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ALIMENTAÇÃO COM FOLHAS TRATADAS 
COM DIPEL
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Introdução
As cucurbitáceas são responsáveis por 

uma grande parcela da produção agrícola no 
Brasil e chegam a gerar para o país cerca R$ 300 
milhões de reais por ano [1]. Dentre as mais 
rentáveis está o meloeiro que faz parte do sistema 
de Produção Integrada de Frutas – PIF, e 
apresenta grande expressão econômica para o 
Nordeste brasileiro [2].

Entre as várias pragas que atacam essa 
cultura, a broca-das-cucurbitáceas Diaphania 
hyalinata (L.) é considerada praga-chave, se 
alimenta das folhas, flores, hastes e frutos, 
podendo causar até 100% de perdas na produção
em algumas situações [3].

Para o controle dessa praga, 
tradicionalmente são utilizados inseticidas 
químicos, o que provoca vários problemas 
ambientais [4]. E diante disso, o Manejo Integrado 
de Pragas – MIP, busca medidas alternativas a 
esse tipo de controle possibilitando a preservação 
dos inimigos naturais e polinizadores, 
minimizados os riscos de poluição ambiental e 
melhoria na qualidade e segurança alimentar, 
controlando as pragas de forma racional e eficaz
[5]. 

Uma opção no controle alternativo da D. 
hyalinata está na utilização de bioinseticidas à 
base de Bacillus thuringiesis (Berliner) [6]. A 
bactéria B. thuringiesis é altamente seletiva e não 
ocasiona danos aos predadores e parasitóides da
praga [7]. 

Para sobreviver aos ataques de patógenos,
os insetos, possuem barreiras de natureza física
(tegumento, sistema respiratório e trato digestivo), 
humorais (proteínas solúveis presentes na 
hemolinfa) e celulares (hemócitos, células livres 
na hemolinfa) [8].

Diante da escassez de estudos sobre o 
sistema imunológico de D. hyalinata e da 
comprovada eficácia de B. thuringiesis em insetos 
da Ordem Lepidoptera, a pesquisa busca 
contribuir com informações sobre a interação 
entre a bactéria e os hemócitos de D. hyalinata.

Material e Métodos
A. Obtenção e criação dos Insetos

Os insetos foram obtidos na criação 
mantida no Laboratório de Comportamento de 
Insetos, Área de Fitossanidade da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco – UFRPE desde 
2007. As lagartas de D. hyalinata utilizadas nos 



experimentos foram acondicionadas em 
recipientes plásticos e alimentadas com folhas de 
abóbora, sendo mantidas em ambiente controlado 
a 27º ± 2ºC e UR de 70 ± 10%, sob fotofase de 12 
horas.

Os adultos foram alimentados com algodão 
embebido em solução de sacarose a 10%. As 
folhas com posturas foram retiradas diariamente, 
permanecendo em outras gaiolas até a eclosão das 
lagartas. As pré-pupas e pupas foram recolhidas 
todos os dias, colocadas em recipientes plásticos 
com retalhos de organza, e transferidas para a 
gaiola dos adultos. 

B. Obtenção do inseticida 
O inseticida foi adquirido em casas de 

produtos agrícolas da cidade do Recife-PE.

C. Dose para o tratamento
As concentrações do bioinseticida 

utilizadas foram preparadas no Laboratório de 
Comportamento de Inseto de acordo com as 
recomendações do Dipel PM® (B. thuringiensis 
var. kurstaki) para a cultura do meloeiro.

D. Bioensaio
O bioensaio constou de quatro tratamentos, 

sendo, três deles de insetos alimentados com 
folhas tratadas com Dipel PM® e um de insetos 
alimentados com folhas sem tratamento de 
inseticida (controle). Nos três primeiros 
tratamentos, foram oferecidos discos de folhas de 
abóbora (Cucurbita moschata Duchesne ex 
Poiret), que é um hospedeiro alternativo e de fácil 
aquisição, submergidos em suspensão de 0,125; 
0,25 e 0,5 gramas de Dipel PM® para cada 500ml 
de água destilada. No último tratamento as folhas 
oferecidas não continham inseticidas, porém, os 
procedimentos foram os mesmos. Utilizou-se 40 
lagartas de quinto ínstar as quais foram 
distribuídas em placas de Petri (01 lagarta por 
placa) para cada tratamento e alimentadas durante 
20 minutos.  

E. Coleta da Hemolinfa e contagem dos hemócitos
Amostras da hemolinfa de D. hyalinata

foram coletadas através incisão realizada no 
primeiro par de falsas pernas de lagartas de quinto 
ínstar. Um volume de 10L foi coletado e 
adicionado em solução de 20L de anticoagulante 
para insetos [9]. Após a mistura, a amostra foi 
levada à câmara de Neubauer para a determinação 
da quantidade total de hemócitos por microlitro 
em cada indivíduo. Foram realizadas 10 
repetições por tratamento e cada lagarta foi 
considerada uma repetição [10].  

F. Análise estatística
Os resultados foram submetidos à análise 

de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade utilizando-se o 
programa estatístico SAS [11].

Resultados 
A análise estatística da contagem total dos 

hemócitos de lagartas de quinto instar de D. 
hyalinata demonstrou que as lagartas alimentadas 
com folhas tratadas com Dipel PM® apresentaram
um aumento significativo no número de 
hemócitos (Fig 1). 

Discussão
Estudos realizados com lepidópteras têm 

demonstrado que a ação do B. thuringiensis, 
bactéria Gram-positiva, utilizado na formulação 
de diversos inseticidas biológicos, dentre eles o 
Dipel PM®, desencadeia uma série de reações 
nesses insetos, uma delas é a alteração da 
atividade hemocitária [12]. Porém, o uso 
inadequado e prolongado destes inseticidas tem 
ocasionado a resistência dos lepidópteros a esses 
agentes entomopatogênicos, dificultando sua 
utilização no controle desses insetos [13].

Diante da exposição de D. hyalinata ao B. 
thuringiensis verificou-se que ocorreu um 
aumento significativo no número total de 
hemócitos em função da concentração. 
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Figura 1: Contagem total dos hemócitos de lagartas do quinto 
instar de D. hyalinata alimentadas ou não com folhas tratadas com 
Dipel PM.


