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Sinopse:
Foi estudada os níveis populacionais de Helicoverpa armigera e as perdas econômicas causadas
em pimentão coletados em onze meses em propriedades rurais no município de Iranduba,
Amazonas. Aspectos envolvendo a porcentagem de frutos danificados, nível populacional de
adultos, bem como a correlação destes com fatores climáticos foram avaliados.
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Thomas S. Monson

Resumo

A incidência de Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão no município de
Iranduba causa perdas econômicas e eleva os custos de produção. Por ser uma praga
introduzida, os protocolos de controle ainda não estão bem definidos, sendo assim a aplicação
de inseticidas desordenadamente que causam diversos efeitos deletérios tornou-se um
acontecimento recorrente. Este estudo visou obter dados de níveis populacionais de adultos com
armadilhas de feromônio e das perdas causadas na produção, em coletas mensais de janeiro a
novembro de 2018, e assim estabelecer os níveis de dano econômico para as propriedades
estudadas. Além disso, foi analisado quais variáveis ambientais (temperatura média mensal;
volume de precipitação; limpeza da área; grupo de inseticidas utilizados; presença/ausência de
cultivos de pimentão vizinhos) mais influenciaram os níveis populacionais e consequentemente
na porcentagem de frutos danificados. Foram amostradas 4.400 plantas, 159.604 frutos, e
coletados 166 adultos. A maior quantidade de frutos danificados e o pico populacional
ocorreram no mês de outubro. A correlação entre adultos e porcentagem de frutos danificados
não foi significativa e os resultados da regressão múltipla mostraram que a temperatura média
influenciou positivamente a porcentagem de frutos danificados, causando o incremento da
quantidade de frutos danificados. A variável grupo de inseticidas utilizados afetou
negativamente a porcentagem de frutos danificados, a maior influência encontrada foi do grupo
“d”, utilizado pela propriedade 4. A influência da limpeza da área foi significativa, segundo os
resultados, propriedades com limpeza moderada e com pouca/nehuma limpeza aumentam o
número de frutos danificados. A presença de outros cultivos vizinhos influenciou
negativamente o número de frutos danificados, onde propriedades que possuíam outros cultivos
de pimentão vizinhos apresentaram menor valor de porcentagem de frutos danificados. Os
níveis populacionais de adultos não sofreram influência significativa de nenhuma das variáveis
analisadas. Os custos das perdas de produção sofridas pelas propriedades variaram de R$ 25,20
a R$ 1.281,60. O menor nível de dano econômico observado foi de 4,98 % e o maior 12,05 %.
Observando os resultados, foi evidente que ainda que as aplicações de inseticidas ocorressem a
cada 3 dias em média, as perdas reais sofridas pelas propriedades foram muito superiores ao
nível de dano econômico encontrado, o que pode ser explicado pela aplicação excessiva de
produtos não registrados para a praga e sem nenhum parâmetro, podendo acarretar a diminuição
de inimigos naturais, além do aumento dos custos de produção.
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Abstract

The occurrence of Helicoverpa armigera bell pepper farming in the Iranduba city causes
economic losses and raises production costs. As it is an introduced pest, control protocols are
still not well defined and disorderly insecticides’ application causes a variety of deleterious
effects. This study aimed to obtain data about Helicoverpa armigera adults’ population levels
using pheromone traps and data about losses caused in production, during monthly samplings
from January to November 2018 and then determine the economic losses levels to the properties
analyzed. In addition, analyze which environmental variables (average temperature, average
precipitation and property characteristics) influence the most on the population levels and
consequently on the percentage of damaged fruits. During this study, 4.400 plants and 156.604
fruits were sampled. The higher quantity of damaged fruits occurred in October 2018. A total
of 166 adults specimens were sampled and the population peak also occurred in October. The
correlation between adults and the percentage of damaged fruits was not statistically significant.
Multiple regression results showed that only average temperature and property characteristics
significantly influenced in the percentage of damaged fruits. The higher values of damaged
fruits coincided with average temperature peaks. Property characteristics positively affected
properties one and five and negatively property four on the values of fruits’ percentage. Adults’
population levels significantly influenced only on property characteristics, which property one
had higher population levels. Economic losses regarding properties ranged from R$ 25,20 to
R$ 1.281,60. The lower economic loss was 4,98% and the higher 12,05%. Analyzing the results,
it is evident that even though the application of insecticides occurred every three days in
average, real property losses were higher compared to the economic losses, which might be
explained by the excessive application of non registered pest’s products and without any
parameter, which might have caused the decrease of natural enemies, besides the increase on
production costs.

x

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS .......................................................................................................................................................XII
LISTA DE TABELAS .................................................................................................................................................... XIII
1.

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................................... 1

2.

OBJETIVOS ................................................................................................................................................................ 7

3.

2.1.

OBJETIVO GERAL ................................................................................................................................................................ 7

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................................................................. 7

MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................................................................... 8
3.1.

LOCAL DE ESTUDO .............................................................................................................................................................. 8

3.2.

DETERMINAÇÃO DA PORCENTAGEM DE FRUTOS DANIFICADOS ..................................................................... 10

3.3.

DETERMINAÇÃO DO NÍVEL POPULACIONAL DE ADULTOS ................................................................................. 10

3.4.

VARIÁVEIS AMBIENTAIS ................................................................................................................................................. 12

3.5.

AVALIAÇÃO DAS PERDAS ECONÔMICAS ................................................................................................................... 14

3.6.

ANÁLISE ESTATÍSTICA ..................................................................................................................................................... 14

4.

RESULTADOS ......................................................................................................................................................... 15

5.

DISCUSSÃO ............................................................................................................................................................. 26

6.

CONCLUSÕES ........................................................................................................................................................ 32

7.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................................ 33

xi

xii

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Localização geográfica do município de Iranduba. Fonte: Google Maps. ..................................... 8
Figura 2. Localização geográfica do município de Iranduba e das propriedades de cultivo de pimentão
na safra 2017/2018. ............................................................................................................................................................. 9
Figura 3. Avaliação do nível populacional de adultos de Helicoverpa armigera com armadilhas de
feromônio. A. Armadilha do tipo delta. B. Piso adesivo iscado com feromônio sexual Bio
Helicoverpa®. C. Armadilha instalada na casa de vegetação central. D. Instalação da armadilha a 20
cm do ápice das plantas. ................................................................................................................................................. 11
Figura 4. Armadilha adesiva com isca de feromônio e adultos de Helicoverpa armigera capturados em
cultivo de pimentão.......................................................................................................................................................... 11
Figura 5. Variáveis climáticas coletadas na Estação Experimental Caldeirão (Embrapa/CPAA),
Iranduba-AM, fornecidos pela Embrapa, referentes ao período de janeiro de 2018 a novembro de
2018. Temperatura (°C) e precipitação (mm) médias. .......................................................................................... 12
Figura 6. Características observadas nas propriedades com relação à limpeza da área de cultivo. A.
Área de cultivo com pouca/nenhuma limpeza. B. Área de cultivo com limpeza moderada. C. Área de
cultivo limpa. ..................................................................................................................................................................... 13
Figura 7. Larvas de Helicoverpa armigera em cultivos pimentão no município de Iranduba-Am. A.
Larva nos primeiros ínstares movimentando-se sobre flor. B. Larva alimentando-se das folhas. C. flor
danificada por larva. D. Botão floral e flor danificados por larva..................................................................... 15
Figura 8. Frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão. A. Larva penetrando
fruto. B. Frutos com orifícios de entrada da larva. C. Larva no interior do fruto. ....................................... 16
Figura 9. Porcentagem de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do
município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro a novembro de 2018. N=8. ................................ 17
Figura 10. Níveis populacionais de adultos de Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do
município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro de 2018. N=8................. 18
Figura 11. Porcentagem de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão no
município de Iranduba, Amazonas, Brasil, com base na temperatura média entre janeiro e novembro
de 2018. N=8...................................................................................................................................................................... 19
Figura 12. Porcentagem de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do
município de Iranduba, Amazonas, Brasil, no período de janeiro a novembro de 2018 com base no
grupo de inseticidas utilizados entre janeiro e novembro de 2018. N=11. ..................................................... 19
Figura 13. Porcentagem de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do
município de Iranduba, Amazonas, Brasil, com base na limpeza da área entre janeiro e novembro de
2018. N=11. ........................................................................................................................................................................ 20

Figura 14. Porcentagem de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do
município de Iranduba, Amazonas, Brasil, com base na presença/ausência de cultivos vizinhos. N=11.
................................................................................................................................................................................................ 21
Figura 15. Estimativa de quantidade de frutos (Kg) perdida pelo ataque de Helicoverpa armigera e
quantidade produzida (Kg) com base no peso médio do fruto de pimentão 150 g nos 11 meses, em
cultivos de pimentão do município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro
de 2018. N=11. .................................................................................................................................................................. 22
Figura 16. Estimativa do custo da perda de produção (R$) e valor de produção aproveitado (R$), em
cultivos de pimentão do município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro
de 2018. N=11. .................................................................................................................................................................. 23
Figura 17. Gastos com inseticidas para o controle de Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão
do município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro de 2018, com base na
porcentagem de frutos danificados. ............................................................................................................................ 24
Figura 18. Estimativa de gastos (R$) com o controle de Helicoverpa armigera realizada com base nas
doses de aplicação recomendadas e nos valores de mercado dos inseticidas utilizados nas diferentes
propriedades de cultivos de pimentão do município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de
2018 a novembro de 2018.............................................................................................................................................. 25
Figura 19. Nível de dano econômico (NDE %) e perda real (%) calculados para as propriedades de
cultivo de pimentão do município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro
de 2018. N=11. .................................................................................................................................................................. 26

LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Localização e coordenadas geográficas das propriedades de cultivo de pimentão na safra
2017/2018 no município de Iranduba-Amazonas. .................................................................................................... 8
Tabela 2. Caracterização das propriedades de cultivo de pimentão e principais inseticidas utilizados na
safra 2017/2018 no município de Iranduba-Amazonas. .......................................................................................... 9
Tabela 3. Média mensal ± erro padrão do número de frutos por planta, de frutos danificados por planta
e dos frutos danificados na safra 2017/018 de pimentão no município de Iranduba-Amazonas. ........... 16
Tabela 4. Porcentagem ± erro padrão de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de
pimentão do município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro a novembro de 2018. .................. 17
Tabela 5............................................................................................................................................................................... 23
Tabela 6. . Estimativa de gastos com inseticidas (R$) para o controle de Helicoverpa armigera em
cultivos de pimentão no município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro
de 2018................................................................................................................................................................................. 24

xiii

Tabela 7. Estimativa da média ± erro padrão dos gastos (R$) com o controle de Helicoverpa armigera
realizada com base nas doses de aplicação recomendadas e nos valores de mercado dos inseticidas
utilizados em cultivos de pimentão do município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018
a novembro de 2018. ....................................................................................................................................................... 25

xiv

1. Introdução

O pimentão (Capsicum annuum L., 1753) pertence à família Solanaceae, é uma espécie
perene cultivada como cultura anual. Está entre as hortaliças mais importantes no mercado
brasileiro em termos de valor econômico (Palangana et al., 2012). O seu cultivo está presente
em todo o território nacional (Marouelli e Silva, 2012). Além do consumo como condimento e
na indústria alimentícia também é altamente consumido in natura na forma de saladas (Lorenzi
e Matos, 2008). No último censo agropecuário realizado pelo IBGE o Brasil possuía
aproximadamente 32.749 estabelecimentos agropecuários produtores de pimentão e produção
próxima a 254 mil toneladas de frutos, configurando uma das 10 hortaliças mais importantes
cultivadas no país (Marouelli e Silva, 2012; IBGE, 2017). O pimentão tem grande importância
socioeconômica, pois tem um rápido retorno de capital, com a produção iniciando em curto
espaço de tempo, um alto valor agregado ao produto, além de gerar emprego e renda
especialmente na época da colheita que demanda mais mão-de-obra. Por isso é uma cultura
amplamente explorada por pequenos e médios produtores (Marcussi e Villas Bôas, 2003).
A produção de hortaliças é realizada predominantemente por agricultores familiares, e
está centralizada na capital e em municípios vizinhos, com destaque para os municípios de
Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva (SEPROR, 2018). O
município de Iranduba é o segundo maior produtor de pimentão no estado. Atualmente o
município produz 810 toneladas das 3.203 mil toneladas produzidas no Amazonas (IBGE,
2017), sendo estas, produzidas principalmente por agricultores familiares (Moreira et al. 2006).
A ocorrência de pragas e doenças no cultivo do pimentão é um dos principais entraves
enfrentados pelos produtores, causando perdas significativas na produção e grandes prejuízos
aos produtores (Pereira et al., 2015). Muitos artrópodes praga estão associados ao cultivo do
pimentão, desde a sementeira até a colheita, causando danos à planta e aos frutos (Barbosa et
al., 2008). Algumas das principais pragas são: o pulgão (Myzus persicae Sulzer, 1776
(Hemiptera: Aphididae)), o ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus Banks, 1904 (Acari:
Tarsonemidae) e a mosca-branca (Bemisia tabaci Gennadius, 1889 (Hemiptera: Aleyrodidae))
(Gallo et al., 2002).
Além dessas espécies, também ocorrem as chamadas “brocas do fruto”, pertencentes à
família Noctuidae. Dentre os Lepidoptera, Noctuidae é a que mais se destaca por concentrar
um número expressivo de espécies de importância agrícola, especialmente na região
Neotropical (Heppner, 1991). As espécies pertencentes a este grupo alimentam-se das mais
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variadas estruturas de diversos tipos de plantas. Algumas são espécies de importância
econômica, devido ao dano causado pelas lagartas (Holloway et al., 1992). A subfamília
Heliothinae contém algumas das principais lagartas pragas de plantas cultivadas. As espécies
pertencentes a esta subfamília possuem diversas características muito próximas, principalmente
na sua morfologia, o que dificulta sua identificação, assim como também, alta capacidade
reprodutiva, alta mobilidade e são polífagas, o que dificulta o seu controle (Czepak et al.,
2013a).
Incluída nesta subfamília está Helicoverpa armigera (Hübner, 1805), que é uma espécie
de ampla distribuição geográfica. É conhecida como “lagarta-do-velho-mundo”, pois sua
distribuição originalmente era limitada às regiões da Europa, África, Oceania e Ásia (Hardwick,
1965). No entanto, agora é uma das pragas agrícolas de maior importância em todo o mundo.
É uma espécie altamente agressiva e altamente polífaga, com danos já registrados em 177
gêneros de plantas hospedeiras (Ávila et al., 2013; Cunningham e Zalucki, 2014). No Brasil,
era considerada praga quarentenária, até que teve a sua primeira ocorrência relatada em 2013,
nos estados de Goiás e Bahia, na cultura da soja (Glycine max) e Mato Grosso, na cultura do
algodão (Gossypium hirsutum) (Czepak et al., 2013b). Além destas ocorrências, já foram
relatados surtos em outras culturas, como milho (Zea mays), tomate (Lycopersicon esculentum),
feijão comum (Phaseolus vulgaris), feijão-caupi (Vigna unguiculata), milheto (Pennisetum
glaucum), sorgo (Sorghum bicolor), além de relatos pelo país de ataques em pimentão
(Capsicum annuum), café (Coffea sp.), citros (Citrus sp.), feijão-guandu (Cajanus cajan), trigo
(Triticum aestivum), e plantas daninhas (Czepak et al., 2013a). Esta grande diversidade de
hospedeiros pode ser decisiva na sobrevivência dessa espécie nos momentos em que os
hospedeiros preferenciais não estão presentes, onde hospedeiros alternativos na área agrícola
podem auxiliar na permanência da praga na área (Fitt, 1989; Ávila et al., 2013).
A alta capacidade de dispersão (Farrow e Daly, 1987), com grande mobilidade dentro e
entre áreas, elevada capacidade de reprodução e alta fecundidade, além da alta capacidade de
sobrevivência mesmo em condições adversas torna possível que H. armigera complete várias
gerações ao ano e complete seu ciclo de ovo a adulto dentro de quatro a oito semanas (Fitt,
1989; Ávila et al., 2013). Os ovos são de coloração branco-amarelada com aspecto brilhante
logo após a sua deposição no substrato, e marrom-escuros próximos do momento de eclosão da
larva. O período de incubação dos ovos é de aproximadamente 3 dias (Ali e Choudhury, 2009).
As lagartas de H. armigera possuem coloração variável, do amarelo-palha ao verde, com uma
linha branca marcante em toda a lateral, a partir do quarto instar, apresenta tubérculos
2

abdominais escuros e bem visíveis na região dorsal, dando o aspecto de sela (Matthews 1999;
Ali e Choudhury, 2009). Uma das características marcantes da lagarta é o tegumento coriáceo,
que a difere das demais espécies de noctuídeos que ocorrem no Brasil, e quando perturbadas,
levam a cápsula cefálica até o primeiro par de falsas pernas (Czepak et al., 2013b).
A fase larval dura de 2 a 3 semanas, é constituída de 5 a 6 ínstares, dependendo das
condições climáticas e de fatores como características genéticas e qualidade da alimentação
(Araújo 1990). No último ínstar, a lagarta alcança de 30,0 mm a 40,0 mm de comprimento
(EPPO 1981). As lagartas empupam no solo (Karim, 2000), onde constroem túneis em torno de
10 cm de profundidade e formam câmaras pupais, permanecendo por aproximadamente 14 dias
nestas condições (Araújo, 1990). Nesta fase pode ocorrer diapausa em situações desfavoráveis,
podendo durar toda uma estação e emergir somente na seguinte, distribuindo as gerações ao
longo do ano (Fitt, 1989; Czepak et al., 2013a). Fatores como a temperatura, condições de seca
e o fotoperíodo podem influenciar na indução e duração da diapausa (Chen et al., 2013).
Os adultos são mariposas com asas de 30-45 mm de envergadura e apresentam elevado
dimorfismo sexual, o primeiro par de asas das fêmeas é pardo alaranjado e nos machos é de cor
cinza esverdeado e nas asas de ambos existe uma mancha escura no centro da asa em forma de
rim. (EPPO, 1981). As mariposas apresentam hábito predominantemente crepuscular, com isso
a oviposição ocorre geralmente durante a noite (Albernaz et al., 2014). Cada fêmea tem
capacidade média de ovipositar de 1000 a 1500 ovos, em posturas isoladas ou em pequenos
grupos de dois a três ovos (EPPO, 1981).
H. armigera pode afetar as plantas tanto na fase vegetativa quanto na fase reprodutiva
(Johnson e Zalucki, 2005). As lagartas alimentam-se de praticamente todas as partes da planta,
contudo têm preferência por órgãos reprodutivos como botões florais, frutos, espigas,
inflorescências, e vagens, podendo limitar o crescimento da planta e causando deformações ou
podridões, e a queda prematura dessas estruturas, chegando a causar perdas de até 80% na
produção (Czepak et al., 2013a; Salvadori et al., 2013). Os custos anuais de controle e perdas
de produção somam US$ 5 bilhões, sendo considerada uma das principais pragas agrícolas no
mundo (Lammers & MacLeod, 2007). No Brasil, as perdas causadas na primeira safra de
ocorrência no país (2013/14) foram na ordem de US$ 800 milhões de dólares, sendo grande
parte desse prejuízo em cultivos de algodão e soja tornando-se uma ameaça ao setor agrícola,
já que encontrou condições climáticas altamente favoráveis e uma grande disponibilidade de
hospedeiros (Bueno e Sosa-Gómez, 2014).
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Devido ao aparecimento de surtos populacionais de Helicoverpa armigera em diversos
estados brasileiros e dos prejuízos expressivos causados o Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA), publicou diversos atos normativos declarando estado de emergência
fitossanitária que esteve vigente de 2014 a 2017, autorizando, em caráter emergencial o uso,
importação e registro especial temporário (RET) de inseticidas químicos e biológicos com o
objetivo de suprimir a praga e minimizar os danos causados nas culturas produzidas no país
(Sislegis, 2014).
A necessidade do uso sucessivo de inseticidas encarece e pode chegar a inviabilizar a
produção, provocando também risco de contaminação ao meio ambiente, aumento da
resistência de pragas aos inseticidas, além do dano à saúde humana tanto por contaminação
direta via exposição contínua do produtor durante a aplicação, quanto indireta dos
consumidores por ingestão de alimentos contaminados com resíduos de agrotóxicos.
Em 2013, o pimentão liderou a lista dos alimentos mais contaminados por agrotóxicos,
onde 91,8% das amostras analisadas apresentaram alguma contaminação (ANVISA, 2016).
Para os anos de 2013 a 2015 houve um decréscimo nos valores, no entanto as irregularidades
ainda são preocupantes, o pimentão continua liderando a lista, com 89% das amostras
irregulares, que incluem agrotóxicos acima do limite permitido e/ou não registrados para a
cultura (ANVISA, 2016). Nas amostras foram encontrados 88 tipos de agrotóxicos diferentes
(ANVISA, 2016; IDEC, 2016). Nesse sentido, uma das alternativas para minimizar os efeitos
danosos do uso inadequado de agrotóxicos é o “Manejo Integrado de Pragas” (MIP), que une
um conjunto de métodos de controle que visam manter as pragas abaixo do nível de dano
econômico levando-se em consideração fatores ecológicos, econômicos e sociológicos e
utilizando conhecimentos da biologia, ecologia e de dinâmica populacional da praga (Gallo et
al., 2002).
O número de indivíduos de uma população depende diretamente dos fatores do meio
ambiente, quando fatores favoráveis prevalecem, a população aumenta, do contrário, diminui
(Silveira Neto et al., 1976). Dessa forma, é preciso conhecer a dinâmica populacional e o nível
populacional da praga capaz de causar redução na produção, para que se possa justificar o uso
de métodos de controle (Pedigo et al., 1986). Segundo Ávila et al. (2013) para o controle
eficiente de H. armigera é necessário conhecer sua dinâmica populacional e entender os fatores
ambientais ou biológicos que podem facilitar ou dificultar seu desenvolvimento. O nível
populacional de uma espécie é conhecido por meio do monitoramento, a partir do qual se pode
ter uma estimativa populacional da praga e, consequentemente, o potencial das perdas (Silveira
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Neto, 1990; Gallo et al., 2002). Por isso, a adoção do monitoramento efetivo desta espécie
antes, durante e após o desenvolvimento das culturas é uma tática eficaz para a prevenção dos
danos causados e é considerado o fator chave para a implementação com êxito das estratégias
de manejo dessa praga, fornecendo subsídios para o momento certo de executar ou não o
controle (Ávila et al., 2013; Czepak et al. 2013b).
Diversos métodos são utilizados para o monitoramento de lepidópteros, um dos métodos
bastante utilizados para detectar e monitorar esses insetos é por meio de armadilhas adesivas
iscadas com feromônio sexual sintético. Segundo Borges et al. (2011) os feromônios podem
ser usados para monitoramento para determinar a presença do inseto ou para estimar as
densidades populacionais. O uso de feromônios para amostragem possui diversas vantagens
tais como: são de baixo custo, são fáceis de utilizar, não deixam resíduos no meio ambiente,
além de serem específicos e apenas a espécie de interesse é atraída (Borges et al.,2018).
A partir do monitoramento da praga é possível estabelecer o momento adequado para
que sejam adotadas medidas de controle. De acordo com Machado (2016), em algumas
situações, por não ter informações disponíveis sobre estratégias de manejo da praga e por não
se conhecer os níveis de ação para iniciar o controle desta, muitos produtores realizam
aplicações de inseticidas de amplo espectro de ação. Tal fato pode provocar o desequilíbrio na
população de inimigos naturais, reaparecimento de outras lagartas, contaminação do meio
ambiente e, principalmente, aumento do custo de produção (Ávila et al., 2013). A tomada de
decisão, ou seja, quando efetuar ou não o controle é realizada por meio da análise dos aspectos
econômicos da cultura e da relação custo/benefício do controle, o ideal é gastar menos no
controle do que o prejuízo esperado (Stern et al., 1959; Gallo et al., 2002; Nakano, 2011).
As informações na literatura sobre H. armigera atacando frutos de pimentão são
escassas. No entanto, no município de Iranduba esta espécie vem causando sérios danos às
plantações, fato que somado a falta de assistência técnica enfrentada pelos agricultores
familiares dessa região originou tentativas errôneas de controle, com o uso abusivo de
inseticidas, muitas vezes não registrados para a espécie, com aplicações calendarizadas, sem
levar em consideração a presença, nível populacional ou o monitoramento da espécie, o que
pode vir a desencadear o já conhecido alto potencial de H. armigera de desenvolver resistência
a inseticidas em um curto espaço de tempo, fazendo com que o controle seja eficiente
momentaneamente e podendo provocar surtos da praga, cada vez mais intensos (Mironidis,
2013).
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Este estudo aborda a presença de H. armigera em cultivos de pimentão no município de
Iranduba, buscando gerar informações como o nível populacional da praga e os danos
econômicos causados nas áreas de cultivo de pimentão deste município, fundamentais para
tomada de decisão acerca da adoção de medidas de controle, minimizando gastos e fazendo um
controle mais eficiente, ambientalmente adequado e seguro.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo geral
Avaliar os níveis populacionais de Helicoverpa armigera e as perdas econômicas
causadas na cultura do pimentão (Capsicum annuum) em Iranduba, Amazonas.

2.2. Objetivos específicos
Avaliar a porcentagem de frutos danificados durante a fase produtiva do pimentão nas
propriedades estudadas.
Avaliar o nível populacional de adultos de H. armigera durante a fase produtiva do
pimentão nas propriedades estudadas.
Determinar o efeito das variáveis: (1) temperatura média mensal (ºC); (2) umidade
relativa (UR%); (3) volume de precipitação mensal (mm); (3) limpeza da área; (4) grupo de
inseticidas utilizados; (5) Presença/ausência de cultivos vizinhos sobre os valores de
porcentagem de frutos danificados e níveis populacionais de adultos de H. armigera.
Avaliar as perdas econômicas causadas por H. armigera nas propriedades.
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3. Material e métodos
3.1. Local de estudo
O estudo foi realizado em propriedades rurais de cultivo de pimentão (C. annuum)
localizadas na zona rural do município de Iranduba- AM, situado à margem esquerda do Rio
Solimões, ao sul da capital Manaus (Figura 1).

Figura 1. Localização geográfica do município de Iranduba. Fonte: Google Maps.

Inicialmente foi realizado um levantamento dos produtores de pimentão existentes na área, com
base nesses dados foi realizada uma visita de prospecção onde foi solicitado o consentimento
do proprietário para a realização da pesquisa, e assim os que concordaram, foram inseridos no
estudo. Ao todo foram estudadas 8 propriedades, localizadas nas principais áreas de produção
de pimentão existentes no município (Figura 2). As propriedades são localizadas na Rodovia
Manoel Urbano (AM-070), conforme tabela 1.
Tabela 1. Localização e coordenadas geográficas das propriedades de cultivo de pimentão na safra 2017/2018 no
município de Iranduba-Amazonas.
Propriedade
1
2
3
4
5
6
7
8

Coordenadas

Localização

3°13'15.9"S 60°13'59.1'W
3°12'52.0"S 60°18'19.0'W
3°12'58.0"S 60°18'28.0'W
3°08'17.0"S 60°18'58.0'W
3°08'23.0"S 60°18'58.0'W
3°09'07.0"S 60°20'00.0'W
3°08'34.0"S 60°19'55.0'W
3°08'25.0"S 60°19'30.0'W

km 13
km 26
km 26
km 28
km 28
km 31
km 31
km 31
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Figura 2. Localização geográfica do município de Iranduba e das propriedades de cultivo de pimentão na safra
2017/2018.

O sistema produtivo é de agricultura familiar, onde as propriedades estudadas possuíam
sistema de cultivo protegido com casas de vegetação do tipo capela, onde somente a parte
superior é protegida, e medindo em torno de 8x50 metros. Nos plantios, realizados em outubro
de 2017, foram utilizadas sementes híbridas de pimentão Nathalie® (Syngenta®). As
propriedades foram caracterizadas quanto a área de cultivo, plantio e manejo do pimentão
conforme entrevista realizada com os agricultores, as principais características estão
sumarizadas na tabela 2.
Tabela 2. Caracterização das propriedades de cultivo de pimentão e principais inseticidas utilizados na safra
2017/2018 no município de Iranduba-Amazonas.
Propriedades
Tamanho da
área (ha)
Casas de
vegetação
Limpeza da
área de cultivo
Cultivos vizinhos

1

2

3

4

5

6

7

8

0,8

0,24

0,4

0,8

0,4

0,16

0,16

0,24

10

3

5

10

5

2

2

3

Pouca/
nenhuma
Não

Moderada Moderada

Limpa

Sim

Sim

Sim

Inseticidas
utilizados

Decis 25®
+ Pirate®+
Barrage®

Barrage®+
Dipel® +
Lannate®

Rumo®+
Lannate®

Tracer®

Frequência média
de aplicação
(semanal)

4 vezes

3 vezes

3 vezes

3 vezes

Pouca/
Moderada Moderada Moderada
nenhuma
Sim
Sim
Sim
Sim
Decis 25® Turbo® +
Karate
Ampligo®+
+ Lannate®
Decis
zeon® +
Orthene
+ Orthene
25®+
Orthene
750®+
750®+
Lannate®
750®+
Decis 25®
Creolina® + Dipel® Decis 25® +Creolina®
4 vezes

3 vezes

3 vezes

3 vezes
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3.2. Determinação da porcentagem de frutos danificados
A amostragem foi realizada mensalmente de janeiro a novembro de 2018. Em cada
propriedade foi selecionada a casa de vegetação com o plantio em início de produção (plantas
de primeira colheita) a qual foi acompanhada até o fim do estudo. Foram amostradas
aleatoriamente 50 plantas por casa de vegetação. A amostragem procedeu-se em caminhamento
zig-zag. A avaliação da porcentagem de frutos danificados foi realizada observando-se a
presença de orifícios feitos pela larva. Foram contabilizados todos os frutos com tamanho a
partir de 5 cm de comprimento contidos na planta (foram colhidos antes da próxima
amostragem), danificados (com orifício) e os não danificados (sadios). A porcentagem de frutos
danificados foi calculada pela fórmula:

𝐹𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 (%) =

𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠

3.3. Determinação do nível populacional de adultos
O nível populacional de adultos de H. armigera foi avaliado por meio da população
relativa, contabilizando o número de insetos adultos por amostragem. Foram utilizadas
armadilhas do tipo Delta (Biocontrole®) (Figura 3A) com pisos adesivos, iscadas com o
feromônio sexual Bio Helicoverpa (Biocontrole®) (Figura 3B). As armadilhas foram instaladas
em frente à casa de vegetação localizada no centro da área de produção (Figura 3C), a 20
centímetros do ápice das plantas (Figura 3D), conforme recomendação do fabricante. A altura
das armadilhas foi reajustada conforme as plantas se desenvolveram até o fim do estudo. Foi
utilizada uma armadilha por propriedade.
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A

B

D

C

Figura 3. Avaliação do nível populacional de adultos de Helicoverpa armigera com armadilhas de feromônio. A.
Armadilha do tipo delta. B. Piso adesivo iscado com feromônio sexual Bio Helicoverpa ®. C. Armadilha instalada
na casa de vegetação central. D. Instalação da armadilha a 20 cm do ápice das plantas.

As armadilhas foram inspecionadas mensalmente de janeiro a novembro de 2018 para
a contagem de mariposas capturadas, quando também foram trocados os pisos adesivos. Os
pisos adesivos contendo as mariposas capturadas foram envoltos em plástico filme pvc (Figura
4) e marcados com etiquetas, em que constavam a propriedade e data de coleta. Os septos do
feromônio foram substituídos a cada 45 dias, conforme recomendações do fabricante. Os
valores de níveis populacionais de adultos foram relacionados com a porcentagem de frutos
danificados.

Figura 4. Armadilha adesiva com isca de feromônio e adultos de Helicoverpa armigera capturados em
cultivo de pimentão.
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3.4. Variáveis ambientais
Variáveis climáticas
Foram obtidos dados de temperatura média mensal (ºC), umidade relativa (UR %) e
precipitação pluviométrica (mm) para a região de estudo. Os dados climáticos foram obtidos
na Estação meteorológica do Campo Experimental Caldeirão (Embrapa/CPAA), Iranduba-AM
no período de janeiro a novembro de 2018.
As variáveis climáticas foram submetidas a um teste de correlação de Pearson para testar
sua relação, onde, a correlação entre as variáveis temperatura média e precipitação foi de -0.02,
indicando que não há relação significativa entre essas variáveis. A correlação entre temperatura
média e umidade relativa foi de -0.94, mostrando que estão altamente correlacionadas.
De acordo com as correlações de Pearson realizadas, as variáveis climáticas que
estavam altamente correlacionadas, foram retiradas das regressões múltiplas para evitar que os
resultados fossem influenciados pela correlação das variáveis, sendo somente utilizadas as
variáveis temperatura média e precipitação.
A maior média de temperatura registrada foi no mês de outubro, com 29,93° e a menor
no mês de abril, 26,40°. O maior volume de precipitação registrado foi de 18,19 mm no mês de
fevereiro, e o menor foi de 4,64 mm no mês de julho (Figura 5).

Figura 5. Variáveis climáticas coletadas na Estação Experimental Caldeirão (Embrapa/CPAA), IrandubaAM, fornecidos pela Embrapa, referentes ao período de janeiro de 2018 a novembro de 2018. Temperatura
(°C) e precipitação (mm) médias.
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Características da propriedade
As propriedades rurais amostradas no estudo foram avaliadas quanto aos custos com
inseticidas, cultivo e manejo do pimentão. Tais informações foram utilizadas na avaliação das
perdas econômicas. Para tanto, o produtor rural foi esclarecido quanto aos aspectos e objetivos
da pesquisa e convidado a responder a uma entrevista. Foi solicitado ao produtor que assinasse
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, para participar da pesquisa
respondendo a entrevista. Para a realização das entrevistas foi solicitado a aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) (regulado
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP) com o Certificado de apresentação
para Apreciação Ética (CAAE) de número 83291818.0.0000.0006.
As propriedades foram classificadas quanto a limpeza da área de cultivo, ou seja,
quantidade de plantas daninhas presentes (classificadas em pouca/nenhuma; moderada e
limpa), (Figura 6), presença/ausência de outros cultivos de pimentão vizinhos e produtos
inseticidas utilizados, o conjunto de produtos inseticidas utilizados por cada propriedade foi
considerado um grupo, classificados em: “a” (propriedade1), “b”(propriedade 2),
”c”(propriedade 3), ”d” (propriedade 4), ”e” (propriedade 5), ”f” (propriedade 6), ”g”
(propriedade 7) e “h” (propriedade 8). Tais informações foram utilizadas como variáveis
ambientais preditoras sobre a porcentagem de frutos danificados e o nível populacional de
adultos.
A

B

C

Figura 6. Características observadas nas propriedades com relação à limpeza da área de cultivo. A. Área de
cultivo com pouca/nenhuma limpeza. B. Área de cultivo com limpeza moderada. C. Área de cultivo limpa.
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3.5. Avaliação das perdas econômicas
Perda de produção (kg): com base no número de frutos danificados obtidos nas coletas
mensais, foi realizado um cálculo para estimar a quantidade em quilogramas de frutos perdidos
tendo como base o peso médio de um fruto de pimentão (150 g).
Perda de produção (R$): foi feita uma estimativa do custo das perdas de produção em
função da quantidade perdida em quilogramas, levando-se em consideração o preço de mercado
atualizado do pimentão (R$ 3,00).
Custos com inseticidas (R$): a estimativa dos custos com inseticidas para o controle
de H. armigera foi realizada com base nas doses de aplicação recomendadas, frequência de
aplicação e nos valores de mercado dos inseticidas utilizados (informações obtidas nas
entrevistas).
Nível de dano econômico (%): é uma porcentagem do valor da produção equivalente
ao custo de controle, a partir da qual o controle da praga se torna econômico. Foi obtido pela
fórmula proposta por Nakano (2011):
𝑁𝐷𝐸 (%) =

[𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑥 100]
[𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜]

3.6. Análise estatística
Objetivo 1 e 2: para verificar como os valores de porcentagem de frutos danificados e
níveis populacionais de adultos variaram durante os meses, foram plotados os dados de frutos
danificados e valores de nível populacional por mês ao longo do ano.
Os valores obtidos mensalmente foram submetidos à ANOVA para verificar se há
diferença entre as propriedades estudadas, e as médias comparadas pelo teste Tukey (P≤0,05).
Objetivo 3: as variáveis dependentes estudadas são porcentagem de frutos danificados,
os níveis populacionais de adultos de H. armigera no município de Iranduba. As variáveis
preditoras foram (1) temperatura média mensal (ºC); (2) volume de precipitação mensal (mm);
(3) limpeza da área; (4) grupo de inseticidas utilizados; (5) Presença/ausência de cultivos de
pimentão vizinhos. Os itens três, quatro e cinco foram inseridos como variáveis categóricas.
Todas as variáveis preditoras foram inseridas em regressões múltiplas para determinar a
influência sobre as variáveis dependentes. Também foi realizada uma correlação de Pearson
para verificar se a porcentagem de frutos danificados está correlacionada com os níveis
populacionais dos adultos.
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Objetivo 4: Os valores de perda de frutos de pimentão em quilogramas e custos com
inseticidas para o controle de H. armigera obtidos mensalmente foram submetidos à ANOVA
para verificar se há diferença entre as propriedades estudadas, e as médias comparadas pelo
teste Tukey (P≤0,05).
Foi realizada uma regressão simples para determinar se os valores dos custos com
inseticidas são alterados em função dos valores da porcentagem de frutos danificados.
Neste trabalho foram considerados valores significativos para 𝑝 ≤ 0,05. Todas as
análises foram conduzidas no programa R (R Development Core Team 2019, version 3.5.3).

4. Resultados
Todas as propriedades tiveram o início da produção de frutos no mês de janeiro. No
início das coletas foram observados ataques nas flores, botões florais e folhas (Figura 7).
Também foram encontradas larvas de primeiros ínstares movimentando-se na parte superior
das plantas, principalmente nos órgãos reprodutivos.
A

B

C

D

Figura 7. Larvas de Helicoverpa armigera em cultivos pimentão no município de Iranduba-Am. A. Larva nos
primeiros ínstares movimentando-se sobre flor. B. Larva alimentando-se das folhas. C. flor danificada por larva.
D. Botão floral e flor danificados por larva.
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Porcentagem de frutos danificados
Ao longo dos 11 meses de coleta foram amostradas 4.400 plantas e 159.604 frutos. A
média do número de frutos por planta variou de 4,71 frutos (planta com 3 meses de idade) a
57,46 frutos (planta com 13 meses de idade) conforme valores apresentados na Tabela 2.
A porcentagem de frutos danificados variou de 12,04% no mês de janeiro a 22,14 %
no mês de outubro (Tabela 3). Foram encontrados frutos danificados em todas as coletas
realizadas, assim como também foram observadas larvas dentro dos frutos e na superfície das
plantas (Figura 8).
Tabela 3. Média mensal ± erro padrão do número de frutos por planta, de frutos danificados por planta e dos
frutos danificados na safra 2017/018 de pimentão no município de Iranduba-Amazonas.
Meses

A

Média de
frutos/planta

Média de frutos
danificados/planta

Janeiro

4,71±0,67

0,57±0,07

12,04±0,24

Fevereiro

7,28±0,65

1,16±0,12

15,97±0,72

Março

12,79±0,18

2,08±0,09

16,24±0,89

Abril

23,80±0,01

3,46±0,23

14,55±0,96

Maio

36,28±0,16

5,50±0,36

15,17±0,97

Junho

43,55±0,11

6,71±0,40

15,41±0,92

Julho

47,62±0,08

7,86±0,39

16,51±0,83

Agosto

51,16±0,10

8,33±0,42

16,28±0,83

Setembro

57,11±0,03

10,13±0,42

17,74±0,74

Outubro

57,27±0,03

12,68±0,38

22,14±0,66

Novembro

57,46±0,018

9,24±0,42

16,08±0,73

B

Média de frutos
danificados (%)

C

Figura 8. Frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão. A. Larva penetrando fruto. B.
Frutos com orifícios de entrada da larva. C. Larva no interior do fruto.
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Na figura 9 pode ser observado que os valores de porcentagem de frutos variaram entre
os meses e nas propriedades. Na maioria das propriedades os menores valores ocorreram no
mês de janeiro, variando de 10,74% (Propriedade 4) a 12,71% (Propriedade 1), tendo o pico
ocorrendo no mês de outubro onde os valores variaram de 19,44 % (Propriedade 4) a 24,85%
(Propriedade 1).

Figura 9. Porcentagem de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do município
de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro a novembro de 2018. N=8.

Foi observada diferença significativa entre os valores de frutos danificados das
propriedades (p= 6,51e-06). A propriedade 4 teve diferença significativa em relação a todas as
outras propriedades (Tabela 4) apresentando os menores valores de porcentagem de frutos
danificados. Já os maiores valores foram observados na propriedade 1.
Tabela 4. Porcentagem ± erro padrão de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do
município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro a novembro de 2018.
Propriedades
1
5
2
6
7
8
3
4

Frutos danificados (%)
18,69 ±0,83 a
17,38±0,92 a
16,50±0,85 a
16,44±0,68 a
16,32±0,83 a
16,30±0,72 a
15,74±0,61 a
11,72±0,85 b

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05).
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Nível populacional de adultos de Helicoverpa armigera
Durante o período da safra do pimentão foram coletados 166 adultos (Figura 10). As
propriedades não diferiram significativamente entre si nos valores de adultos de H. armigera
capturados (p= 0,0689). O pico populacional de adultos ocorreu no mês de setembro, com 24
adultos coletados, e o menor foi no mês de janeiro, onde foram coletados 11 adultos.

Figura 10. Níveis populacionais de adultos de Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do município de
Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro de 2018. N=8.

A relação entre adultos capturados nas armadilhas e a porcentagem de frutos danificados
amostrados nas plantas mensalmente não foi significativa. A correlação encontrada foi de
r=0,08 (p= 0,431).

Efeito das variáveis ambientais na porcentagem de frutos danificados
Na regressão múltipla realizada com as variáveis preditoras temperatura média,
precipitação, inseticidas utilizados, limpeza da área e presença/ausência de outros cultivos de
pimentão vizinhos, foi verificado que a temperatura média possui relação positiva com a
porcentagem de frutos danificados observada durante os 11 meses de coleta (p= < 2e-16), ou
seja, quanto maiores os valores de temperatura média, maiores foram os valores de frutos
danificados observados (Figura 11). Já a variável precipitação não influenciou
significativamente na porcentagem de frutos danificados (p= 0,646).
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Figura 11. Porcentagem de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão no município
de Iranduba, Amazonas, Brasil, com base na temperatura média entre janeiro e novembro de 2018. N=8.

A variável grupo de inseticidas utilizados teve influência significativa na porcentagem
de frutos danificados, afetando negativamente os valores em todas as propriedades (p= < 2.2e16) no entanto a maior influência encontrada foi do grupo “d”, utilizado pela propriedade 4 (p=
< 2e-16), conforme observado na figura 12.

Figura 12. Porcentagem de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do
município de Iranduba, Amazonas, Brasil, no período de janeiro a novembro de 2018 com base no grupo de
inseticidas utilizados entre janeiro e novembro de 2018. N=11.
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A influência da limpeza da área foi significativa, segundo os resultados, propriedades
com limpeza moderada (p= 3,26e-15) e com pouca/sem limpeza (p= <2e-16) afetam
positivamente o número de frutos danificados, mostrando que, quanto maior a quantidade de
plantas daninhas na área maior a porcentagem de frutos danificados (Figura 13).

Figura 13. Porcentagem de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do município
de Iranduba, Amazonas, Brasil, com base na limpeza da área entre janeiro e novembro de 2018. N=11.

A presença de outros cultivos nas proximidades também afetou significativamente o
número de frutos danificados, onde propriedades que possuíam outros cultivos de pimentão
vizinhos apresentaram menor valor de porcentagem de frutos danificados (p= 0,00017) (Figura
14), conforme observado, a única propriedade sem cultivos vizinhos foi a propriedade 1, que
também teve os maiores valores de porcentagem de frutos danificados.
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Figura 14. Porcentagem de frutos danificados por Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do município
de Iranduba, Amazonas, Brasil, com base na presença/ausência de cultivos vizinhos. N=11.

Efeito das variáveis ambientais sobre os níveis populacionais de adultos de Helicoverpa
armigera.
Na regressão para avaliar a influência das variáveis preditoras no nível populacional de
adultos de H. armigera, as variáveis temperatura média (p= 0,194) e precipitação (p= 0,463)
não foram significativas.
Quanto às variáveis ambientais relacionadas às características das propriedades,
nenhuma das variáveis analisadas foram significativas, limpeza da área (p= 0,441), cultivos
vizinhos (p= 0,075), grupo de inseticidas utilizados (0,7972). Apesar de ser possível observar
uma tendência positiva de áreas com limpeza moderada e pouca/sem limpeza e negativa quando
há presença de cultivos vizinhos. Ou seja, ocorrem mais adultos em áreas sem limpeza e menos
adultos em áreas que possuem outros cultivos vizinhos.
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Perdas econômicas causadas por Helicoverpa armigera nas propriedades.
Perda de produção: além do ataque direto nos frutos, também foram observados danos
em flores e botões florais, causando a morte prematura da flor e inviabilizando a produção do
fruto. Os valores de perdas na produção considerando somente a quantidade de frutos
danificados (quilogramas de pimentão) foram de 8,4 kg a 427,2 kg de frutos perdidos. Como
sumarizado na figura 16 as maiores perdas foram registradas na propriedade 1 (2341,2 kg de
frutos), e as menores na propriedade 4 (1465,6 kg de frutos).

Figura 15. Estimativa de quantidade de frutos (Kg) perdida pelo ataque de Helicoverpa armigera e quantidade
produzida (Kg) com base no peso médio do fruto de pimentão 150 g nos 11 meses, em cultivos de pimentão do
município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro de 2018. N=11.
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Conforme estimativa do custo das perdas de produção em função da quantidade perdida
em quilogramas, calculado com base no quilo de pimentão ao custo médio de R$ 3,00, os
valores variaram de R$ 25,20 a R$ 1.281,60 (Tabela 5). Quando confrontados os dados de valor
perdido e valor comercializado é notável que a propriedade 4 obteve os menores valores de
perda, conseguindo obter os maiores valores de produto comercializado (R$ 13.572,9) (Figura
17), no entanto, não existe diferença estatística significativa entre as propriedades (p= 0,88410,
R²= 0,04).
Tabela 5. Estimativa do custo da perda de produção (R$) ao longo dos meses, em cultivos de pimentão do município de Iranduba,
Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro de 2018
Tabela 5.

Propriedades

Custo da perda de produção (R$)/meses*
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Total

1

66,60 129,60 216,00 388,80 631,80 716,40 801,00 865,80 1.015,20 1.281,60 977,40 7.090,20

2

41,40

86,40

190,80 322,20 495,00 604,80 682,20 786,60

972,00

1.197,00 876,60 6.255,00

3

37,80

93,60

189,00 297,00 462,60 595,80 741,60 748,80

871,20

1.018,80 747,00 5.803,20

4

70,20

63,00

129,60 187,20 316,80 388,80 489,60 500,40

667,80

1.002,60 651,00 4.467,00

5

81,00

97,20

198,00 358,20 586,80 723,60 817,20 804,60

981,00

1.182,60 927,00 6.757,20

6

39,60 108,00 192,60 329,40 513,00 622,80 732,60 788,40

896,40

1.112,40 754,20 6.089,40

7

25,20

194,40 307,80 493,20 592,20 741,60 739,80

939,60

1.215,00 829,80 6.166,80

8

46,80 171,00 216,00 302,40 462,60 586,80 718,20 763,20

950,40

1.117,80 885,60 6.220,80

408,6

7293,6

TOTAL

88,20
837

1526,4

2493

3961,8 4831,2

5724

5997,6

9127,8

6648,6

Figura 16. Estimativa do custo da perda de produção (R$) e valor de produção aproveitado (R$), em cultivos de
pimentão do município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro de 2018. N=11.
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Custos com inseticidas (R$): com relação aos custos com inseticidas para o controle
de H. armigera os valores foram mais baixos no mês de janeiro e mais altos no mês de outubro
(Tabela 5). A porcentagem de frutos danificados teve influência significativa nos custos com
controle (p= 4,72e-05; R²= 0,18), sendo responsável por 18% da variação nos custos durante os
meses (Figura 17).

Figura 17. Gastos com inseticidas para o controle de Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão do município
de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro de 2018, com base na porcentagem de frutos
danificados.
Tabela 6. . Estimativa de gastos com inseticidas (R$) para o controle de Helicoverpa armigera em cultivos de pimentão no
município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro de 2018.
Custo com inseticidas (R$)*/meses
ProprieJan
dades
1
137,70
2
133,80
3
65,92
4
107,00

Fev

Mar

Abr

183,60
133,80
98,88
160,50

183,60
200,70
65,92
160,50

183,60
200,70
65,92
107,00

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Total

137,70 137,70 137,70
200,70 133,80 200,70
65,92 65,92 98,88
107,00 107,00 107,00

183,60
200,70
98,88
160,50

183,60
200,70
98,88
160,50

183,60
267,60
98,88
160,50

183,60 1.331,10
133,80 1.538,70
65,92
494,40
107,00 1.123,50

5

139,20

185,60

185,60

92,80

139,20 139,20 139,20

139,20

139,20

185,60

139,20 1.113,60

6

128,80

193,20

193,20

193,20

128,80 128,80 193,20

193,20

193,20

257,60

128,80 1.416,80

7

80,00

80,00

120,00

80,00

80,00

120,00 120,00

160,00

120,00

120,00

80,00

8

141,00

211,50

211,50

211,50

141,00 141,00 141,00

211,50

282,00

282,00

211,50 1.762,50

TOTAL 933,42 1247,08 1321,02 1134,72 1000,32 973,42 1137,68 1347,58 1378,08 1555,78 1049,82

1.160,00

9940,6

*Estimativa realizada com base nas doses de aplicação recomendadas e nos valores de mercado dos inseticidas utilizados.
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As propriedades diferiram significativamente entre si nos valores de custos com
inseticidas (p= 1,974e-12, R²= 0,57) (Tabela 7). Como é possível observar na figura 18, a
propriedade 3 foi a que teve o menor custo com controle e a propriedade 8 foi a que mais gastou
com inseticidas.
Tabela 7. Estimativa da média ± erro padrão dos gastos (R$) com o controle de Helicoverpa armigera realizada
com base nas doses de aplicação recomendadas e nos valores de mercado dos inseticidas utilizados em cultivos
de pimentão do município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro de 2018.
Propriedades
8
2
6
1
5
4
7
3

Custo com inseticidas (R$)*
198,69±11,15 a
182,46±13,27 ab
175,64±9,45 abc
166,90±18,86 abc
147,64±19,87 bcd
131,32±11,29 cd
105,45±8,43 de
80,90± 17,40 e

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05).

Figura 18. Estimativa de gastos (R$) com o controle de Helicoverpa armigera realizada com base nas doses de
aplicação recomendadas e nos valores de mercado dos inseticidas utilizados nas diferentes propriedades de cultivos
de pimentão do município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro de 2018.

Nível de dano econômico (%): na figura 18 estão dispostos por propriedade os valores
de NDE e os valores de perda real que ocorreram nas propriedades. Foi verificado que se pode
tolerar de 4,98 % (propriedade 3) a 12,05 % (propriedade 8) de perda na produção para que se
justifique a adoção de medidas de controle. É notável que a perda observada nas propriedades
é muito superior ao nível calculado, chegando a 39,17 % e mínimo de 24,76 %. As propriedades
não diferiram significativamente entre si (p= 0,89).
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Figura 19. Nível de dano econômico (NDE %) e perda real (%) calculados para as propriedades de cultivo de
pimentão do município de Iranduba, Amazonas, Brasil, entre janeiro de 2018 a novembro de 2018. N=11.

5. Discussão
Como pôde ser constatado, H. armigera ocorreu o ano todo na região de estudo,
podendo ser explicada tanto pelas condições climáticas favoráveis ao seu desenvolvimento
quanto pela oferta de alimento disponível o ano todo, colaborando para o estabelecimento das
populações deste inseto (EPPO, 2007; Ávila et al., 2013; Degrande e Omoto, 2013)
No início da produção de frutos, que ocorreu no mês de janeiro, onde a média de frutos
por planta ainda era baixa (4,74 frutos), também foi o mês que apresentou a menor porcentagem
de frutos danificados (12,04%), refletindo em uma perda de 136,2 kg que totalizam R$ 408,6.
Em contrapartida, no mesmo mês foi observado um grande número de flores e botões florais
atacados. A planta reage ao dano abortando as flores danificadas por razões fisiológicas
(Igarzabal, 2010), assim como também um maior número de lagartas nos primeiros ínstares na
superfície das plantas. Segundo Fitt, 1989 as lagartas recém-eclodidas atacam principalmente
folhas e flores, por preferirem estruturas mais tenras e as lagartas maiores alimentam-se
diretamente das estruturas ricas em nitrogênio, os frutos. Lal e Lal (1996) estudando medidas
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de controle de H. armigera em tomate na Índia, relataram que no início da produção de frutos
a infestação por H. armigera foi encontrada em flores, botões florais e frutos jovens em
desenvolvimento, enquanto no decorrer dos meses, os frutos verdes foram muito mais
danificados.
Como observado, foi clara a diferença na porcentagem de frutos danificados da
propriedade 4 para as demais, possuindo os menores valores (12,40%), assim como quando
observados os valores perdidos (1489 Kg e R$ 4.467,00) e valor que foi possível comercializar
(4524,3 Kg e R$ 13572,9), é possível observar que, apesar de ter as menores perdas, a diferença
não é significativa. Em contrapartida, quando comparado com a quantidade de frutos que foi
possível ser comercializada é notável que a propriedade 4 teve o menor prejuízo econômico.
Os resultados sugerem que a diferença nos valores de frutos danificados pode ser
explicada pelas características das propriedades, onde o grupo de inseticidas utilizados
influenciou negativamente a quantidade de frutos danificados na propriedade 4. Conforme
observado, na propriedade 4 a área de cultivo é mais limpa que as demais (classificada como
limpa), ou seja, sem a presença de plantas daninhas, e utiliza apenas um produto inseticida no
controle de H. armigera e este é diferente dos utilizados pelas demais, o produto em questão é
o Tracer®, que é um inseticida não sistêmico de origem biológica, do grupo químico das
espinosinas, à base de espinosade. Sua classificação toxicológica é III (medianamente tóxico),
e não é registrado para a cultura estudada, o que é um problema recorrente das pequenas
culturas, normalmente os produtos são registrados para as grandes culturas.
Em compensação a propriedade 1 foi a que obteve os maiores valores de porcentagem
de frutos danificados, totalizando 2341,2 kg e R$ 7.090,20, mesmo só tendo diferença
significativa da propriedade 4. De acordo com as características observadas, a área de cultivo
desta propriedade tem um grande número de plantas daninhas (pouca/nenhuma limpeza),
facilitando o estabelecimento e permanência da espécie na área, favorecendo o deslocamento
da fêmea na área de cultivo, facilitando a oviposição, e servindo ainda como hospedeiro
alternativo e refúgio durante a aplicação de inseticidas (Fitt, 1989), tendo assim, possibilidade
no aumento da porcentagem de frutos danificados. E como elucidado pela regressão múltipla
realizada, propriedades com limpeza da área classificada em pouca/nenhuma têm maiores
valores de frutos danificados e de níveis populacionais de adultos. Segundo Gallo (2002),
manter a cultura “no limpo”, ou seja, sem plantas daninhas, é uma prática cultural de controle,
pois a presença de plantas daninhas próximo à cultura pode favorecer a infestação de pragas,
servindo de abrigo para adultos e de substrato alimentar para fases imaturas.
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A propriedade 1 é a única que não possui cultivos vizinhos, esta obteve os maiores
valores de adultos capturados e de frutos danificados, na análise realizada, propriedades com
outros cultivos nas proximidades tendem a ter menor porcentagem de frutos danificados e
embora não significativa, foi encontrada a mesma tendência nos níveis populacionais de
adultos. Tendo em vista que H. armigera é uma espécie de ampla dispersão na área de cultivo
e entre áreas (Ávila et al., 2013), as capturas podem representar tanto os indivíduos que se
desenvolveram na área quanto indivíduos de outras áreas, podendo não haver relação entre o
número de imaturos causando danos na área e os adultos capturados, representando nesse caso,
a dispersão local ou migração (Allen; Luttrell, 2011). O que pode explicar o fato de não ter sido
encontrada diferença nos níveis populacionais de adultos e sim na porcentagem de frutos.
Outro fator considerado determinante em predições da dinâmica populacional dos
insetos é a temperatura. Esta variável influi diretamente
no desenvolvimento e comportamento, quanto indiretamente na alimentação, estando
associadas ao incremento da velocidade de fecundidade e consequentemente aumento da prole
(Silveira Neto, et al., 1976). Os picos de porcentagem de frutos danificados ocorreram no mês
de outubro, coincidindo com os períodos de temperatura média mais elevada, exercendo
influência positiva sobre a porcentagem de frutos danificados. Onde os valores de perda
chegaram a 3042,6 kg totalizando R$ 9127,8. Já a precipitação não afetou significativamente.
Outro fator observado por este e outros estudos é que a incidência de H. armigera aumentou
gradualmente conforme o avanço da cultura (Tewari; Moorthy, 1984; Safna et al., 2018).
Raju et al., (2017) encontraram correlações significativamente positivas entre
temperatura máxima e percentual de dano dos frutos (r= 0,21) estudando a influência de fatores
climáticos na dinâmica populacional de H. armigera em quiabo na Índia, corroborando os
resultados de que quanto maior a temperatura, maiores os valores de porcentagem de frutos. Os
autores também encontraram correlação negativa não significativa entre precipitação e o
percentual de danos dos frutos.
A influência entre o número de capturas e fatores climáticos é importante podendo ser
preditivo para o ressurgimento e surtos de pragas, pois altera a dinâmica das populações de
insetos (Silveira Neto, et al., 1976; Feng et al., 2010; Hameed et al., 2015), no entanto para os
indivíduos adultos, a precipitação e a temperatura média, variáveis climáticas analisadas não
afetaram significativamente os valores de nível populacional. Santos (2015), analisando a
relação entre capturas de adultos em armadilhas de feromônio e fatores climáticos no estado de
Santa Catarina, observou que apesar dos resultados não significativos para temperatura média
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e precipitação, foi observado que a temperatura média teve influência positiva, porém, diferente
deste estudo, a precipitação teve influência positiva.
Em contrapartida, diversos estudos encontraram correlação significativa positiva da
temperatura e negativa da precipitação com os níveis populacionais de adultos e larvas de H.
armigera (Shah; Shahzad, 2005; Sharma et al., 2012; Rajput et al., 2017; Saini et al.,2017).
O maior número de indivíduos adultos capturados nas armadilhas de feromônio ocorreu
no mês de setembro, porém, o nível populacional de adultos sofreu queda abrupta no mês de
outubro, onde ocorreu o pico de temperatura. Pode-se inferir que tal fato se deva ao clima da
região Amazônica, cuja temperatura tem pouca variação ao longo do ano, ao contrário da
precipitação e umidade relativa (Fisch et al., 1998). Além disso, o clima da região também pode
interferir na taxa de liberação e duração do feromônio. Os septos de feromônio utilizados neste
estudo foram substituídos a cada 45 dias, conforme recomendação do fabricante, no entanto,
nunca foram testados na região de estudo e não são registrados para a cultura estudada, fato que
também pode ter afetado o número de capturas.
A eficiência das armadilhas de feromônio depende de diversos fatores inerentes ao
ambiente e à espécie alvo que influenciam no número de insetos capturados, tais como: fatores
climáticos (Paiva; Pedrosa-Macedo, 1985), duração do feromônio, número de fêmeas na área,
época de oviposição, grau de infestação e desenvolvimento larval e taxa de liberação de
feromônio. Dependendo da intensidade da taxa de liberação pode atrair poucos insetos (baixa
taxa) ou ainda ter efeito inibidor (alta taxa), a aplicação de inseticidas, as práticas culturais
(Adams et al., 1995). Além da competição entre a armadilha e as fêmeas na atração dos machos
(Hartstack; Witz, 1981). Todos esses fatores podem vir a invalidar os estudos que visam obter
dados de monitoramento.
As armadilhas de feromônio sexual são eficazes para o monitoramento de populações,
mas como vários fatores influenciam no número de capturas, o monitoramento é mais confiável
quando correlacionado a outros fatores, pra maior segurança dos índices (Crocomo, 1990). A
correlação entre os níveis populacionais e as injúrias provocadas pela praga na cultura é
essencial para a implementação do manejo integrado de pragas (Gallo et al., 2002), contudo,
este estudo não encontrou correlação significativa entre o número de adultos capturados e a
porcentagem de frutos danificados (injúria), não sendo possível determinar o nível de controle
(NC).
Kehat et al. (1982), estudando armadilhas de feromônio para o monitoramento de H.
armigera afirmaram que as armadilhas indicam apenas probabilidade de infestação, sendo que
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em alguns casos, o número de adultos capturados ou surgimento desses não indicou
aparecimento de ovos ou larvas em algodão. No entanto, Rawat, et al., (2017) encontraram
relação positiva entre o número de adultos capturados em armadilha de feromônio e o número
de larvas ao monitorarem adultos em armadilhas de feromônio e larvas em campo em plantio
de feijão guandu.
Com relação aos custos com inseticidas como mencionado nos resultados, os valores de
porcentagem de frutos danificados tiveram influência positiva nos custos, mesmo que,
conforme observado, o controle de Helicoverpa armigera nas propriedades seja realizado via
calendário, sendo realizadas em média 3 aplicações por semana, sem levar em consideração a
presença ou os níveis populacionais do organismo. O que pode explicar o fato de que apesar de
significativa, a relação entre as variáveis não é forte, explicando apenas 18% da variação dos
custos (R²= 0,18). Foi observado a utilização de doze produtos inseticidas diferentes, utilizados
em rotação ou em conjunto em uma mesma aplicação. Dentre os doze produtos utilizados, dois
são de uso veterinário (Barrage® e Creolina®), quatro (Dipel®, Tracer®, Orthene® e Ampligo®)
são registrados para Helicoverpa armigera e dentre estes quatro, apenas um é registrado para a
cultura estudada (Dipel®) (Agrofit, 2019).
As perdas econômicas observadas em cada propriedade estão muito acima dos níveis de
dano econômico encontrados neste trabalho, níveis considerados como limítrofes para a adoção
de medidas de controle. Ainda que, nas propriedades avaliadas a aplicação de inseticidas tenha
sido realizada de forma semanal, estas aplicações excessivas, só acabaram por elevar os custos
e contribuir para com os prejuízos econômicos, que chegaram à ordem de 39,17%. Na tentativa
de salvar a lavoura de uma praga desconhecida e extremamente agressiva e que causa danos
prioritariamente aos frutos que são os objetos de comercialização, aliada a falta de informação
desta em cultivos de pimentão e a ausência de inseticidas registrados realmente efetivos para a
realização do controle, levaram esses produtores a fazer uso de produtos, com registro para a
cultura mas não para esta praga e outros que mesmo registrados para a praga em outros cultivos,
como: soja, milho, algodão, por exemplo, não se mostram eficientes em cultivo de pimentão,
possivelmente devido a forma de atuação deste e ao comportamento apresentado pela praga
nesta cultura, pois a larva passa a maior parte da vida no interior do fruto que acaba por servir
como uma proteção externa. A utilização correta dos inseticidas pode diminuir em até 87% a
ocorrência de pragas (Picanço et al., 2004), no entanto, as tentativas errôneas de controlar a
praga com aplicações constantes como observadas por este estudo, podem acarretar inúmeros
problemas como a seleção de populações resistentes da praga, podem ocasionar aumento da
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população e consequentemente surtos da praga, o aumento dos custos de produção, além de
eliminar inimigos naturais (Zilahi-Balogh et al., 1995; Mironidis et al., 2013).
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6. Conclusões
1. Helicoverpa armigera ocorre o ano todo na cultura do pimentão em Iranduba Amazonas, ocasionando injúrias nos frutos em todos os meses do ano, além de danos
em flores, e folhas, especialmente no início da produção. A maior incidência de frutos
danificados ocorreu no mês de outubro.
2. Os maiores níveis populacionais de adultos foram registrados no mês de setembro,
porém, devido à baixa flutuação de adultos capturados entre os meses, não foi possível
estabelecer uma relação com a porcentagem de frutos danificados e assim estabelecer
um nível de controle (NC) para a cultura.
3.

O aumento da temperatura média, e áreas com pouca/nenhuma limpeza causam o
incremento na porcentagem de frutos danificados. O inseticida do grupo “d” (Tracer®)
afeta a porcentagem de frutos danificados causando a redução da população de
Helicoverpa armigera. A presença de cultivos vizinhos também causa a redução dos
valores de frutos danificados.

4. As perdas econômicas causadas chegaram a 39,17%, e foram muito superiores ao nível
de dano econômico encontrado (máximo de 12,05 %) que justifica a tomada de medidas
de controle, apesar das aplicações sucessivas de inseticidas, que acabaram por causar
um aumento do custo de produção e ainda assim, não serem eficientes no controle de
H. armigera e assim, redução das perdas na produção.
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