenvolvimento da doença. Muito embora, a influência da 

temperatura sobre o irisetó deva ser levada em consideração, já 
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que curtos períodos entre as ecdises, devido às altas temperàtu 

ras, podem reduzir por exemplo, a duração dos instares ou pro

longá-la e impedir a penetraç�o do fungo através do tegumento. 

Kalvish (1974) e Ferron (1967), citados por FER

RON (1978), determinaram que o rápido desenvolvimento micelial 

e, consequentemente, a ripida evolução de infecção, dependem da 

·temperatura; em geral, valores médios para B. ba-0-0iana são de 

zsoc, com limites de s0c a 35°C. Temperaturas mais baixas que as 

Ótimas retardam o desenvolvimento da mtcose, sem afetar necess� 

riamente a mortalidade total. Para B. b4ongnia4tii, a temperat� 

-ra Ótima foi de 230c.

OOBERSKI (1981) estudou a influência da temperat� 

ra e umidade sobre B. ba-0-0iana, Meta4hizium ani-0opliae e Paeci

tomyce-0 6a4ino-0u-0. Obteve menor tempo para alcançar 50% de mor

talidade com o aumento da temperatura (desde zoe atê ZOºC), en

quanto que umidades de 51% até 100% causaram a mesma infecção. 

JAYARAMAIAH e VEERESH (1983) testaram em labora

tório 7 compostos e 25 combinações de 5 temperatura s e 5 umida

des relativas na germinação de B. b4ongnia�tii. O composto que 

deu a mai s rápida e alta porcentagem de germinação-foi maltose 

(21) e a melhor combinação foi zs0c. com 86. a 931 de umidade re

lativa. 
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2,4, ÃCÃO CONJUNTA DE Beauvenia spp. COM OUTROS PATÓGENOS

A combinação de B. tenella com o vírus Entamapa� 

vinu.6 melalanthae o� com a ba�t;ria Baeillu.6 papilliae em lar

vas de M. melalantha, incrementou a incidência do fungo e a ace 

leração do processo de infecção e sensibilidade do inseto à mi

cose. � importante destacar que o sinergismo ocorrerá somente se 

a virose ou bacteriose já estiverem no inseto quando a contami

nação por Beauvenia ocorrer e que nessas condições, os dois ti

pos de microrganismos desenvolver-se-ão simultaneamente-no ins� 

to atê que ocorra a morte com os sintomas característicos do fun 

go (Ferron e Hurpin, 1974; Ferron et alii, 1969, citados por FER 

RON, 1978). 

KALVISH e KRIVTSOVA (1978) testaram "in vitro" e 

"in vivo", vários fungos, entre eles B. baJ.>.õiana e B. tene.-Ua, com 

duas raças de Baeillu.6 thuningien4if.> var. galleniae. Seus resul 

tados mostraram que as "muscardines" exerceram um efeito anti

bacteriano; entretanto, o efeito final foi de sinergisrno. 

SMIRNOV (1979) achou sinergisrno entre B. tenel

la e o nernatóide P�i.6tianehu.6 unióa�mi.6 em L. deeemlineata. 

2,5. ASPECTOS RELACIONADOS À SEGURANÇA NA UTILIZACÃO DOS

FUNGOS Beauvenia spp. 

Evidências disponíveis indicam que os "insetici-
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das microbianos" sao praticamente inofensivos ao homem e ani-. 

mais superiores (Briggs, 1960; Dunn, 1960; Smirnoff e MacLeod, 

1961; Steinhaus, 1959, citados· por CAt\1.ERON,.1963). 

Entretanto, nem todos os representantes do gene

ro Beauvenia são necessariamente entomógenos, como indicam os 

jsolamentos de B. �enella da carne de pássaros mortos (Smith, 

1897, citado por MACLEOD, 1954). Outra evidência foi encontrada 

por Kuru (1932), citado por MACLEOD (1954), que isolou 

-6hio�ae (Kuru) Langeron de um abscesso'localizado na 

B. 

região 

abdominal de um ser humano em Tokyo. Mais tarde, encontrou que 

este fungo mostrava alguma patogenicidade para ó suíno da Guiné 

e ratos quando foi inoculado dentro da cavidade abdominal. 

De lesões cutâneas e Ósseas de um pé de um ho

mem, em Venezà, foi isolado B. epigea (Aschieri, 1930, citado 

por MACLEOD, 1954). 

Dresner (1949), citado por MACLEOD (1954), re-

latou que a manipulação do material esporulado de 8. ba-6-6,Í,ana 

provoca uma nuvem de pó, que é frequentemente inalada, mas nao 

tem efeito prejudicial sobre os operários. 

MACLEOD (1954) citou um trabalho interessante de 

Dieuzeide (1925), comentando ,que conídios de B. ba-0-0iana tritura 

dos em um fino pó e bebidos com um pouco de água são excelente 
.. -�. 

remidio para meningite infantil e epilepsia. 
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2,6 0S Baculovinu-0 CoMO PATÓGENOS DE INSETOS

O estudo de virologia de insetos.como uma area 

da ciência formal iniciou-se n� Inglaterra por Kenneth M. Smith, 

em 1950. 

Os vírus de insetos podem ser divididos em duas 

categorias: os inclusos e os não inclusos. O primeiro tipo, com 

preende aqueles em que dé uma matriz protéica, sendo esta usual 

mente de forma poliédrica. Nesse tipo,· encontramos quatro sub

tipos: vírus de poliedrose nuclear, vírus de granulose (ambos 

constituem os chamado$ Baculovinu-0), vírus de poliedrose cito

plasmátic� e os entomopoxvirus. Dentro dos vírus nao inclusos, 

têm-se três grupos simplesmente ácidos nucléicos dentro de uma 

capa protéica de glicoproteína, lipoproteína ou a combinação 

das três. 

Segundo SMITH (1959), os Bacu.lovinu.-6 (NPV e GV) 

sao os mais apropriados para usar em cóntrole bio16gico,por se

rem eles facil-ente identificados por meio do microsc6pio e, o 

mais importante, que o �írus propriamente dito fica incluso no 

cristal proteico o qual protege o vírus das condições ambien 

tais e além disio, permite que seja pulverizado de forma conve� 

niente e viável. Na natureza, os cristais ajudçtm a difusão da 

do:�ça pois eles são extremamente resistentes ao frio e 

fatores, e podem reter sua infectividade por anos. Alguns 

outros 

sao 

levados pelo vento e outros permanecem sobre at planta� para in 

fectar mais tarde as larvas. 
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A disseminação do vírus no campo ocorre, princi

palmente, pela ingestão do alimento contaminado e por herança 

dos pais doentes, ao passá-lo? através dos ovos, em gerações su� 

.sequentes. É portanto possível introduzir o vírus dentro de uma 

população de insetos e afetar futuras gerações de uma forma que 

os inseticidas não podem fazê-lo (SMITH, 1959). 

A utilização dos vírus entomopatógenos como for

ma de controle de pragas é, segundo a FAO (1974) o método mais 

promissor, em particular os de polied�oses nucleares (NPV) e 

as granuloses (GV). Estes patógenos são indicados para este fim 

·por sua provável eficiência e segurança no emprego, boas pro

priedades de armazenamento, facilidade de produção e por esta 

rem amplamente distribuídos entre os insetos. O uso de outros 

grupos de vírus poderia trazer maiores dificuldades, sobretudo 

no aspecto da especificidade. 

Os BaeulovinuJ, segundo TINSLEY (1979), sao co

nhecidos por terem efetividade no controle de populações de in

setos. São muito específicos para a classe Insecta e parecem 

estar restritos a hospedeiros invertebrados. São relativamente 

fáceis de produzir em grande quantidade e, em condições especí

ficas, sao marcadamente estáveis. Eles podem ser considerados 

como os de menor risco ecológico quando liberados dentro do 

meio natural; assim, eles tem sido escolhidos como o grupo que 

contém os mais promissores agentes de controle. 

Segundo MOSCARDI (1983), dentre os patógenos de 

insetos, os vírus, principalmente os do genero BaeulovinuJ (NPV 
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e GV), possuem um grande potencial para utilização no controle 

de insetos-praga. Por serem eficientes, específicos e seguros 

para o homem e outros animais; estes vírus preenchem todos os 

requisitos básicos como alternativa aos inseticidas, tóxicos e 

,polnentes, tradicionalmente utilizados na proteção de culturas. 

2.6,1. CARACTERÍSTICAS DOS VÍRUS DE GRANULOSES (GV) 

2.6.1.1. Características morfológicas e 

bioquímicas 

Os GV apresentam uma capa prot€ica de forma ci-

líndrica que foi denominada de "cápsula" por Bergold em 1948, 

citado por RIBEIRO (1985). Dentro desta cápsula protéica se en

contra um vfrion (raramente dois), que ê a unidade infectiva do 

vírus. Este é composto por um envelope e o nucleocapsÍdeo (cap

sídeo mais proteína), sendo o ácido nucléico presente do tipo 

DNA. 

Normalmente o estigio larval é mais atacado e a 

infecção se dá após a ingestão de alimento contaminado com as 
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cápsulas. No intestino médio, em condições de alcalinidade, es

sas se dissolvem liberando as partículas de vírus (virions) as 

quais se· ligam às microvelosidades e liberam o nucleocapsídeo . 

Nas células da parede do intestino, o DNA é pressupostamente li 

berado, iniciando-se uma infecção limitada. Dentro delas, ocor

re um grande aumento de partículas do vírus, as quais podem in

fectar outros tecidos como tegumento, corpo gorduroso, células 

sanguíneas, traquéias, etc. Usualmente, a larva morre em 4 a 14 

dias, dependendo da idade, temperatura e dose do inóculo. De ca 

da larva grande, acima de 1 x 10 9 cápsulas podem ser produzi

das (TANADA, 1976; KALMAKOFF e LONGWORTH, 1980; PAYNE e KELLY, 

1981). 

Com respeito à replicação do vírus, pode ocor

rer no núcleo da célula ou no citoplasma (BIRD, 1958; PAYNE e 

KEL L Y , 1 9 8 1) • 

HUGER (1963) citou que o tamanho médio da cápsu

la tem uma amplitude entre 300 e 511 mµ de largura e 119 a 350 

mµ de comprimento. 

Neste tema, ONGARELLI et alii (1980 b) mediram o 

GV de E�innyiJ ello L. cujos valores foram: 300 x 60 mµ para as 

particular encapsuladas; 266 x 44 mµ para as partículas nuas e 

547 x 291 mµ para os cristais de proteínas contendo somente uma 

partic�la de vírus (virion). 



. 27. 

2.6.1.2. Patogenicidade 

O primeiro inseto registrado com vírus (NPV e 

GV) foi Euxoa 4egetum Schiff, e o primeiro citado corno hospedei 

ro de GV foi Pie�i4 b�a44ieae (L) por Paillot, em 1926 (STEI

NHAUS, 1957). 

Segundo DAVID (1975), o vírus de granulose tem 

sido encontrado parasitando 65 espécies de lepidópteros. 

Quanto aos sintomas das larvas atacadas por GV, 

sao muito variáveis e muitas vezes nao são muito Óbvios. Conse

quentemente, um exame microscópico é o método mais preciso para 

identificar a granulose {HUGER, 1963). Esse mesmo autor relatou 

que em geral, os sintomas são mudanças na coloração, condição e 

comportamento do inseto. 

A primeira indicação da infecção, frequentemente 

ia perda do apetite e posteriormente a paralização da alimenta 

çao. A superfície ventral pode progressivamente mudar sua cor 

para branco pálido e amarelo leitoso, devido ao desenvolvimento 

de irande nfirnero d� cápsulas no tecido afetado; o tegurnento fr� 

quenternente é manchado. A mudança de cor pode também depender 

em parte, da idade da larva no momento da infecção (HUGER, 1963). 

As larvas infectadas podem continuar com as mu

das e crescer quase ou até um pouco mais :que o tamanho normal 

(P-0eudaletia unipuneta Haworth) atê que finalmente morrem. Ou

tras espécies apresentam uma marcada redução no tamanho; outras 
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chegam a inchar-se e nao apresentam segmentação ou somen

te um pouco; também há um incremento da turgidez (Pie.Jt.i.,6 Jt.a.

pa.e L.). A mudança de cor e acompanhada por um progressivo debi 

litamento, lentidão e flacidez larval; em adição, elas chegam a 

responder menos aos estímulos. Sintomas de diarréia podem ocor

rer como resultado de uma bacteriose secundária induzida pela 

granulose. Depois de mortas, as larvas, frequentemente escure

cem rapidamente até se tornarem totalmente negras (HUGER, 1963). 

Segundo este autor, o período de infecção letal 

do GV varia consideravelmente em diferentes hospedeiros como 

também, em uma espécie mas, em geral, a faixa é entre 4 a 25 

dias, chegando a 34 dias em P. uni.pune.ta.. Isto pode depender prig 

cipalmente do grau de maturação larval no momento da infecção, 

temperatura, doses do v{rus aplicadas, virulência do in6culo e 

condições de sanidade do hospedeiro. Também as larvas podem mo� 

rer por GV sem passar pela sequência completa de sinasis e sin

tomas externos. O corpo gorduroso é o principal tecido afetado. 

BIRD (1958) achou que o GV de P. Jt.a.pa.e, Eueo,6ma 

g1t.,üea.na. Hbn. e Choni'->toneuJr..a. 6umi6e.ll.a.na. Clem. infectam o tecido 

gorduroso, hipoderme, matriz traqueal e células �anguíneas. 

Em geral, as larvas jovens são mais susc�ptíveis 

a GV que as mais velhas (HUGER, 1963). Por exemplo, em P. un�

puneta., a mortalidade média para larvas de 19 e 29 Ínstar foi 

de 80,8 e 92,71 respectivamente. Enquanto que para o 69 ínstar 
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foi de 23,4%. 

FALCON et alii (1968) determinaram que uma peque 

na porcentagem de larvas .de C. pomonella (L.) morreu 

pela aplicação da suspensão com GV (9,5 x 109 a 3,4 x 1011 gra

nules /3,785 t) antes de penetrar nos frutos; entretanto, a 

maioria morreu logo após alimentar-se sobre a epiderme dos fru

tos pulverizados-com o vírus. Poucas larvas conseguiram perfu

rar e aprofundar-se nos frutos e destas, a maioria morreu den

tro das maçãs; somente algumas morreram como larvas maduras e 

pupas. 

STAIRS (1971) relatou, que GV de 

velutinana (W) pode regular as populações desta praga em cultu

ras de maçã. Suspensões de vírus foram aplicados no campo, em 

dosagem de 5, 10 e 100 cadáveres/378,S t de água quando as lar

vas eram jovens. Todas as suspensões mataram grande quantidade 

de larvas, mas não antes de terem causado dano nos frutos. 

No Hawai, aplicações de GV de P. napae em bróco

lis, em doses de 2, 4 e 8 cadáveres/3,785t mataram grandes quan 

tidades de larvas e o número destas por planta se reduziu em 50 a 

80% aos 6 dias pós-tratamento. (STAIRS, 1971). 

Com respeito a esta praga, HOSTETTER et alii 

(1973) em aplicações no campo com uma suspensão de vírus, em do 

se de 1011 câpsulas/4.046,9 m 2, obtiveram reduções no dano ãs

culturas. 

HOSTETTER et alii (1973), trabalhando com o GV 

de P. napae, estabeleceram um método simplificado de purifica-
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çao, com bons resultados. Eles coletaram larvas mortas pelo ví

rus e fizeram uma suspensao em água estéril (1 larva/ml) e o es 

palhante adesivo. A suspensão.foi filtrada e armazenada até 

seu uso. Em aplicações no campo com esta suspensão, em doses de 

11 - - 11 - 2 
10 capsulas/acre (10 capsulas/4046,9 m ), obtiveram redu-

çoes no dano às culturas. 

WHITLOCK (1977) estudou o efeito da idade e do 

tamanho das larvas de Heiio�hi� a�mige�a (Hb.) inoculadas com 

uma dose constante de GV. Seus resultados mostraram que a susce 

tibilidade pode variar com a idade e também dentro da mesma ida 

de, não obtendo uma curva sigmÓide normal de resposta entre a 

porcentagem de mortalidade e o peso da larva. 

Na Índia, MEHTA e DAVID (1980) estudaram o efei

to do GV de Chila indicu� K. Relataram que os sinais da doença 

começam a aparecer sete dias após a inoculação. O primeiro foi 

o movimento lento das larvas, que logo deixaram de alimentar-se,

contrairam-se em tamanho e gradualmente morreram. O lado ven..,: 

tral tornou-se opaco 15 dias após a inoculação; em três sema

nas as larvas tornaram-se quase completamente brancas. Determi

naram, também que os ínstares mais suscetíveis foram o segundo 

e o terceiro, sendo de 20 a 25 dias o tempo transcorrido desde 

a inoculação até a morte. 

LAING e JAQUES (1980) realizaram um bioensaio 

com larvas recém-nascidas de e. pomoneiia e seu vírus de granu-
-

lose. Estas larvas foram colocadas em pequenas areas para res-

2 tringir o movimento. Colocaram-se dietas de 28 mm , com uma do-
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se de O, 005 ml de GV, com ajuda de uma micros·eringa. Após 48 ho 

ras r a 24° C e 16 horas de fotofa�e, as larvas foram transferi

das para dieta não tratada. A suspensão de vírus foi purificada 

por centrifugação e utilizou-se um hemocitômetro e microscópio 

de fase para contagens. Estes autores também relataram que este 

método de bioensaio tem sido usado em outros insetos como Gna

pholita mole-0ta (Busch) e 0-0tninia nubilali-0 (Hb). 

No Brasil, foi determ1nada a ocorrência de 

rus de granulose em células gordurosas ·e de epitélio de 

.... 

Vl-

tra-

quêia, em larvas de Eninnyi-0 ello L. As larvas· apresentavam 

perda de apetite, flacidez do tegumento e hemolinfa leitosa (ON 

GARELLI et alii, 1980). 

TATCHELL (1931) estudou o efeito do GV sobre o 

consumo de P. napae. Ele utilizou discos de folhas inoculadas 

com suspensao do vírus e colocou as larvas durante 24 horas,pa� 
-

sando-as logo apos para discos de folhas sadias. Observou que a 

zoo C as larvas de 19 instar inoculadas comeram significativa

mente menos que a testemunha, a partir do 49 dia da inoculaçio; 

quando todas as larvas haviam sido mortas pelo vírus, as teste

munhas comeram 4,9 vezes mais que as inoculadas. Estas larvas 

não trocaram de tegumento e somente se alimentaram. As larvas 

da testemunha do 29 instar comeram 1,5 vezes mais que as doen

tes, enquanto que as testemunhas do 39 instar comeram de 2 a 
' 

... 3, 3 vezes mais que as inoculadas com o v1rus. 

VAIL et alii (1968) acharam diferenças marcan

tes entre bioensaios conàuzidos sobre meios com e sem formal-
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deído, devido i ação antiviral deste produto. O L\o para lar

vas de T�ichapluJiarú. (Hueb.) em meios contendo formaldeído foi 

de 1,6 a 1,8 dia� maior que �� meios sem esse produto; o 1050
foi 48 vezes maior em meio com formaldeído. Baixas concentra

ções de formaldeído são comumente usadas em dietas para insetos 

visando suprimir o crescimento microbiano e a ocorrência de vi

roses. Entretanto, para bioensaios com suspensoes de vírus, o 

formaldeÍdo deveria ser excluído. 

2.6.1.3. Efeito da temperatura 

Tanada citado por HUGER (1963) mostrou que lar

vas de P. �apae são menos sensíveis ao GV quando são criadas e 

inoculadas a temperaturas de 36° C. Altas temperaturas aparent� 

mente são inibidoras da atividade desse e de outros vírus de in 

setas. 

Esta doença também foi estudada na China (LIANG, 

1984) para conhecer o efeito de virias fatores fíiicos e quími

cos na infecção com GV. 

A temperatura Ótima para infecção foi de 21 a 

28,lO C, com 83,3 a 96% de larvas inf�ctadas. 

O vírus tolera exposições de 60° C por 1 hora, 

mais perde 70% de infectividade ·após aplicação de 

(4%), nao sendo afetado por clorofórmio, uréia, 

formaldetdo 

triclorfom, 
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clordimeform e malation. 

DAVID e GARDINER (1967) encontraram que o GV de 

P. b1r..a-0-0icae foi inativado por.10 minutos a 70 ° C, ·60 minutos a

65º C e 24 horas a 60° C. Entretanto, não foi totalmente inati

vado por 5 dias a 50° C ou por 20 dias a 40 º C.

TINSLEY (1979) comentou que altas temperaturas 

têm pouco efeito sobre os Bacu.laviJr..u.-0, sendo que temperaturas 

do ar de 43° C ou do solo de so° C não causaram perdas apreciá

veis da infectividade. 

2,6,2, VÍRUS DA GRANULOSE DE Vla.tnaea -0accha1r..all-0 

( FABR� ; 1794) (GVDs).

Com respeito ao vírus da granulose em Viat.Jr..ae.a 

foi citado por primeira vez de larvas pr� 

cedentes de Louisiana, EUA, em 1960 (STEINHAUS e MARSH, 1962). 

Na América do Sul, Thomas e Poinar identificaram 

o GVDs de larvas· desse inseto coletadas em Montevideo (Uruguay)

por A. Silveira-Guido, em 10 de setembro de 1964 (THOMAS e POI

NAR, 1973) .

No Brasil, PAVAN e..t alii (1983a.) em estudos de 

laboratório, encontraram que o vírus da granulose de V. -0accha-

1r..ali-0 tem-se mostrado capaz de matar larvas de 39 estágio com d� 

ses extremamente baixas. Puderam observar que o aumento da idade 

do hospedeiro causa um aumento da dose letal e no tempo letal 
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para uma mesma dose. Com o aumento da dose, observa-se a diminui 

ção do tempo letal para hospedeiros da mesma idade. 

Este vírus duplica-se no citoplasma da célula 

hospedeira, e o corpo gorduroso é o principal tecido atacado, a

chando-se presente em praticamente todos os outros tecidos. As 

larvas do 39 instar são altamente suscetíveis ao vírus, com um 

valor de LD
50

de 42 cápsulas/larva, a 26º C (PAVAN

1983b). 

e.t a.Lii.., 

Para sua puiificação, estes autores maceraram as 

larvas infectadas com 0,1% de SDS e, logo depois de filtradas, 

foram feitos ciclos de centrifugação de SOO G por 2 minutos e 

12000 g po,r 20 minutos. O l!pellet" final com vírus foi suspenso 

em água destilada, deterrr.inando-se sua concentração por meio de 

hemocitômetro (câmara de Neubauer). Em pequenos discos de· dieta 

foram colocados 2,7 µ1 de suspensão com ajuda de microseringa;às 

larvas do 39 instar permitiu-se alimentar durante 24 horas, a 

26° C e 12 horas de fotofase, para logo passar à dieta isenta do 

v1rus. 

Determinaram também, estes autores, valores de 

LT 
50 

de 29, 34, 33, 34, 48 e 63 dias para doses de 10 7
, 10 6

, 10 5
, 

104
, 10 3 e 102 cápsulas/larva, respectivamente. Dos sintomas 

observados, citam que a partir de 4 a S dias da inoculação, as 

larvas praticamente deixam de comer e tornam-se flácidas e dimi

nuem de tamanho. Com o progresso da doença, uma coloração branca 

começa a desenvolver-se desde a parte posterior at; a anterior; 

finalmente, fica com aparência leitosa na maior parte da larva e 
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o conteúdo do corpo chega a liquidificar-se.

ALMEIDA e� alii (1984) fizeram aplicações terre� 

tres no campo, com doses/ha equivalentes a 10
4 cápsulas do GVDs 

para cada 2,7 µ1 da suspensão, empregando a vazão de 50 li-

tros/ha. Os autores acharam uma mortalidade larval de 6,95%. Em 

aplicações aéreas, a urna concentração equivalente a 10 5 cápsulas 

para cada 2,7 µ1 da suspensão, obtiveram urna mortalidade 

de 15,11%. 

média 

2,6,3, ASPECTOS RELACIONADOS À SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

DOS Bac.ulovilr..u..t, 

A FAO (1974), com respeito ã segurança dos vírus, 

relatou que os risços por inalação afetam a urna variedade de ver 

tebrados, porém sua importância dependerá do modo. com que se a

plica o vírus e das condições atmosféricas predominantes. Apareg 

temente, este tipo de risco tem pouca importância no emprego do 

NPV e GV.

As pessoas que trabalham na produção e aplicação 

dos agentes virais, podem sofrer reaçoes alérgicas pelo contato 

com 0
0 

vírus na pele e nos olhos. Entretanto, adotando-se medidas 

de pr�caução, pode-se reduzir este risco. 

O possível perigo da ingestão de partículas de 

vírus, sõbretudo através dos alimentos consurnidos·pelos herbívo

ros e pelo homem, parece ser muito pequeno com o NPV e GV. 



2.7, SIMULACÃO Do EFEITO DA APLICAÇÃO DE PATÓGENOS NA 

DINÂMICA POPULACIONAL DE Viatnaea -0acchanali-0.

2 ·, 7 . 1. SISTEMAS E MODELOS
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Segundo WIT e GOUDRIAAN (1978) e ODUM (1983) o 

sistema ê o conjunto de objetos ou parte da realidade com elemen 

tos relacionados. A totalidade das relações dentro do sistema ê 

chamada de estrutura do sistema. O sistema tem um padrão de fun

cionamento o qual implica a sua mudança com o tempo, ou seja, e

le é dinâmico. A representação simplificada de um sistema dinâ

mico é um modelo dinâmico. Portanto, um modelo é um sistema mas 

nao é verdadeira a relação oposta, ou seja, um sistema não pode 

ser considerado corno modelo. A simulação é a operação do modelo 

dinâmico e o estudo de seu funcionamento. Com a simulação nossa 

atenção pode ser desviada das soluções técnicas para estudos de 

comportamento do modelo e sistema. 

A simulação é portanto um processo de imitar uma 

realidade através de modelos.Tais modelos podem conservar ou nao� 

. as características físicas e lógicas do sistema real 

(SHIMIZU, 197 5) . 

imitado 

Os sistemas ecológicos sao baseados na suposição 

de que o estado do ecossistema (ou agroecossisterna) em algum mo-
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mento particular, pode ser expressado quantitativamente e que mu 

danças no sistema podem ser ciescritas em termos matemáticos. Es-

ta suposição levou à formulação de modelos de estado determina 

dos, no qua_l distingue-se variáveis de estado, por ex�mplo 

ros de insetos, var�áveis externas nao controliveis como, 

·-

nume-

vento 

ou precipitações, taxas ou parâmetros, por exemplo, mortalidade 

ou temperatura base, variáveis auxiliares como temperaturas e va 

riáveis de saída 

Este sistema pode ser representado de várias ma-

neiras, segundo Forrester (1961) citado por WIT e GOUDRIAAN 

(1978), FORRESTER (1976), ODUM (1983). Normalmente se utiliza o 

diagrama proposto por Forrester, baseado em símbolos particula

res. 

Assim, as variáveis de estado estão representa

das por um retângulo, as variáveis externas por um losângulo, as 

taxas por uma cruz tipo "gravata borboleta", os parâmetros por um círculo 

atravessado por uma linha, as variáveis auxiliares por um círculo. O flu

xo de energia ou matéria é representado por uma linha cheia e o 

fluxo de informação por uma linha pontilhada. 

Segundo PATTEN (1971), um sistema é chamado de

terminístico se um estado do sistema é determinado, exclusivamen 

te, pelo estado anterior do sistema; e é estocástico se determi-

nado pelo estado anterior, envolvendo uma probabilidade 

ao acaso. 

devida 

O comportamento de sistemas altamente complexos 

ê, muitas vezes, difícil ou impossível de ser previsto. Neles, 
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a resposta a uma variável ou combinação delas é difícil de perce 

ber. A solução a isto é a utilização da Análise de Sistema, ori

ginalmente desenvolvido para a� areas de economia, indústria e 

administração (Forrester, 1961 citado por SGRILLO, 1979) e que 

nos Últimos anos vem sendo aplicado na %rea de Ci�ncias Biol6gi-

cas ... 

Pára realizar um manejo de pragas, o 

"planta-praga-ambiente" necessita ser conhecido o melhor 

sistema 
·�

pOSSl-

vel para se poder tomar decisões certas e n.o momento apropriado. C� 

mo este ê um sistema complexo, utiliza-se a metodologia da Análi 

se de Sistema que permite mudar determinados parâmetros como: �-

plicações de inseticida� liberação de parasit5ides, patógenos, 

etc. Deste modo se faz uma simulação, ou seja, através de um mo-
. .  

delo matemático se está representando a dinâmica do sistema no 

tempo, sendo Útil para o planejamento das pesquisas no campo ou 

para o desenvolvimento de estratégias de manejo como estudos de 

epizootias nas culturas (SGRILLO, 1979; CARRUTHERS, 1985) .. 

Modelos deste tipo já foram desenvolvidos para 

diversas pragas, entre outros temos: Heliothi-0 zea. (BODDIE) 

(STINNER et a.lii, 1974), Anthonom4-0. g�a.ndi-0 (Bohernan) (JONES et 

a.lii, 1974), Ma.ndu.c.a. -0exta. (L) (P.EAGAN e.t a.l-U .. , 1979), 0-0t�inia. 

nu.bila..li-0 (Hübner) (LOEWER e.t a.lii, 19 7 4 ; ANDERSON e.t a.lii, 198 2 

a,b; CARRUTHERS, 1985), Via.t�a.e.a. -0a.c.c.ha.�a.li-0 (Fabr.)(SGRILLO, 1979, 

1984 a,b; SGRILLO e CUNHA, 1982, 1983, 1985; SGRILLO 

1984). 

e.:t a..lii, 
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2,7,2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

A broca, 1). �a.c..c.ha.1c.a.l.i.6, é um lepidóptero nati

vo da América (GALLO e.t a.li,i,, 1978), sendo a principal praga da 

cana-de-açficar no Brasil e do milho e cana-de-açúcar na Repfibli

ca Argentina. Aléni destas culturas, se encontra em arroz, trigo, 
.,sorgo e outras gram1neas. 

Os adultos tem atividade noturna, colocando ovos 

geralmente na parte superior das folhas, com um total de 250 a 

400 ovos, existindo de 10 a 20 ovos em cada postura (RAYWARD, 

1943; WALKER e FIGUEROA; 1964; MELO, 1984; SGRILLO e.t al,i,l,1984). 

O perfodi de incubação função da temper� 

tura, s�ndo de 6 dias a 25° C (MELO, 1984). Estes ovos sio forte 

mente parasitados e predados no campo. 

As _larvas,. após a emergência, se dirigem à re

gião da bainha das folhas, alimentando-se "''da epiderme, permane

cendo ali até o 39 Ínstar (10 a 20 dias). Este per!odo é alta�en 

te favorá_vel à ação dos inütigos nàturais e aplicações de patóg� 

nos ou inseticidas (estes Últimos com baixa eficiência em seu 

controle). 

Posteriormente, as -larvas, penetram no colmo, 

fazendo-galerias em seu interior, podendo além disso, fazer ori

fícios de saída e novamente entrar no colmo. Esta fase dura apr� 

ximadamente 25 dias 

Durante o inverno, as larvas - maiores podem de! 

xar de desenvolver-se, �entrando no estado de diapausa, influen-
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ciado pela temperatura e fotoperíodo, embora isto seja ainda du

vido:>º para alguns pesquisadores e bem claro para outros. Após a 

melhoria das condições climáticas, em agosto, o desenvolvimento 

continua. (SGRILLO e CUNHA, 1_983). 

Ao alcançar o completo desenvolvimento as lar-

vas fazem �m orifício para o exterior, fechando-o com fios de se 

da e serragem passando ao estágio de pupa. Ficam neste estágio 

por 9 a 14 dias (GALLO et alii, 1978). 

O ciclo evolutivo completo é de 53 a 60 dias, p� 

<lendo alcançar até 5 gerações anuais no estado de São Paulo. Na 

Última geração há um alongamento de ciclo ficando a larva no 

interior do colmo por 5 a b meses, segundo GALLO et alii (1978), 

o que concorda com aqueles que consideram a presença de diapausa

nesta espécie. 

As larvas produzem prejuízo direto na cana pe

la abertura de galerias, perda de peso, morte das ge�as, tomba

mento pelo vento e secamente dos ponteiros em canas novas (cora 

ção morto). Os prejuízos indiretos são os mais consideráveis de

vid� a penetração de fungos através dos orifícios e galerias os 

que causam a podridão vermelha do colmo. Estes fungos invertem a 

sacarose, diminuindo a pureza do caldo e dando menor rendimento 
-

em açucar (GALLO et alii, 1978). 

Na maioria dos países produtores de açucar, como 

o Brasil, é utilizado o controle bioló�ico através de liberações

de inimigos naturais que ajudam aos nativos, entre eles temos: 

Lixophaga diatnaea Towns. MetagoniJtylum minen�e Towns, Panathe 
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Jr.el>ia c.laJr.ipalpi-6 Wulf. , Apante.le.-6 ólav.ipe-6 Cam. , Te..te.nomu-6 a

lec.to (Crawford), Tnic.hognamma minutum Riley, La.biduna Jr.ipaJr.ia 

(Pallas), �ormigas, etc. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. MATERIAL 

O presente estudo foi desenvolvido no laborat6-

rio de Pato.logia dos Insetos do Departamento de Entomologia, ESALQ, 

USP, Piracicaba, SP, nos meses de janeiro e fevereiro de 1985.

3.1.1, INSETO UTILIZADO NOS BIOENSAIOS 

O inseto utilizado para o desenvolvimento do tra 

balhó foi Viat�aea -0accha�all-0 (Fabr., 1794), procedente da 

criação do laborat6rio de Controle Biol6gico do IAA/Planalsucar, 

triado em dieta artificial áe Hensley e Hammond modificada pelo 



IAA/Planalsucar (MENDES e..t a.LLi.., 1980). 

Foram utilizadas larvas J , de 11 dias de 

correspondendo ao 39 instar. 

3,1,2, PATÓGENOS ESTUDADOS 
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idade, 

Foram testadas duas espécies de Be.a.uve.nia e um 

vírus do genero Baculovinu-0 procedentes dos seguintes locais: 

- Be.a.uve.n,i.,a. ba.-0-0,i..a.na (Bals.) Vuill., fungo da 

classe Hyphomycetes (= Deuteromycetes), isolado de larvas de 

V. -0acchanali-0 procedentes de Pernambuco.

- Be.auve.nia. bnongniant,i.,i (Sacc.) Petch, fungo da

classe Hyphomycetes (= Deuterornycetes), isolado de larvas de 

V. -0accha.nali-0 procedentes de São Paulo.

- Vírus da granulose de V. -0accha.nali-0 (GVDs), 
-

genero Baculovinu-0, isolado de ·1arvas 

cedentes de São Paul o. 

Os fungos foram purificados até a 2� repicagern e 

conservados no escuro a 4° C sobre meio de cultura BDA mais an 

tibiÓtico • 

O vírus foi purificado e armazenado a 4º C. 
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3,1.3. MEIOS DE CULTURA 

Meio BDA mais antibiótico 

Batata sem casca 200 g 

Dextrose 2.0 g 

Ãgar 1 5 g 

Streptomicina 0,25 g 

Ãgua destilada, completar até 1000 ml 

Meio para determinar a atividade amilolítica 

(HANKIN e ANAGNOSTAKIS, 1975). 

Ãgar nutriente 

Amido solúvel 

Ãgua destilada, completar até 

23 g 

2 g 

.1000 ml 

Meio para determinar a atividade proteolÍtica 

(GABRIEL, 1968). 

Ágar nutriente 

Leite em pó desnatado 

Água destilada, completar até 

23 g 

23 g 

1000 ml 

Todos estes meios de cultura foram esterilizados 

em autoclave a 120° durante 30 minutos. 
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3,1.4. EQUIPAMENTOS

Capela de fluxo vertical maica VECO, modelo 

VLFS-09, _que proporcionou as condições de as

sepsia para os trabalhos de isolamento, puri

ficação, repicagem dos fungos e transferência 

de meios de cultura para placas de Petri. 

- Estufas incubadoras BOD, marca FANEM, modelo 

347-G, equipada com lâmpadas fluorescentes mo

delo F 15 ·-T 1 2/LD. 

- Espectrofotômetro digital B34 2, marca MICRO

NAL.

- Sala asseptica com pressao positiva a qual pro

porcionou as condições ideais para as observa

ções diárias da mortalidade nos bioensaios.

� Balança marca METTLER, com indicadores 

tais, modelo PB-300. 

digi-

- Microscópio Ótico, �arca OLYMPUS - CBA 213.

- Microscópio de contraste de fase, marca M-'lERI-

CAN OPTICAL.

- Centrífuga marca FANEM, modelo 205-N.

- Ultracentrífuga marca BECK.t\1AN, modelo L-2.

- Agitador e aquecedor el�trico marca FANEM, mo-

delo 258.

Câmara de Neubauer utilizada para quantifica

çao dos inôculos.



Câmara de plástico para inoculação das 

v.as,de 6 cm de diâmetro. 

.46. 

lar-

- Germinadores de ferro que permitiram o estudo

nas condições de campo.

- Outros materiais: autoclave, estufas para est�

rilização a seco, placas de Petri, alça de pl�

tina, alça de Drigallsky, pinças, pinc6is, li-

. minas, tubos de·· cultura, tubos de ensaio, pip�

tas, erlenmeyers, becker, vazadores, piscetas,

funil, baguetas, pipetador automático, bisturi, 

microseringa automática de duplo estágio {mo

delo PIPEMAT de 5 microlitros), espátulas, la� 

parina, algodão, álcool, solução de hipoclori

to de s5dio (5\) mais 100 g de streptomicina , 
--agua destilada esteril com agente molhante (A-

:.. 

gral 1\), agua destilada e deionizada, placas 

plâsticas de bioensaio, caixas plásticas, col 

mos de cana-de-açúcar (NA 56-79) e de milho (Pi 

;.anao VD2). 
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3.2. MÉTODOS 

3.·2.1. ENSAIOS EM LABORATÓRIO

3.2.1.1. Ação do� pat5genos sobre larvas de Vla

:t.Jtae.a -6 ac.c.haJtatl ✓.s a distintas temperaturas 

O experimento constou dos seguintes tratamentos: 

1. Be.auve.1tla ba.õ ✓.slana na con�entração de 1 x 10
8 

conídios/ml

3� Be.auve.1tla b1tongnla1t:tll na concentração de 1 x 

10 8 conÍàios/ml

5. Vírus da grantilose de V. &atc.ha1tatl ✓.s (GVDs) ,

na concentração de 1 x 10 6 grinulos/ larva 

7. B. ba✓.s ✓.slana e GV�s nas concentrações de 1 x 

10 8 conídios/ml e 1 x 10 6 grinulos/ larva. 

respectivamente.

9. B. b1tongnia1t:tli e GVDs nas concentrações de

1 x 10 8 conÍdios/ml e 1 x 10 6 grânulos/. larva,

re specti vamen te

8 e 10 - Testumunha do tratamento fungo e vírus. 

2 e 4 - Testemunhas dos tratamentos de fungos. 

6 - Testemunha do tratamento de vírus. 

Estes tratamentos foram colocados em estufa in

cubadora (BOD) com 16 horas de fotofase e, nas temperaturas de 
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22, 26, 30 e 34° C. Cada tratamento coniistiu de 20 1 arv.as. 

com 3 repetições perfazendo um total de 60 larvas/tratamento. 

O delineamento estatístico empregado foi blocos 

ao acaso com esquema fatorial (10 x 4). Além, calculou-se o 

LT50 para cada pat6geno, nas diferentes temperaturas que foram

mantidos os insetos. 

Curvas de ajuste foram estimadas entre a morta..; 

lidade larval e LT50 e as temperaturas, como t�mbém entre os

Índices e áreas enzímicas, diâmetro de, colônia, produção de coní 

dios e conídios/cm de colônia com as temperaturas. 

No caso das equações de 29 grau, calcula-se ova 

lar de x. no qual y é máximo (ou mínimo) com a seguinte fónnula: X = 

B1/2B2. Sendo B
1 

e B
2 

= coeficientes de regressão. 

3.2.1.1.1. Bioensaio com os fungos Beauvekia 

ba-0-0iana e B. bkongnia�tii. 

Para produção dos conídios visando os· bioen-

saios, as duas espécies de Beauve�ia foram mantidas durante 15 

dias a 26° 
e e 16 horas de fotofase. Em seguida, retiraram- se 

os c_onídios, com ajuda de um pincel, colocando-os em 50 mi de 

igua destilada estéril mais ·agente molhante. 

Esta suspensão original foi quantificada na cama 

ra de Neubauer ajus�ando-a na concentração de 1 � 10
8 con1-

dios/mL 
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Para a inoculação, as larvas foram mergulhadas 

na ,suspensao fÚngica, durante 6 segundos (2 ciclos de 3 segun 

dos cada um) e, para as testemunhas, em uma suspensao de água 

destilada estéril mais o agente molhante. Logo após, foram dei 

xadas sobre uma folha de papel toalha para retirar o 

da suspensao. 

excesso 

Posteriormente, foram colocadas em caixas plásti 

cas de 6 cm de diimetro por 2 cm de altura (aproximadamente 53 

m.R. de volume) com porções de colmo de ,milho lavadas, ficando 

em estufa incubadora (BOD) nas respectivas temperaturas e a 16 

horas de fotofase. Este alimento foi trocado 

quando necessário. 

3.2.1.1.2. Purificação do GVDs 

regularmente, 

Larvas mortas por GVDs, armazenadas no Labora

tório de Patologia (ESALQ-USP), foram lavadas externamente du

rante 5 minutos em uma solução de hipoclorito de s6dio (5%) 

mais 1 OOg de streptomicina, passando-se em seguida· por água d� 

rante 2 minutos, repetindo-se este procedimento por 3 vezes. 

Em seguida, as larvas foram maceradas na pre

sença de SDS (Sódio duodecil sulfato) na concentração de 0,1%, 

visando facilitar a solubilização da gordura encontrada nos in 

setos. A quantidade utilizada foi de aproximadamente 0,5 m.R.por 

larva 
J 

juntando-se a mesma quantidade de água destilada-deio 



nizada. 

Após a perfeita destruição das larvas 

pensao foi centrifugada durante 2 minutos a 1,500. rpm, 

• 5 O.

a sus-

sendo 

desprezado o precipitado correspondente aos restos de tegume� 

to e outros resíduos pesados. O sobrenadante foi centrifugado 

durante 30 minutos a 10.000 rpm (em ultracentrífuga com rotor 

40) sob a temperatura de 40 C.

Devido à presença de algumas bactérias no preci

pitado, elaborou-se um gradiente de s�carose (10 a 40% de sac� 

rose mais 0,01 M de sulfito de sódio que atuou como antioxi-. 

dante). Este gradiente foi colocaào em ultracentrífuga durante 

30 minutos, a 15.000 rpm (rotor SW) e à 4º C de temperatura. 

Após a observação ao microscópio da capa com o 

"pellet" de vírus puro, procedeu-se a centrifugação durante 30 

minutos, a 12.000 rpm para eliminação da sacarose, resultando 

um precipitado com GVDs purificado. Com o precipitado efetuou

se uma suspensão em água destilada - deionizada a qual foi qua� 

tificada em câmara de Neubauer, ajustando-se para uma concen

tração aproximada de 1 x 106 grânulos/Sµt. 

3.2.1.1.3. Bioensaio com GVDs 

Para a realização do bioensaio com GVDs corta

ram�se discos de dieta de Hensley e Hammond modificada pelo 

IAA/Planalsucar, isentas de formol, com aproximadamente 0,57 
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clli3 (0,6 cm de diâmetro por 0,2 cm de altura). Estes foram 

transferidos para as placas de bioensaio contendo câmaras de 

7,5 mt de volume. Sobre os discos de dieta, adicionou-se 5 µt 

da suspensão de GVDs, utilizando-se de uma microseringa. Em se 

guida, colocou-se uma larva por compartimento, mantendo-a en 

cerrada nas câmaras até consumo total do alimento, o que ocor 

reu entre 24 a 36 horas, nas respectivas temperaturas. 

Após esse período, as larvas foram transferi-

das para as caixas plásticas, já descri tas para fungos, com po.!:_ 

ções de colmos de milho lavadas, ficando em estufa incubadora 

(BOD) nas temperaturas e fotofase anteriormente citadas. O ali 

mento foi trocado quando necessário. 

Para à testemunha� em lugar da suspensao com ví-

rus, foram aplicados sobre as porções da dieta, 5 µt de 

destilada - deionizada. 

agua 

3.2.1.1.4. Bioensaio com os fungos Beauvehia 

baJJ1ana e B. bhongniaht11 associados 

a GVDs. 

Neste caso, primeiramente as larvas foram ino 

culadas com as suspensoes fúngicas e logo após, colocadas nas 

placas de bioensaio com a dieta contendo o inôculo de GVDs. Os 

procedimentos seguintes foram os mesmos já descritos para o 

GVDs. 
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As respectivas mortalidades de todos os tratamen. 

tos foram diagnosticadas e avaliadas diariamente, confirmando 

os diagnósticos através ãos sinais dos patógenos observados em 

preparaçoes microscópicas. 

Com os resultados obtidos, analisou-se a porcen

. tagem de mortalidade corrigida (ABBOTT, 1925) para cada patóg� 

no, em cada temperatura. Calculou-se também o tempo letal me-

dio (LT50) para cada patógeno, mediante um programa de computa

dor elaborado a partir do trabalho de •SOKAL (1958). 

3.2.1.2. Determinação da capacidade de produção 

de exoenzimas pelos fungos Beauvenia 

baééiana e B. bnongniantii. 

Para estudar a capacidade de produção de exoenzi 

mas das duas espécies de Beauvenia, utilizou-se meios de cultu 

ra sólidos espetíficos, visando determinar as atividades amilo 

líticas e proteolíticas �esses patógenos. 

Os fungos purificados até 2� repicagem foram ino 

culados em 3 pontos nas placas de Petri contendo o meio de cul 

tura apropriado para cada enzima, através de uma alça de plat! 

na. Utilizaram-se 3 placas de Petri com o meio apropriado para 

cada espécie, das quais eram selecionadas 6 colônias, retiran

do duas de cada placa. 

Na elaboração dos meios de cultura para testar a 
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atividade amilolítica empregava-se a técnica descrita por HAN

KIN.e ANAGNOSTAKIS (1975); para a atividade proteolÍtica se

guiu-se a técnica de GABRIEL (1968). 

Após a inoculação, as placas foram levadas à es

tufa incubadora (BOD) reguladas à temperaturas e fotofase ji 

�itadas, �nde desenvolveram as colônias, produzindo seus halos 

correspondente, os quais refletiram a atividade enzímica de ca 

da espécie. 

A medição do diâmetro médio do halo e da colônia 

foi realizada após 6 dias de inoculação. A atividade enzímica 

expressou-se pela relação diâmetro da colônia/diâmetro do halo. 

Além desta medição utilizou-se a �rea produzida pela enzima, 

considerando esta como representativa da atividade enzímica.Pa 

ra isto se utilizou a seguinte fórmula: 

onde AE 

7T 

D 

� 4' • 

= area enz1m1ca 

= 3,14159 

= diâmetro médio maior (inclu.i a colônia 

central do fungo e halo enzÍmico) 

d = diâmetro médio menor (somente da colÔ-

nia do fungo). 

A atividade amilolÍtica·foi verificada revelando-

se o halo mediante a colocação de lugol nas placas. As colô-

nias que apresentavam esta atividade enzímica eram circundadas 



.54. 

por um halo amarelo em contraste com a coloração azul do meio 

de cultura. 

mente. 

A atividade pro·teolÍtica foi verificada direta-

Com a finalidade de  determinar o crescimento dos 

. fungos e a produção de coníàios nas diferentes temperaturas, 

procedeu-sei inoculação dos fungos em 3 �ontos das placas de 

Petri, contendo meio de cultura BDA mais antibiótico. As espé

cies de fungos inoculadas apresentavam apenas 2 repicagens em 

meio de cultura. 

Utilizaram-se 3 placas por fungo, as quais foram 

colocadas nas temperaturas e fotofase já citadas. 

Após 6 dias de incubação, avaliou-se o diâmetro 

médio das colEnias, e logo foram retiradas da placa com ajuda 

de um bisturi. Em seguida essas colônias foram colocadas em á

gua estéril mais espalhante adesivo, sendo os seus conÍdios re 

tirados com a ajuda de um pincel. A suspensão de conídios obti 

da foi quantificada com o auxílio de uma câmara de Neubauer. 

O delineamento estatístico empregado foi o intei 

ramente casualizado. 

3.2.1.3. Tamanho dos conÍdios dos fungos 

A determinação do comprimento e largura dos COnl. 
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dios, produzidos sobre o meio de cultura BDA mais antibi6tico, 

foi realizada através de um microscópio 6tico, equipado com u-

ma ocular micromêtrica (10x) em continuação com uma objetiva 

(40x) 

Com o objetivo de se determinar um número repre

sentativo de conÍdios, procedeu-se primeiramente a medições dos 

mesmos, considerando-as como uma amostragem explorat.Ória. Pos

teriormente, calculou-se o tama�ho da amostra corti�ído para 

uma população finita. Para isto, utilizou-se a fórmula seguin-

te. (COCHRAN, 1963): 

Il = --�--

N 

sendo n = tamanho da amostra corrigido para uma 

população finita. 

n = correção para populações finitaso 
N = número total de amostras 

... 

Neste caso, o valor de "n" correspondeu ao nume-

ro de conídios a contar para cadà espécie de fungo. 

O resultado foi analisado estatisticamente para 

conhecer o valor médio e seu limite de confiança, .. variância, 

desvio padrão e coeficiente de variação. 
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3.2.1.4. Porcentagem de germinação dos conídios 

dos fungos Beauvenia ba-0-0iana e 

B. bnongniantii

Para a avaliação da porcentagem de. germinação das 

duas esp�cies de Beauvenia colocou-se 0,1 mi da suspensão ori-

ginal utilizada nos bioensaios, em placas de Petri contendo 

meio de cultura BDA mais antibiÔtico. Essa quantidade de sus

pensao foi espalhada em toda a superfície do meio com auxílio 

de uma alça de Digrallsky. Logo após, transferiram-se as pla

cas para estufas incubadoras (BOD), nas respectivas temperatu

ras e fotofase. 

Transcorridas 18 horas, efetuou-se a contagem dos 

conídios germinados, cujo tubo germinativo fosse, pelo menos , 

do mesmo comprimento que o conÍdio. 

3.2.1.5. Cilculo do potencial de in5culo para 

os fungos Beauvenia ba-0Jiana e 

B. bnongniantii

Visando conhecer qual era a quantidade de 

dios que efetivamente entraram era contato com o tegumento 

con1-

do 

inseto após a inoculação com a suspensão dos fungos, procedeu

se da seguinte maneira: 10 larvas foram transferidas para um 

tubo com 1 mi de água ciestilada mais o agente molhante. O tubo 
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foi agitado vigorosamente por aproximadamente 30 segundos e em 

s,eguida avaliou-se o número de conídios suspensos na água com 

o auxilÍlio da câmara de Neubauer. O número de conÍdios.por la!_

va foi obtido dividindo o número total de conídios da sus

pensão por dez (10). 

3.2.1.6. Determinação da absorbância e 

transmitância de Beauve�ia ba-0-0iana e 

B. b�o ng nia�.tii.

Visando conhecer o comportamento das duas espe-

cies de Beauveftia em relação i absorbância e transmitância, se 

prepararam 9 concentrações distintas de ambos fungos. Primeir� 

mente, se escolheu uma concentração da ordem de 10 7 conÍdios/

mi, para se determinar o co�primento de onda correspondente 

maior absorbância. Posteriormente, mediu-se a absorbância e

transmitância das distintas concentrações em este comprimento 

de onda. 

Após a obtenção dos dados fez-se uma regressãoli 

near simples. 

Através do teste de coincidência dé retas (SEBER, 

1977) se analisou as diferenças entre ambas retas de regressão. 



.58. 

3,3, ENSAIO EM CONDIÇÕES DE CAMPO 

Esta avaliação. teve como objetivo quantificar 

os danos de larvas inoculadas com os patógenos em estudo, em 

colmos de cana-de-a_çúcar, colocados em germinadores, descri tos 

por GALLO (1956), em condições de campo. 

3.3.1, TRATAMENTOS 

1 - Beauvenia ba-0-0iana na concentração de 1x10 8

conídios/mt. 

2 - Beauvenia bnongniantii na concentração de 

1 x 10 8 conÍdios/mt.

3 - Vírus da granulose de V. -0aeehanali-0 na con 

- d 
6 -centraçao e 1 x 10 granulos/ larva 

4 - B. ba-0-0iana e GVDs na concentração de 1x10 8

conídios/mt e 1 x 10 6 
grânulos/larva , respec

tivamente. 

5 - B. bnongniant�i e GVDs na concentração de 

1 x 10 8 conídios/mt e 1 x 10 6 grânulos/la�-

va, respectivamente, 

6 - Tes ter,mnha do tratamento de fungos.

7 Testemunha do tratamento de � .  virus

8 Testemunha do tratamento fungo e virus.

Cada tratamento foi constituído por 4 colmos in 



festados com 5 larvas cio 39 Ínstar de V. Jaccha�ali� 

um, com 4 repetições, perfazendo um total de 20 

tratamentos. 

larvas 
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cada 

por 

As folhas inferiores foram retiradas, sendo as 

folhas superiores podadas para se evitar o contato entre elas. 

As larvas foram colocadas nas axilas da folha 

que ficavam à altura do "palmito", e aos 14 dias, as canas fo

ram cortadas longitudinalminte visando a avaliação dos danos. 

3,3,2� INOCULAÇÕES DOS PATÓGENOS 

As inoculações dos patógenos foram feitas da 

mesma maneira descrita nos ensaios de laboratório. 

Os tratamentos com larvas inoculadas com fun-

gos e suas testemunhas, logo após a inoculação, foram levadas 

para os colmos nos germinadores. Entretanto, os tratamentos com 

GVDs e fungos mais GVDs, permaneceram em estufa incubadora 

(BOD) a 26º C e 16 h de fotofase durante 24 horas. Esse proce

dimento foi necessário .para a inoculação do GVDs, através da 

dieta contaminada. A seguir, foram colocadas nos colmos das ca 

nas da mesma maneira que nos tratamentos anteriores. 
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3.3.3, CÁLCULO DO POTEHCIAL DE INÓCULO PARA OS FUNGOS 

Beauveftia ba-0Jiana E B. bftongniaftti�.

Em procedimento idêntico ao executado no ensaio 

de laboratório, calculou-se a quantidade de conídios que ficou 

sobre o tegumento das larvas. 

3,3,4, AVALIAÇÃO DO DANO 

3.3.4.1, Número de orificios 

Contou-se o nfimero de orificios presentes nos 

·colmos das canas dos diferentes tratamentos.

3.3.4.2. Porcentagem do dano 

Para calcular a porcentagem de dano, mediu-se o 

comprimento total do colrao e relacionou-se com o 

das galerias perfuradas pelas larvas. 

comprimento 
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3.3.4.3. Intensidade de infestação 

Este parâmetro. foi determinado a partir da fór

mula proposta por GALLO e� atii (1978) contando-se o número de 

entrenós totais e os broqueados conforme a expressão abaixo: 

II = B 

T 

X 100 

sendo II = intensidade de infestação 

B = número de entrenós danificados 

T = número de entrenós totais 

3.3.4.4. Escala do dano 

No estabelecimento de uma escala visual de da

no, as notas atribuídas podem ser subjetivas. Por isso tratou

se de estabelecer uma escala em função da amplitude total das 

medições do comprimento das galerias realizadas pelas larvas. 

-

Baseando-se na amplitude dos dados e no numero 

de notas desejadas, obteve-se o valor da progressão que deve-. 

riam ter os intervalos de classes. 

Assim, ficou configurada uma escala, com notas 

de 1 a 5, as quais foram utilizadas para cada tratamento. Esta 

escala foi a seguinte: 

1 = 0,1 a 4 cm de comprimento de galeria 
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2 = 4, 1 a 7 cm de comprimento de galeria 

3 = 7,1 a 10 cm de comprimento de galeria 

4 = 10, 1 a 13 cm de comprimento de galeria 

5 = acima de 103 '1 cm e coraçao morto. 

3.3.4.5. Porcentagem de mortalidade larval 

Sem ser este parâmetro uma medida do dano, dese 

jou-se obter este dado complementar, com a finalidade de se co 

nhecer, em parte, o comportamento a campo dos patógenos estuda 

dos. 

Na análise estatística nao se colocaram as tes

temunhas por não ter havido mortalidade devida aos patógenos 

e portanto seus valores foram zero. 

Em todos os casos o delineamento estatístico foi 

em blocos ao acaso com 4 repetições. 
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3.4. SIMULAÇÃO DO EFEITO DA APLICAÇÃO DE PATÓGENOS 

NA DINÂMICA POPULACIONAL DE Via..t1ta.e.a. éa.c.c.ha.1ta..Li.é 

3,4.1, O MODELO 

A estrutura básica do modelo, segundo a anota

çao de  Forrester é mostrada na Figura 1. 

,,,Tb.,,. .,,..
-,,,,

,,' :..o,.. ,,,, ,. 

,,.,' ..X"; ,,". ,, ,, .... , 

1 .  

, ... , ,
, 

D ------fif 
---

--Rs 

2-- ·  o. 

ia "Y, i---,
L_ _______ ___ j (? 

X(I) • ovos 
X(2) • larvas (I - II - III instar) 
X(J) • larvas (IV - V instar} 
X(4) • larvas em diapausa 
X(5} • pupas 
X(6) • adultos em pré-ovi?osição 
X(7) • fêmeas em oviposição 

P • Postura 
M • !e:ortal idade 
D• Desenvolvimento 
Tb • Temperatura base 
K • Graus Dia 
T • temperatura 
Fo • Fotoperíodo 
RS • Razão Sexual 
FC• Fecundidade 
FF • Fêmeas Férteis 

Figura 1 - Diagrama de Forrester correspondente ao mode lo de simulação do 

efeito da aplicação de patógenos na população de Via.tlta.e.a. -0ac.

c.ha.1taiM • 
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Cada compartimento representa o número de indi 

vídubs nos r�spectivos estigios de desenvolvimento. 

O compartimento X (1) representa ovos de V • .ba.c. 

c.ha1c.ali.6. A entrada nesse compartimento é o processo de post� 

ra, regulado pelo número âe fêmeas em oviposição (X(7)). 

O compartimento X (2) representa o número de lar

vas nos instares I, II e III, ou seja, período que vai da 

eclosão das larvas ao momento em que penetram no colmo da 

cana. � neste período em que se realiza a aplicação de medi

das de controle pelo fato de ficar os insetos expostos. 

O compartimento X(3) representa larvas dos 

Últimos instares (IV em diante), que vivem no interior do col 

mo da cana. As larvas nesse estágio podem passar aos campa! 

timentos X(4) e X(S), dependendo de valores de outras variá-

veis do modelo. 

O compartimento X(4) contém larvas em dia-

pausa, ou seja, insetos que detém o seu desenvolvimento duran 

te o inverno, em função cie variáveis ambientais, como temper� 

tura e fotoperíodo. 

As larvas· do compartimento X(3). e X(4) pas

sam ao compartimento X(S) que representa pupas de V; .6ac.c.hana 

li.6. 

O compartimento X(6) representa adultos em pe

ríodo de prê-oviposição. Desse compartimento os insetos pas

sam ao X(7) que representa fêmeas em oviposição. 
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3.4.1.1. Desenvolvimento

Para realizar o modelo dos processos de desen

volvimento (crescimento) do inseto, se utilizou os conceitos 

de temperatura base e constante térmica. A taxa de desenvolvi 

mento ê uma ·função linear do incremento de temperatura,. 

T-Tb, sendo Tb a temperatura base, abaixo da qual não ocorre

desenvolvimento. Assim o desenvolvimento fisiológico dos ins�

tos, pode ser descrito por outra variável, a idade fisiológi

ca ou constante térmica, expressa em graus-dia, e definida co

mo a integral com respeito ao tempo do incremento de tempera

tura acima da temperatura base (ALLEE e� alii,1967).

A equação 1 representa a relação entre a cons

tante térmica (K), a duração do desenvolvimento (D) e a temp� 

ratura ambiente (T) acima da temperatura base (Tb). 

K = D *  (T - Tb) (1) 

No entanto se verifica experimentalmente que, 

devido a diferenças genéticas e condições ambientais, nem to-

dos os indivíduos completan o seu desenvolvimento ao mesmo 

tempo havendo uma certa variabilidade associada a esse proce� 

so. 

Para a modelagem do processo de desenvolvimen

to com variabilidade, adotou-se a técnica �reposta.por WIT e 

GOUDRIAAN (1978). Nesse método (BOXCAR·TRAIN), cada comparti-
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mento ê dividido em classes. Uma fração F dos insetos em uma 

classe ê transferida à próxima classe em cadà fração F do te� 

po de residência (RT) na cíasse. Sem N(I) é o número de elas 

ses no compartimento I, e CV(I) é a variabilidade (des_vio pa

drão/média), a fração de transferência no compartimento I, F 

(I), será como indica a equação 2. 

F ( I) = 1 - N (I ) * CV (I ) * * 2 (2) 

O tempo de residência em cada. classe do compa! 

timento I, RT(I), é calculado utilizando-se os conceitos de 

graus-dia e temperatura base, segundo equação 3. 

R T ( I) = K ( I) / ( ( T - Tb (I ) ) * N (I ) ) ( 3) 

A taxa de desenvolvimento em cada compartimen

to I, DG(I), é calculada usando a equação 4. 

DG(I) = 1/(RT(I) * F(I)) - P(I)/DT (4) 

onde DT é o incremento de tempo no modelo, e 

P(I) é uma variável auxiliar no compartimento _I, que toma va-

lores de O e 1 segundo G(I) (integral de DG(I)) seja 

que 1 ou maior e igual que 1 respectivamente. 

menor 

Na equação 5 ê calculado o fluxo de insetos na 

primeira classe (1), do compartimento I,(DX(I,1)). 
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DX(I, l) =XCI-1,N(I)}-SO(I-l} *P(I-1) *F(I� 1 )-XCI-1) *P(I) *F(I) (5) 

X(�-1, N(I))= número de insetos na Última classe do com 

partimento I 
.• 

so (I-1) 

X(I,1)-

= sobrevivência de insetos na Última classe 

= número de insetos da classe 1 do comparti 

menta I. 

Nas outras classes de cada compartimento (I>), as 

transferências sao calculadas através da equação 6. 

DX(I,J) = (X(I,J-1)*SO(I)-X(I,J)rP(I)*F(J) (6) 

onde, 

DX(I,J) = fluxo de insetos na classe J do compartimento 

I . 

X (I, J) = número de insetos na classe J do compartimen

to I. 

Para o processo de diapausa (fluxo �e X(3) pa-

ra X(4�, utilizou-se o modelo proposto por SGRILLO e CUNHA

(1983). A pr6por�ão de larvas: entrando em diapausa (PD) 

função do fotoperíodo (Fl) e a temperatura ambiente (TE) ,  se

. gundo a equação 7. 
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PD= 1 / (1 +EXP (CT1 +CT2*F1 J* 1 / (1 +EXP (CT3+CT4* TE)�· (7) 

onde, 

CTJ, CT2, CT3 e CT4 sao parimetro5 estimados. 

O p�ocesso de diapausa ê incorporado no modelo 

modificando a equação 5 para o compartimento 4, segundo cons

ta na equação 8. 

onde, 

(8) 

DX(4,1) = fluxo de larvas em diapausa para a classe 1. 

x(4,1) = número de larvas em diapausa na classe 1. 

Quando o processo de diapausa começa, o desen

volvimento em X(4) estaciona. Assim, a variável auxiliar P(4) 

das equações 4, 5 e 6 serão igualadas a zero, independenteme� 

te <las condições de G(4). O desenvolvimento fisiológico des

ses insetos permanecerá paralisado atê que as seguintes condi 

ções sejam cumpridas: fotoperíodo crescente no tempo e a tem

peratura está acima do umbral de 18°C. Nesse momento o desen

volvimento em X(4) volta a ocorrer, passando P(4) a ser calcu 

lado normalmente. 

As larvas na Última classe dos compartimentos 

3 e 4 passam ao X(S), conforme a equação 9. 

DX(S,1)=X(4,N(4))*P(4).F(4)•Z(4)+X(3,N(3))•P(3)*F(3)*(1-PD)-

-X(S,1)•P(S).�(S) (9)
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onde, 

·DX(S,1) = fluxo de larvas que passam a pupa na classe 1

Z (4) = sobrevivência.das larvas em diapausa 

X(S,1) = número de pupas na classe 1. 

O cálculo das fêmeas em  oviposição se realiza 

segundo a equaçao 10. 

onde, 

(1 O) 

DX(7 ,J) = fluxo de fêmeas em oviposição na classe J 

FF = porcentagem de fêmeas férteis. 

X(7,J) = número de fêmeas e m  oviposião na classe J. 

Na expressão 11 é calculada a transferência da 

primeira classe do compartimento 1, (DX(1,1)). 

onde, 

X (7) = número de fêmeas em oviposição. -

FC = fecundidade (ovos/fêmea) 

X(1,1) = número de ovos na classe 1. 

No caso da sobrevivência, se consideraram três 

tipos distintos segundo constam nas equações 12, 13 e 14. 
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Z(I)=((1-�IN(I))*Vf(I))**1/N(I) (12) 

onde, 

z. (I) = Sobrevivência fixa para os compartimentos 1 , 2, 3 

e 5. 

MN{t) = mortalidade natural do compartimento I 

VI (I) = viabilidade do compartimento I.

(13) 

onde, 

SP = sobrevivência àe larvas pequenas (X ( 2)) segundo pa-

tógeno aplicado, Esta em função da temperatura am-

biente. 

B0, B 1 , B2 coeficientes 
. -

segundo patógeno = variaveis a-

plicado. 

TD = _temperatura ambiente.· 

. Z(6)=( (1-t.iIN(6)) *RS) ** 1 /N(6) (14) 

onde, 

Z(6) = sobrevivência ae adultos em pré-oviposição 

.dJ 
, RS = razão sexual 

Várias destas equaçoes foram desenvolvidas pa

ra suprir as necessidades do modelo, entretanto, outras foram 
-

modificadas a partir das existentes na literatura, como as nu 
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meros 6, 8 e 9 de SGRILLO (f984a). A equaçao 2 pertence a WIT 

e GOUDRIAAN (1978); as ãe números 3, 4 e 5 a SGRILLO (1984b) 

e de número 7 a SGRILLO e CUNHA (1983 ). 

Este modelo apresenta o efeito de morta 

lidades fixas, não levando em conta a mortalidade denso-depe� 

dente, e nao computando-se os adultos que imigram para a cul

tura. 

As simuiações foram iniciadas considerando um 

número provável de ovos/ha (38.000) e para o resto das clas-

ses, se achou a proporção correspondente. Para isto, se fez 

uma simulação inicial e calculou-se a relação existente entre 

.as classes na quarta geraçao, utilizando-se esses valores pa-

ra se iniciar as demais simulações� 

A do patógeno durante diferentes açao os per10 

dos simulados foi realizada considerando que a aplicação do 

microrganismo alcança uma porcentagem de mortalidade deter

minada, o qual se mantém durante esse período. Portanto, nao 

se tem em conta o número de aplicações necessárias para que 

isto seja mantido. 

Foram considerados dois níveis de sobrevivên-

eia, um de 50% e outro de 75% em relação à obtida no bioen-

saio de laboratório, com o objeto de simular dois efeitos de 

mortalidades a campo, um forte e outro mais fraco. Isto equi

valeria a 40,61 e 20,30% de mortalidade �édii, respectivamen

te. 

O tratamento escolhido para as simulações foi 
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B. ba-0-0iana + GVDs. Esta escolha foi realizada

os resultados obtidos nos testes de laborat6rio. 

considerando 

Primeiramente .foi realizada simulações em va-

rias geraçoes e em função dos resultados foi decidido com qual 

delas se continuaria o trabalho. 

Os períodos de atuação do pat6geno variaram des 

de toda uma geração atê somente 12 dias. 

O modelo simula ·o número de insetos nas distin 

tas classes para cada dia do ano, mas na apresentação dos re-
, . 

. 

soltados, optou-se em r�lacionar graficamente a cada 10 dias 

o número de larvas grandes/ha, para se observar o efeito das

aplicações feitas sobre as larvas pequenas, 

As r_eduções populacionais foram calculadas to

mando o valor médio dos picos populacionais.e relacionando- o 

. com a população sem controle. 

7 4' 2 ::J. • • O PROGRAMA

A linguagem usada foi o BASIC (Beginner's All

purpose Simbolic Instruction Code) e o programa ocupou 11.520 

bytes. A listagem dele consta no apêndice. 



4. RESULTADOS

4,1. ENSAIO EM LABORATÓRIO 

4.1.1, AÇÃO DOS PATÓGENOS EM LARVAS DE Viaz�aea 

6acchanali6 EM DIFERENTES TEMPERATURAS 

.73. 

Na Tabela 1 encontram-se as porcentagens de 

mortalidade corrigida de larvas de Via��aea 6aeeha4ali6 devi

do aos diferentes patógenos nas temperaturas de 22, 26, 30 e 

34° C. A representação gráfica dos dados não transformados e 

transformados encontraffi-se respectivamente nas Figuras 2 e 3. 



B. 

B. 

• 7 4.

Tabela 1 - Porcentagem de mortalidade corrigida de larvas de 

V. �aeehanali�, pelos patógenos, nas temperaturas 

de 22, 26, 30 e 34� C e fotofase de 16 h. 

PATÕGENOS TEMPERATURAS c
º
c)

22 26 30 · 34

bM�iana 75,00 81,57 66, 14 3,51 

bno ng niaJitü.. 80,00 70,00 56,66 o 

GVDs 93,33 96,66 96,66 74,44 

B. bM�iana + GVDs 94, 72 91,66 94,62 67,71 

B. bM ng niaJitü., + GVDs 87,97 98,33 88,33 76,07 

Na Tabela 2 apresenta-se a análise da variância 

correspondente à porcentagem de mortalidade larval nos tratamen 

tos, nas quatro temperaturas e a interação da mortalidade com 

temperatura; na Tabela 3, o desdobramento dos graus de lib_erda

de. 
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Tabe la 2 - Análise de variânc ia entre m ortalidade , temperatura 

e sua interação, e m  larvas de V. �aeeha�ali�. Fot ofa 

se 16 h. 

Causas da variação GL 

Blocos 2 

Patôgeno (PA) 9 

Temperatura (TE) 3 

Interação PA * TE 27 

Resíduo 78 

Total l19 

CV = 2 0,60% 

Dados transf ormados  

SQ 

202,63 101 ,31 

126155,51 14017,27 

. 5705, 10 1901,70 

11i24,80 415,73 

3290,26 42, 18 

146578,32 

em arco seno 1%'
. 

F 

2,40n.s. 

332,29** 

45,08** 

9 ,85* * 

NfVEL DE 

SIGNIFICÂNCIA(%) 

9,72 

0,01 

0,01 

0,01 



Tibela 3 � Desdobramento dos g�aus de  liberdade da anilise de 

variância. 

Causas da variação: GL SQ F NIVEL DE 

.78. 

SIGNIFICÃ.KCIA(%) 

TE dentro de ·B. &tó.6.ia.na

TE dentro de testemunha 

TE dentro de 

B. bMn9rú.MtU.

TE·âentro de testemunha 

1E dentro de GI/Ds 

.TE dentro de testemunha 

TE dentro de B. bctM.ia.na 

+ GVDs.

TE dentro de Testemunha 

TE dentro de 

· B. bJWn9n.i.aJi;t.,ü + GVDs

TE dentro de testemunha

/ 1 PatÓgeno, i dentro de

22° e

\PatÓgeno., dentro de 

26º e

\ 1 Patôgeno
\'... -

30º 
e

·Pátógeno

34º 
e

· dentro de

·• dentro de

!) 

3 

3 

3 

3 

.3 

3 

3 

3 

3 

9 

9 

9 

9 

6079,65 2026,55 48,04** 

0,00 0,00 O,OOns. 

7498,66 2499,55 59,25** 

o,oo o,oo O,OOns, 

1110,58 370, 19 8,77** 

84,96 28,32 0,67ns, 

1181,69 393,89 9,33** 

41,73 13,91 0,32ns. 

888,66 296,22 7,02** 

43,94 14,64 0,34ns, 

38551 ,54 4283,50 101,54** 

42507,58 4723,06. 111,96** 

35979,42 3997 ,71 94,77** 

20341, 77 2260, 19 53,58** 

OI= 20,60\ Dados transfonnados em arco seno ✓í'. 

<0,01 

100,00 

<0,01 

100,00 

<0,01 

57 ,21 

<0,01 

80,37 

0,03 

79,12 

<0,01 

<&,01 

<0,01 

<O,OJ 



.79. 

Na Tabela 4 encontram-se as médias das porcen 

tagens de mortalidade provocadas pelos tratamentos·. 

Tabela 4 - Médias das porcentagens de mortalidade de larvas 

de V. .6 ac.c.hatr.ali.ó pelos tratamentos nas quatro te� 

peraturas. Fotofase 16 h. 

TRATAMENTOS PORCENTAGENS DE MORTALIDADE 

GVDs 76, 54 a 

B. btr.o ng niatr..t.Li + GVDs 72,78 a 

B. b a.ó .6 ia na + GVDs 72,51a 

B. ba.b.6ia.na .4 7, 2 3 b

B btr.ongniatr.tii 42,34 b 

. Testemunhas* 0,74 e 

DMS = 8,66 

Dados transformados em arco seno 1%"'.

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo tes 

te de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

* Valor médio das cinco testemunhas.

Analisando-se a mortalidade provocada pelos pa 

tógenos em todas as temperaturas observa-se que nos tratamen

tos onde se inoculou GVDs, individualmente e/ou combinados, o 
·, 

correram maiores mortalidades diferindo dos tratamentos com
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fungos e estes das testemunhas. 

No caso das temperaturas, nas mais baixas (22, 

26 e 30° C) os patôgenos causàram maior mortalidade que na 

temperatura mais alta (34° C) (Tabela 5 e Figuras 2 e 3) 

Tabela 5 - Medias das porcentagens de mortalidade geral de 

làrvas de V. -0aeehanali-0, nas temperaturas de 22, 

26, 30 e 34° 
e. Fotofase de 16 h . 

. TEMPERATURAS (OC) PORCENTAGENS DE MORTALIDADE 

26 

22 

30 

34 

DMS = 4,41

Dados transformados em arco seno ✓%; 

36,83 a 

35, 42 a 

34, 1 O a 

19,69 b 

Medias segµidas da mesma letra nio diferem entre si, pelo tes 

te de Ttikey, ao nível de 51 de probabilidade. 

Na Tabela 6 estio relacionadas as médias das 

porcentagens de mortalidade de V. -0aeehanali-0 provocadas pe

los fungos B. ba-0-0iana e B. bnongniantii sob as temperatura

ras nas quais o experimento foi conduzido. A representação gri 

fica dos dados encontra-se nas Figuras 2 e 3. 
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Tabela 6 - Médias das por�entagens de mortalidade larval de 

V. �acchanall� provocadas por B. ba-0-0lana e. B.

bnongnlantll, nas diferentes temperaturas e fotofa 

se de 16 h. 

TEMPERATURA (O C) PORCENTAGENS DE MORTALIDADES 

22 

26 

30 

34 

DMS = 13,96 

B. ba-0-0lana

60,07 a 

65,58 a 

54,42 a 

8,84 b 

Dados transf armados em arco seno li'.

B. bJto ng nlantll

63�54 a 

56,99 ab 

48,83 b 

o_, oo c 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo tes

te de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Ao se analisar a mortalidade provocada por B.

ba��lana nas quatro temperatras observou-se que não houve dife 

rença significativa entre 22, 26 e 30° C. Entretanto, B. bJton� 

nlantll não apresentou entre as temperaturas de 22 e 26º C, e 

nem entre 26 e 30° C, sendo que os dois fungos nao tiveram 

boa eficiência sob a temperatura de 34° C. 

Com respeito aos tratamentos onde o vírus foi 

inoculado, ternos que o GVDs e B. ba-0-0lana + GVDs nao apresenta 

rarn diferenças entre as temperaturas de 22, 26 e 30° (Tabela 7 
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e Figuras 2 e 3); entretanto, o tratamento GVDs + B. b11.on.9n..la11. 

z.l.l- não diferiu nas temperaturas de 22 e 26º C, assim como 

nas de 26, 30 e 340 C (Tabela 7 e Figuras 2 e 3). Estes trata

mentos foram os Únicos patogênicos a 34° C. 

Tabela 7 - Médiasdas porcentagens de mortalidade larval de V.

4accha11.al.l-0 provocada por GVDs, B. ba4-0.iana + GVDs 

e 8. b1tongn.la11.z.l.l + GVDs nas quatro temperaturas. 

Fotofase 16 h. 

TEMPERATIJRAS Cº C) PORCENTAGENS DE M)RTALID.ADE 

GVDS 8. bM-0.-i.a.n.a B. bJtO ngnh:vc,ü,i,

+ GVDs + GVDs

22 78,09 a 79,26 a. 73,29 �b 

26 83,85 a 76,25 a 85,69 a 

30 83,85 a 79,08 a 70,50 b

34 60,39 b 55,45 b 61,64 b 

DMS = 13,96 

Dados transformados em arco seno /f' 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo tes

te de Tukey, ao nível de 5% de probab1lidade. 

Ao se analisar a mortalidade em larvas. 

temperatura de 22° C, observou-se que os melhores tratamentos 
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. 

foram B. ba..6.6ia.na. + GVDs e GVDs; o menos eficiente foi B.' 

ba..6iia.na. Os outros tratamentos formaram um grupo intermediá

rio (Tabela 8 e Figuras 2 e 5). 

Tabela 8 - Médias das porcentagens de mortalidade larval de 

V. 4accha.na.li.6 pelos pat6genos, nas temperaturas

de i2, 26, 30 e 34°
e e fotofase de 16 h. 

TRATAMENTOS PORCENTAGENS DE MORTALIDADE 

22° e 26º e 30° 
e 34° e

8. ba6úana. + GVDs 79,26 a 76,25 ab . 79,08 a 55,45 a 

GVDs 78,09 a 83,85 a 83,85 a 60,39 a 

õ. bll.o n9 rúaJL.tü + · GVDs 73,29 ab 85,69 a 70,50 ab 61,64 a 

B. b1t.ongn,úv1,tü 63,54 ab 56,99 e 48,83 e o,oo b 

8� ba.6.6-lana. , 68�91. b 65,58 bc 54,42 bc 8,84 b

Testenn.mhas* 0,00 e · o,oo d . 0,86 d 2,11 b

DMS = 17,33529 

Dados transformados em arco seno ✓%'.

Médias seguidas da mesma letra nio diferem entre si, pelo tes 

te de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

* Valor médio das cinco testemunhas

Na temperatura ·de 26° C, os tratamentos que 

provocaram maior mortalidade foram B. bnongnia�tiL + GVDs e 
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GVDs; o menos eficiente foi B. b�ongnlantil. Os demais trata-

mentos formaram um grupo intermediário (Tabela 8 e Figuras 

.2 e 3). 

Para a temperatura de 30° , os tratamentos mais 

eficientes foram GVDs e 8. bah�iana + GVDs; o menos eficiente 

foi B. b�ongniantii, ficando os outros em um_grupo intermediá 
.,... 

rio (Tabela 8 e Figuras 2 e 3). 

Na temperatura á.e 34° C os tratamentos onde o 

vírus estava presente foram os mais eficiente, não ápresentan 
. 

' 
-

do diferenças os tratamentos com fungos e as t�stemunhas (Ta-

bela 8 e Figuras .2 e 3). 

Nos tratamentos apenas com fungos, a porcenta-

gem de adultos e larvas vivas que restam (de 12 a 221) foi 

maior que nos trataníen tos onde havia GVDs (de 1 a HH) • 

Nos tratamentos onàe o vírus nao foi inoculado, 

ocorreram larvas mortas devido a GVDs, como nos tratamentos 

com ij. ba46iana (1,661), B. b�ongni�fttii (1,751) e nas teste-· 
..,. . munhas (6,881). Estas larvas apresentaram os sintomas t1p1cos 

dessa virose e ao microscópio de fa�e, confirmou-se a prese� 

ça dos grânulos. 

A mortalidade devida a septicemia . bacteriana 

foi maior na temperatura de 34° C. Constatou-se também uma 

mortalidade de 1,72\ na testemunha, devido a um protozoârio da 

classe Microsporidia. 

Foram desenvolvidas curvas de ajuste entre a 

porcentagem de mortalidade e as temperaturas, para cada pat5-
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geno estudado. Os dados foram melhor representados por uma 

equaçao de 29 grau (Tabela 9 e Figura 4). Calculou-se ainda, 

o valor. máximo dessas equações determinando-se as temperaturas

ótimas onde teoricamente devem ocorrer as mais altas porcenta

gens de mortalidade larval.

O fungo B. bftongnlafttll provocou maior mortali; 

dade a 23,65º C, seguindo-se B. ba-0-0lana a 25,34° C. 

As temperaturas �timas correspondentes ã B. ba.-0 

.6la.na e B. ba..6.6la.na + GVDs (25,34 e 25,37° C, respectivamente) 

são quase semelhantes, mas o tratamento combinado provocou a

proximadamente 10% a mais de mortalidade larval (Tabela 1 e Fi 

gura 4) .. 

No caso de GVDs, a temperatura Ótima que causou 

a maior mortalidade foi de 26,22°c, intermediária aos valores 

de 25,37º C e de 6. ba.6.6la.na + GVDs e 26,36º C de B. b�ongnla� 

til + GVDs. Os valores dos tratamentos combinados sao próximos 

entre si, apresentando urea diferença menor que 1° C. 
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B. b�ongmCVL-tü + GvTis

Porcentagem de mortalidade larval' de V. -0a.c.c.haJc.a.i,i..,6 em função 

das temperaturas para cada patógeno, com os valores Ótimos de 

temperatura. 
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4Jl,2, TEMPO LETAL (LT50> PARA MATAR 50% DOS INSETOS

PELOS PATÓGENOS� NAS DIFERENTES TEMPERATURAS 

Os LTs50 referentes aos diferentes patógenos a

tuando nas diversas temperaturas encontram-se na Tabela 10; A 

representação gráfica dos dados consta nas Figuras 5, 6, 7 e 8. 

Os fungos apresentaram os menores valores de 

LTs50 nas temperaturas de 22, 26 e 30º C. No tratamento com 

GVDs, a melhor temperatura foi de 30° C, mas na combinação dos 

patôgenos foi de 26° C. 

Os dados de LTs50 para cada patógeno foram aju�

tados a equações de 29 grau (Tabela 11 e Figura 9). Calculou -

se o valor mínimo de cada equação, obtendo-se a temperatura Ó

tima onde se verificou o mais baixo valor de LT50.

A temperatura Ótima onde teoricamente se obtêm 

a menor LT50 é de 23,78° C para B. bnongnlantll e 24,74 ° C pa

ra 8. baJJiana. No caso de GVDs, obteve-se um valor maior 

(28, 55º C), enquanto que nos tratamentos combinados nao ;,houve 

diferenças, sendo 26,76° C uara B. baJJlana + GVDs e 26,95° C 

para H. bnongnlantil + GVDs. 
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4,1,3, SINTOMATOLOGIA DAS LARVAS MORTAS 

PELOS PATÓGENOS 

.96. 

A sintomatologia das larvas mortas pelos fungos 

B. ba-0-0iana e 8. b�ongnia��ii foi semelhante. Primeiramente 

as larvas diminuiram sua alimentação e depois, apresentaram-se 

endurecidas. Em seguida, ficaram de cor rosa e após totalmente 

brancas, devido à saída das est�uturas fúngicas de seu 

rior. 

inte-

Entretanto, a sintomatologia da virose iniciou 

apôs 5 a 7 dias da inoculação quando as larvas comeram menor 

quantidade de alimentos e a partir do 89 dia foram deixando de 

se alimentar. Apôs 12 a 14 dias, as larvas não consumiram mais 

alimento. 

Seus movimentos foram lentos e algumas interro� 

peram o crescimento sendo que outras continuaram mudando de 

tegumento. Algumas larvas ficavam protegidas na porção do col

mo do milho, entretanto outras ficavam fora dela. 

A face ventral da larva tornou-se branca desde 

a parte posterior atê a anterior, mas em outros casos, apreseg 

tou coloração amarela-leitosa. A face dorsal ficou geralmente 

esbranquiçada; observou-se também uma coloraçao mais escura em 

outras larvas, sendo que algumas não diferiram das sadias. 

Ao morrer, apresentaram várias sintomatologias. 

As larvas tornaram-se ou totalmente brancas ou escuras. Também, 
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notou-se casos em que a face ventral ficou branca, e a dorsal 

mais escura ou mais clara que a das sadias. O tegumento tinha 

consist�ncia elãstica e seu cbrpo apresentou aspecto flicido 

Algumas larvas ficaram com o corpo achatado dorso-ventralmente, 

com a face ventral branca ou esbranquiçada e a dorsal de cor 

bege ou amarelada, com manchas mais intensas. 

Aproximadamente 10% das larvas alcançaram o es

tado de pupa, as quais morreram Íicando deformadas, com uma 

constrição na face ventral da união tórax-abdomen, e outras a

presentaram coloração normal ou mais escuras, aparentemente sem 

deformaç6es na parte externa mas geralmente ficavam secas in

ternamente. Ao microsc6pio, no tegumento pupal observou-se a 

presença de grinulos do virus, em grande quantidade. No inte 

rior das pupas que nao ficaram secas, também se constatou a 

presença dos grinulos. 

4.1,4. MEDICÃO DOS CONÍDIOS DE Beauve�la ba6Jiana E

B. bJc.ongnlatt.tll

Os conÍdios de B. ba6Jlana apresentaram forma 

arredondada, com um diâmetro médio àe 2,1 µ e os de B, bJc.ong

nlaJc.�li foram ovais, de 3 x 2 µ (Tabela 12). 
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4.1,5, DIÂMETRO MÉDIO DAS COLÔNIAS DE Beauvenia 

baóóiana E õ. bnongniantii EM MEIO BDA 

MAIS ANTIBIÓTICO 

.99. 

Este parâmetro n ao apre sentou dife renças en tre 

os fungos e sim entre as temperaturas (Tabe la  13), en contrando

se o maior diâmetro a zzo C e o men or a 34° C. (Tabela 14). 

TABELA 13 - Análi se de variância entre diâmetro da colônia de B. ba,,�,�-lana. e 

B. bnongvú.aJi,ti,,é,, temperatura e sua interação, em meio BDA mais

antibiótico. Fotofase de 16 h. 

Causas da NfVEL .DE 

. variação�,- GL SQ QM F SIGNIFICÂNCL-\(i) 

Fungos(FU) 1 0,0188018 0,0188018 0,35ns 55,43 

Temperaturas (TE) 3 52,3789063 17,4596354 330, 14** <.O ,01 

Interação FU x TE 3 0,0714063 0,0238021 0,45ns 71,86 

Resíduo 40 2,1154164 0,0528854 

Total 47 54,5845309 

CV = 12,98% 
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TABELA 14 - Valores médios do dii�etro da colônia dos fungos nas quatro 

temperaturas e méàias correspondentes a B, ba1.,J.iiana e B. bJz.ong_ 

nicvr.;tü,. Meio BDA mais-antibiótico e fotofase de 16 h. 

TEMPERATÚRA (º C)

22 

26 

30 

34 

DIÃME1RO M:ÉDIO (cm) 

2,84 a 

2,56 b 

1,49 e 

O, 18 d 

Média correspondente a B. ba◊J.iiana: 1,79 

,t,l.,[: 1, 7 S 

e a B. b�ongniaJz.-

DMS = 0,25 

Médias seguida� da mesma letra nao diferem entre si, pelo tes-

te de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Os valores do diâmetro em relação com as tempe

raturas se ajustaram a uma equação linear, sendo q ue com o au

mento da tempera tura, o diâmetro diminui. Para B. ba◊J.iiana a 

equaçao foi y = 8,2440 - 0�2305 X (R2 
= 93,95%, _F = 31,05) e 

para B. bJz.on.gnialLtii: y = 7,97049 - 0,22224 X (R 2 = 92,88%,F = 

26,0 8 ). 



4,1,6, PRODUÇÃO DE CONÍDIOS POR COLÔNIA DE 

Beauvenia baJ�iana E B, bnongnia��ii EM 

MEIO BDA MAIS 'ANTIBIÓTICO 

• 1 01.

A produção de conídios por colôn ia n a o  apresen-
·' 

tou d iferenças entre os fungos mas sim . entre temperaturas (Ta 

bela 15). Nas temperaturas de 22 e 26° C a produção  de 

dios f oi m aior que n as outras. (Ta bela 16). 

coní-

TABEIA 15 - Análise de variância entre produção de conídios por colônia de 

B. bM�iana e B. b�onginiaA-tü.,, ter:1peratura e sua interação,

em meio BDA ma1s antibiótico. Fotofase de 16 h. 

Causas da 
N!VEL DE 

.... 
SIGNIFICA.�CIA(%) variação GL SQ QM r 

Flmgo (RI) 1 0,20293 0,20293 4,03ns S,12 

Tempcraturas(TE) 3 2,9294612 0,976487 19,43** < O,Ol 

Interação RJxTE 3 0,168506 0,0561686 1_, 11ns 35,31 

Resíduo 40 2,0092491 0,050231 

Total 47 S,3101464 

CV = 6 3,SH 
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TABELA 16 - Média do ntunero de conídios por colônia de ftmgos nas quatro 

temperaturas e médias correspondentes a B. baJ.i-0iana e B. bnona 

n.i...afl;tü. Meio BDA mais antibiótico e fotofase de 16 h. 

TBvíPERATlJRA (O C) 

22 

26 

30 

34 

CONfDIOS/COLÕNIA (n * 10 8)

0,57 

0,60 

0,20 

0,02 

Média correspondente a B. ba�-0iana: 0,04 

.t-l-l : O , 2 8 

e a B. b�ongnian-

DMS = 0,24 

Médias seguidas da mesma letra n ao diferem entre si , pelo tes

te de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

O ajuste dos valores de produção de conidios por 

colônia com as  temperaturas foi, para B.  ba-0-0--tana, uma equaçao 

de segundo grau. Sendo que a partir de 24,21 º C, com o aumento 

da temperatura a produção de :conídios dimi nui. E?tretanto, pa-

ra B. bnongnian.t-i...i,, urna equação linear se ajustou aos dados, 

sendo a relação inversa. Para B. baJJ-i.ana a equação foi: 
- · 2 2 y = -3,36131 + 0,33139 X - 0, 00684 X (R = 90,52%, F = 4,7 8 )

e para B. bnongnian.ti-l y = 1,727 - 0,0515 X (R2 = 92,62%, F =

. 25,0 8 ). 



4,1.7, PRODUÇÃO DE CONÍDIOS POR CM DE COLÔNIA DE

Beauvenla ba��lana E 8. bnongnlantll EM

MEIO BDA MAIS .ANTIBIÓTICO 

. 1 03. 

Esta avaliação mostrou diferenças somente entre 

os fungos, sendo que a espécie B. ba�-6-<..ana produziu maior quan-

tidade de conídios por cm de colônia que 

(0,22 x 108 e 0,1 x 108 , respectivamente).

i3. bno ng nla1LLi..i 

Os valores de produção de conídios por cm de co 

lÔnia se ajustaram, para B. ba��iana a uma equação de segundo 

grau, determinando que a partir de 26,88 ° C, com o aumento da 

temperatura, os conÍdios por cm de colônia diminuiram. Entre

tanto, para B. bnongnlantli, o ajuste foi linear com uma rela

ção inversa. As equações foram y =�1,27988 + 0,11515 X -0,0021 

x
2 (R2 = 78 ,75%, F = 1,85) para a primeira esp6cie e 9 = 0,5228

- 0,0141 X (R2 
= 85,07%, F = 11,39) para a segunda espfcie. 

4.1,8. ATIVIDADE ENZÍMICA DE Beauvenia ba��lana E

B. bnongnlantll EM MEIOS ESPECÍFICOS

Em relação a area enzímica houve diferenças en

tre fungos e temperaturas (Tabelas 17 e 18). Assim, para amil� 

se, a maior produção ocorreu a 30° C e a menor a 34° C (Tabela 

19), sendo a espécie B. ba�-6lana a que apresentou significati

vamente maior produção enzfmica que 8. bnongnlantll (69,87 e 
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60,00 mm2
, respectivamente). 

Entreta nto, pa ra  protease,  a maio r produção se 

d eu a 26 e 30° C (Tabela 19)� sendo que neste caso B. bJz.a ng-

niciJz..t .. U. produziu s ign if ic ativamente ma is enzima que B. ba..6.6ia.

na. (34,06 é 26,31 :rr.:rr.2
, respectivamente). 

TABELA 17 - Análise de variância entre área enzímica, correspondente a ami 

lase, em B. ba..6.6iana. e B;. bno ng nia.fl.tii, temperatura e sua in te 

ração, em meio eSfecífico. Fotofase de 16 h. 

Causas da
NfVEL DE 

. variação GL SQ Q\f F SIGNIFICi�CIA(i) 

Fungo (RJ) 1 1169,20032 1169,2Q032 7,00* 1, 15 

Temperaturas (E) 3 24855,03220 8285,01073 49,64** < 0.01 

Interação FU*TE 3 518,02288 172,67429 1,03ns 38,75 

Resíduo 40 6675,07532 166,87688 

Total 47 33217,3307 

CV= 19,89% 
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TABELA 18 - Análise de variância entre área enzímica correspondente a 

protease em B. ba..õ��ana e B. b�ongrúa.Jitü., temperatura e 

sua interação, em meio espécifico. Fotofase de 16 h. 

Causas de NfVEL DE 

variaç��o GL SQ Q-1 F SIGNIFICP.NCIA(%) 

· Fungos (FU) 1 720,62612 720,62612 5,80* 2
.>
06 

Temperaturas (TE) 3 739Q,7807 2463,59357 19,85** 0,01 

Interação FUxTE 3 649,91622 216,�3874 1, 74ns 17,31 

Resíduo 40 4964,13644 124, 10341 

Total 47 13n5,459s 

CV= 3�,90% 

TABELA 19 - Médias dos valores das áreas enzímicas, correspondente a amila

se e protease, produzida pelos fungos nas quatro temperaturas, 

em meio específico. Fotofase de 16 h. 

TEMPERATIJRA (º C) 

22 

26 

30 

34 

ÃREA ENZfMICA (nrrn2)

Amilase 

54,28 e 

77, 14 b 

94 ,22. a 

14, 13 d. 

Protease 

20 ,51 b 

42,65 a 

42,27 a

15, 32 b 

IMS= 14,13 IldS = 12, 18 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 
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A relação entre os valores das áreas enz.ímicas 

com as temperaturas foi ajustada por uma equação de · "· .. segundo 

grau, mostrando que com o aumento da temperatura, aumenta a 

produção enzimica até um valor máximo de temperatura, que cor

responde ao Ótimo, _apôs este, a área enzímica diminui (Tabela 

20). 

Em relação com o Índice enzímico, houve diferen 

ças entre fungos e temperaturas (Tabelis 21, 22 e 23). Com o 

aumento da temperatura, os Índices diminuiu, sendo maiores es

tas diferentes entre 30 e 34° 
e.

A espécie B. ba-0-0Lana apresentou significativa

mente menor Índice enzímico de amilase que 

(0,4615 e 0,49954, respectivamente). No caso de protease, nao 

houve diferenças entre eles (0,61 

te). 

e 0,61; respectivamen-

A relação entre os valores dos Índices enzími

cos com as temperaturas foi ajustada_apenas por uma equação de 

segundo grau entre B. ba-0-0lana e amilase, mostrando que com 

o aumento da temperatura, aumenta_o Índice até um valor máximo

de temperatura, que corresponde ao Ótimo, apôs este, o Índice 

diminui (Tabela 24). Nos outros casos uma regressão linear foi 

ajustada satisfatoriamente. 
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TABELA 21 - Análise de variât1cia entre Índice enzimice, correspondente a 

amilase, em B, bM.&..i.ana. e B, b,'tongn,ia.11.:tLi., ten11_;iera.tura e sua 

interação, em meio específico. Fotofase 16 h, 

.108. 

Causas da 
variação 

G.L SQ F NfVEL DE

SIGNIF1CÃNCIA(%) 

Fungos (FU) 

Temperatura (TE) 

Interação FUxTE 

Resíduo 

Total 

OI= 9,69\ 

1 

3 

3 

40 

47 

0,017366 

3,3304908 

0,0205535 

0,0866515 

3,4550619 

0,017366 

1,1101636 

0,0068511 

0,0021662 

8,01** 

512 47** 
, .  

3,16* 

0,72 

<0,01 

3,48 

TABELA 22 - Análise de variância entre indice enzÍmico, correspondente a 

protcase, em B. bctM-ia.na. e 13, bMngn..i.aJL.tU, temperatura e 

sua interação em meio específico. Fotofase de 16 h, 

Causas da GL SQ F N!VEL DE 

variação SIGNIFIC�\iÓ A(':.) 

Ftmgos (FU) 1 0,0002999 0,0002999 0,02 ns 86,61 

Temperatura (TE) 3 3,2684581 1,089486 104,53** <0,0(1 

Interação FUxTE 3 0,0048821 0,0016273 0,15 ns 92,51 

Resíduo 40 0,4168863 O ,0104221 

·tTotal 47 3,6905266 

OI = 16,59t
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TABELA 23 - Medias dos valores dos índices enzímicos, correspondentes a a

milase e protease, produzida pelos fungos nas quatro temperatu

ras, em meio específico. Fotofase de 16 h. 

TEMPERATIJRA c
º
c)

22 

26 

30 

34 

fNDICE 

Amilase 

,· o, 72 a

0,68 a 

0,45 b 

0,06 e 

Th1S=0,0S 

ENZfMICO 

Protease 

0,90 a 

0,81 a 

0,49 

0,24 

ll-15=0, 11 

b 

e 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 
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4,1,9, PORGEN1'fAGEM DE GERMINAÇÃO DOS CONÍDIOS DE 

B. ba-0-0ian.a E B. b1tonan.iantii� EM MEIO BDA

MAIS _ANTIBIÓTICO� NAS DIFERENTES TEMPERATURAS 

Na ta bela 25, constam as porcentagens de germ i

naça o dos conÍdios dos fungos e studados. No período de 24 ho

ras, quase todos os conídios germinaram (96 a 99%). 

TABELA 25 - Por centagens de germinação dos conÍdios de B. ba1i-0lan.a e B. 

b1ton.gniaJL.t.,ü,, em me io BDA ma is ant ibiót ico, nas quatro t empe

raturas testadas. Fotofase de 16 h. 

RJNGO TI:MPERATIJRA.(ºC) PORCENTAGEM DE GERi\1INAÇÃO APÕS 

18h 22h 24h 

22 97 99 99 

26 97 99 99 

6. b�-0.{.a.n.a
30 97 99 99 

34 56 84 97 

22 97 99 99 

26 96 99 99 

B. b1to n.g 1úa.Jr.;U,i,
30 99 99 99 

34 52 86 96 
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4,1,10. POTENCIAL DE INÓCULO DE Beauvenla ba-0-0lana E 

a. bnongnlan.tll

Quando as larvas de V. -0acchanali-0 foram inocu

ladas com uma suspensão fÚngica contendo 1 x 108 conÍdios/mZ ,

o que realmente ficou no tegumento do inseto foi 1,76 x 105 e�

nfrlios/larva, para B. ba-0-0lana, e 0,86 x 105 conídios/larva ,

para B. bnongnlan.tll. Isto significa que somente permaneceu no

tegumento larval 0,176 e 0,086% da concentração inoculada, res

pectivamente.

Tamb;m, apesar de se ter empregado, suspensões 

com concentrações semelhantes para os dois fungos (108), as 

lar�as receberam menos 90.000 conídios quando tratadas com B.

bnongnla!Ltll. 

4.1,11. DETERMINAÇÃO DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÃNCIA DE 
- -

Beauvenla ba-0-0lana e B. bnongnlan.tll. 

Os dados de absorbincia (9) das distintas con

centrações (X) foram significativamente diferentes para ambos 

fungos (F = 5,49*), sendo representados por uma regressao li-

near simples (Figura 10). Para B, ba-0-0lana a 
2 y = 0,02317 + 0,01325 X (R = 98

1
97%) e para B.

2equaçio achada foi: 9 = 0,18 537 + 0,00805 X (R 

equaçao foi: 

bnongnlan.tll a 

= 92,44%). 
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100 

Figura 10 - Relação entre a concentração de conÍàios de Beau.ve/Úa bM

-0-<.ana e B. b1Lon9ni0Jitü, com a absorbância, no comprirnento 

de onda de 400 nµ. 
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4.2. ENSAIO NO CAMPO 

4.2.1, AVALIAÇÃO DO DANO 

4.2.1.1. Número de orifícios por colmos provoc� 

dos pelas larvas de V. �a�c.ha4ali.6 nos 

diferentes tratamentos 

Tod os os tra tamentos com pat6genos diferiram das 

tes temunhas mas nao apresentaram diferenças entre os mesmos. 

(Tabela s  26 e 27). 

TABELA 26 - Análise da variância do número de orifícios provocados pelas 

larv as de V. .6ac.chevr..a.Lu., inoculadas com patôgenos, (,"ffi conch

ções do crunpo. 

Causas da . -

variaçao 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

CV = 17 ,57% 

GL 

7 

24 

31 

SQ (1-1 F NÍVEL DE 

SIGNIFICÂNCIA(%) 

101,477 14,4967 12,62** <0,01 

27,5678 1, 14866 

129,044 
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TABELA 2 7 - Média do número de orifícios por colmo provocados pelas la_I 

vas de V. ,Mc.c.hMaW nos diferentes tratamentos, .em condi-

ções de campo. 

TRATA1v1ENTOS NÚMERO DE ORIFÍCIOS 

Testemunhas* 8,37 a 

B. b1w ng nia1tt.,i,i, + GVDs 5,12 b 

B. ba.ó ✓.siana 5 00 b 

B. ba.ó ✓.siana + .GVDs 4,68 b 

B. bito ng nia1tt.,i,i, 4,62 b 

GVDs 4,25 b 

DMS = 2,S0 

Médias seguidas da mesma letra nao diferem entre si, pelo tes

te de Tukey, ao nível de 5% de p robabilidade. 

·* Valor médio das tr�s testemunhas

4.2.1.2. Porcentagem de dano provocado pelas 

larvas de V. .ó ac.c.ha.Jtali.6 nos 

diferentes tratamentos 

Os maiores danos foram provocados p elas larvas 

nao tratadas. Nos outros tratamentos o menor dano foi obtido 

com o GVDs. (Tabelas 28 e 29). 
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TABELA 28 - Análise variância cia porcentagem de dano provocadapelas larvas 

de V. 6ctc.c.ha1w.Lü inoculadas com patógenos, em condições de

Causas da 
variação 

Tratamentos 

Resíduos 

Total 

campo. 

GL 

7 

24 

31 

CV ::: 10,91%  

Dados t ransformados 

SQ 

180,235 

64,4102 

244,6460 

em arco seno 

25,7479 

2,68376 

✓%'

F 

9,59-k*

NÍVEL DE 

SIGNIFICÂ!\JCIA(%) 

<0,01 

TABELA 29 - Valores médios da porcentagem de dano de larvas de V. 6ac.diaJw 

w nos diferentes tratamentos, em condições de campo. 

TRATA!\1ENTOS 

Testemunhas* 

B. ba.Miana.

B. b11..o ng ;u,atd-ü,

B. ba.◊6,tana + G\ITis

B. b11..o ng nia.fl..tü.. + GvTis

GVDs 

IMS = 3,83343 

DANO 

arco seno /Í-, 

17,6183 a 

15,5225 ab 

14,7905 abc 

12,8154 bc 

12,6630 bc 

11,4710 e

Real 

9, 19 

7,24 

6,59 

5,01 

4,8S 

4,02 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 

* Valor médio das três testemunhas
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4.2.1.3. Escala de dano 

Os tratamentos com. GVDs ·e B. ba..6-6Úll1Cl + GVús apresentaram 

�s ·menore s n-9tas _, po_r tan t o  pr ovocaram os n'.enores danos. (Tabelas 

30 e 31).

TABELA 30 - Análise de variância da escala de dano provocada p or larva� ds 

V. -éaec.ha./LCl.1,ú., inoculadas com patôgenos, em condições de csTr:::co,

Causas da 
variação 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

CV = 26, 13% 

GL 

7 

24 

31 

SQ 

15,5001 

15,9999 

31,5000 

2,21429 

0,666664 

F 

NÍVEL DE 

SIG�IFICÂNCIA(%) 

1,29 

·- TABELA 31 - Valores· médios da escala de dm10 de larvas de V. -6aec.ha'1.ClW

nos diferentes tratamentos, em condições do.campo. 

1RAT.AMEiWOS ESCALA DE DANOS 

Testemunha (vírus) 4, so a 
Tes temunha (fungo + vírus) 3,75 ab 
Tes temunha (fungo) 3,50 ab 
B. ba.6 .6iana 3,00 ab 

B. bno ng niatL-t.,i,,i, 2,75 ab 
B. bnongniar...tii + GVDs 2,75 ab 

GVDs 2, 50 b 

B. ba.6.6iana + GVDs 2,25 b 
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Médias seguidas da mesma letra nao diferem entre si, pelo tes

te de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

4.2.1.4. Intensidade de infestação 

Nenhum dos tratamentos apresentou 

significativas neste parimetro, 

diferenças 

4.2.2. POTENCIAL DE INÓCULO DE Be.cwve.11,,ia ba1.,,1iana E 

B. bJtongnia�tii,

Nas larvas inoculadas com uma concentração de 

1 x 108 conídios/mt, o que permaneceu nelas foi de 7 x 105 co

nídios/larva para B. baJ.,J.,iana e 5 x 105 conídios/larva para ti.

bJtongniaJL-tLl, o que representa 0,7 e 0,5% do total inoculado , 

respectivamente. 
-" 

Apesar de se ter empregado suspensoes de concen 

trações semelhantes para os dois fungos, as larvas receberam 

menris 200.000 conidios quando tratados com B. bJtongniaJL-tii. 
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4,3, SIMULACÃO DO EFEITO DA APLICAÇÃO DE PATÓGENOS NA 

DINÂMICA POPULACIONAL DE V,la;t11.aea 1.>ac.c.ha11.alL6. 

Na tab ela 32 consta os d istintos parâmetro s  uti  

lizados n o  model o  de s imulação, seu  valor  e a correspondente

r eferência bibliográfica. 

TABELA 32 - Parâmetros utilizados no modelo de simulação, seu valor e a 

P.ARÂME1RO 

A 

B 

BB 

B0 

B1 

B2 

BG(0) 
BG(l) 
BG(2) 

correspondente referência b ibliográfica. 

DESOUCAO 

Fotoperíodo médio anual 
de Piracicaba (SP) 

.Amplitude anual do 
fotoperÍoào 

Temperatura para saída 
da diapausa 

coeficientes para cál� 
lo de sobrevivência de
vida a B. ba◊J.>lana. 

VAI.DR 

11,98h 

1,379 

-608,588259
54,8023724

-1,08124771

coeficientes para cálc� -141,624506
lo de sobrevivência de� 18,8264546 

vida a B.ba◊J.>lana+GVDs -0,371092935

REFERENCIA 

Depto. de Física 
(ESALQ-USP) 

Depto. de Física 
(ESALQ-USP) 

SGRILLO (1984 a)· 

Tabela 9 

Tabela 9 

CT(l ,2,3 e 4) constante para cálculo -82,89 ; 6,822; SGRILLO e CUNHA (1983)
propor ção de diapausa -4,3406 e

coeficiente de varia
ção por todos os está 
gios. 

0,2301

0,10 

SGRILLO e Cll,.'HA 
(1982) 



(continuação tabela 32) 

PARPMETRO 

FC 

FF 

G0 

G1 

G2 

K(1) 

K(2) 

K(3) 

K(4) 

K(5) 

K(6) 

K(7} 

MN(1,2,3, 

5 e 6) 

N 

DESCRIÇÃO 

Fecundidade 

Fêmeas férteis 

coeficientes para cálcu 

lo da sobrevivência de-

vida ao vírus ela granu-

lose (GVDs) 

Constante térmica 

para ovos 

Constante térmica para 

larvas pequenas. 

Constante térmica para 

larvas grandes 

Constante térmica para 

larvas em diapausa 

Constante térmica para 

pupas 

Constante térmica para 

adultos em pré-oviposi_ 

çao. 

Constante ténnica para 

fêmeas em oviposição 

.Mortalidade natural de 

ovos, larvas pequenas 

e grandes, pupas e a

dultos em pré-oviposi

çao. 

NÚlnero de classes para 

VALOR 

290.ovos/fêmea

O, 77 

-175,060791

20,9394389 

-0,399217655

78 GD 

356 GD 

356 GD 

60 GD 

104 GD 

48 GD 

48 GD 

0,80; 0,40; 

0,20; O, 10 e 

O, 10 

cada compartimento 1 O 
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REFERbNCIA 

MELO (1984) 

MELO (1984) 

Tabela 9 

SGRILLO (1984 a) 

SGRILLO (1984 a) 

SGRILLO (1984 a) 

SGRILLO (1984 a) 

SGRILLO (1984 a) 

SGRILLO (1984 a) 

(se considerou 4 

dias de postura) 

Drs. S.B. ALVES; R.B. 

SGRILLO; S. SILVEIRA 

NETO e P.S.M. BOTELHO 

(comunicação pessoal) 

em função do CV 
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(continuação tabela 32) 

PARÂMETRO DESCRIÇÃO VALOR REFERENCIA 

PO Período de oviposição 4 dias MELO (1984) 

R0 Coeficientes para cá!_ -327,999668

R1 culo de sobrevivência 34,4939207 Tabela 9 

R2 devida a B. bnong� -0,729061074

:tü.'" 

RG(0) Coeficientes para cá_! -158,287694

RG(1) culo de sobrevivência 19,2804501 Tabela 9 

RG(2) devida a B. b'no ng niC0::, -0,365780354

:tü + GVDs

RS Razão sexual 0,5 .MELO (1984) 

To Temperatura base para 

todos os estágios 10º c SGRILLO e CUNHA 

(1982) 

TE Temperatura média meg 

sal de Piracicaba (SP) 

desde 1917 a 1970. PÁDUA (1983) 

VI (1) Viabilidade de ovos 0,86 .MELO (1984) 

VI (2) Viabilidade de larvas 

pequenas 0,96 .MELO (1984) 

VI (3) Viabilidade de larvas 

grandes. 0,99 .MELO (1984) 

VI (5) Viabilidade de pupas 0,81 .MELO (1984) 

Z(4) Sobrevivência de lar Se considerou o mes 

vas em diapausa 0,80 mo valor que para 

larvas grandes. 

Na tabela 33 cons t a  a redução populacional das 

larvas grandes/ha de V. -0accha1Lali-0, em  relação à população 
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sem controle (testemunhas), qua ndo se u tiliza B. ba.6.6lana. + GVTis 

nas. distintas simulações r ealizadas. 

Nas Figuras · 11 , 1 2 ,  13  e 14 se .representar·am 

as larvas gr a ndes/ha para a testemunha e as simulações propos

tas. Em todos os c asos, o dia 0 equivale a o  16 de outub ro. 

·TABEIA 33 - Redução populacional das larvas grandes/ha, de V� ✓.sa.c.c.h.cvw..e.M,

em relação à testemunha, quando aplicado B. ba.Mia.na. + GVDs em 

diferentes períodos e duração da ação deste, sob duas condições 

de sobrevivência. 

PERÍOOO E DURAÇÃO DA APLICAÇÃO 

Toda a 1? geraçao 

Toda a 2? geração 

Toda a 3? geração 

Primeira metade da 2? geraçao (36 dias) 

Segunda metade da 2? geração (35 dias) 

Primeiro terço da 2? geração (24 dias) 

Segundo terço da 2? geração (24 dias) 

Terceiro terço da 2? geração (23 dias) 

Primeiro terço (24 dias) na 2? e 3? 

geração (total 48 dias) 

Primeiros 12 dias na 2? e 3? 

geração (total 24 dias) 

REDUÇÃO POPULACIONAL.(%) 

SOBREVI\TENCIA SOBREVI\TÍ:NCIA 

0,5 0,75 

99,95 99,46 

99,34 99,04 

97,67 97,34 

98,83 98, 16 

29,96 24,56 

98,82 98,15 

82,02 76,36 

4,62 3,67 

99,08 98,83 

65,35 59,41 
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5, DISCUSSAO 

5.1. ENSAIOS RELACIONADOS COM A MORTALIDADE DE Via�ILaea 

-0aeeha1Lali-0 PELOS PATÓGENOS EM CONDIÇÕES DE

LABORATÓRIO E CAMPO. 

n 2 7. 

Para todos os patógenos analisados, com o aumen 

to da temperatura houve incremento na mortalidade larval, a tê um pon

to em que começou a diminuir, ajustando-se este compo rtamento

a uma equação de segundo grau (Tabela 9 e Figura 4); mas o e-

feito da. temperatura foi mais prejudicial 
... 

espécies de Beçi.u.-a 

v eJL,i_a que ao GVDs (Tabelas 1 ' 6, 7 e 8 e Figuras 2 e 3) •

Para os dois fungos estudados, as temperaturas 

acima de 30
° 

e provocaram a perda quase total da patogenicida-

de, sendo a espécie B. bnongn,i_aJL�;_;_ a mais afetada pela tempe-
-

ratura elevada. Esta temperatura e o limite onde a maioria dos 

pesquisadores relatam que começa o retardamento da germinação, 

crescimento e infecção (WALSTAb e� af,i_,i_, �970; ROBERT e YENDOL, 

1971; vários autores citados por FERRON, 1978). 

n difícil determinar, neste caso, a causa deste 

comportamento . No teste de germinação em meio de cultura, a 

34o :c (Tabela 25), os fungos germinaram normalmente, decorri

das 24 horas, o que poderia sugerir que a temperatura estava a 

fetando as fases de penetração e/o u colonização ·desses patóge

nos. 
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Realmente, nao se conhece o que aconteceria com a 

germinação dos conídios sobre o tegumento do inseto, já que e� 

te tem determinados ácidos graxos livres que prejudicam tanto 

a germinação do conídio, quanto o crescimento do tubo germina

tivo (SMITH e GRULA, 1981 e 1982). 

Isto significa que a avaliação da viabilidade 

dos fungos em meio de cultura é uma informação que pouco con� 

tribui ao estudo da patogenicidade fÚngica. 

Al�m disso, seria importante conhecer o . tempo 
-

requerido, a temperatura de 340 C, para provocar estes efeitos 

negativos, pois, no campo, são poucas as horas com temperaturas 

tão elevadas e, neste ensaio, as temperaturas foram 

constantes durante toda a realização do mesmo. 

mantidas 

No caso da temperatura Ótima para estes fungos, 

em relação ã mortalidade larval (Tabela 9 e Figura 4), seus va 

leres são próximos aos achados na literatura. Assim, B. ba��ia 

na causou maior mortalidade a 25,34oc, dado semelhante aos ob 

servados por WALSTAD et alii (1970), ROBERT e YENDOL (1971) , 

Kalvish (1974) e Ferron (1977) citados por FERRON (1978). 

Entretanto, B. b�ongniahtii comportou-se me

lhor sob a temperatura de 23,65 ° C, inferior ã relatada por Jf2 

YARAMAIAH e VEERESH (1983) mas semelhante à de Kalvish (1974) 

e Ferron (1977) citado por FERRON (1978). 

Esta diferença no comportamento dos fungos, em 

relação ã temperatura, confirmaria que B. bhongnia�tii está 

mais capacitada para tolerar temperaturas um pouco mais baixas 
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que B. ba-0-0iana e, portanto, provocar maior mortalidade nestas 

temperaturas; acima de 26º C, B. ba-0-0iana funcionou melhor. 

Esses resultadds concordam com a origem das es-

pécies, já que B. ba-0-0iana é proveniente de uma região mais 

quente (Pernambuco) que B. b�ongnia�tii (São Paulo). Ficou ta� 

bém evidente a maior virulência desta Última espécie na menor 

temperatura já que a mesma concorreu com um menor potencial de 

inôculo. 

Isto também se evidenciou no valor do tempo le

tal médio (LT50), onde os valores foram ajustados a uma equa

çao de segundo grau (Tabela 11 e Figura 9). B, b�ongnia�tii a

presentou valores menores de temperatura 6tima (23,78º C) pa-

ra matar 50% dos insetos quando comparada a 6. ba-0-0iana (24,740 

C), confirmando ser mais eficiente nas temperaturas inferiores. 

Estes tratamentos com fungos reduziram o número 

de orifícios dos colmos de cana-de-açúcar, em aproximadamente 

45% em relação às testemunhas, não apresentando diferenças em 

qualquer dos outros parâmetros utilizados para avaliar o dano. 

(Tabelas 27, 29 e 31). Isto não representaria uma vantagem pri 

tica, mas deve-se lembrar que estes parâmetros tê� relação com 

as doses utilizadas, fato que serâ discutido mais adiante. 

No caso do GVDs, inoculado individualmente ou 

combinado com os fungos, quando mantido a 340 C
1 

apresentaram 

também uma redução na mortalidade larval. Entretanto, é impor

tante ressaltar que foram os Únicos.tràtamentos patogênicos a 

34o C, com porcentagens de mortalidade entre 67,71 e 
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(Tabelas 1, 7 e 8 e Figuras 2 e 3). 
� 

Isto coincide, so em parte, com Tanada citado 

por HUGER (1963), onde relatou que as altas temperaturas são i 

nibidoras da atividade dos vírus dos insetos, Mas considerando 

que ocasionou mais de 67% de mortalidade a 34° C, pode-se di

zer que, nesta temperatura e ã dose utilizada, sua infectivida 

de foi pouco inibida, sendo que o limite térmico deve ocorrer 

em temperaturas superiores a esta. Esses dados são concordantes 

com os de TINSLEY (1979) o qual relatou, que as temperaturas� 

levadas do ar e do solo têm pouco efeito nos vírus entomopato

gênicos. 

A temperatura Ótima desses tratamentos com GVDs 

(25,37 atf 26,36° C) ficou dentro dos valores citados por LI

ANG (1984) de 21 a 28,1° 
e, sendo que a presença dos fungos na 

combinação com GVDs não modificou praticamente os valores da

quela temperatura (Tabela 9 e Figura 4), 

A mortalidade causada pelo GVDs sempre foi seme 

lhante àquela provocada pelos tratamentos combinados. Entretan 

to, nestas combinações, as porcentagens de mortalidade corres

pondentes aos fungos foram bem menores que quando estes foram 

inoculados individualmente (Tabela 1 e Figura 2), tendo uma di 

minuição de suas eficiências da ordem de 31 at� 68%, enquanto 

que o vírus, nos tratamentos combinados, sofreu uma redução na 

sua eficiência de 18 atê 48%. 

O vírus ganha a.competição pelos tecidos, devi

do a sua maior velocidade de multiplicação, mas tem-se que le 
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var em conta que esta açao pode ter sido influenciada pela do

se �tilizada. De fato, a dose usáda para os fungos (1 x 108 co 

nidios/mt) não foi realmente a que ficou no inseto, mas sim, 

muito me�or, ou seja, da ordem de 1,76 x ,o
s conÍdios de , 8. 

ba�-0iana por larva e 0,86 x 10s conídios de B, bnongnlaA�ii 

ppr,larva. 

Entretanto, a concentração do GVDs (1 x 106 gra 

nulos/larva) foi totalmente incorporada ao inseto, o que dei

xou os fungos em desvantagem, Portanto, em trabalhos futuros, 

será necessário esclarecer esta ação do GVDs sobre os fungos 

Be.auve.Aia spp.; em concentrações comparáveis. 

Os tratamentos com GVDs individualmente, apre

sentaram certa desvantagem em relação aos LTs50, entretanto,as

combinações têm a vantagem de provocar a morte de 50% dos in

setos em menor tempo, podendo ser de até 9 dias a menos. (Tab� 

la 10 e Figuras S, 6 , 7 e 8), 

Entretanto, a 34° 
e, os LT�50 foram semelhantes

para todos os tratamentos com vírus; nas temperaturas menores, 

os fungos têm LTs50 muito mais baixas que os tratamentos ino

culados com GVDs (Tabela 10), mas nestes, a partir dos S a 7 

dias, o alimento consumido foi menor, portanto, o dano causado 

poderia ser reduzido. Isto foi comprovado pelo ensaio no campo, 

onde os tratamentos com GVDs, individualmente e combinados, re 

<luziram o número de orifícios dos colmos da cana-de-açúcar e 

a porcentagem de dano provocado nos colmos. (Tabelas 27 e 29). 
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Em geral, as larvas inoculadas com GVDs, indivi 

dualmente e combinado com os fungos, a partir do 12� dia nao 

se alimentaram mais e seus movimentos eram muito limitados. Po 

rém, neste trabalho, só foram consideradas mortas as larvas 

que não ·apresentavam nenhum sinal vital, o que evidentemente 

prolongou o tempo considerado para os LTs50.

ds valores de LT50 a 26° C foram menores, com

uma diferença de 1 O dias, dos obtidos por PAVAN e.t al,i.,,i, (1983b) 

em condições semelhantes a este experimento. 

A temperatura Ótima para o GVDs, em relação aos 

LTs50, foi maior, que a da porcentagem de mortalidade, não ten

do muita diferença nos tratamentos combinados (Tabela 11 e Fi

gura 9). Nestes tratamentos, seus valores foram cerca de zoe

menores que no GVDs individualmente além de ter menores LTs50.

. Isso os fungos con-

tribuiram para uma maior mortalidade dos insetos. 

A presença de GVDs nos tratamentos onde nao foi 

inoculado, como nas testemunhas e nos de B. ba-61.>iana e B. bJiong_ 

n,i,a1i.t,i,,i, indica que estas larvas vieram, da criação do laboratô 

rio, infectadas com vírus, bem como as larvas da. testemunha com 

protozoários. 

Isto evidencia a necessidade de controle de qu� 

lidade nas criações, já que estes patógenos se transmitem a 

seus descendentes, sendo que a difusão desta doença pode levar 

a elevados danos nas criações, como já aconteceu em um labora

tório da PLANALSUCAR de Alagoas, onde. ocorreu uma epizootia de 
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5�2. SINTOMTOLOGIA DAS LARVAS DE V. Ja.eehafta.li-0 MORTAS

PELOS PATÓGENOS. 
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A sintomatologia das larvas mortas pelos fungos 

B. ba.JJiana e� B. bftongniafttii foi semelharite i descrita na

literatura. Não houve possibilidade de se fazer a diferencia

ção visual das espécies baseado na sintomatologia. 

No caso do GVDs, a sintomatologia observada foi 

mais semelhante ao relato geral sobre granuloses dado por HU

GER (1963), já que as larvas adquiriram variadas característi

cas, além da clássica cor branca, mencionada por PAVAN et alii 

"(1983 a), sendo portanto necessário o uso do microscópio para 

se efetuar um diagnóstico correto. 

Esta é provavelmente a primeira citação da pre

sença do GVDs nas pupas desta praga, com sintomatologia também 

variável, apresentando deformações características na maioria 

delas. 

5.3. DIFERENCIACÃO ENTRE ESPÉCIES DE Beauveftia 

· " Os conídios de B-; ba.&.&iana. apresentaram forma 

arredondada (2,13µ) e os de B. bftongniafttii ovais e maiores 
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(3 x 2µ) (Tabela112). Resultados similares foram relatados por 

MACLEOD (1954) e SAMSON (1981). 

Este foi o Único caracter morfológico que permi 

tiu separar as espécies de Beauve�ia, não se encontrando dife-

renças em outras estruturas fÚngicas, como também no 

geral da colônia e coloração desta. MACLEOD (1954) 

aspecto 

·relatou 

que as diferenças entre as duas espécies estão na forma e tama 

nho dos conidios, fato este que 'se comprovou nas 

realizadas. 

observações 

O diimetro médio e a produção de conídioi por 

colônia, nao puderam ser utilizados para diferenciar os fungos 

(Tabelas.13 e 15). As diferenças encontradas foram em relação 

às temperaturas. Para as duas espécies, a 34° C se obtiveram 

os menores valores de crescimento. As reduções foram entre 

87,43 a 93,40% para o diimetro médio da colônia e 88,30 a 

96,04% para a produção de conÍdios. 

O crescimento da colônia, representado pelo di� 

metro, se relaciona linearmente com a temperatura, sendo forte 

mente diminuído com o aumento dela. Isto significa que o cres

cimento dos fungos foi mais influenciado por temperaturas al

tas que baixas (Tabela 14). 

Entretanto, a produção de conidios por colônia 
J. 

apresentou ajuste quadrático com a temperatura para B. ba◊◊Ía-

na e linear e inversa para B. b�ongnia��ii. Esta diferença po 

<leria ser devido a um melhor comportamento desta Última espe-

cie sob temperaturas baixas como ja foi relatado anteriormente. 
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Possivelmente a temperatura Ótima de produção de conídios seja 

próxima a 22° C, que foi a temperatura mais baixa estudada nes 

te trab�lho. 

Para B, baJ-0iana, que requeria temperaturas um 

pouco mais elevadas para produção de conídios,a temperatura Ó

tima (24,21° C) ficou perfeitamente dentro do intervalo estuda 

do, sendo que depois dessa, ela diminui linearmente. 

A produção de conídios por cm de colônia permi

tiu diferenciar ambos os fungos, tendo B. ba-0-0iana uma colônia 

mais compacta ou mais densa, já que produziu 42,44% a mais de 

conÍdios por cm de colônia que o fungo B. b�ongnia�tii. 

O ajuste destes valores com a temperatura com

portou-se de maneira semelhante ã já explicada para a produção 

de conídios por colônia. 

Em relação ã absorbância, os dois fungos apre

sentaram diferenças podendo esses resultados serem utilizados 

para a padronização das suspensões em trabalhos de campo, por 

ser um m;todo rápido e de uma razoável precisão. 

Por filtimo, a avaliação da itividade enz{mica, 

através da área enzímica, permitiu diferenciar ambos os fun

gos, já que B. ba-0-0iana produziu mais amilase e B. b�ongnia�

tii mais protease. Entretanto, para Índices enzímicos os resu! 

tados só foram semelhantes aos anteriores para amilase. Com re 

lação a protease não houve diferenças entre fungos. 

As temperaturas tem influência sobre as enzimas 

(Tabelas 19, 20 e 23) encontrando-se que na faixa de 22 a 30 ° C 
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as ireas enzimicas sao maiores, com os- Ótimos entre 27 e 28°c. 

O inconveniente do Índice enzímico é que fungos 

com igual valor apre_sentam crescimento distinto� 
1 

fato este qve 

nao aconteceria com a mediçã� da área enzímica. 

Dos fungos, B. ba��iana foi o que mais produziu 

amilase sendo também a que causou maior mortalidade larval. En 

tretanto, 6. b�ongnia�tii produziu mais protease e foi menos 

patogênica, mas este fato pode ser devido à menor· 

de inóculo que ficou no tegumento das larvas. 

quantidade 

Existiria uma tendência em estar a amilase rela 

cionada à mortalidade larval por B. baJ�iana,mas como já foi 

citado por vários autores, a presença de uma só enzima nao se

ria o suficiente para comprovar esta associação. Para que o

corra a morte de um inseto, um complexo de eventos deverão a-

contecer e a atividade enzímica seria parte desses eventos. A-

Iêm disto, deve-se lembrar que o tegumento dos insetos var.ia 

muito, quando comparado ao meio de cultura, e existem diversos 

compostos no tegumento que ajudariam ou prejudicariam a germi

naçao dos conídios, penetração e crescimento das hifas (FERRON, 

1978; PEKRUL e GRULA, 1979; SMITH e GRULA, 198 r, 1982 e 1983; 

CHEUNG e GRULA, 1982). 
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5.4. SIMULACÃO DO EFEITO DA APLICACÃO DE PATÓGENOS 

NA DINÂMICA POPULACIONAL DE Viaz�aea -0accha�ali-0. 

O modelo de simulação utilizado representou mui 

to bem a dinâmica populacional de V. -0accha�ali-0. Esta afirma

ção pode ser validada através dos dados obtidos por BOTELHO 

(1985) em tabelas de vida realizadas no campo, o qual achou os 

seguintes periodos para cada geração: 73, 75, 109 e 122 dias. 

Pelo presente modelo, os valores correspondentes parg as 4 ge

raçoes, são: 75, 71, 96 e 123 dias, sendo a maior diferença o� 

servada na terceira geração (13 dias). De modo geral as dife

renças observadas podem ser consideradas mínimas dentro do pe

ríodo anual simulado. 

Quando se simula a aplicação do patógeno duran-

te toda a geraçao, as diferenças entre elas são pequenas (Tab� 

la 33), entretanto, através da Figura 1 1  pode-se constatar que 

o efeito do microrganis�o é mais vantajoso quando aplicado na

segunda geração, já que assim permitiria a existência de bro

cas durante a primeira geração para a ação dos inimigos natu

rais e, além disso, �vitaria os danos provocado� pela piaga o 

qual nao acontece com as aplicações na terceira ger_açao. 

Pode-se observar também, que nã.o há praticamen

te diferenças entre os dois níveis de sobrevivência propostos 

(0,5 e 0,75), ou seja, entre um patógeno com mortalidade a 

campo de aprOximadamente 40% e .outro de 20% (Tabela 33 e Figu

ras 11 , 12, 13 e 14) • 
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E ste resultado concorda com o obtido por BEALL 

et alii (1939), trabalhando no campo com P. nubilalib e 6. bab 

biana, onde concluem que as doses não foram tão importantes co 

mo o momento da aplicação. 

Ao analisar o resultado das simulações quando 

se subdividiu o período geracional i metade ou a um terço (Ta-

bela 33 e Figuras 12 e 13), observou-se que as maiores redu-

çoes foram obtidas quando o pat6geno atuou no início do perí� 

do, sendo que, praticamente, não houve diferenças com a popul! 

çao sem controle quando as aplicações foram realizada s  no fi

nal desses período. 

Comparando-se uma mesma duração da açao do pat6 

geno (24 dias) em dois momentos distintos: ao início da segun� 

da geraçao ou em dois períodos de 12 dias cada um, no . .. . 

llllClO

da segunda e da terceira geração (Tabela 33 e Figuras 13 e 14) 

pode-se observar que as porcentagens de redução populacional 

são diferentes, ou seja, o melhor resultado foi obtido quando 

o pat6geno atuou durante um período maior.

Isto também aconteceu quando se analisou um período de 

36 ·dias ou dois ele 24 dias (48 dias no total). A vantagem também ficou 

para a primeira situação (Tabela 33 e Figuras 12 e 13). 

J:,"i:tes __ .x;e._sultados indis:,am · que é mui to importante 

não �ermitir que a praga alcance densidades populacionais ele

vadas. Se isso ocorreu, a população diminui_ iniciAlmente mas 

aumenta a taxa de crescimento, fazendo com que essa população, 

em pouco tempo se eleve nova1i1ente, sendo esse fenômeno conhec.i 

do como efeito Allee (ANDREWARTHA e BIRCH, 1954). 
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Este modelo de simulação não considera a repo

sição do pat5geno no ambiente ap6s uma aplicação, devido por 

exemplo, i disseminação por diversas formas como parasit6ides, 

predadores e fatores climáticos. Este fenômeno provoca um au

mento do pat6geno na área, atuando sobre outras larvas da pr! 

ga e incrementando portanto os efeitos da aplicação, sendo que 

em alguns casos, isto pode levar a evitar uma nova 

do microrganismo. 

Devido a que se carece de informação sobre ep� 

zootiologia do GVDs, não foi possível incorporá-la ao modelo. 
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6, CONCLUSOES 

1 - As duas esp�cies de Beauve�la apresentam 

comportamentos distintos cm relação à temperatura, sendo que 

B. b�ongnla�til f mais eficiente que B. ba-0-0iana nas temperat�

ras mais baixas. 

2 - As esp�cies de Beauve�la são mais virulen

tas e o GVDs (individual ou combinado) � mais eficiente; por

tanto, na escolha do melhor pat6geno deve-se analisar em forma 

conjunta os LTs50 e as porcentagens de mortalidade.

3 - Para o controle de V. -0aeeha�ali-0 os melho 

res tratamentos são GVDs e B. ba-0-0lana + GVDs. 

4 - Os dois fungos apresentam diferenças no ta-

manho e na forma dos conídios, podendo essas 

ser utilizadas na determinação .das esp�cies. 

características 

5 - B. baJJlana têm colônias mais compactas.que 
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B. bhongnlah�ll, apresentando maior produção de conídios por 

cm de colônia. 

6 - Para determinar a atividade das exoenzímas, 

a medição da irea enzímica permite obter diferenças entre fun

gos e entre exoenzimas, considerando-se este parâmetro melhor 

que o Índice enzímico. 

7 - As temperaturas afetam a mortalidade larval, 

LTs50, diâmetro médio da colônia, produção de conídios por co

lônia e produção de amilase e protease. 

8 - A utilização do modelo desenvolvido possi_ 

bilitou inferir o comportamento da dinâmica populacional de V. 

�acchahali� com boa precisão, permitindo ainda uma avaliação 

da atuação do efeito dos patógenos em distintas situações. 

9 - A porcentagem de mortalidade do patógeno 

nao foi importante no seu efeito final avaliado através do mo

delo de simulação, sendo mais importante, a duração do período 

de atuação e o momento da aplicação do patógeno. 

10 - Para um mesmo período de atuação, as redu 

çoes populacionais são maiores quando o patógeno atua apenas 

em um periodo da segunda geração ao inv�s de dois �eríodos, re 

presentados por um na segunda e outro na terceira geraçao. 

11 - As maiores reduções populacionais são obti 

das quando o patógeno atua nas etapas iniciais de uma geraçao. 
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Dados meteorológicos referentes ao período 7 a 22/02/85 no que 

foi conduzido o experimento de campo. 

DIA 

07/02 

08/02 

09/02 

10/02 

11/02 

12/02 

13/02 

14/02 

15/02 

16/02 

17/02 

18/02 

19/02 

20/02 

21/02 

22/02 

INSOLAÇÃO PRECIPITA- UMIDADE 

(HORA/DIA) ÇÃO (mm) RELATIVA(%)

9,2 0,0 72,5 

6,3 1,2 85,3 

9,9 0,0 75, 7 

8,2 47,8 81,9 

4,4 0,5 84,7 

7,4 O, 1 84,3 

7,0 4,4 88,0 

8,0 0,8 77,6 

9,5 0,9 74,4 

8,7 o,o 75,0 

7,2 1,5 84,2 

6, 1 0,2 77,5 

10,7 0,0 69, 1 

7,4 0,0 65,7 

6,4 26,3 84, 1 

1,2 5,4 93,2 

VENTOS 

(MfillIA TEMPERATURAS (OC) 

KM/H) MAX. . MIN. MÉDIA 

8,5 32,2 19,0 25,6 

8,2 31,7 19,0 25,4 

6,0 32,7 19,9 26,3 

9,2 32,4 20,7 26,5 

5,5 31,9 19,9 25,9 

7,7 30,9 21,0 25,9 

8,5 31,9 19,2 25,5 

5,7 32,6 19,4 26,0 

8,4 33,2 19,4 26,3 

5,9 33,8 19,6 26,7 

8,2 33,8 20 ,4 27, 1 

7,4 33,6 20,4 27 ,o 

8,3 33,4 20,6 27,0 

6 2 
' 

34,2 20,0 27,1 

7,3 33.,6. 21,6 27,6 

8,0 · 33,4 20,3 26,8
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10 REM *************** l>*************************************************j*** 
20 REM MODELO DE SIMULACRO DO EFEITO DP. i=lPLICACRO DE PRTOGENQS EM LARVAS 

DE Diatraea saccharalis(F.1794) 
30 REM Robe,�to Eduardo LECUON� ••••• JULHD/1985 ••••. 
40 REM ******************************************************************** 
50 P.EM LISTA DE VARIAVEIS 
60 REM .Ji·***·l>*****·********· .. ***·**********************·**********·***�***+:·***·*** 
70 REM XO.: CONDICAO INICIPL 
80 REM C= NUME,W DE COMPAPTIMENTDS OU VARIAVEIS DE ESTADO 
90 REJ:1 N= NUMEF'O DE CLASSES DENTRO DE CADA COMPARTIMENTO 
100 REM CV= COEFICIENTE DE W,RIACRO 

.. 110 REM DG, DD= MOMENTO DE TF.:RNSFERIR. INSETOS DE UMA CLASSE A OUTF:A 
120 REM RT= TEMPO DE RESIDE:NCIA 

. 130 REM DT= FRACAO DE TEMPO .DE F::ESIDENCIA 
1-40 REM F= FRACr:lO DE TRANS?EF:ENCIA 

•150 REM P= PARA ZERAR APOS TF.:qj',JSFERENCIA
160 REM DX= NUMERO DE INSETOS QUE SE TRANSFEREM
170 REM TM= TEMPO MAXIMO
180 REM TO= TEMPO INICIAL DE SIMULACAO
190 f.:EM IP= INTERVALO DE IMPRESAO
ZOO REM CD= CONTADOR
210 REM TE= TEMPERATURA.
220 REM TB= TEMPERATURA BASE
230 REM BD= TEMPERATUF:A PRRA SAIDA DA DIAPÀUSA
2-40 REM K= CONSTANTE TERMICA
250 REM KB= CONT�DOR DA CONSTANTE TERMICA PARA A BROCA
260 REM ( I) = SUBINDICE QUE F:EPRESENTA O COMPARTIMENTO (C >
270 REM (J')= SUBINDICE QUE F.:EFRESENTA O NUMEf.:O DE CLASSES DO COMPARTIMENTO
280 REM PE= PERIODO DE DESENVOLVIMEN70
290 REM CT= CONSTANTE PAPA PRDPORCAD DE DIHPAUSA
300 REM t1N= M'.JRTHLIDADE NATURAL
310 REM VI= VIR3ILIDRDE
320 REM Z= SOBREVIVENCIA FIXA PARA CR;)A COMPARTIMENTO :Z= (1-MN)+:· VI
330 REM S0= SOBPEVIVENCIA FIXA MAIS A MODIFICADA POR PATOGENOS
3-40 REM SP= SOBREVIVENCIA QUANDO SE APLICA PATOGENOS
350 RE� RS= RRZAO SEXUAL
360 REM PO= PERIDDO DE OVIPOSICAO
370 REM PD= PROPOPCAO DE LARVAS EM DIAPRUSA
380 REM FF=FEME!=lS FERTIEIS
390 REM FC= FECUNDID�DE (OVOS/FEMEA>
'iOO REM A=FOTOPERIODO MEDI□ ANUAL
'i10 REM B=RMPLITUDE ANUAL DO FOTOPERIODO
'i20. REM BO,B1 ,BZ= COEFICIENTES F·AF.:A BeaLtvería bassiana
430 REM R0,�1,RZ= ,:::DEFICIENTES PARA Beauveria brongniarti i
4-40 REM GO, G1, G2= COEFICIENTES PA1":R Vi n1s da granu l ose (GVD5)
450 REM BG(()),BGC1l,BG(Z)= COEFICIENTES PAF.:A B.bass. + GVDs
460 REM RG(Ol,fGC1>,RGC21= COEFICIENTES PARA B.brong. + GVDs
470 REM *******·***·*******************************************************.*******
'iSO PRINT"SIMULACAO DO EFEITO DR APLICACAO DE PATOGENOS EM LARVAS DE
Diatraea sacc:.aral is CF .179-4 )H'* ROBERTO LECUONA"
490 LPRINT"*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=•=•=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=•=*=*=*=*=*=*=•=*
li 

500 LPRINT"SIMULAC::JO DO EFEITO DA APLICACAO DE PATOGENOS Ei1 LARVAS DE
Diatraea saccharalis(F.1794)*** ROBERTO LECUONA"

510 LPRINT"*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
"

520 REM **************************************************�*********************
530 F:EM DADOS BIOLOGICOS E OUTROS.
5-40 REM ************************************************************************
550 INPUT "TEMPO MAXIMD DE SIMULACRO(em dias),TM=";TM
560 LPRINT "TEMPO MAXIMD DE SIMULACAO(em dias>=";TM
570 PRINT "RGUAPDE UM WlMENTl7 PAf;:A r.□NTTNUAF' FNTPADA DE DADOS"
580 DIM TEC1-41,C(151,NC15>,DXC7,101,PC20),XX(ZO),X(10,10J,TT<16),0V(TM),

LP(TM),LG<TM),LDCTM>,PÜCTM),ADCTM>,FP(TM>
590 DIM AC14),BC1-4>,F1C1-4>,F2(14), RTC7)
600 MN(!)=.80 :VIC1)=.86 : Z(l)=.172
610 MNC2>=.70 VIC:Z>=.96 ZC2>=.288 
620 MNC3>=.40 VIC3)=.99 ZC3)�.594 
630 Z<-4)oa,60 
6-40 MN(5)=.15 VIC5)=.S1 ZCS>=.688 
650 MNl6)=.15 RS�.5 : Zl6>=.425 
660 FF=.77 : FC=290 :P0=4 
670 C=7: N=10 : CV=.10 
680 ZP=Z(2>CC1/N) 



690 B0=-608.588259 
700 B1: 54.8023724 
710 BZ=-1.08124771 
720 R0=-327.999668 
7j0 Rl= 34.4939207 
740 RZ=-.729061074 
750 G0=-175.060791 
760 G1= 20.9394389 
770 GZ=-.399217655 
780 BG(0)=-141.624506 
790 BG(ll= 13.3264546 
SOO BG<Z>=-.371092935 
810 RG<0>=-153.287694 · 
820 RGC1)= 19.2804501 
830 RG'(Z) =-. 365780354 
840 CT(l)=-82.89 
850 CTCZ> = 6.322 
860 CT(3)=-4.3406 
870 CT<4>= .2301 
880 TB= 10 : BD=18 
890 KC1)= 78 
900 KCZ)= 356 
910 KC3> = 356 
920 K(4)= 60 
930 KC5)= 104 
940 K(6)= 48 
950 K<7>= 48 
960 A= 11.98 : B=l.379 
970 REM >»TEMPO EM CRLENDRRIO JULIANO. COMENCA O 15 DE OUTUBRO»> 

•980 FOR I=1 TO 14
990 RERD TT(I)
1000 NEXT I
1010 DATA -15,15,46,76,107,138,166,197,227,258,288,319,350,380

, 16 7. 

1020 REM >>>TEMPERRTURR. DE PIRACICABA <1917 a 1970).COMENCR O 15 DE OUTUBRO>>>
1030 FOR I=l TO 1_4
1040 F<:EAD TE ( I)
1050 NEXT I
1060.DATA zo.4;::1.5,ZZ.S,23.Z,23.6,23.5,23.1,21.1,13.4,17,16.7,18�5,Z0.4,21;5
1070 S0Cl>=Z(1)C(1/N) .
1080 SOC3)=Z(3)C(l/N)
1090 S0<4l=ZC4)C�l/N)
1100 S0(5)=ZC5)C(1/N)
1110 S0(6l=Z(6)[(1/N)
1120 REM ******************************************************************

1130 REM ENTPADA DE DADOS
1140 REM ******************************************************************

1150 INPUT"NUMERO DE OVJS/Ha="; X0(l)
\ 1160 LPRINT"NUMERO DE OVOS/Ha="; Xü(l) 

1180 
1190 
1200 
1210 
1220 

·1230

1170 INPUT"NUMERO DE LARVAS ?EQUEN�S/Ha="; XOCZ) 
LPRINTºNUMERO DE LAF:vqs PEQUENAS/Ha="; XO(Z) 
INPUT"NUMERO DE LARVAS GRANDES/Ha="; X0(3) 
LPRINT"NUMERO DI: LAF.:VAS GRANDE3/Ha="; XO (3 l 
INPUT"NUMEF.:O DE LARVAS EM DIRPRUSR/Ha="; XO (4) 

LPRINT"NUMEF:O DZ LAR'JAS EM DIAPAUSA/Ha="; XO (4) 
INPUThNUMERO DE PUPRS/Ha="; X0(5) 

1240
1250
.1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430

LPRINT"NUMERO DE PUPAS/Ha="; X0(5) 
INPUT"NUMERO.DE RDULTDS/Ha="; XOC6) 
LPRINTº NUMERO DE RDULTOS/Ha="; X0(6) 
INPUT"NUMERD DE FEMtPS EM P□SiURA/Ha=";XOC7) 
LPRINT"NUMERO DE FEMERS EM POSTURR/Ha="; X0(7) 
FOR !=1 TO C 

. . 

FOR J=1 TO N 
XCI,J>=XO<Il/N 
NEXT J: NEXT I 
INPUT "TEMPO INICIAL DE SIMULACAOC 15,do outubro=O>,TO=";TO 
LPRINT "TEMPO INICHiL DE SIMULRCRO( 15 de outub:ro=O> =";TO 
INPUT "INTERVALO DE TEMPO,DT=";DT 
LPRINT"INTERVRLO DE TEMPO= ";DT 
INPUT" INTERW�L;J DE IMPRESRO, IP="; IP 
LPF:INT" INTEF:1/l=lLO DE IMPi?ES.:lO="; IP 
?RINT"DIGitÉ SIMULRCAO DES�JRDR" 
PRINT" 1 Beauve:r1a b�ssiana" 
LPF�H-l;" 1 Beauve:ria bassiana" 
PRINT" 2 Be21Ltveria t,rongnia:rt i i" 
LPRI,�," 2 Eleauveria • brong.n ia:rti i '.' .. 



1440 PRINT" 3 Virus da g:ranulose(GVDsJ• 
1450 LPRINT" 3 Vi:rus da granulose(GVDsJ" 
1460 PRINT" 4 B.bass.+ GVDs" 
1470 LPRINT" 4 B.bass. + GVDs" 
1480 PRINT" 5.B.brong.+ GVDs" 
1490 LPRINT" 5 B.brong. + GVDs" 
1500 PRINT 11

· 6 Desenvolvimento natural 1
1 

1510 LPRINT" 6 Desenvolvimento natural" 
1520 INPUT AA 
1530 IF AA<1 DR AA>6 THEN PRINT"VALOR ERRADO": GOTO 1390 
1540 LPRINT "OPCAO=";AA 
1550 IF AA=6 THEN GOTO 1680 
1560 PRINT "DIGITE A GEF:ACAO ONDE APLICAR OS PATOGENOS" 
1570 PRINT " 7 - PRIMEIRAC1/2 outubro - dezernb:ro)" 
1580 LPRINT " 7 - PRIMEIRAC1/2 outubro - dezembro)" 
1590 PRINT 11 8 - SEGUNDAíjaneiro - 1/2 marco)" 
1600 LPRINT " 8 - SEGUNDACjaneiro - 1/2 marco>" 
1610 PRINT " 9  - TERCEIRACl/2 marco - 1/2 junho)" 
1620 LPRINT " 9 - TERCEIRACl/2 marco - 1/2 junho)" 
1630 PRINT " 10 .- QUARTA Cl/2 junho - 1/2 outubro>" 
1640 LPRINT " 10 - QUARTAC1i2 junho - 1/2 outubro)" 
1650 INPUT BB 
1660 IF BB<7 DR BB>10 THEN PRINT"VALOR ERRADO": GOTO 1560 
1670 LPRINT " CPCRO ="; BB 
1680 PRINT "AGURF-:DE OS RESULTADOS. OBRIGADO/GRACIAS" 
1690 LPRINT:LPRINT 
1700 REM >>>CABECRLHO DA TABELA>>> 
1710 A$="DIA . ( OVOS L.PQ. L.GR. L.Di. PUPAS

KB"
1720 B$= 11### ######## ########

####." 

1730 LPRINT A$ 
1740 X<1,1)=XO XXC1>=XO 
1750 F=1-N*CVC2 
1760 T=TO 

##�#### #### #######

,168, 

ADU. F .PO. 

####### ###tt###

1770 REM ****************************************************************** 
1780 REM INICIO DA SIMULACAO 
179◊- REM ****************************************************************** 
1800 REM >>>CONTADOR DE TEMPO>>> 
1810 T=T+DT 
1820 REM >>>CALCULA F"OTOPERIODOS»> · 
1830 F1= A+B*CDS<T * 3.14/180) 
1840 F2= A+B*COS((T+1) *3.14/180> 
1850 REM >>>CALCULA TEMPERATURAS(anos nao bissex�os>>>> 
1860 FOR I=l TO 14 
1870 IF T<TTCI> THEN GOTO 1900 
1880 Ir T=TT(I) THEN TE=TE<I>: I=14: GOTO 1900 
1890 TE=TECI)+CCCT-TT<I>>*CTECI+1>-TECI)J)/CTTCI+1)-TiCI>>> 
1900 NEXT I 
1910 REM >>>CONTADOR DA CONSTANTE TERMICA>>>. 
1920 KB=KB+(TE-10l*DT 
1930 REM >>>FIXA AMPLITUDE DAS TEMPERATURAS ENTRE.22 e 34 C>>> 
1940 Ir TE< 22 THEN TD=Z2 : GOTO 1980 
1950 IF TE> 34 THEN TD=34 : GOTO 1980 

.. 1960 "FD=TE 
1970 REM >>>CALCULA SOBREVIVENCIA SEGUNDO PATOGENO APLICADO>>> 

. 1980 SPC1)= (C1-(BO+B1*TD+BZ*TD:2J/100J*Z(ZJ>CC1/NJ: SPC1,=SP<1>* .5 
1990 SPCZI= <<1-IRO+R1*tD+R2*TDC2)/10Ól*Z(Zl)Cl1/N): SPIZl=SPIZ)* .5 
2000 SPC3)= <<1-(GO+G1*TD+GZ*TDC2)/100>•Z<Z>>CC1/N): SPC3J=SP(3)* .5 •>* .5 
2010 SPC4)= (C1-CBG<O>+BGl1)*TD+BGC21•TDCZJ/100l*Z<2>lCC1/N): SPC4J=f5J* .5
2020 SP15>= ((1-IRGCOJ+RG(ll*TD+QGCZ>•TDCZJ/1001•Z<2i>C(1/N): SPC5Jr 
2030 REM >>>CONTADOR DE INTERVALO DE TEMPO>>> 
2040 CD=CO+DT 
2050 REM >>>CALCULO DO TEMPO DE RESIDENCIR»> 
2060 FOR I=l TO C 
2070 PECI>=K(I)/(TE-TB) : RTCI)=PECI)/N 
2080 NEXT I 
2090 F�EM » >QUANDO FAZER TRANSFERENCIA?> »
2100 FOR I=1 TO C 
2110 IF XXCIJ=O THEN ·GOTO 2150 
2120 DG<I>= 1/CRTCI)iFJ-PCil/DT : DD<I>=DD(I)+DGCI>*D T  
2130 IF DD <I »= 1 THEN P (I )=1 :-GOTO 2150 
2140 P CI >=O 
2150 NEXT I 

· 2160 'REM >>>PRIMEIRO COMPARTIMENT.O>»



2170 DXC1,1)=0 
2180 FOR J=l TO N 
2190 DXC1,1>=DXC1,l)+CXC7,J>•290/Nl•DT 
2200 NEXT J 
2210 DX(l,1J=DXC1,1)-XC1,1)*PC11*F 
2220 REM »>SOBREVIVENCIA SEGUNDO PATOGENO APLICADO E GERACAO>>> 
2230 ON RA GOTO 2250 ,Z340 ,2430 ,2520 ,2610 
22-40 IF AA=6 THE� S0(21=ZP: GOTO 2700 
2250 ON BB-6 GOTO 2260 ,2280 ,2300 ,2320 
2260 IF KB=<913 THEN S0(2J=SPC1): GOTO 2700 
2270• SOC2J=ZP: GOTO 2700 
2280 IF KB>913 AND KB=<1869 THEN .S0(2J=SP(l): GOTO 2700 
2290 SOC2)=ZP: GOTO 2700 
2300 IF KB>1869 AND KB=<2922 THEN SOCZ)=SP(l): GOTO 2700 
2310 S0(2)=ZP: GOTO 2700 
2320 IF KB>2922 ;::lND_ KB=< 3934 THEN SO  <2) =SP C1 >: GOTO 2700 
2330 SOC2J=ZP: GOTO 2700 
23-40 ON BB-6 GOTO 2350 ,2370 ,2390 ,2-410 
2350 IF KB=<913 7HEN S0(2)=SPC2): GOTO 2700 
2360 SOCZ>=ZP: GOTO 2700 
2370 lF KB>913 AND KB=<1869 THEN S□-C2)=SPC2): GOTO 2700 
2380 SOC2)=ZP:.GOTO 2700 
2390 IF K3>1869 AND KB=<2922 THEN SOC2)=SPC2): GOTO 2700 
2-400 S0(21=ZP: GOTO 2700 
2410 IF KB>2922 ANO KB=< 3934 THEN S0(2)=SPC2): GOTO 2700 
2420 S0(2)=ZP: GOTO 2700 
2430 ON BB-6 GOTO 24'40 ,2460 ,2'480 ,2500 
2-4-40 IF' KB=<913 THEN S0(2)=SP(3): GOTO 2700 
2-450 SOCZ>=ZP: GOTO 2700 
2460 IF KB>913 AND KB=<1869 THEN S0(2)=SP(3): GOTO 2700 
2470 SOCZ>=ZP: .GOTO 2700 
2480 IF KB>1869 RND KB=<292Z THEN SOC2)=SP(3): GOTO 2700 
2490 SOCZ>=ZP: GOTO 2700 
2500 IP KB>2922 RND KB=< 3934 THEN SD<2>=SPC3>: GOTO 2700 
2510 SOC2J=ZP: GOTO 2700 
2520 ON BB-6 GOTO 2530 ,2550 ,2570 ,2590 
2530 IF KB=<913 THEN S0(2l=SP(4): GOTO 2700 
2540 S0(2)=ZP: GOTO 2700 
2)550 IF KB>913 AND KB=(1869 THEN SOC2>=SPC4): GOTO 2700 
Z$b0 50(2)=ZP: GOTO 2700 
�70 IF KB>1869 ANO KB=<Z922 THEN SOC2)=SPC4): GOTO 2700 
2580 SOC2l=ZP: GOTO 2700 
2590 IF KB>Z922 AND f(B=< 3934 THEN SO CZ)=SP C4): GOTO 2700 
2600 SO<Z>=ZP: GOTO 2700 
2610 ON BB-6 GOTO 2620 ,2640 ,2660 ,2680 
2620 IF KB=<913 THEN S0(2)=SPC5): GOTO 2700 
2630 S0(2)=ZP: GOTO 2700 
26-40 IF KB>913 AND KB=<1869 THEN SOC2);.,SPC5): GOTO 2700 
2650 SO { Z) =Z?·: GOTO 27 00 
2660 IF KB>1869 RND KB=<2922 THEN SOC2)=SPC5>: GOTO 2700 
2670 S0(2)=ZP: GOTO 2700 
2680 IF' KB)2922 AND KB=< 3934 THEN SOCZ>=SPC5): GOTO 2700 
2690 S0(2)=ZP: GOTO 2700 

�169. 

2700 REM »>TRRNSFERENCIA NAS PRIMEIRAS CLASSES DE CADA COMPARTIMENTO<Z-->C>>>> 
- 2710 FOR I=Z TO C

2720 DXCI,1l=X<I�l,N)*SD(I-1)*P<I-l>*F-XCI,l>*PCI>*F
2730 NEXT I
2740 REC'T >>>TF:ANSFEF-:ENCHl ENTRE CLASSES INTERMEDIARIAS»>
27so FoR·· t,;1 fü ·e·-· -- - · ,- ---'-----. - - �- ·- - - -� -
2760 FOR J=2 TO N

.2770 DX<I,J>=<XCI,J-1)*SDCI>-X<I,J>>*PCI>*F
2:z780 NEXT J :  NEXT I
,y2790 �:EM »>PROPOPCAO DE LP.RVAS EM DIAPAUSA»>

. 2800 PD=1/(l+EXP{CTl1>+CTC2>*F1>>•1/ll+EXPCCTC3)+CTC4)*TE>> 
2810 IF TE<BD AND F2<F1 THEN Pl4)=0 
2820 DXC4,l)=X(3,N>*Pl3)*F*PD-XC4,11•P<Li)*F 
2830 DXC5,11=X<4,N)*Pl4)*F*Z(4)+XC3,N)�PC31*F*(1-PD>-X<S,l)*P(5)•F 
28-40 REM >>>r'EMEAS ULTIMO COMPARTIMENTO (,➔ue oviposí ta:rarn) >>> 
2850 FOR J=2 TO N 
2860 DX<7,J)=XC7,J-1>*.77-XC7,J)*P(7)*F 
2870 NEXT J 
2880 REM >>>ATUALIZACAO DO CONTEUDD DE CADA CLASSE>>> 
2890 FOR I=l TO C 



2900 FOR J=l TU N 
2910 X<I,J>=X<I,J)+DX<I,J) 
2920 NEXT J :  NEXT I 
2930 REM >>>TOTAL DOS COMPARTIMENTOS>>> 
2940 FOR !=1 TO C 
2950 XX <I>=O 
".29'60 FOR J=1 TO N 
�70 XXCI)=XX<I>+XCI,J) 
�980 NEXT J 
2ffO NEXT I 
3000 IF.T>TM THEN GOTO 319Ó 
3010 IF, CO>=IP THEN GOTO 3030 
3020 GOTO 1810 
3030. CO=O ! 

t 1 7 O, 

3040 REM **************************-1Ht-1H1-***iH!-*iH!-*iH!-*iH!-*-1Ht****-****iH!-******** 
. 3050 REM TABELA .. 
3060 REM *************************-***************************iHHI-********* 
3070 LPRINT USING B$;T;INTCXX(1>l;INTCXX(2));INT(XXC3));INTCXXC4));!NTCXX(5)>; 

lNT(XX(6));INT(XX<7»;KB 
3080 REM >>>CONTADOR PARA VARIAVEIS DA TABELA>>> 
3090KK=KK+1 
3100 REM >>>VARIAVEIS DA TABELA>>> 
3110 OV<f(K)=XX (1) 

3120 LP(KK>=XX<Zl 
3130 LGCKK)=XXC3l 
3140 LDCKK>=XX<-4> 
3150 PU(KK)=XXC5> 
3160 ADCKK)=XXC6) 
3170 FPCKK)=XX<7> 
3180 GOTO 1810 
3190 END 


