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Resumo 

    A espécie de coleóptero Diabrotica speciosa tem 
apresentado importância no setor econômico devido seu 
impacto em culturas como milho e soja, porém, o 
combate dessa espécie é realizado através de 
defensivos agrícolas, compostos esses que podem trazer 
desequilíbrio para o meio ambiente e até mesmo danos à 
saúde humana. Diante do exposto, faz se necessário 
novas formas de controle, como por exemplo, o controle 
biológico a fim de minimizer os males causados pelo 
controle químico. Esse trabalho tem como objetivo 
avaliar histologicamente o efeito da radiação ionizante 
nas gônadas masculinas de D. speciosa com vistas à 
Técnica do Inseto Estéril (SIT). Para isso foram utilizados 
três grupos experimentais, sendo um grupo controle não 
irradiado e os demais grupos expostos em diferentes 
níveis de radiação ionizante X (doses de 70Kv e 80 Kv). 
A análise histológica dos grupos irradiados mostrou que 
não houve alteração nas células germinativas, e 
portanto, a radiação X não se mostrou efetiva na indução 
da esterilidade dos animais em estudo. 

Introdução  

    Estudo morfológico das gônadas de animais 
irradiados, tem sido uma ferramenta muito utilizada na 
comprovação da esterilidade durante a realização da 
Técnica do Inseto Estéril (SIT). Esta técnica que utiliza 
radiação gama, de custo elevado e difícil acesso, 
possibilita o controle de pragas em lavouras de grande 
importancia econômica sem causar desequilíbro ao meio 
ambiente e a saúde dos animais, inclusive ao homem. 
    Por ser considerada uma importante ferramenta que 
contribui para o Manejo Integrado de Pragas, e, pela 
escassez de estudos sobre o tema em coleópteros-praga 
no Brasil, métodos alternativos para a realização da SIT, 
como o uso de radiação X proposto no presente estudo, 
são de grande importância para avanços científicos 
nesta área. 

Material e Métodos 

    Machos adultos de Diabrotica speciosa foram divididos 
em 3 grupos experimentais: Grupo I – Controle (C):  não 
irradiados (n=5); Grupo II – Experimental (E), o qual foi 
subdivido em dois grupos: E-70Kv – 6 sessões de 
radiação X intensidade 70Kv por 0,10 segundos a 10mA 
e E-80Kv – 6 sessões de radiação ionizante X, 
intensidade 80Kv por 0,10 segundos a 10 mA (n=5). 

    Para a análise histológica, machos adultos (controle e 
irradiados) do coleóptera em estudo foram dissecados 
sob lupa em tampão cacodilato de sódio 0,1M, pH 7,2 
para a retirada das gônadas masculinas que foram  
desidratadas em soluções crescentes de etanol, 

incluídas em historesina Leyca e coradas com 
Hematoxilina-Eosina (MOREIRA, 2007). 

Resultados e Discussão 

    A análise histológica das gônadas masculinas de 

Diabrotica especiosa do grupo controle, apresentou 

aspecto normal das células germinativas. Da mesma 

forma, os grupos que receberam radiação X, nas doses 

de 70Kv e 80Kv mostraram aspectos semelhantes ao 

observado no grupo controle, não apresentando qualquer 

anormalidade em relação a quantidade de células 

gaméticas. O decréscimo no número de 

espermatozoides, assim como a redução no tamanho 

dos testículos já foi relatado por Rocha (2011) em 

machos de C. capitata de pupas irradiadas 24h antes da 

emergência, mesmo em doses baixas de radiação gama 

(30 Gy). 

    No presente trabalho, a radiação X nas doses 

analisadas não mostraram padrões morfológicos com 

diferenças significativas, evidenciando que as doses 

selecionadas para o estudo não foram efetivas para 

induzir a esterilidade. Doses maiores ou aumento no 

número de sessões de radiação X, talvez, possa 

contribuir para a realização da Técnica do Inseto Estéril.  

Conclusão 

    De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir 

que não houve diferença significativa na histologia dos 

grupos controle e experimental E-70Kv e E-80Kv. 

Estudos posteriores deverão ser realizados com 

exposições maiores de radiação X, a fim de verificar se a 

referida radiação é capaz de induzir a esterilidade em 

Diabrotica speciosa. 
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