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1. RESUMO 

 

O estudo foi conduzido no centro de pesquisa laboratório de Entomologia da 

Fundação Mato Grosso, situada em Rondonópolis - MT. O estudo tem como objetivo 

testar e comparar inseticida e controle biológico no controle da Helicoverpa armigera 

em método de bioensaio. A avaliação desta praga será relacionada ao inseticida 

Premio® (Clorantraniliprole) e comparado com os vírus Helicovex®- Baculovirus 

(HEARNPV, dosagens 60ml, 80ml e 100ml), Gemstar®- nucleopolyhedrovirus 

(dosagem 200ml), HZNPV CCAB®-Vírus VPN-HzSNPV (dosagem 100ml) e 

Diplomata® (vírus HearNPV nucleopolyhedrovirus, dosagem 60ml). São avaliadas a 

infestação de lagartas em diferentes ínstares, avaliação da mortalidade aos 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7 dias após a infestação (DAI) e peso de lagartas vivas (g) aos 7 dias após 

a infestação. Os resultados obtidos no experimento serão avaliados estatisticamente 

pelo teste de Tukey HSD a 5% de probabilidade para comparação das médias de 

tratamento para lagartas sobreviventes dentro de cada instar, considerando que 

variação entre instar não seria apenas do efeito de tratamento, mas também, do 

crescimento natural da espécie.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

A Helicoverpa armigera é uma espécie que até pouco tempo era uma praga 

considerada quarentenária A1 no Brasil, mas que recentemente foi detectada nos 

estados de Goiás, Bahia e Mato Grosso, associada principalmente às culturas de 

algodão e da soja (VIVAN et al., 2013/2014). O primeiro registro dessa espécie nas 

Américas foi realizado pela Universidade Federal de Goiás e em seguida pela 

Embrapa (PANIZZI e PARRA, 2009). 

A lagarta de H. armigera passa por seis distintos instares até completar seu 

desenvolvimento. No início do desenvolvimento, essas larvas alimentam-se das 

partes mais tenras das plantas, onde são produzidas teias, sendo esta é a fase mais 

fácil para o controle, devido à exposição aos defensivos químicos. (GALLO, 2002). 

O uso constante de controles químicos contribui para que a praga se torne 

resistente ao mesmo. Portanto, passado algum tempo, o produto passa a não gerar 



o efeito esperado e uma medida que pode ser levada em consideração nesse 

momento é o controle biológico que seleciona resistência comparando ao controle 

químico. 

A incorporação do controle biológico como parte de um programa integrado 

de controle de pragas reduz os riscos legais, ambientais e públicos do uso de 

produtos químicos. Métodos de controle biológico podem ser usados em plantações 

para evitar que populações de pragas atinjam níveis danosos. (BAMBARA e 

KAPER,1997). 

O controle biológico pode representar uma alternativa mais econômica ao uso 

de alguns inseticidas. Algumas medidas de controle biológico podem evitar danos 

econômicos a produtos agrícolas. A maioria dos inseticidas apresenta amplo 

espectro de atuação e matam de modo não específico outros animais 

ecologicamente importantes e potencialmente úteis. Os inimigos naturais 

usualmente têm preferências muito específicas para certos tipos de pragas e podem 

não causar dano algum a outros animais benéficos e a pessoas, havendo menos 

perigo de impacto sobre o ambiente e qualidade da água. Quando usados 

adequadamente, vários produtos comerciais para controle biológico podem ser 

bastante eficazes (BAMBARA e KAPER,1997). 

 

Os baculovírus são patogênicos a insetos encontrados principalmente na 

ordem Lepidoptera. A família Baculoviridae é taxonomicamente dividida em dois 

gêneros: Nucleopolyhedrovirus e Granulovirus, que diferem pela morfologia do corpo 

de oclusão. Os baculovírus têm sido empregados no controle de pragas e, por 

serem específicos e restritos a invertebrados, são considerados agentes seguros de 

controle biológico. (CASTRO et al., 1999). 

A oclusão de partículas virais em matriz proteica é uma característica 

extremamente importante, pois é o que garante proteção e possibilita a 

transmissão horizontal do vírus, isto é, de um inseto para outro (BLISSARD e 

ROHRMAN, 1990). As oclusões virais, portanto, são estruturas de resistência e 

permitem que os vírus mantenham a infectividade mesmo fora do hospedeiro 

(HUNTER- FUJITA et al., 1998). 

 Assim, determinar e comparar produtos de controle químico e biológico é uma 

situação para efetivo controle agronômico da praga.  



3.OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

• Avaliar o controle da lagarta Helicoverpa armigera relacionado a 

controle biológico (vírus), comparado ao controle químico em método de bioensaio. 

Objetivos específicos: 

• Descrever o desenvolvimento da lagarta H. armigera durante7 dias. 

• Avaliar o controle da lagarta H. armigera, comparando tratamentos 

químico e biológico. 

• Comparar a mortalidade de H. armigera com controle químico e 

biológico. 

 

4. METODOLOGIA  

 

Esse trabalho foi conduzido na Fundação Mato Grosso, em Rondonópolis – 

MT, período de 13 de fevereiro de 2015 à 20 de fevereiro de 2015. A técnica 

utilizada foi o de tratamento superficial de dieta artificial e criação de lagartas para o 

bioensaio. 

Os testes toxicológicos foram realizados com lagartas de 1º, 2º, 3º e 4º ínstar, 

A criação se inicia através do lepidóptero adulto que fica em gaiolas de PVC 

cobertas por tela tipo vual, devidamente identificadas, onde a base é prato de 

plástico forrado com papel descartável. Esses adultos se alimentam de água e mel 

colocados em copos de 50 ml descartáveis forrados com algodão, que impede que 

as mariposas molhem as asas e morram enquanto se alimentam. Todas as 

segundas, quartas e sexta- feiras, são feitas as trocas de gaiolas que garantem a 

higienização destas e retirada das posturas (ovos). 

Após a retirada desses ovos, eles são transferidos à vasilhas que contém 

dieta artificial*, também identificadas segundo a espécie, gaiola de origem, data do 

ovo. Após 3 à 5 dias, dependendo da espécie e condições ambientais, o ovo eclode, 

ou seja, fase das lagartas. Estas se desenvolvem por instares que normalmente se 

inicia como 1º ínstar de desenvolvimento e chega ao 6º ínstar.  



No 2º instar de desenvolvimento, as lagartas são transportadas para copos de 

50 ml descartáveis, com dietas cortadas para que se evite desperdícios e tampadas 

com pastas cortadas, e então colocadas em placas de isopor furadas. Esta etapa se 

nomeia por repicagem. 

Nesse período aguarda-se 14 a 18 dias para a fase de formação de pupas e 

então estas são retiradas com a ajuda de pinças e lavadas com solução de 

hipoclorito de sódio a 5%, durante um minuto para então serem enxaguadas e 

secadas para montagem de novas gaiolas o que garante a continuidade da criação.  

O crescimento, desenvolvimento e reprodução de insetos estão diretamente 

correlacionados com a quantidade e a qualidade do alimento ingerido. Desta forma, 

a quantidade e a qualidade do alimento consumido na fase larval afetam a taxa de 

crescimento, o tempo de desenvolvimento, peso do corpo, sobrevivência, bem como 

a longevidade, fecundidade, movimentação e capacidade de competição dos adultos 

(PARRA, 1991). 

As exigências nutricionais dos insetos são determinadas em estudos com 

dietas artificiais, desde que é impossível controlar-se em laboratório a composição 

química de uma planta (ROSSETO,1980).  

Para a boa execução dos procedimentos descritos, faz-se necessário seguir 

as orientações recebidas, evitando assim contratempos durante as operações.No 

preparo da dieta artificial é necessário o uso de jaleco, máscara, luva descartável e 

óculos de proteção, evitando a contaminação dos ingredientes bem como a 

exposição aos produtos químicos que a compõem. 

 Os recipientes a serem utilizados devem estar limpos e isentos de resíduos e 

a balança a ser usada para a pesagem dos componentes deve estar devidamente 

nivelada em local propício para seu uso.  

O modo de preparo da dieta artificial segue o protocolo do laboratório de 

Entomologia da Fundação Mato Grosso.Na preparação do bioensaio é realizada a 

desinfecção das placas e tampas de bioensaio(lavadas com água e detergente), 

deixadas de molho em hipoclorito de sódio à 5% e enxaguadas e secadas 

naturalmente. É realizada marcação das placas, citando data, espécie, instar e 

tratamento, além de enumeração das repetições. 

 

 

 



5.DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com a tabela 1, observam-se os produtos testados: Tratamento 1 

(testemunha, sem aplicação de produtos), Tratamento 2 (Helicovex®, dosagem 

60ml), Tratamento 3 (Helicovex®,dosagem 80ml), Tratamento 4 (Helicovex®, 

dosagem 100ml), Tratamento 5 (Gemstar®, dosagem 200ml), Tratamento 6 (HZNPV 

CCAB®, dosagem100ml), Tratamento 7 (Premio®, dosagem 50ml) e Tratamento 8 

(Diplomata®, dosagem 60ml). Adicionaram-se em todos estes tratamentos o produto 

Agral 0,1% (espalhante adesivo não iônico) do volume total da calda. 

 

TABELA 1. Tratamentos e diferentes dosagens de produtos químico e biológicos. 
Tratamentos Dose pc /mL Vazão L/ha. Dose de produto (µL/g) 

1. Testemunha 0 0 0 
2. Helicovex 60 60 100 0,06 
3. Helicovex 80 80 100 0,08 
4. Helicovex 100 100 100 0,10 
5. Gemstar 200 100 0,20 
6. HZNPV CCAB 100 100 0,10 
7. Premio 50 100 0,05 
8. Diplomata 60 100 0,06 

Foram utilizados os seguintes métodos na condução do estudo: Avaliar 

mortalidade aos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dias após infestação (DAI), além de pesar 

lagartas vivas aos 7 dias após infestação (DAI). 

Forma de realizar cada tratamento: adicionado 6,1 ml de dieta + 244 

microlitros de calda em cada célula da placa. Em seguida aplica-se Agral 

(espalhante adesivo não iônico), aplicado com o uso de micropipeta. 

Após há separação dos beckers de vidro, bastão de vidro, água destilada, e 

todos os tratamentos que serão utilizados para então preparação da calda. Seleção 

de pipetas e ponteiras adequadas a cada quantidade, descarte de ponteiras quando 

for mudar de tratamento. 

Inserir-se a calda na placa com a dieta conforme a indicação de cada 

tratamento. As placas contendo inseticida permaneceram na câmara de fluxo 

laminar até a secagem completa do inseticida na célula. 

Começa-se inocular as lagartas, sendo contabilizada apenas uma lagarta por 

compartimento, fechar a placa com tampas plásticas do recipiente. As placas 

mantidas em câmara climatizada regulada à temperatura de 25ºC e fotofase de 14h. 



Avaliação do bioensaio realizados 1,2,3,4,5,6 e 7 dias após a infestação 

adotando-se como critério de avaliação para mortalidade, e as lagartas sem 

movimento aparente. No 7º dia de avaliação também foi avaliado o peso médio de 

lagartas vivas através de balança analítica. 

Calcula-se a sobrevivência de cada instar de lagarta e em cada produto 

avaliado e as médias pela comparação pelo teste de qui-quadrado a 5% de 

probabilidade (ProcLifetest do SAS). As curvas foram pelo método Kaplan- Meier e 

comparadas por pares pelo teste de Log-Rank a 5% de probabilidade. 

Os dados de mortalidade foram utilizados para o cálculo da porcentagem de 

mortalidade. Os resultados de porcentagem de mortalidade foram transformados em 

arcoseno da raiz (x/100) para atender os pré-requisitos de normalidade (teste de 

Kolmogorov-Smirnov; ProcUnivariate do SAS) e homogeneidade (teste de Bartlett; 

Proc Anova do SAS) de variância. Em seguida, os resultados foram submetidos à 

ANOVA em esquema fatorial 7 x 4 (sete inseticidas e quatro instares). O peso de 

lagartas sobreviventes, de cada instar e tratamento, aos sete dias de avaliações 

foram transformados em raiz (x + 0,5) para atender os pré-requisitos de normalidade 

(teste de Kolmogorov-Smirnov; ProcUnivariate do SAS) e homogeneidade (teste de 

Bartlett; Proc Anova do SAS) de variância. 

Em seguida, os resultados foram submetidos à ANOVA em delineamento 

inteiramente casualizado e teste de Tukey HSD a 5% de probabilidade para 

comparação das médias de tratamento para lagartas sobreviventes dentro de cada 

instar, considerando que variação entre instar não é apenas do efeito de tratamento, 

mas também, do crescimento natural da espécie.  

 

6. RESULTADOS 

 

Na tabela 2observa-se que os resultados de avaliação de mortalidade de 

H.armigera em primeiro instar de desenvolvimento larval, o produto químico Premio® 

é superior aos demais, já que no quarto dia apresenta um aumento no número de 

mortes (93,8%) e no quinto dia já obteve o controle efetivo do mesmo, com 100% de 

mortes. Em controle biológico, os tratamentos Helicovex® dosagem 80 ml e 

Helicovex® dosagem 100 ml ao quinto dia mostram-se efetivos com 68,8%e 87,5%, 

respectivamente, de mortalidade.O tratamento com Helicovex® dosagem 80 ml, no 



sexto dia se sobressai numericamente em relação ao Helicovex® 100, porém não se 

diferem estatisticamente no controle total ao sétimo dia. 

 

Tabela 2. Mortalidade (%) acumulada a cada dia de lagartas de H. armigera de 1º ínstar em 
diferentes tratamentos com inseticidas em método de bioensaio. 
Tratamentos 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia Total 

1. Testemunha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c 
2. Helicovex 60 0,0 0,0 6,3 6,3 18,8 100,0 100,0 100,0 a 
3. Helicovex 80 0,0 0,0 0,0 12,5 68,8 100,0 100,0 100,0 a 
4. Helicovex 100 0,0 0,0 6,3 25,0 87,5 87,5 87,5 87,5 a 
5. Gemstar 0,0 0,0 12,5 31,3 56,3 68,8 68,8 68,8 b 
6. HZNPV CCAB 0,0 0,0 12,5 25,0 68,8 81,3 81,3 81,3 ab 
7. Premio 12,5 12,5 37,5 93,8 100,0 100,0 100,0 100,0 a 
8. Diplomata 0,0 0,0 0,0 12,5 75,0 93,8 93,8 93,8 ab 

CV (%)   2,77 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Skott-Knott em nível 
de probabilidade de 5%. 

 

Na tabela 3, controle de 2º instar, o tratamento Premio® confirma sua 

eficiência ao quinto dia, com 62,5% de controle.O tratamento Helicovex® dosagem 

100 ml no quinto dia, mostra-se superior em relação aos outros biológicos com 

37,5% e continua em nível de superioridade no sexto dia com 68.8%. Ainda em 

segundo instar, nota-se um controle no quinto dia do tratamento Diplomata® com 

56,3% de mortalidade e 81,3% de mortalidade no controle no sétimo dia pelo vírus 

HZNPV. 

 

Tabela 3. Mortalidade (%) acumulada a cada dia de lagartas de H. armigera de 2º ínstar em 
diferentes tratamentos com inseticidas em método de bioensaio. 
Tratamentos 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia Total 

1. Testemunha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c 
2. Helicovex 60 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 31,3 50,0 50,0 ab 
3. Helicovex 80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 18,8 18,8 b 
4. Helicovex 100 0,0 6,3 6,3 6,3 37,5 68,8 68,8 68,8 a 
5. Gemstar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 75,5 37,5 ab 
6. HZNPV CCAB 0,0 0,0 6,3 6,3 31,3 62,5 81,3 81,3 a 
7. Premio 0,0 0,0 12,5 12,5 62,5 68,8 75,0 75,0 a 
8. Diplomata 0,0 6,3 6,3 12,5 56,3 75,0 75,0 75,0 a  

CV (%)   4,14 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Skott-Knott em nível 
de probabilidade de 5%. 
 



Na tabela 4 observa-se que em lagartas de 3º instar, a necessidade de 

alimento aumenta e a lagarta se torna mais resistente aos produtos, e Premio® 

continua controlando de forma mais eficiente com 75% no quinto dia.O tratamento 

Helicovex® 100 ml começa a demonstrar eficiência ao quinto dia com 12,5% de 

mortalidade. 

 

Tabela 4. Mortalidade (%) acumulada a cada dia de lagartas de H. armigera de 3º ínstar em 
diferentes tratamentos com inseticidas em método de bioensaio. 
Tratamentos 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia Total 

1. Testemunha 0,0 12,5 12,5 12,5 18,8 18,8 18,8 18,8 c  
2. Helicovex 60 0,0 0,0 0,0 12,5 25,0 31,3 37,5 37,5 b 
3. Helicovex 80 0,0 0,0 12,5 12,5 18,8 18,8 25,0 25,0 b 
4. Helicovex 100 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 18,8 18,8 18,8 b 
5. Gemstar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b 
6. HZNPV CCAB 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 25,0 31,3 31,3 b 
7. Premio 0,0 0,0 6,3 18,8 75,0 75,0 81,3 81,3 a 
8. Diplomata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 18,8 18,8 b 

CV (%)   6,18 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Skott-Knott em nível 
de probabilidade de 5%. 
 

Na tabela 5, em lagartas de 4º instar, o produto Premio® apresentou 

mortalidade superior aos demais já ao quinto dia, com 81,3% de mortalidade. Os 

produtos biológicos Helicovex®80 ml e Gemstar® apresentaram mortalidade superior 

nesse estágio de desenvolvimento em relação ao 3º instar. Neste caso, com 31,3% 

e 25% ao quarto dia, respectivamente. 

 

Tabela 5. Mortalidade (%) acumulada a cada dia de lagartas de H. armigera de 4º ínstar em 
diferentes tratamentos com inseticidas em método de bioensaio. 
Tratamentos 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia Total 

1. Testemunha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 d 
2. Helicovex 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c  
3. Helicovex 80 0,0 6,3 31,3 31,3 31,3 31,3 37,5 37,5 b 
4. Helicovex 100 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 12,5 12,5 bc 
5. Gemstar 6,3 6,3 18,8 25,0 25,0 31,3 37,5 37,5 c 
6. HZNPV CCAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 c 
7. Premio 0,0 0,0 18,8 37,5 81,3 87,5 100,0 100,0 a  
8. Diplomata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 e 

CV (%)   15,91 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Skott-Knott em nível 
de probabilidade de 5%. 
 



A suscetibilidade de Helicoverpa armigera a produtos a base de Baculovirus 

decresce à medida que o inseto progride no seu desenvolvimento larval 

(MOSCARDI e CARVALHO, 1993). Por isto, não é recomendável aplicações do 

vírus quando o nível de infestação é superior a 40 lagartas pequenas (1º a 2º ínstar) 

porque muitas lagartas morrem com tamanho grande (3º ínstar em diante), o que 

pode causar uma desfolha elevada, com possível redução na produtividade das 

plantas de soja (MOSCARDI e CORRÊA FERREIRA, 1985; SILVA, 1987). 

Entretanto, em anos de infestações elevadas do inseto, este limite populacional para 

a aplicação do vírus sozinho é frequentemente ultrapassado, restando ao agricultor 

a alternativa única do uso de inseticidas químicos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O controle químico Premio® foi mais eficiente em todos os ínstares em relação 

aos demais tratamentos e dosagens. 

O nível de mortalidade da lagarta H.armigera foi maior com o produto químico 

comparado aos biológicos. O desenvolvimento da lagarta durante os sete dias 

avaliados foi regredindo, já que o produto químico age por intoxicação, e o biológico 

age por virose. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

BAMBARA, D.O; KAPER. Department of Entomology. 1997. Disponível em: 
<http://www.fam.br/microrganismos/t_tm_controle_biologico.html> Acesso em: 04 
agosto de 2015. 
 
CASTRO, B. M.; SOUZA, L. M.; SIHLER. W.Biologia molecular de baculovírus e 
seu uso no controle biológico de pragas no Brasil. Pesq. agropec. bras. vol.34 
no.10 Brasília Oct. 1999. 

 
HUNTER-FUJITA, F.R.; ENTWISTLE, P.F.; EVANS, H.F.; CROOK, N.E. (Ed.).Insect 
viruses and pest management. New York: J. Wiley, 1998.632p. In: VALICENTE, H.F. 
Controle biológico de pragas com entomopatógenos, Belo Horizontev.30, n.251, 
p. 48-55, jul./ago. 2009 

 
MOSCARDI,F., CARVALHO,R.C.Z. de. Consumo e utilização de folhas de soja por 
Anticarsia gemmatalis Hüb. (Lepidoptera: Noctuidae) infectada, em diferentes 
estágios larvais, por seu vírus de poliedrose nuclear. Soc. Entomol. Brasil, 
Londrina, v.22, n. 2, p. 267-280, 1993. 



 
MOSCARDI, F., CORRÊA FERREIRA, B.S. Biological control soybean 
caterplliars. In: SHIBLES, R., WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE, 
1985. P. 703-711. 
 
PANIZZI, R. A; PARRA,P.R.J. Bioecologia e nutrição de insetos: base para um 
manejo integrado de pragas. Brasília: EMBRAPA, 2009.  
 
PARRA, J.R.P. Consumo e utilização de alimentos por insetos. In: PANIZZI, A.R.; 
PARRA, J.R.P.; (Ed.) Ecologia nutricional de insetos e suas aplicações no 
manejo de pragas. São Paulo: Manole, 1991. Cap.2, p.9-65. 
 
ROSSETO. C.J. Requisitos nutricionais de insetos fitófagos. Campinas: Instituto 
Agronômico de Campinas, 1980. 30p (Circular, 105). 
 
VIVAN, M. L; DEGRANDE, E. Paulo. Pragas da Soja. Boletim de pesquisa de 
Soja, 2013/2014. Rondonópolis, n.16, p.124-172,2013/2014. 
 
 


