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Resumo - Silva, A.C., A. Batista Filho, L.G. Leite, F.M. Tavares, A. Raga & F.S. Schmidt. 2010. Efeito de
nematoides entomopatogênicos na mortalidade da mosca-do-mediterrâneo, Ceratitis capitata, e do gorgulho-
da-goiaba, Conotrachelus psidii.

Entre os insetos pragas mais frequentes e limitantes à produção de frutas, incluem-se a mosca-do-
Mediterrâneo, Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) e o gorgulho da goiaba, Conotrachelus psidii (Coleoptera:
Curculionidae). O objetivo do trabalho foi avaliar a virulência de sete isolados de nematoides entomopatogênicos
(NEPs) dos gêneros Steinernema e Heterorhabditis contra a mosca-do-Mediterrâneo em laboratório e casa de
vegetação, e o potencial de Heterorhabditis indica no controle desse inseto e do gorgulho da goiaba em condições
de campo. Foram realizados cinco experimentos, sendo um em laboratório, três em casa de vegetação e um
em campo. A mosca-do-Mediterrâneo mostrou-se suscetível aos nematoides nos estágios de pré-pupa e pupa
com um dia de desenvolvimento, tendo H. indica isolado IBCB n5 sido o mais virulento. No teste de campo,
o nematoide H. indica IBCB n5, aplicado nas dosagens de 1 e 10 JI / cm², foi bem mais eficiente contra a
mosca-do-Mediterrâneo (mortalidades de 66 e 93 %) que para o gorgulho da goiaba (33 e 50 %), tendo todos
esses tratamentos diferido significativamente da testemunha.
Palavras-chaves: controle biológico, Heterorhabditis indica, pragas de frutíferas.

Summary - Silva, A.C., A. Batista Filho, L.G. Leite, F.M. Tavares, A. Raga & F.S. Schmidt. 2010. Effect of
entomopathogenic nematodes on the mortality of the fruit fly Ceratitis capitata and of the guava weevil Conotrachelus
psidii.

The fruit fly Ceratitis capitata and the guava weevil Conotrachelus psidii are two important insect pests of fruit
crops. This research aimed to evaluate the virulence of  seven strains of  heterorhabditid and steinernematid
nematodes (EPNs) against the fruit fly through laboratory (1) and greenhouse (3) tests, and the efficacy of
Heterorhabditis indica IBCB n5 against these two insects in one field experiment. It was demonstrated that the
fruit fly was susceptible to the EPNs when exposed at the biological phases of pre-pupa and as one-day old
pupa, being H. indica IBCB n5 the most virulent. In the field test, H. indica IBCB n5, applied at the dosages of
1 and 10 IJ / cm2, proved to be more virulent to the fruit fly (mortality ranging from 66 to 93 %) than to the
guava weevil (mortality ranging from 33 to 50 %), and these treatments differed from the control.
Key words: biological control, Heterorhabditis indica, insect pests of  fruit plantations.

ARTIGO

Introdução
A conhecida mosca-do-Mediterrâneo, Ceratitis

capitata (Diptera: Tephritidae), e o gorgulho-da-goiaba,

Conotrachelus psidii (Coleoptera: Curculionidae), são
pragas muito importantes de fruteiras no Brasil,
especialmente da goiabeira. Esses insetos causam



32 Vol. 34(1) - 2010

Alexandre C. da Silva, Antonio Batista Filho, Luís G. Leite, Fernando M. Tavares, Adalton Raga & Fabio S. Schmidt

manchas, perfurações e destruição da polpa nos frutos
atacados, onerando os custos de produção e gerando
prejuízos consideráveis; por se tratarem de pragas
quarentenárias, também restringem a comercialização
dos frutos pelos países produtores no mercado
internacional. Ressalta-se, ainda, a dificuldade de
controle dessas espécies por meio de inseticidas
químicos (Innocenzi et al., 2001; Hoffmann et al., 2004).

A mosca-do-Mediterrâneo é um díptero da família
Tephritidae que ataca grande número de fruteiras. As
fêmeas depositam os ovos no interior de frutos e as
larvas, após eclodirem, se desenvolvem até o terceiro
ínstar ao longo de 12 dias, alimentando-se da polpa.
A pupação ocorre no solo e, decorridos 12 dias,
emergem os adultos (Malavasi et al., 1980; Nascimento
& Zucchi, 1984). Por sua vez, o gorgulho-da-goiaba,
um coleóptero curculionídeo, tem a capacidade de
causar danos tanto na fase larval quanto na adulta. A
larva pode ocasionar danos ao fruto como podridão
e queda precoce, além de favorecer o ataque por
outras pragas ou patógenos. Já os adultos danificam
órgãos como pecíolos, botões florais, pedúnculos e
frutos. Após o acasalamento, as fêmeas realizam
perfurações nos frutos de goiaba ainda verdes e ali
podem depositar até 15 ovos por dia. A larva eclode
e migra para o interior do fruto, alimentando-se da
polpa. Após 16 dias, a larva abandona o fruto e
penetra o solo, no qual chega a permanecer por meses
como pré-pupa, até transformação em pupa. A fase
de pupa é relativamente curta, com 16 dias de duração
em média, e o inseto adulto emergido pode
permanecer enterrado por várias semanas antes de
abandonar o solo e reiniciar o ciclo (Orlando et al.,
1974; Martinez & Cásares, 1983; Bailez et al., 2003).

Entre os agentes avaliados no biocontrole dessas
duas pragas, os nematoides entomopatogênicos

(NEPs) dos gêneros Steinernema e Hetrorhabditis têm
se mostrado promissores, em função da relação
mutualística que mantêm com bactérias simbiontes,
que introduzem no corpo dos insetos e lhes causam
morte rápida. O potencial desses nematoides para uso
como bioinseticidas deve-se também à comprovada
virulência para estádios biológicos de insetos
encontrados no solo, ao desenvolvimento de eficientes
métodos de produção massal e à descoberta de novas
espécies e isolados (Leite & Ferraz, no prelo).

O presente estudo teve os seguintes objetivos: (1)
avaliar, sob condições de laboratório, a virulência de
isolados de Steinernema e Heterorhabditis contra pupas
de C. capitata; (2) avaliar, em casa de vegetação, a
eficiência desses isolados sobre larvas e pupas de C.
capitata quando aplicados em diferentes dosagens; e
(3) avaliar, sob condições de campo, a eficiência do
isolado de H. indica definido como mais virulento nos
estudos de laboratório e casa de vegetação, contra C.
capitata e C. psidii.

Material e Métodos
Foram realizados cinco experimentos, sendo um

em laboratório (nº. 1), três em casa de vegetação (nº.
2, 3 e 4) e um (nº. 5) em condições de campo. Os
experimentos de laboratório e casa de vegetação
foram realizados no Laboratório de Controle
Biológico do Instituto Biológico, em Campinas (SP).
O experimento de campo foi feito em pomar
comercial de goiaba (ver item 7) sob cultivo orgânico.

1) Inóculo de nematoides. Nos estudos
conduzidos, foram utilizados isolados de
Heterorhabditis e Steinernema (Tabela 1), que se
encontram depositados na Coleção de Nematoides
Entomopatogênicos do Banco de Entomopatógenos
“Oldemar Cardim Abreu”, pertencente ao Instituto

Tabela 1 - Isolados de nematóides entomopatogênicos utilizados nos experimentos.

Nematoide Isolado Origem Procedência

Steinernema carpocapsae IBCB n2 Solo Flórida (EUA)
Heterorhabditis indica IBCB n5 Solo / citros Itapetininga (SP)
Steinernema brazilense IBCB n6 Solo / mata Porto Murtinho (MS)
Heterorhabditis sp. IBCB n10 Solo / manga Santa Fé do Sul (SP)
Steinernema sp. IBCB n25 Solo / mata Mogi Guaçu (SP)
Steinernema sp. IBCB n31 Solo / mata Naviraí (MT)
Steinernema sp. IBCB n35 Solo / mata Mogi Mirim (SP)
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Biológico (Goulart et al., 2003). Os nematoides usados
foram multiplicados em larvas de Galleria mellonella L.
(3º. ao 5º. ínstar), criadas em dieta artificial conforme
descrito por Machado (1988). Os nematoides foram
coletados na forma de juvenis infectantes e usados
dentro do período de dez dias após a coleta.

2) Obtenção dos insetos. Os exemplares de C.
capitata foram obtidos de criação em dieta artificial
mantida pelo laboratório de Entomologia
Econômica do Instituto Biológico, em Campinas (SP),
de acordo com a metodologia de Raga et al. (1996).
Os exemplares de C. psidii foram obtidos a partir de
frutos de goiaba atacados, coletados em pomares de
goiaba no Sítio Roncáglia, situado no município de
Valinhos (SP).

3) Experimento 1 (laboratório). Avaliou-se a
virulência de sete isolados de NEPs frente a
exemplares de C. capitata na fase de pupa com um
dia de desenvolvimento, na dosagem de 50 JI / inseto.
Foram oito tratamentos, representados por sete
isolados de NEPs e uma testemunha: Steinernema
carpocapsae IBCB n2; Heterorhabditis indica IBCB n5; S.
brazilense IBCB n6; Heterorhabditis sp. IBCB n10;
Steinernema sp. IBCB n25; Steinernema sp. IBCB n31;
Steinernema sp. IBCB n35; e testemunha (água
destilada).

Os tratamentos foram constituídos por dez
repetições, cada uma delas formada por dez pupas
agrupadas em recipiente plástico (9 cm de diâmetro
por 5 cm de altura) contendo 419 g de substrato
arenoso (e” 70% de areia de acordo com Santos et
al., 2005) com 10 % de umidade (massa / massa),
nos quais as pupas foram enterradas a 1 cm de
profundidade. Posteriormente, com auxílio de pipeta
plástica, foi aplicado volume de 1 ml de suspensão
contendo nematoides sobre o substrato de cada pote,
equivalendo a 50 JI / inseto. Os potes foram vedados
com tecido tipo tule para permitir a aeração e evitar
o escape dos adultos após a emergência, e
acondicionados em câmara Fitotrom com temperatura
e luminosidade controladas (T = 25 + 1 ºC e fotofase
de 12 horas). As avaliações foram feitas 12 dias após
a aplicação, anotando-se o número de adultos de C.
capitata emergidos por parcela (pote).

4) Experimento 2 (casa de vegetação). Repetiu-
se o experimento 1, apenas que sob condições de

casa de vegetação e aplicando-se os NEPs em duas
dosagens (50 e 100 JI / inseto) e não em uma única.
Os 15 tratamentos estabelecidos (sete isolados x duas
dosagens + testemunha sem NEPs) foram repetidos
dez vezes, sendo cada parcela formada por dez pupas
dispostas no interior de um recipiente plástico (13 cm
de diâmetro por 9 cm de altura), contendo 1.882 g
de substrato arenoso com 10 % de umidade (massa
/ massa) como substrato. As pupas foram enterradas
a 1 cm de profundidade. A aplicação da suspensão
do nematoide, nas duas dosagens estipuladas, foi feita
na superfície do substrato, com o auxílio de pipeta
plástica, usando-se 1 ml de suspensão por pote. Os
potes, fechados com pano tipo tule para evitar a evasão
dos adultos emergidos, foram mantidos em casa de
vegetação por 12 dias, sob temperaturas variando entre
22 e 27 °C. Após 12 dias da aplicação, foi feita a
avaliação da mortalidade pupal, com base no número
de adultos emergidos dentro dos potes.

5) Experimento 3 (casa de vegetação). Os
quatro isolados definidos como mais virulentos para
C. capitata, nos dois ensaios anteriores - H. indica IBCB
n5, S. brazilense IBCB n6, Heterorhabditis sp. IBCB n10
e Steinernema sp. IBCB n25 - foram novamente
avaliados, apenas que nas dosagens de 100 e 200 JI /
inseto. Os procedimentos utilizados foram os mesmos
do teste anterior, tendo variado a temperatura dentro
da casa de vegetação entre 21 e 28 °C.

6) Experimento 4 (casa de vegetação). Este
ensaio foi semelhante ao anterior, porém foram
utilizadas pré-pupas de C. capitata, liberadas na
superfície do substrato; as dosagens foram de 50 e
100 JI / inseto. A temperatura ao longo do
experimento, dentro da casa de vegetação, variou entre
22 e 28 °C.

 7) Experimento 5 (campo). Heterorhabditis indica
IBCB n5, selecionado anteriormente como o isolado
de NEP mais virulento para C. capitata, foi avaliado
quanto ao seu efeito na mortalidade tanto dessa espécie
como de C. psidii, em ensaio realizado em pomar
comercial de goiaba, cultivar Kumagai, sob cultivo
orgânico, espaçamento de 6 x 6 m, conduzido sob
poda total, no Sítio Roncáglia, situado no município
de Valinhos, SP (22° 58’ 14’’S, 46° 60’ 45’’N). O
experimento foi instalado em 19 / 3 / 2008, com
seis tratamentos, representados pelo nematoide
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testado, aplicado nas dosagens de 1 e 10 JI / cm2, e
respectivas testemunhas, não tratadas. Para cada
tratamento, houve seis repetições, distribuídas ao acaso
sobre o solo na região da copa de uma planta de
goiaba, em uma área de 6 m2 (2 x 3 m). Cada
repetição foi representada por seis insetos agrupados
dentro de um envelope de 15 x 15 cm, preparado
com tela de plástico (malha 12 fios / cm) e com as
bordas laterais e basal fechadas com grampos. Os
envelopes foram preenchidos com solo do local até
a metade do seu volume, sendo então parcialmente
enterrados no solo mantendo a abertura (borda não
grampeada) voltada para a parte superior. Os
tratamentos, representados por uma planta de
goiabeira cada, foram distribuídos ao longo de uma
linha da cultura, separados entre si por uma planta
não tratada (neutra).

Nas áreas delimitadas, previamente ao enterrio dos
envelopes, eventuais plantas daninhas foram eliminadas
com o auxílio de enxada. Após o enterrio, os envelopes
foram preenchidos parcialmente com o solo e, em
seguida, infestados no seu interior com seis insetos de
C. capitata e C. psidii, ambos na fase de pré-pupa. Após
a liberação dos insetos, as áreas foram pulverizadas
com o nematoide nas duas dosagens e os envelopes
fechados com grampo. O NEP foi aplicado em
suspensão aquosa com pulverizador costal de 20 litros,
usando-se um litro por tratamento (planta).

O experimento foi conduzido por 12 dias, sendo

irrigado diariamente com micro- aspersores por dois
períodos de 30 minutos. Decorrido o prazo de 12
dias, os envelopes foram desenterrados e levados ao
Laboratório de Controle Biológico do Instituto
Biológico. Após abertos, foram determinados, nos
seus interiores, os números de adultos emergidos de
C. capitata e de larvas mortas de C. psidii.

8) Análise estatística. Os dados obtidos de
mortalidade de insetos foram transformados em arco
seno 100/x  e submetidos à análise de variância
(ANOVA), comparando-se as médias pelo teste de
Tukey (P < 0,05) com o aplicativo SPSS 10.0.

Resultados e Discussão
1) Experimento 1 (laboratório). Os cinco NEPs

mais virulentos para pupas de C. capitata foram
Steinernema sp. IBCB n35, S. brazilense IBCB n6,
Heterorhabditis sp. IBCB n10, Steinernema sp. IBCB n25
e H. indica IBCB n5, que proporcionaram taxas de
mortalidade variáveis de 33,8 a 53,8 %, na dosagem
de 50 JI / pupa (Figura 1), havendo diferença
significativa desses tratamentos com relação à
testemunha (F = 17,8; P < 0,001). Já S. carpocapsae
IBCB n2 e Steinernema sp. IBCB n31 não apresentaram
o mesmo desempenho, com taxas de apenas 11 e 17
%, respectivamente, não diferindo da testemunha (F
= 17,8; P = 0,088).

O estudo ora conduzido em laboratório
evidenciou que pupas de C. capitata são suscetíveis à

Figura 1 - Mortalidade (Média ± erro padrão) de C. capitata exposta na fase de pupa a isolados de Steinernema (S) e Heterorhabditis (H)
na dosagem de 50 JI / inseto. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5 % de significância pelo teste de Tukey.
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ação de certos isolados de Heterorhabditis e Steinernema,
alcançando-se mortalidade de até 53,8 %. São poucos
os estudos avaliando a ação de NEPs sobre moscas
de frutas na fase de pupa, principalmente em relação
às espécies dos gêneros Ceratitis e Anastrepha, e os
resultados desses trabalhos mostraram-se
controversos. Beavers & Calkins (1984) avaliaram a
suscetibilidade de diversos estágios biológicos de
Anastrepha suspensa a diferentes táxons de Steinernema e
Heterorhabditis, obtendo mortalidade de larvas e
adultos de até 90,7 e 91,7 %, respectivamente. No
entanto, a fase de pupa praticamente não foi suscetível,
obtendo-se mortalidade máxima de 1,1 %, bem
diferente dos resultados obtidos no presente estudo.
Ainda, Laborda et al. (2003) avaliaram a suscetibilidade
de larvas e pupas de C. capitata ao produto “Biorend
C” (mistura de Steinernema spp. e quitosan, Idebio/
ABF, Espanha), verificando mortalidade larval superior
a 90 %, mas sem efeito sobre a fase de pupa.

Por outro lado, para moscas de outros gêneros da
mesma família Tephritidae, os resultados já foram
diferentes. Por exemplo, avaliando a patogenicidade
de S. carpocapsae, S. riobrave e H. bacteriophora sobre
larvas no final do último ínstar e pupas de Bactrocera
zonata, Attalla et al. (2002) obtiveram taxas de
mortalidade entre 28,72 e 91,49 % para larvas e entre
16,67 e 93,70 % para pupas. Koppler et al. (2003)
avaliaram S. carpocapsae e S. feltiae frente a Rhagoletis
cerasi, obtendo mortalidade de larvas e pupas de 54 e
70 %, respectivamente.

O nematoide menos virulento para pupas de C.
capitata foi S. carpocapsae, resultando em apenas 11 %
de mortalidade dos insetos (Figura 1). Em estudos
afins, vale destacar, S. carpocapsae mostrou-se bastante
virulento para esse inseto quando exposto no último
ínstar larval. Assim, Rohde (2007) obteve 99,49 % de
mortalidade de larvas na dosagem de 274 JI / larva.
Ao expor larvas de terceiro ínstar aos isolados All e
Mexicano em três dosagens, Lindegren et al.(1990)
obtiveram taxas de mortalidade de 46 a 87 % para
All e de 91 a 99,6 % para Mexicano. Stark & Lacey,
1999 e Gazit et al., 2000, citados por Grewal et al.
(2001), consideraram de modo mais abrangente as
larvas das moscas das frutas bem mais suscetíveis à
ação dos NEPs do que as suas pupas. A baixa virulência
de S. carpocapsae IBCB n2 sobre pupas de C. capitata

observada neste ensaio pode estar relacionada a
diversos fatores. Entre eles inclui-se o comportamento
de emboscada (ambush) característico desse nematoide,
pelo qual permanece na superfície do substrato ou
próximo dele, no geral apoiado sobre a cauda,
esperando para atacar insetos que transitem pelo local
(Alatorre-Rosas & Kaya, 1990; Gaugler et al., 1988).
Considerando que as pupas constituem estádio
biológico imóvel e que, no presente estudo, foram
enterradas a 1 cm de profundidade, as mesmas
estiveram menos expostas à área de atuação do NEP,
que se restringe mais a superfície do solo. Por outro
lado, a fase de pré-pupa é relativamente ativa e,
quando liberada na superfície tratada do solo, antes
de se aprofundar no substrato pode ficar mais exposta
à ação do nematoide.

2) Experimento 2 (casa de vegetação). Nas
dosagens de 50 e de 100 JI / pupa, os tratamentos
H. indica IBCB n5, S. carpocapsae IBCB n2, S. brazilense
IBCB n6, Heterorhabditis sp. IBCB n10, Steinernema sp.
IBCB n25, Steinernema sp. IBCB n31 e Steinernema sp.
IBCB n34 diferiram significativamente da testemunha
quanto à mortalidade de C. capitata (F = 35,549; P <
0,001) (Figura 2); H. indica proporcionou os melhores
resultados, com taxas de 59 e 84 % para as duas
dosagens, respectivamente. Steinernema sp. IBCB n31
e S. carpocapsae IBCB n2 apresentaram as menores
taxas de mortalidade, confirmando os dados obtidos
no laboratório (experimento 1).

Nesse teste foram confirmados os resultados
obtidos em laboratório, tendo H. indica sido o mais
virulento para C. capitata, exposto na fase de pupa. A
dosagem de 50 JI / inseto proporcionou níveis de
mortalidade semelhantes aos obtidos com a mesma
dosagem no teste de laboratório, para todos os
nematoides testados. Ao que tudo indica, isso se deveu
a uma adequada padronização na instalação e
condução dos ensaios e ao grande número de
repetições (10) utilizadas. Não houve diferença
significativa entre as dosagens para cada nematoide,
exceto para o H. indica (59 % na menor dosagem e
84 % na maior). Essa maior resposta com o aumento
da dosagem foi verificada também por Tavares (2006)
quando comparou H. indica com S. brazilense IBCB
n6 frente a adultos do bicudo da cana-de-açúcar,
Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae).
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Figura 2 - Mortalidade (Média ± erro padrão) de C. capitata exposta na fase de pupa à isolados de Steinernema (S) e Heterorhabditis (H)
nas dosagens de 50 e 100 JI / inseto. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5 % de significância pelo teste de
Tukey.
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3) Experimento 3 (casa de vegetação). H. indica
mostrou-se novamente o mais virulento frente a
pupas de C. capitata, diferindo significativamente dos
demais tratamentos nas duas dosagens testadas, ou
seja, 100 e 200 JI / inseto (F = 55,506; P < 0,001),
com mortalidade do inseto de 88 e 87 %,
respectivamente (Figura 3). Os demais nematoides,
Heterorhabditis sp. IBCB n10, Steinernema sp. IBCB n25
e S. brazilense IBCB n6, proporcionaram níveis de
mortalidade variando de 56 a 68 %, também diferindo
significativamente da testemunha (F = 55,506; P <
0,001). Obteve-se a mesma tendência de virulência
para os NEPs, confirmando os resultados dos testes
anteriores. Destacaram-se os fatos de que, na dosagem
de 100 JI / inseto, H. indica proporcionou o mesmo
nível de mortalidade (88 %) que no experimento 2 e
que na dosagem de 200 JI / inseto não houve aumento
dessa taxa (87 %). Esse limiar máximo de mortalidade,
obtido na dosagem de 100 JI / inseto, pode contribuir
para a determinação das dosagens mais recomendadas
no uso futuro desse nematoide.

4) Experimento 4 (casa de vegetação). H. indica
mostrou-se novamente o mais virulento entre os
NEPs avaliados, mas agora frente a pré-pupas de C.
capitata nas dosagens de 50 e 100 JI / inseto, diferindo
significativamente dos demais tratamentos na maior
dosagem (Figura 4) (F = 61,569; P < 0,001). Esse
ensaio com pré-pupas apresentou resultados muito

semelhantes aos do experimento 2, realizado com
pupas, utilizando-se as mesmas dosagens, o que
evidencia um nível semelhante de suscetibilidade para
as fases de pré-pupa e pupa com 1 dia de idade de C.
capitata frente aos NEPs testados. Segundo Rohde
(2007), S. carpocapsae e Heterorhabditis sp. RSC01
também foram bastante virulentos para a mosca-das-
frutas C. capitata exposta aos nematoides nas fases de
pré-pupa e pupa com um dia de desenvolvimento.

De modo geral, as larvas de insetos que atacam a
parte aérea da planta, como das moscas-das-frutas e
do gorgulho-da-goiaba, tendem a ser bastante
suscetíveis a NEPs em estudos de laboratório (Kaya
et al., 1993). Considerando que o ambiente preferido
dos NEPs para atuação é o solo, os estádios biológicos
das moscas das frutas e do gorgulho da goiaba que
constituem seus alvos preferenciais ficam restritos as
pré-pupas e pupas, os quais ocorrem no solo.

No presente estudo, a suscetibilidade observada
também para a fase de pupa com um dia de idade,
além da fase de pré-pupa, pode vir a contribuir para
o controle da mosca-do-Mediterrâneo a campo, já
que a limitação da suscetibilidade apenas à fase de
pré-pupa, com 3–6 horas de duração, poderia deixar
o inseto exposto à ação de NEPs por muito pouco
tempo. Visando conhecer melhor a suscetibilidade de
C. capitata a NEPs, novos estudos devem ser
realizados para avaliar a suscetibilidade de pupas com
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diferentes idades pelo período de dez dias, que é o
tempo de duração dessa fase na temperatura de 25
°C (Raga et al., 1997).

5) Experimento 5 (campo). Na avaliação da
mortalidade em campo da mosca-do-Mediterrâneo
e do gorgulho-da-goiaba devido a aplicação de H.
indica IBCB n5, todos os tratamentos com nematoide
diferiram significativamente da testemunha (F =
37,236; P < 0,001) (Figura 5). O isolado mostrou-se

bem mais eficiente contra C. capitata, com taxas de
mortalidade de 66 e 93 % nas dosagens de 1 e 10 JI /
cm², respectivamente, do que contra C. psidii, com
taxas de 33 e 50 %, respectivamente. Os níveis de
mortalidade de C. capitata obtidos com a dosagem
de 1 JI / cm2 a campo foram ligeiramente superiores
aos obtidos em laboratório e casa de vegetação,
quando o nematoide foi avaliado na dosagem de 50
JI / inseto (taxas variando de 53,8 a 59 %),

Figura 3 - Mortalidade (Média ± erro padrão) de C. capitata exposta na fase de pupa à isolados de Steinernema (S) e Heterorhabditis (H)
nas dosagens de 100 e 200 JI / inseto. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5 % de significância pelo teste
de Tukey.
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Figura 4 - Mortalidade (Média ± erro padrão) de C. capitata exposta na fase de pré-pupa à isolados de Steinernema (S) e Heterorhabditis
(H) nas dosagens de 50 e 100 JI / inseto. Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5 % de significância pelo teste
de Tukey.
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independentemente de o inseto ter sido exposto como
pré-pupa ou pupa. Esse fato é indicativo de que a
dosagem de 1 JI / cm2, aplicada em uma área de 6
m2 (2 x 3 m) contendo 36 insetos na fase de pré-
pupa, agrupados em seis pontos da área, equivale à
dosagem de pelo menos 50 JI / inseto testada em
laboratório. Dessa forma, considerando que cada
inseto pode ter sido atacado por 50 juvenis infectivos,
seis insetos agrupados em cada envelope poderiam
ter sido atacados por 300 nematoides, ou seja, pelos
nematoides presentes em uma área com pelo menos
10 cm de raio. Segundo Leite & Ferraz (no prelo),
algumas espécies de NEPs, entre eles H. indica,
caracterizam-se por comportamento de busca ao
hospedeiro (cruiser nematodes), chegando a deslocar-se
a 25 cm de profundidade no solo à procura de insetos
de pouca mobilidade. No geral, NEPs localizam o
inseto hospedeiro pela detecção de produtos de
excreção deste liberados no ambiente e/ou pela
percepção de gradientes de temperatura e de níveis
de CO2 ocorrentes à medida que os dois organismos
se aproximam.

Toledo et al. (2005) avaliaram a virulência de H.
bacteriophora sobre larvas de Anastrepha ludens obtendo
CL50 de 115 JI / cm2 em laboratório. Em condições
de campo, obtiveram taxas de mortalidade de 47 e
76 % nas dosagens de 115 e 345 JI / cm2,

respectivamente. Ressalvado o fato de que se tratavam
de espécies de nematoides e de insetos diferentes nos
dois estudos a campo, observa-se que as taxas obtidas
no presente experimento (de 67 e 93 % para as
dosagens de 1 e 10 JI / cm2) foram superiores às
relatadas por esses autores, apesar das dosagens muito
mais elevadas por eles utilizadas.

A eficiência de H. indica contra o gorgulho da
goiaba foi relativamente baixa, com taxas de
mortalidade entre 33 e 50 % para as dosagens de 1 e
10 JI / cm2, respectivamente. Diversos estudos já
foram realizados com NEPs visando ao controle dessa
praga, tendo sido verificado, em ensaio de laboratório
(Dolinski et al., 2006), que H. indica Hom 1 foi um
dos isolados mais virulentos para as suas larvas de
último instar, juntamente com H. baujardi. Nesse
mesmo estudo, mas sob condição de casa de vegetação
e aplicado em dosagens equivalentes a 100 e 200 JI /
inseto, H. baujardi proporcionou taxas de mortalidade
de larvas variáveis de 30 a 58 %, semelhantes a aquelas
obtidas no presente experimento.

Resultados próximos ao do presente ensaio também
foram obtidos por Del Valle et al. (2008) quando
avaliaram, em casa de vegetação, o efeito de H. baujardi
na mortalidade de C. psidii mediante o enterrio de larvas
de G. mellonella infectadas com o nematoide em potes
contendo quatro larvas do gorgulho. Os autores

Figura 5 - Mortalidade (Média ± erro padrão) de Ceratitis capitata e Conotrachellus psidii expostos na fase de pré-pupa ao nematóide
Heterorhabditis indica IBCB n5 nas dosagens de 1 e 10 JI/cm2 sob condição de campo. Test-Cer = testemunha Ceratitis, test-Com =
testemunha Conotrachelus, Cer = C. capitata e Con = C. psidii. Médias seguidas de letras distintas diferem ao nível de 5 % de significância
pelo teste de Tukey.
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obtiveram taxas de mortalidade de até 51 %, esta
alcançada na dosagem de seis larvas infectadas por pote.
Ainda nesse estudo, avaliando as mesmas dosagens em
teste de campo, os autores somente obtiveram diferenças
significativas na mortalidade do C. psidii em relação à
testemunha quando o NEP foi aplicado em uma
dosagem muito elevada, qual seja, de seis larvas infectadas
por parcela de 0,25 m2 contendo 50 larvas do gorgulho,
o que representava 24.000 larvas infectadas de G. mellonella
/ ha.

Essa suscetibilidade relativamente baixa do gorgulho
a NEPs, conforme relatado por Del Valle et al. (2008), é
devida um engrossamento no tegumento do inseto
quando alcança a fase de pré-pupa. Segundo esses autores,
essa fase é morfologicamente semelhante à fase larval de
último ínstar, porém de menor tamanho, havendo uma
perda de umidade a partir do tegumento na transição
para a fase de pré-pupa.

No experimento 5, realizado a campo, foi observada
a formação de um envoltório ao redor do corpo do
gorgulho, ao que tudo indica decorrente da aglomeração
de argila pela umidade resultante de secreções liberadas
pelo tegumento do inseto. Todavia, tal envoltório não
foi verificado dentro de potes plásticos contendo areia,
sugerindo que algum material presente no solo da região,
como húmus, possa ter contribuído para a formação
do envoltório. Esse envoltório, além do tegumento mais
espesso do inseto na fase de pré-pupa, pode ser causa
de maior proteção ao gorgulho contra NEPs ao longo
dos seis meses de duração dessa etapa do ciclo de vida
passada no solo.

A metodologia utilizada no experimento 5
afigurou-se bem adequada já que ocorreu baixa
mortalidade de C. capitata e de C. psidii nas testemunhas
(6,6 % para ambos), diferentemente do verificado no
teste de campo realizado por Del Valle et al. (2008)
em que a mortalidade do gorgulho da goiaba na
testemunha foi de 80 %.
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