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RESUMO 

 

NOCCHI, Maicon José. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. MANEJO 
DE Spodoptera cosmioides (WALKER) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) COM 
PRODUTOS BIOLÓGICOS E QUÍMICO. 
 
Professora Orientadora: Drª. Elisângela de Souza Loureiro 
 
 
A lagarta das vagens Spodoptera cosmioides vem causando sérios prejuízos 

às plantas de interesse econômico no Brasil nos últimos anos. Tendo como 

objetivo encontrar uma estratégia sustentável e eficiente no controle da praga, 

este trabalho avaliou a eficiência do controle microbiano e o controle químico 

no manejo da S. cosmioides na cultura da soja em condições de campo. O 

experimento foi instalado na área pertencente à Fazenda Bianchessi, 

localizada na Rodovia BR 060, Km 30 no município de Chapadão do Sul – MS. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso (DBC), com 5 

tratamentos e 4 blocos, totalizando 20 parcelas, cada uma composta por 15 

linhas x 20 m sendo aplicados por três vezes os seguintes tratamentos: Bacillus 

thuringiensis (Dipel®) (200 mL ha-1), Metarhizium rileyi isolado UFMS 03 (2,0 Kg 

ha-1 ), Baculovirus (Gemstar®) (200mL ha-1), Diamida Antranilica (50mL ha-1) e 

a testemunha (sem aplicação de produto), sendo misturados ao espalhante 

adesivo (Tween 80® 0,01%). As amostragens foram realizadas com o pano de 

batida nas três linhas centrais de cada parcela, com intervalos de sete dias, 

após a aplicação, prosseguindo até a dessecação das plantas, 65 dias após o 

plantio. As decisões para aplicação das medidas de controle foram tomadas, 

com a presença de 8 lagartas para o tratamento testemunha, independente do 

instar em que se encontravam. Avaliou-se a redução da população do inseto-

praga, a porcentagem de eficiência e parâmetros fitotécnicos. O bioinseticida a 

base de B. thuringiensis apresentou maior eficiência no controle de S. 

cosmioides, proporcionando melhores parâmetros fitotécnicos. A produtividade 

total estimada apresentou resultados superiores estatisticamente para os 

tratamentos biológicos, exceto para o tratamento com Baculovirus. 

 

Palavras-Chave: Controle Biológico. Controle Microbiano. Lagarta 

desfolhadora da soja. 
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ABSTRACT 

NOCCHI, Maicon José. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-MS. 

Management of Spodoptera cosmioides (Walker) (Lepidoptera: Noctuidae) with 

biological products and chemicals. 

Adviser: Drª. Elisângela de Souza Loureiro 

 

The caterpillar of the pods Spodoptera cosmioides has been causing serious 

damage to plants of economic interest in Brazil in recent years. Aiming to find a 

sustainable and efficient strategy for pest control, this work evaluated the 

efficiency of microbial control and chemical control in the management of S. 

cosmioides in soybean under field conditions. The experiment was installed in 

the area belonging to the Bianchessi Farm, located on Highway BR 060, Km 30 

in the municipality of Chapadão do Sul - MS. The experimental design was a 

randomized complete block (DBC), with 5 treatments and 4 blocks, totaling 20 

plots, each composed of 15 rows x 20 m. The treatments were: Bacillus 

thuringiensis (Dipel®) (200 mL ha-1), Metarhizium rileyi isolate UFMS 03 (2.0 Kg 

ha-1), Baculovirus (Gemstar®) (200mL ha-1), Dimethyl Anthranilica (Premio®) 

(50mL ha-1) and the control (without application of product), Being mixed with 

adhesive spreader (Tween 80® 0.01%). The samplings were performed with the 

wash cloth on the three central lines of each plot, with intervals of seven days, 

after the application, continuing until the desiccation of the plants, 65 days after 

planting. Decisions to apply the control measures were taken, with the presence 

of 8 caterpillars for the control treatment, regardless of the instar in which they 

were found. It was evaluated the reduction of the insect-pest population, the 

percentage of efficiency and phytotechnical parameters. The B. thuringiensis 

bioinseticide showed higher efficiency in the control of S. cosmioides, providing 

better phytotechnical parameters. The total estimated productivity presented 

statistically superior results for the biological treatments, except for the 

Baculovirus treatment. 

 

Keywords: Biological Control. Microbial Control. Defoliating caterpillar soy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 No cenário mundial o Brasil ocupa o segundo lugar em produção de soja 

Glycine max (L.), obtendo 49% da área cultivada com grãos e com produção de 

aproximadamente 50 milhões de toneladas ou 25% da safra mundial (MAPA, 

2016). O somatório das expectativas para a temporada 2016/17 indica, para a 

oleaginosa, uma continuada tendência de crescimento da área plantada, 

atingindo o percentual de 1,6% em relação à safra passada, totalizando 

33.787,2 mil hectares, com uma expectativa de produção em torno de 

103.778,3 mil toneladas (CONAB, 2017). 

Essas espécies pertencem à família Noctuidae e dentre estas, merecem 

destaque a lagarta das vagens Spodoptera cosmioides (Walker) (Lepidoptera: 

Noctuidae), cujas infestações são mais frequentes na cultura de soja (FRONZA 

et al., 2013), atingindo densidades populacionais superiores aos níveis de 

controle e, com isso, causando prejuízos econômicos aos agricultores do 

Cerrado, ocasionando aumento da aplicação de inseticidas para seu controle 

(FRAGOSO; SILVA, 2007, LIMA et al., 2015). Considerada a algum tempo 

atrás como de ocorrência esporádica na cultura da soja, tem sido considerada 

uma das pragas-chave em certas regiões produtoras da cultura (SANTOS, 

2010), atacando as plantas principalmente na fase reprodutiva da soja (SOSA-

GÓMEZ et al., 1993; GAZZONI; YORINORI, 1995). Nessa fase, além das 

folhas, S. cosmioides causam também injúrias às vagens, assumindo, assim 

importância significativa (SANTOS et al., 2005). Além disso, ataques de 

Spodoptera sp. podem também ocorrer em plantas recém-germinadas, quando 

lagartas de instares mais avançados cortam as plantas rente ao solo (BUENO 

et al., 2010).  

Além da soja, S. cosmioides se alimenta de uma grande diversidade de 

plantas cultivadas de interesse econômico no Brasil como: aveia, aspargo, 

berinjela, beterraba, cafeeiro, cebola, milho, eucalipto, macieira, feijão, sorgo, 

tomate, trigo, fumo, linho, girassol, couve entre outras, além de plantas 

daninhas (BAVARESCO et al., 2003; LOURENÇÃO et al., 2010). 

Quando as lagartas de S. cosmioides atacam a soja na fase reprodutiva 

da lavoura, abrigando-se nas folhas, próximo à região das vagens e, com isso, 
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ficam protegidas dos inseticidas, que muitas vezes, têm dificuldades para 

atingi-las. Essa dificuldade ocorre devido ao “efeito guarda-chuva”, causado 

pelas plantas bem desenvolvidas, cujas folhas formam uma barreira protetora 

de difícil penetração pelos produtos (BUENO et al., 2010).  

Com o uso demasiado de inseticidas além de prejudicar e ocorrer 

distúrbios no meio ambiente e intoxicação ao aplicador favorece a seleção de 

populações de lagartas cada vez mais resistentes às moléculas químicas 

(BAVARESCO et al.,2003). O uso de inseticidas tem crescido na soja, esse uso 

abusivo e errôneo de produtos fitossanitários químicos na cultura tem eliminado 

entomopatógenos e entomófagos, fazendo com que as populações dessas 

pragas, anteriormente consideradas secundárias, causem prejuízos em muitas 

regiões produtoras (BUENO et al., 2010). 

O controle biológico vem sendo considerado como uma alternativa viável 

e eficiente à utilização de produtos químicos na agricultura (ALVES, 1998; 

BERTI FILHO; CIOCIOLA, 2002). O sucesso destas técnicas está intimamente 

ligado ao Manejo Integrado de Pragas (MIP) que visa o monitoramento 

permanente da lavoura a fim de avaliar periodicamente as populações das 

pragas e consequente tomada de decisões (AZEVEDO et al., 2000). Segundo 

Freitas (2006), em um agroecossistema equilibrado a maioria dos insetos-

praga são controlados naturalmente por patógenos (vírus, bactérias, fungos, 

nematoides e protozoários), parasitoides ou predadores e seu efeito permite 

diminuir o uso de produtos fitossanitários químicos.  

Os microrganismos ocorrem naturalmente no agroecossistema, sendo 

algumas espécies responsáveis por doenças ou distúrbios metabólicos que 

levam os insetos a morte (ALVES, 1998; LACEY et al. 2001), destacando-se o 

fungo Metarhizium rileyi Farlow (Samson) (Ascomycota: Clavicipitaceae), a 

bactéria Bacillus thuringiensis Berliner (1915) (Eubacteriales: Bacilaceae) e o 

vírus de família Baculoviridae, sendo os lepidópteros os hospedeiros 

preferenciais destes entomopatógenos (ALVES et al., 2008b; WRAIGHT et al., 

2010). 

Diante destas informações, é de grande importância estudar a eficiência 

do controle biológico microbiano no manejo de S. cosmioides (Lepidoptera: 

Noctuidae) na cultura da soja em campo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cultura da Soja 

A soja [Glycine max (L.) Merrill] é a oleaginosa mais cultivada no mundo, 

tem sua origem no Extremo Oriente, constitui a base da alimentação dos povos 

da China, Japão e Indonésia (MATOS, 1987). Apresenta como centro de 

origem e domesticação o nordeste da Ásia e a sua disseminação do Oriente 

para o Ocidente ocorreu pelas navegações (CHUNG; SINGH, 2008). 

O primeiro relato de cultivo se deu na França no ano de 1740, e em 

1790, na Grã-Bretanha, contudo apenas a partir de 1930 passou a ser 

cultivada, devendo-se a essa demora o fato do pouco retorno econômico 

(MICHAELS et al., 2004). 

O primeiro registro da cultura nos EUA é relatado em 1804, no estado da 

Pensilvânia (BONATO; BONATO, 1987). Porém só a partir da década de 1880, 

que os produtores dos EUA começaram a se interessar esse grão (PIPER; 

MORSE, 1923). Michaels et al. (2004) relatam que medidas existentes no 

Plano Marshall, para socorrer países em dificuldades e escoar os excedentes 

agrícolas, garantindo a exportação do óleo de soja para o Terceiro Mundo 

proporcionaram uma mudança grande no consumo de gordura animal para 

óleos vegetais e um aumento na criação e animais de forma intensiva na 

Europa Ocidental, levando ao completo domínio dos EUA sobre a produção 

mundial de soja. 

Essa pressão Norte Americana, levou a mudanças no consumo inclusive 

no Brasil, pois a partir dos anos de 1970, com crise mundial do petróleo, houve 

o encarecimento dos fretes, os EUA decretaram embargos provisórios as 

exportações, levando os europeus e japoneses a buscarem novos mercados 

produtores do grão (MICHAELS et al., 2004). 

O desenvolvimento da soja no Brasil, que inicialmente se deu em áreas 

cultivadas com café, milho, pastagens e trigo (MICHAELS et al., 2004). Ao 

longo das últimas décadas, a produção brasileira de soja apresentou um 

grande avanço, impulsionada não somente pelo aumento de área semeada, 
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mas também pela aplicação de técnicas de manejo avançadas que permitiram 

o incremento na produtividade (FREITAS, 2011). O seu cultivo iniciou-se no sul 

do país e a partir da década de 1980 se expandiu para as áreas de Cerrado 

graças ao desenvolvimento de cultivares adaptadas para esse bioma. 

Ressalta-se, que as outras áreas da pesquisa também apresentaram avanços 

expressivos que contribuíram na disponibilização de tecnologias ao setor 

(FREITAS, 2011). 

Os primeiros cultivos de soja no Mato Grosso do Sul, ocorreram no final 

da década de 1950, sendo feito por emigrantes da região Sul do Brasil, 

contudo, os investimentos na cultura dessa oleaginosa iniciaram-se a partir de 

1970, chegando o Estado a ocupar o terceiro lugar no País, como maior 

produtor de soja (BONATO; BONATO, 1987, CARVALHO; FERREIRA; 

BUENO, 2012). 

Nos anos de 1977/78, no Mato Grosso do Sul foram cultivados 5.566 

hectares de soja obtendo-se uma produção de 7.269 toneladas no distrito de 

Taquari, localizado no município de Alto Araguaia, e em a sete anos após sua 

introdução, a produção da soja no Estado ultrapassou 1 milhão de toneladas 

(BONATO; BONATO, 1987, CARVALHO; FERREIRA; BUENO, 2012). 

 Em Mato Grosso do Sul, para a safra 2016/17 houve um aumento da 

área plantada, principalmente em decorrência da incorporação das áreas de 

pastagens degradadas e da não renovação de contratos com as usinas de 

cana-de-açúcar. Estima-se uma área total de 2,52 milhões de hectares, com 

um aumento de 3,8% em relação à safra anterior (CONAB, 2017). 

 

2.2 Aspectos Biológicos de Spodoptera cosmioides  

S. cosmioides é uma praga que está em expansão na cultura da soja, 

atacando a cultura principalmente na sua fase reprodutiva, além das folhas 

(MOSCARDI et al., 2011). Também causa danos às vagens o que proporciona 

danos diretos no produto final (SANTOS et al., 2005; PANIZZI; BUENO; SILVA, 

2012). Essa espécie destaca-se entre as demais do gênero Spodoptera devido 

a sua voracidade durante a fase larval, tendo um consumo aproximado o dobro 

de área foliar comparada às outras espécies de lepidópteros de importância 

econômica para a cultura da soja no Brasil (MOSCARDI et al., 2011) 
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 Apesar de possuir uma ampla gama de hospedeiros a sua ocorrência 

como praga é observada apenas em algumas culturas e, geralmente, tendo 

relação com desequilíbrios causados pelo uso excessivo de inseticidas de 

espectro amplo (HABIB et al., 1983).  

Gazzoni; Yorinori (1995) afirmam que S. cosmioides, juntamente com 

Spodoptera eridania (Cramer, 1782.) (Lepidoptera: Noctuidae), formam o 

principal grupo de lagartas que atacam as vagens de soja. De acordo com 

Lalanne-Cassou et al. (1999), S. cosmioides era considerada sinonímia de 

Spodoptera latifascia (Walker, 1856) (Lepidoptera: Noctuidae), entretanto, os 

autores demonstraram a existência de diferenças moleculares, morfológicas, 

fisiológicas e comportamentais entre as espécies, o que as torna distintas e S. 

latifascia está estabelecida na América Central, Antilhas e sul dos EUA, 

enquanto S. cosmioides é encontrada na América do Sul. 

Os adultos de S. cosmioides apresentam 40 mm de envergadura das 

asas, sendo as anteriores de coloração cinza-claro, mosqueadas 

longitudinalmente por riscos branco, margeadas por uma franja e asas 

posteriores de cor branco-pérola com franja. As mariposas fêmeas tem 

coloração parda com desenhos brancos nas asas anteriores e asas posteriores 

brancas, os indivíduos machos têm asas anteriores amareladas com presença 

de desenhos escuros e asas posteriores brancas (FILHO, 2006). 

As fêmeas podem colocar até 1.400 ovos, as massas de ovos são 

irregulares e, colocados em ooplaca na parte inferior das folhas perto da 

nervura principal, são de coloração amarela e recobertos por escamas que a 

fêmea coloca para proteção dos mesmos podendo conter de 30 a 300 ovos 

(KING; SAUNDERS 1984)  

As lagartas desenvolvidas são pardas e possuem uma faixa escura entre 

o 3º par de pernas torácicas e 1º par de falsas-pernas abdominais e os outros 

dois pares de manchas na extremidade final do abdome (SANTOS et al., 

2003). Geralmente por seis instares, podendo este número variar entre quatro 

e oito, em relação a planta hospedeira (BAVARESCO et al., 2002, 2003, 2004; 

ZENKER et al.,2007). 

As pupas inicialmente são verde-claras, mas logo nas primeiras horas se 

tornam castanho-claras, e depois vão escurecendo gradativamente (ZENKER 

et al., 2007). Apresentam o padrão comum aos noctuídeos, sendo encontradas 



16 
 

 
 

no solo, abrigadas dentro de um envoltório pouco elaborado, glabras, lustras, 

de coloração castanha, tendo cremaster pequeno, comprimento em torno de 15 

a 30 mm e com largura variando de 4 a 5 mm (ÂNGULO; WEIGERT 1975). Em 

temperatura de 25 °C o ciclo biológico completo do inseto é de 38 dias, 

possivelmente com mais de nove gerações ao ano (BAVARESCO et al., 2003). 

As lagartas recém-eclodidas raspam o parênquima das folhas, causando 

necrose e deixando-as com aspecto translúcido e se distribuem através das 

plantas, ocorrem a partir da fase inicial da emissão dos botões florais e, 

durante o florescimento (ANGULO; WEIGERT, 1975). Alimentam-se das folhas 

novas e tenras, consumindo o limbo foliar com exceção as nervuras. É uma 

espécie polífaga tendo como hospedeiras as culturas: algodão, pimentão, 

tomate, feijão, caupi, eucalipto, abacaxi, arroz, cebola, mangueira, berinjela, 

macieira (folhas e fruto), soja (vagens), ameixa-do-japão, begônia, poejo e 

hortaliças em geral, em mamona chega a causar desfolha total na planta 

(PERES FILHO et al., 2006).  

 

2.3 Manejo Integrado de Pragas (MIP) 

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) reúne medidas de controle 

químico, físico e biológico, controle por comportamento, manipulação genética, 

utilização de variedades resistentes e a manipulação ambiental (GALLO et al., 

2002). Com o correto monitoramento da área, é possível a detecção da 

população de insetos-praga, e verificar o momento que essa população pode 

causar prejuízos estando acima do nível de dano econômico (PRAÇA et al., 

2006). 

O MIP da soja é a principal ferramenta para a utilização racional do uso 

de inseticidas, com redução de custos de produção, sem riscos à 

produtividade. O MIP da soja vem sendo desenvolvido e aperfeiçoado desde a 

década de 1970 e obteve grande sucesso na redução do uso abusivo de 

defensivos durante vários anos. No início da década de 1980, foi possível 

reduzir o número médio de aplicações por safra, para o controle de pragas, de 

mais de cinco para menos de duas no Estado do Paraná (FINARDI; SOUZA, 

1980).  

Essa tecnologia orienta na tomada de decisões de controle de pragas 

com base num conjunto de informações sobre os insetos e sua densidade 
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populacional, na ocorrência de inimigos naturais e na capacidade da cultura de 

tolerar os danos. O monitoramento da lavoura, a identificação correta das 

pragas e dos inimigos naturais, o conhecimento do estádio de desenvolvimento 

da planta e dos níveis de ação são importantes componentes do da (KOGAN et 

al., 1977; PANIZZI et al., 1977, ROGGIA, 2010). Pode-se indicar o uso de 

inseticidas seletivos, com menor impacto sobre inimigos naturais, reduzindo 

assim os riscos de ocorrência de surtos populacionais de pragas secundárias 

(CORRÊA-FERREIRA et al., 2010; HOFFMANN-CAMPO et al., 2012). 

O MIP da soja é um dos programas de maior sucesso, sendo 

reconhecido a nível mundial. Entretanto, tem sido colocado em segundo plano, 

pois atualmente muitos princípios foram esquecidos e em geral, a aplicação de 

inseticidas é feita sem critérios pré-definidos, aumentando casos de resistência 

de pragas, contaminações do ambiente, entre outros fatores (PANIZZI, 2006a).  

Em consequência, o número de aplicações voltou a atingir uma média 

de quatro a seis aplicações por safra (BUENO et al., 2012; MORALES; SILVA, 

2006; MOSCARDI et al., 2009; PANIZZI, 2006a; 2006b) ou até sete aplicações, 

como registrado por Quintela et al. (2007) em um levantamento realizado no 

Estado de Goiás. Associado a este fato, tem sido registrada, em diferentes 

regiões produtoras de soja do Brasil, a ocorrência de surtos de diversas 

espécies de pragas secundárias, que em alguns casos apresentam grande 

risco de perdas de produtividade e demandam pulverizações específicas para o 

seu controle, o que tem aumentado ainda mais os custos de produção 

(CORRÊA-FERREIRA et al., 2013). 

No caso do aumento da frequência na ocorrência de lagartas, o uso 

generalizado de fungicidas para controlar a ferrugem asiática causa a morte de 

fungos benéficos que auxiliam no controle das pragas como o M. rileyi, 

contribuindo para o ressurgimento de lagartas. Outra ameaça ao MIP é o 

avanço dos defensivos genéricos que, se por um lado tem barateado os custos 

com inseticidas, entretanto pode representar um retrocesso caso ocorra 

aumento de aplicações de inseticidas de grupos químicos antigos, de alta 

toxicidade e de amplo espectro de ação (CELOTO; PAPA, 2013). 

Como parte do MIP-Soja, vários métodos como o biológico e o químico 

podem ser utilizados para o controle das principais pragas. Além disso, a 

rotação de culturas e a manipulação da época de semeadura têm sido 
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recomendadas principalmente para insetos de ciclo longo (CORRÊA-

FERREIRA et al., 2013). 

 

2.3.1 Controle Biológico 

O controle biológico é definido como sendo a diminuição da população 

de um organismo alvo por outro organismo vivo (STIRLING, 1991). Como 

exposto por Berti Filho; Ciociola (2002), em um agroecossistema equilibrado, 

os insetos-praga são controlados naturalmente por patógenos (vírus, bactérias, 

fungos, protozoários e nematoides), parasitoides ou predadores e seu efeito 

duradouro permite minimizar o uso de produtos fitossanitários químicos. 

De acordo com Gallo et al. (2002), para o MIP, o controle biológico 

consiste na utilização de parasitoides, predadores e entomopatógenos em três 

procedimentos básicos para a utilização dessa importante ferramenta 

consistem na introdução, conservação e multiplicação de agentes biológicos. 

O controle biológico clássico refere-se à introdução e ao 

estabelecimento de inimigos naturais exóticos em áreas em que eles não 

ocorriam previamente (PARRA et al., 2002). Um caso de sucesso de controle 

biológico clássico observado na década de 90 foi à utilização de parasitoides 

para o controle de percevejos da soja (CORRÊA-FERREIRA, 1993). 

O controle biológico natural consiste na utilização da população de 

inimigos naturais nativas, preservando e até mesmo aumentando seu número 

por meio de técnicas de manipulação do ambiente e preservando seus habitats 

por meio do uso de inseticidas seletivos no MIP (HOFMANN-CAMPO et al., 

2012). 

O controle biológico aplicado consiste na produção massal em 

laboratório e posterior utilização de forma inundativa visando à rápida redução 

da população de pragas para o seu nível de equilíbrio, sendo bastante 

semelhante ao controle químico. Nesse tipo de controle biológico busca-se 

geralmente na região de origem da praga-alvo, um agente biológico que seja 

efetivo no controle (SIMONATO et al., 2014). Exemplo desse tipo de controle 

biológico é o Baculovirus anticarsia (AgMNPV), utilizado para o manejo da 

lagarta-da-soja A. gemmatalis (MOSCARDI et al., 2011). 

Os entomopatógenos são microrganismos que atacam os insetos e 

causam doenças (BUENO et al., 2012). Existem vários tipos de agentes 



19 
 

 
 

microbianos patogênicos aos insetos como fungos, principalmente os gêneros 

Metarhizium, Beauveria, Verticillium, Metarhizium; bactérias, principalmente do 

gênero Bacillus; vírus, destacando se os Nucleopoliedrovirus além dos menos 

comuns comercialmente como protozoários, nematoides e microsporídios 

(ALVES, 1998).  

A utilização de microrganismos no Brasil é um dos métodos que vem 

sendo empregado em grandes áreas, começou a ser empregado de maneira 

aplicada com o fungo Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok (Ascomycota: 

Clavicipitaceae) no controle das cigarrinhas da cana e das pastagens. 

As principais vantagens levadas em consideração com a utilização de 

entomopatógenos são: especificidade e seletividade desses agentes no 

controle de pragas, a dispersão e produção em meios artificiais, a ausência de 

poluição ambiental e toxidade para organismos não alvo e o homem (PAULA 

JUNIOR, 2005). 

O uso de controle biológico no Brasil é recente, esse controle é uma 

importante ferramenta a ser utilizada no manejo integrado de diferentes 

insetos-praga, uma vez que utiliza inimigos naturais para manter a população 

da praga abaixo dos níveis de dano econômico (ALVES, 1998). Deve-se 

exaltar que o controle das principais pragas deve ser feito baseado nos 

princípios do MIP, para que seja tomada a decisão de controlar a praga 

baseado no nível de controle, no tamanho e número de insetos-pragas e o 

estádio de desenvolvimento da praga na cultura que se está manejando 

(BRASIL, 2011). 

 

2.3.2 Bacillus thuringiensis (Bt) 

A bactéria Bacillus thuringiensis é Gram-positiva, tem como 

característica a produção de um cristal paraesporal na célula-mãe, no processo 

de sua esporulação, o qual contém delta-endotoxinas ativas a diversos grupos 

de insetos (Höfte; Whiteley, 1989; Schnepf et al., 1998). 

De ocorrência natural B. thuringiensis pode ser encontrado nas folhas, e 

pode ser também encontrada no solo, água, insetos mortos e ambientes onde 

existem grãos armazenados, possui característica esporulante, aeróbica ou 

facultativamente anaeróbica, e cresce na faixa entre 10 a 45 ºC, formam 

esporos entre elípticos e cilíndricos, centralizados, e esporângio não estendido 
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nitidamente, sendo a célula bacteriana um bastonete com 1 a 1,2 por 3 a 4 µm 

e produzem enzimas que degradam tirosina, hidrolisa amido e caseína (HABIB; 

ANDRADE, 1998). 

As pesquisas de controle biológico utilizando a bactéria Bt tem se 

mostrado uma alternativa promissora na busca de proteínas inseticidas e, 

também na obtenção dos genes codificantes (HIGH et al., 2004; CRICKMORE, 

2006). O modo de ação dessas proteínas, denominadas Cry, em larvas 

suscetíveis tem sido estudado, principalmente, em lepidópteros. A ação 

primária dessas proteínas ocorre após a ingestão e solubilização dos esporos 

no ambiente alcalino do intestino (MONNERAT et al., 2007). 

A classificação dos genes Cry foi realizada por Höfte; Whiteley (1989) de 

acordo com sua estrutura molecular, bem como seu alcance de hospedeiros. 

Nessa época, os autores mencionaram a classificação de 13 genes Cry, que 

foram distribuídos em quatro classes. No ano de 1998, foi realizado um 

trabalho de revisão da nomenclatura dos genes Cry, onde foi mencionada a 

existência de aproximadamente 100 desses genes, agrupados em 22 classes 

(CRICKMORE et al., 1998). Na atualidade, os referidos autores atualizam 

constantemente os dados referentes os genes Cry de B. thuringiensis no site: 

http:// www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_ Crickmore/Bt. 

Existem, nessa base de dados, aproximadamente 400 genes Cry, 

distribuídos em 55 classes, esses Genes Cry estão localizados nos plasmídios 

e muitos isolados possuem diversos genes Cry responsáveis pela fabricação 

de diversas proteínas inseticidas (Lereclus et al., 1993), que foram 

classificadas como Cry1 a Cry55, dependendo da especificidade do hospedeiro 

e também de acordo com o grau de homologia dos aminoácidos (HöFTE; 

WHITELEY, 1989; CRICKMORE, 2006). 

Segundo Agaisse; Lereclus (1995) relataram que apesar da expressão 

dos genes cry estar relacionada ao evento da esporulação, existem genes Cry 

que expressam-se de forma independentemente da esporulação. Além das 

proteínas Cry, uma proteína presente na parede do endósporo, química e 

sorologicamente semelhante a proteína do cristal e mesmo sendo menor, 

também apresenta efeitos tóxicos sobre lepidópteros, entretanto, seu efeito é 

mascarado pela -endotoxina devido as suas semelhanças no modo de ação 

(HABIB; ANDRADE, 1998). 



21 
 

 
 

Outra linhagem de proteínas de B. thuringiensis são as proteínas VIP 

(“Vegetative Insecticidal Proteins”) que são produzidas e secretadas pelas 

células bacterianas durante a fase vegetativa e não formam cristais. Também 

não apresentarem homologia de sequência ou estrutural, foram excluídas da 

nomenclatura das proteínas Cry (CRIALESI‑LEGORI et al., 2014). A toxina de 

Vip3 atua no controle de lepidópteros e, para serem ativadas, devem sofrer a 

clivagem de 199 aminoácidos na região N‑ terminal (LEE et al., 2003). 

Dentre milhares de cepas B. thuringiensis que foram isoladas, as quais, 

em sua maioria, produzem uma ou mais δ-endotoxinas com atividade 

específica às ordens de insetos avaliadas (SCHNEPFT et al., 1998; PINTO; 

FIUZA, 2002). Deste grupo de toxinas, apenas oito são ingredientes ativos de 

bioinseticidas comercializados no mundo: Cry1A (a,b,c), Cry1B, Cry1C, Cry1D, 

Cry2A e Cry3A. Estas toxinas encontradas principalmente nas cepas Bt 

kurstaki, Bt aizawai e Bt tenebrionis (Bravo et al., 2011). 

Muitos estudos avaliam o potencial inseticida dessa bactéria a insetos-

praga que atacam diversas culturas, como soja, milho, algodão, entre outras 

(Schnepf et al., 1998; de Maagd et al., 2001). Pinto; Fiuza (2008) relatam que 

as plantas-Bt podem ser consideradas mais uma ferramenta nas estratégias 

dentro do MIP, pois têm o potencial de aumentar a produtividade, além de 

diminuir a aplicação de inseticidas e, assim, melhorar a qualidade ambiental 

nas áreas de cultivo. 

Trabalhos in vitro realizados por Bernardes; Polanczyk (2011), 

analisando 24 cepas de B. thuringiensis, relataram uma mortalidade superior a 

90% com seis deles, entre elas B. thuringiensis var. kurstaki cepa HD-1, sobre 

A. gemmatalis. Polanczyk et al. (2000) analisou duas subespécies de Bt, B. 

thuringiensis thuringiensis cepa 4412 e B. thuringiensis aizawai cepa HD68, 

sobre lagartas de segundo instar de Spodoptera frugiperda Smith & Abbot 

(1797) (Lepidoptera: Noctuidae) e obtiveram mortalidade de 80,4 e 100%, 

respectivamente.  

Em relação ao mercado brasileiro, os bioinseticidas a base de Bt até 

2010/12 era caracterizado por um pouco mais de seis produtos, recomendados 

para 24 espécies praga em 12 culturas, mas principalmente no controle de 

Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Erebidae), Spodoptera frugiperda 

(Lepidoptera: Noctuidae) e Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae), onde o 
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volume comercializado foi de 300 toneladas anuais gerando um faturamento de 

US$ 13 milhões (CAB International Center, 2010). 

São muitos os benefícios da utilização da tecnologia Bt, sendo a 

utilização dessa tecnologia de extrema importância para a busca pela 

sustentabilidade dos agroecossistemas. Relata-se que B. thuringiensis é isento 

de classificação toxicológica, sendo inofensivo para o ambiente e organismos 

não-alvo (EFSA, 2012). 

 

2.3.3 Metarhizium rileyi 

O fungo entomopatogênico Nomuraea rileyi reclassificado como 

Metarhizium rileyi (Ascomycota: Clavicipitaceae) (Kepler et al., 2014), é um 

agente de controle biológico de lepidópteros que são praga de muitas culturas. 

Existem aproximadamente 30 espécies de lepidópteros que são suscetíveis à 

ação inseticida de M. rileyi, sendo que as lagartas da família Noctuidae estão 

entre os lepidópteros mais sensíveis ao patógeno (IGNOFFO et al., 1976). 

Trabalhos realizado na Índia por Chaudhari et al. (2015) testaram a 

eficiência de M. rileyi em Spodoptera litura Fabricius (1775) (Lepidoptera: 

Noctuidae) e tiveram resultados positivos de até 82% de mortalidade em 

diferentes instares larvais. De acordo com Patil et al. (2014), observaram 

resultados superiores a 70% de mortalidade para a mesma espécie de 

lagartas. 

De acordo com Ignoffo et al. (1976), o fungo M. rileyi pode ser utilizado 

como um inseticida biológico, tendo resultados mais satisfatórios quando 

aplicado sobre os primeiros instares de lagartas de A. gemmatalis, observando 

uma média de 80% de mortalidade, nos primeiros três dias após sua aplicação. 

A constante ocorrência e, os altos índices de controle natural obtidos, fazem de 

M. rileyi um candidato promissor aos programas de MIP.  

Diversos estudos mostraram que o fungo M. rileyi, é um produtor de 

metabólitos ativos sobre insetos e microrganismos (MYKUMI; KAWAKAMI, 

1975; IGNOFFO et al., 1976; MOHAMED; NELSON, 1984; ONOFRE et al., 

1999), em trabalhos realizados por Ye et al. (1993), mostraram atividade 

inseticida desse fungo sobre larvas de Bombyx mori Lineu (1758) (Lepidoptera: 

Bombycidae). 
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O mecanismo de ação do fungo consiste na penetração no inseto, via 

tegumento, envolvendo o processo físico, devido à pressão da hifa terminal que 

rompe as áreas membranosas ou esclerosadas, e o processo químico, que 

consiste na ação de enzimas, tais como proteases, quitinases e lipases que 

facilitam a penetração mecânica do fungo e permitem a emissão do tubo 

germinativo (ELSAYED et al., 1991). 

O fungo M. rileyi e alguns outros fungos não sintetizam o apressório, 

entretanto a penetração ocorre através da formação de uma massa 

mucilaginosa ao redor do tubo germinativo, que se adere ao tegumento do 

inseto (MORAES et al., 2003) 

Para Sujii et al. (2002), o processo de esporulação do fungo é também 

afetado por fatores abióticos tais como temperatura, pH e radiação solar, 

constatando-se uma umidade relativa do ar acima de 80% por tempo superior a 

16 horas por dia, o início do processo de esporulação e a produção de mais 

conídios é favorecida. 

A radiação solar é um dos principais fatores ao desenvolvimento do M. 

rileyi, sendo que, sobre as folhas, a viabilidade dos conídios não ultrapassa o 

período de 15 dias, ao passo que no solo, essa viabilidade pode chegar a 80 

dias e sobre cadáveres de insetos no solo, esse período pode ser ainda maior 

e estender-se até a próxima safra na forma de outras estruturas de resistências 

como clamidósporos, corpos de repouso ou hifas especiais, devido a esse fato 

é fundamental o uso de defensivos seletivos no manejo da lavoura para 

proteção desse patógeno (ALVES, 1998). 

Em condições ambientais favoráveis, o fungo é capaz de produzir 

epizootias, causando reduções drásticas em populações de pragas, como 

relatado nos EUA, Brasil, Argentina e Austrália (LECUONA, 1990). Contataram-

se epizootias em lagartas nas culturas de algodão e soja, em populações de 

campo por todo o país (COSTA et al.; 2015). Lima et al. (2015) também 

constatou epizootias para S. cosmioides na região de Chapadão do Sul-MS na 

safra 2014/2015. Alves et al. (2008) observaram a eficiência de controle do M. 

rileyi, controlando 75 a 85% de S. frugiperda. 

Epizootias causadas pelo fungo nem sempre ocorrem a tempo de evitar 

que as populações da praga atinjam o nível de dano econômico (TIGANO-

MILANI et al. 1995). Os modelos matemáticos que simulam a dinâmica 
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populacional de insetos-praga e o seu impacto na produção têm sido 

largamente utilizados, principalmente em culturas anuais como a soja (MISHOE 

et al. 1984, GAZZONI et al. 1998). 

 

2.3.4 Baculovirus 

Os Baculovirus pertencem a um grupo de vírus que possui toxidade para 

insetos. Estes vírus são isolados a partir de invertebrados, principalmente de 

Lepidoptera e são muito específicos. Não causam prejuízo à saúde humana 

nem ao ambiente, o que torna o seu uso vantajoso (ALMEIDA, 2010). São da 

família Baculoviridae, composta por vírus com DNA de uma fita dupla circular e 

possui dois gêneros: nucleopoliedrovírus (NPV) e granulovírus (GV) possuem 

uma estrutura básica com um capsídeo coberto de uma forma arredondada. Os 

nucleocapsídeos são organizados de formas diferentes dentro de cada 

envelope proteico, o que faz com que se dividam em grupos diferentes de 

acordo com a sua forma (VALICENTE; TUELHER, 2009). 

De acordo com o tempo de aparecimento dos primeiros sintomas da 

doença, bem como para a morte do inseto infectado pelo vírus é influenciado 

por diferentes fatores, como o instar em que ocorreu a infecção, a quantidade 

ingerida, a virulência e as condições climáticas durante o período em que o 

inseto foi infectado, como consequência, esses fatores têm efeito marcante 

sobre a rapidez de ação do vírus (VALICENTE; CRUZ, 1991; RIBEIRO et al., 

1999). 

 O Baculovirus precisa ser ingerido pelas lagartas, para poder causar 

infecção, além disso, há uma demora de cerca de quatro dias para as lagartas 

infectadas pararem de se alimentar das folhas de soja. Devido a esse fato é 

importante que a aplicação do Baculovirus seja feita quando a maioria das 

lagartas na lavoura ainda apresente menor tamanho (no fio, ou até 1,0 cm de 

comprimento), pois sua capacidade de alimentação em folhas de soja é muito 

baixa (MOSCARDI; CARVALHO 1993). 

Os corpos proteicos de inclusão do Baculovirus ficam nas folhas 

pulverizadas, quando as lagartas alimentam-se, ocorre a entrada dos corpos de 

inclusão (CPIs) virais no sistema digestivo, devido ao fato do intestino médio 

dos insetos ser alcalino, os CPIs são dissolvidos e liberam os vírions, com isso 
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as membranas se fundem às membranas das microvilosidades das células 

epiteliais do intestino médio, e os nucleocapsídeos passam pelo citoplasma da 

célula penetrando nos poros nucleares até chegar ao núcleo e liberar o DNA 

viral, ocorrendo a transcrição dos genes do vírus e a replicação 

(VALICENTE;TUELHER, 2009). 

 No Brasil, observou-se a ocorrência de um vírus de poliedrose nuclear 

(VPNSf) em S. frugiperda constatada em 1978 (GERK et al. 1997). Moscardi 

(1998) ressalta o potencial deste VPN para o manejo dessa praga, e relata que 

esse patógeno é inócuo ao meio e favorece o desenvolvimento de populações 

de inimigos naturais. A fase larval é a mais suscetível à infecção, e o inseto 

pode ser contaminado por meio dos ovos, espiráculos, inimigos naturais, ou 

mais comumente pela via oral. O aparecimento dos sintomas e a morte do 

inseto dependem de diversos fatores, como: idade do inseto, virulência do 

isolado e das condições climáticas (VALICENTE; CRUZ 1991). 

A técnica de análise por endonuclease de restrição (REN) é muito 

utilizada para diferenciar ou identificar isolados de Baculovirus e para 

caracterização das diferenças genotípicas. Um gene específico pode permitir a 

identificação de um isolado viral, o que pode servir como instrumento de 

monitoramento no campo após a liberação do vírus. Através de bioensaios pela 

sua dose letal média (DL50) é avaliado a patogenicidade do vírus em seu 

hospedeiro, e também o tempo letal médio (TL50), é um parâmetro para 

verificar o tempo de ação do vírus em seu hospedeiro (SOUZA et al., 2002). 

Com o avanço da engenharia genética ocorreu a formulação de 

Baculovirus recombinantes objetivando melhorar sua virulência pela inserção 

de diferentes genes codificantes de proteínas inseticidas (Ghosh et al., 2002) 

no genoma dos Baculovirus consequentemente houve aumento da 

patogenicidade viral contra seus hospedeiros, para aplicações nos programas 

de controle biológico. 

 

 

2.3.5 Controle Químico 

A utilização do controle químico na agricultura é um dos pilares do MIP, 

este método possui algumas vantagens, como o uso de inseticidas com 

eficiência confirmada para a mortalidade dos insetos e sua fácil aplicação 
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(PICANÇO, 2010).  Por ser prático e de fácil utilização, o controle químico é 

amplamente utilizado, sendo considerado o principal método de controle 

empregado na agricultura nas culturas comercias (WERMELINGER; 

FERREIRA, 2013).  

Entretanto, devido ao seu mau uso, não sendo utilizado em 

conformidade com o MIP, evidenciam-se problemas na sua utilização em todo 

o mundo, principalmente voltado ao aparecimento de contaminação aos 

agricultores, consumidor final, degradação ambiental e surgimento de 

resistência dos insetos aos inseticidas (SOSA-GÓMEZ; OMOTO, 2012). 

Outro inconveniente ao uso desse método corresponde a seleção de 

populações de insetos-praga resistentes às moléculas químicas 

recomendadas, principalmente devido ao seu mau uso por parte do produtor 

que faz uso de sub dosagens sem rotacional dos princípios ativos dos 

inseticidas levando a seleção de indivíduos resistentes em um curto espaço de 

tempo. 

 

2.3.5.1 Diamida Antranilica 

 

As diamidas são moléculas derivadas do ácido ftálico ou antranílicas 

(SATTELLE et al., 2008), nas quais, foram a primeira classe de diamidas 

descobertas através de um trabalho em torno do herbicida 

pirazinedicarboxamide, que levou a elaboração do flubendiamide, uma nova 

molécula de alta atividade inseticida sobre lepidópteros pragas (TOHNISHI et 

al., 2005).  

Para Ebbinghaus – Kintscher (2006), as diamidas do ácido ftálico atuam 

diretamente no início da contração muscular, provocando um aumento da 

concentração de cálcio citosólico. As diamidas agem rapidamente na praga 

alvo, e em menos de 24 horas ocorre à interrupção da alimentação quando 

comparada a inseticidas recentemente desenvolvidos (HANNING et al.,2009). 

Após a descoberta das diamidas do ácido ftálico, a empresa DuPont 

otimizou as diamidas com a criação das diamidas antranílicas, contendo o 

ftálico 2-metil-4 triflurometil, formando o princípio ativo chlorantraniliprole e 

cyantraniliprole, que são comercializados pela DuPont e Syngenta, que 
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possuem maior atividade inseticida e segurança ambiental (RIBEIRO et al., 

2014). 

Lahm (2005, 2009) e Temple et al. (2009) relatam que assim como no 

caso das diamidas do ácido ftálico as diamidas antranílicas se ligam a um local 

distinto da rianodina. Esse inseticida apresenta alta atividade contra espécies 

de Lepidoptera, e outras pragas pertencentes às Ordens Coleoptera, Diptera e 

Hemiptera. 

Segundo Ribeiro et al. (2014) a evolução de resistência a inseticidas e a 

possibilidade de resistência cruzada são os principais entraves no 

desenvolvimento de novos inseticidas. Devido ao fato de ser um inseticida 

eficaz e ainda disponível para o controle de lepidópteros, houve uma adoção 

generalizada das diamidas em muitas regiões do mundo. 

Devido ao uso incorreto de padrões de aplicação, muitas vezes devido à 

falta de especialização dos envolvidos em gestão da resistência aos 

inseticidas, existem muitos relatos de baixa suscetibilidade para várias 

espécies de insetos tais como: Spodoptera exigua (Hübner, 1808) 

(Lepidoptera: Noctuidae) na China (LAI; SU, 2011) e Helicoverpa armigera 

(Hübner, 1805) (Lepidoptera: Noctuidae) na China (CAO et al., 2010).  

Apesar dos relatos pontuais publicados de resistência de insetos a 

diamidas, o controle contra muitas pragas vem se demonstrando eficaz. 

Entretanto para os inseticidas diamidas, assim como para qualquer outro 

inseticida, o risco de evolução da resistência de pragas deve ser considerado, 

mediante implementação de estratégias proativas de manejo da resistência 

(ROUSH; DALY,1990). Devido às características ecotoxicológicas favoráveis, 

os inseticidas diamidas podem ser considerados como uma opção apropriada 

para programas de MIP (LAHM et al., 2007, 2009). 

Os inseticidas são os métodos de controle mais utilizados no Brasil para 

lagartas, dentre elas S cosmioides. Nem sempre é possível atingir índices 

satisfatórios de controle utilizando produtos químicos, além de existir um custo 

ambiental alto. Os principais grupos químicos utilizados para o controle químico 

dos insetos-praga são os carbamatos, organofosforados, piretroides, 

neonicotenoides, espinosinas, benzoiluréias, diamidas, entre outros (IRAC, 

2016).  
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Devido ao fato de existirem poucos inseticidas registrados no Brasil para 

S. cosmioides em soja (MAPA, 2016), o controle geralmente é realizado por 

aplicações visando outras lagartas alvo como: Anticarsia gemmatalis Hübner, 

Crysodeixis includens (Walker) e Heliothis virescens (Fabricius, 1781) 

(Lepidoptera: Noctuidae). Observa-se que a baixa eficácia do controle químico 

para espécies do gênero Spodoptera é comum devido a relatos de alta 

resistência aos inseticidas (CARVALHO et al., 2013; SU; SUN, 2014; SALEEM 

et al., 2016). 
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ABSTRACT 

The caterpillar of the pods Spodoptera cosmioides in recent years has caused serious 

damage to plants of economic interest in Brazil. Aiming to find a sustainable way and 

efficiently to control the plague, this study evaluated the efficiency of biological control 

applied and chemical control in the management of S. cosmioides in soybean crop in 

field conditions. The experimental design was in randomized blocks (DBC), composed 

of five treatments, four blocks and three applications. Have been tested 200 mL ha-1 of 

Bacillus thuringiensis (Bt), 2.0 kg ha-1 of Metarhizium rileyi isolated UFMS 03, 200mL 

ha-1 of Baculovirus, 50mL ha-1 of Diamida Antranilica and control (without application 

of product), being mixed with spreader sticker (Tween 80® 0.01%). The objective of 

this study was to evaluate the reduction of the population of the insect pest, the 

percentage of efficiency and productivity of each treatment. The application of B. 

thuringiensis strains at a dose of 200 mL ha-1 was the most effective treatment by 

reducing the number of larvae of S. cosmioides. The total yield estimated showed 

superior results statistically for the biological treatment, except for Baculovirus. The 

total estimated productivity presented statistically superior results for the biological 

treatments, except for the Baculovirus treatment. 

Keywords: biological control, microbial control, defoliating caterpillar soy. 
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INTRODUÇÃO 

A soja Glycine max (L.) Merrill, pode ser acometida por diversos insetos-pragas 

sendo o complexo de lagartas uma das principais pragas. As culturas mais afetadas são 

o algodão, soja, milho e feijão, que sofrem ataques severos de lagartas, destacando-se a 

lagarta das vagens Spodoptera cosmioides (Walker) (Lepidoptera: Noctuidae) cujas 

infestações são mais frequentes nas culturas de soja (Fronza et al. 2013).  

A S. cosmioides alimentam-se de diversas plantas cultivadas de interesse 

econômico (Bavaresco et al. 2003, Lourenção et al. 2010). Atingindo densidades 

populacionais superiores aos níveis de controle, causando prejuízos econômicos nas 

principais áreas de cultivo do país e, consequentemente aumentando as aplicações de 

inseticidas para seu controle (Lima et al. 2015). 

A eficiência dos produtos utilizados para o controle destas lagartas pode ser 

comprometida, devido às mesmas consumirem as estruturas reprodutivas das plantas, 

abrigando-se nas folhas próximo às vagens, que por sua vez, proporcionam uma barreira 

protetora para estes artrópodes-pragas, dificultando que o inseticida atinja o alvo com 

eficácia (Bueno et al. 2010). Além disso, a existência de cultivares de soja com grande 

quantidade de massa foliar também dificulta a penetração da calda no dossel (Prado et 

al. 2010).  

A utilização de inseticidas é crescente, gerando problemas como a eliminação de 

entomopatógenos e entomófagos, favorecendo o aumento das populações de pragas, 

anteriormente consideradas secundárias como o complexo de lagartas do gênero 

Spodoptera e Chrysodeixis includens (Walker) (Lepidoptera: Noctuidae) entre outros 

artrópodes-pragas (Bueno et al. 2010). 

Dentre os agentes envolvidos no controle biológico, os microrganismos ocorrem 

naturalmente no agroecossistema, sendo algumas espécies responsáveis por doenças ou 
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distúrbios metabólicos que levam os insetos a morte (Alves 1998, Lacey et al. 2001). 

Entre os entomopatógenos utilizados no manejo de lagartas em cultivos de soja, 

destacam-se o fungo Metarhizium rileyi Farlow (Samson) (Ascomycota: 

Clavicipitaceae) (Kepler et al. 2014), a bactéria Bacillus thuringiensis Berliner (1915) 

(Eubacteriales: Bacilaceae) e os vírus da família Baculoviridae (Alves et al. 2008, 

Wraight et al. 2010).  

O fungo M. rileyi possui cerca de 90% de hospedeiros lepidópteros, com 

registros de epizootias deste fungo em lagartas Noctuidae nas culturas de algodão e soja, 

em populações de campo (Costa et al.; 2015; Lima et al.; 2015).  

O baculovírus é amplamente conhecido devido ao Anticarsia gemmatalis 

multiple nucleopolyhedrovirus (AgMNPV) utilizado no controle lagarta-da-soja, 

Anticarsia gemmatalis Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) (Moscardi, 1999). E, de 

estudos com Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), baseados na 

produção de corpos poliédricos de inclusão em relação ao número de lagartas de mortas 

(Barrera et al., 2011, Serrano et al., 2013 e Simón et al., 2008a, 2008b). 

Como existem poucos inseticidas registrados no Brasil para S. cosmioides na 

cultura da soja (i.a. Metomil e Teflubenzuron) (Mapa 2016), o manejo baseia-se 

geralmente por aplicações que possuem como foco as lagartas A. gemmatalis, C. 

includens e Heliothis virescens (Fabricius, 1781) (Lepidoptera: Noctuidae). Por isso a 

baixa eficiência do controle químico para espécies do gênero Spodoptera é comum 

devido à resistência natural aos inseticidas (Carvalho et al. 2013, Saleem et al. 2016). 

Diante destas informações, este trabalho objetivou-se estudar a eficiência do 

controle microbiano no manejo de S. cosmioides (Lepidoptera: Noctuidae) na cultura da 

soja, visto a necessidade de informações para o manejo da praga em condições de 

campo.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em área pertencente a Fazenda Bianchessi, 

localizada na Rodovia BR 060, Km 30 no município de Chapadão do Sul – MS, com 

latitude S18º 55’ 429”, longitude W 052º 48’ 501”.  

Realizou-se a semeadura da cultivar transgênica Desafio RR®, através do 

sistema de plantio direto sobre a palhada de milho, com espaçamento entre linhas de 

0,45 m com 20 plantas por metro.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 5 

tratamentos e 4 blocos, totalizando 20 parcelas, cada uma composta por 15 linhas x 20 

m sendo aplicados os seguintes tratamentos: 2Kg ha-1 do fungo Metarhizium rileyi 

isolado UFMS 03, com concentração de 1,0×109 conídios mL-1, sendo misturado o 

espalhante adesivo (Tween 80
®
 0,01%), (Lima et al. 2015), 200mL ha-1 de Baculovirus 

(Gemstar®), (200 mL ha-1) Bacillus thuringiensis (Dipel®), (50mL ha-1) o inseticida 

Diamida Antranilica (Premio®) e testemunha (sem aplicação de produtos). As dosagens 

utilizadas para cada produto comercial seguiram corretamente as recomendações do 

fabricante e, para a multiplicação do fungo M. rileyi seguiu-se a metodologia adaptada 

proposta por Loureiro et al. (2005). Todos os tratamentos foram aplicados com 

pulverizador costal com ponta tipo cone regulável, com volume de 200 L ha-1, após as 

16 horas com temperaturas variando entre 25 a 27 °C, UR de 80%±10%, condições 

essas favoráveis para os produtos biológicos, evitando degradação.  

Para o manejo de plantas daninhas foi aplicado 1,5 L ha-1 do herbicida 

Roundup®. Também foi realizado a aplicação de 200 mL ha-1 do fungicida Fox
®
, 

acrescido de 3mL de solução de óleo áureo em 20 L de água em intervalo de tempo 

entre as aplicações dos tratamentos de 7 e 14 dias após a aplicação para que não 

ocorresse interferência na utilização dos bioinseticidas.  
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Foram instaladas armadilhas de feromônio para a detecção inicial dos 

lepidópteros com vistoria a cada três dias. O monitoramento da praga iniciou-se após a 

emergência das plantas visto que o ataque de lagartas pode ocorrer também na fase 

vegetativa. As amostragens foram realizadas com o auxílio do pano de batida nas três 

linhas centrais de cada parcela, com intervalos de sete dias, após a aplicação, 

prosseguindo até a dessecação das plantas, 65 dias após o plantio. As decisões para 

aplicação das medidas de controle foram tomadas, com a presença de 8 lagartas para o 

tratamento testemunha, independente do instar em que se encontravam. 

Os dados obtidos referentes à mortalidade dos insetos foram avaliados e 

submetidos a análise de variância e as médias dos tratamentos analisados pelo teste de 

Tukey (P ≤ 0,05). Avaliou-se a eficiência dos diferentes produtos testados pela fórmula 

(Henderson and Tilton (1955). Após os dados foram submetidos às análises 

exploratórias para avaliar as pressuposições de normalidade dos resíduos, a 

homogeneidade de variância dos tratamentos para permitir a aplicação da ANOVA.  

Os parâmetros fitotécnicos foram calculados segundo a metodologia de Lee and 

Herbek (2016) com adaptações.  

 

RESULTADOS 

Nas amostragens realizadas verificou-se ocorrência apenas de lagartas S. 

cosmioides a partir do estágio V2 da soja, observando-se diferença significativa entre o 

número de insetos encontrados antes de cada uma das três aplicações realizadas (Tabela 

1). Após a primeira pulverização observou-se redução significativa na infestação de 

lagartas em todos os tratamentos quando comparado à testemunha. B. thuringiensis e M. 

rileyi (isolado UFMS 03) diferiram do inseticida, apenas o Bt. Não ocorreu diferença 

estatística apenas para o inseticida na primeira avaliação (Tabela 1). 
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Antes da segunda pulverização havia infestação menor de lagartas S. cosmioides 

no tratamento com M. rileyi, diferindo dos demais tratamentos e após a segunda 

pulverização, B. thuringiensis diferiu dos demais tratamentos, exceto para M. rileyi 

(Tabela 1). Ocorreu diferença estatística na testemunha e no tratamento B. thuringiensis 

quando comparado com os demais tratamentos na segunda avaliação (Tabela 1). 

Houve a necessidade de uma terceira aplicação, devido à presença de lagartas 

em toda a área. Essa infestação pode ser explicada pelo acontecimento de alta 

precipitação nesse período, como sugerido por (Kuss et al. 2016). Anteriormente e após 

a terceira pulverização a infestação de lagartas foi menor nas parcelas com o tratamento 

B. thuringiensis, proporcionando significativa diminuição da infestação de S. cosmioides 

(Tabela 1). Não ocorreu diferença estatística nos tratamentos testemunha e o inseticida 

na terceira avaliação (Tabela 1).  

O menor número de lagartas vivas foi obtido pulverizando-se a bactéria B. 

thuringiensis, esta redução pode ser explicada pelo fato que a redução do pH intestinal 

causada pela ação das toxinas Cry favorece a disseminação dos esporos pelo corpo do 

inseto, causando assim uma infecção generalizada (Glare and O’callagham 2000). 
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TABELA 1 

Número médio de lagartas vivas de Spodoptera cosmioides (Lepidoptera: Noctuidae) 

presentes na cultivar Desafio antes e após a aplicação de produtos biológicos e químico. 

Chapadão do Sul-MS, 2015. 

Tratamentos  
Prévia 1ª 

aplicação 

Após 1ª 

aplicação 

Prévia 2ª 

aplicação 

Após 2ª 

aplicação 

Prévia 3ª 

aplicação 

Após 3ª 

aplicação 

Testemunha 8,00 eA 16,25 cD 11,08 cC 22,83 cE 8,92 dAB 10,17 dB 

Bacillus 

thuringiensis 

4,91 cE  1,92 aB   3,08 bC   0,92 aA 3,92 aD   0,83 aA 

Metarhizium rileyi 

isolado UFMS 03 

2,92 aB   1,92 aA   2,00 aA   1,84 abA 5,00 bC   2,08 bA 

Baculovirus  4,08 bB   2,92 abA   3,00 bA   3,00 bA 6,00 cC   4,08 cB 

Diamida 

Antranilica 

6,00 dC  4,08 bBC  3,08 bAB   2,92 bA 6,00 cC   4,58 cC 

CV (%) 4,17 31,06 4,99 21,48 3,09 11,94 

DMS 0,25   1,94 0,26   1,56 0,21   0,6 

* Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre 

si no Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Em relação à eficiência, B. thuringiensis foi o mais promissor apresentando 

controle das lagartas acima de 80,0% após cada avaliação diferindo estatisticamente dos 

demais tratamentos (Tabela 2).  
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TABELA 2 

Eficiência de controle (%) após aplicação de produtos biológicos e químico em soja 

cultivar Desafio, Chapadão do Sul-MS, 2015. 

 

Tratamento Eficiência após a 

1ª pulverização 

Eficiência após a 

2ª pulverização 

Eficiência após a 

3ª pulverização 

Testemunha - - - 

Bacillus thuringiensis 80,75 a 85,50 a 81,43 a 

Metarhizium rileiy 

isolado UFMS 03 

67,63 b  55,35 b 63,51 b 

Baculovirus 64,77 b 51,47 b 40,36 c 

Diamida Antranilica 66,52 b 53,99 b 33,05 d 

CV 3,18 4,86 2,20 

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si no teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Com relação ao tratamento com M. rileyi a baixa eficiência de mortalidade 

ocasionada de 67,63, 55,35 e 63,51%, respectivamente, após três pulverizações, podem 

ser explicadas pelo fato da suscetibilidade do hospedeiro não estar adequada a ação do 

entomopatógeno (Moino Junior 2009).  

No presente trabalho, também foi verificada baixa eficiência de ação de M. rileyi 

em S. cosmioides, entretanto, Chaudharil et al. (2015) relataram a importância de 

estudos detalhados do perfil enzimático quitinolítico de M. rileyi para verificar a 

virulência em S. cosmioides. 
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A baixa eficiência de Gemstar® LC (≤ 64%) pode ser explicada pela sua 

composição, pois o produto foi desenvolvido tendo como alvo biológico Helicoverpa 

sp. (VPN – HzSNPV) (Baculovirus), não tendo como alvo as lagartas S. cosmioides.  

A eficiência proporcionada pelo inseticida foi de 66,52, 53,99 e 33,05% após as 

três pulverizações, respectivamente, abaixo da eficiência esperada (Tabela 2).  

No que se refere à produtividade, não houve diferença entre o parâmetro número 

de plantas por metro, entre os tratamentos biológicos e entre Baculovirus e Diamida 

Antranilica. B. thuringiensis e M. rileyi apresentaram maior número de vagens por 

planta comparando-se com os demais tratamentos (Tabela 3). O número de grãos por 

vagens não diferiu em relação aos tratamentos. Para a massa de 1000 grãos B. 

thuringiensis e N. rileiy apresentaram resultados superiores aos demais tratamentos, 

entretanto a massa de 1000 grãos não diferiu do tratamento com Baculovirus. O 

Baculovirus não diferiu da Diamida Antranilica. A produtividade total estimada 

apresentou resultados superiores estatisticamente para os tratamentos biológicos em 

relação ao químico e a testemunha, exceto para o tratamento com Baculovirus. 

Ocorreu um incremento de 15 sacas/ha e de sete sacas/ha quando as lagartas 

foram controladas por B. thuringiensis comparando-se a produtividade obtida na 

testemunha e no tratamento com inseticida (Tabela 3). Esse fato corrobora a atuação dos 

produtos biológicos B. thuringiensis e M. rileyi os quais possibilitaram o 

desenvolvimento de um maior número de vagens por planta e consequentemente maior 

produtividade. O menor número de lagartas não reduziu a área foliar preservando a 

relação fonte-dreno entre essa massa foliar e o pleno desenvolvimento das vagens (Taiz 

and Zeiger 2013). 

Este trabalho elucidou a importância econômica e ambiental da utilização da 

bactéria B. thuringiensis e do fungo M. rileyi para o controle de H. armigera em campo.
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TABELA 3 

Número de Plantas (± EP)¹ m-1, Número de Vagens Planta-1, Número de Grãos Vagens-1, Massa de 1.000 grãos (M 1.000 G) e Produtividade da soja 

(sacas ha-1), cultivar DESAFIO, em função dos tratamentos avaliados. Chapadão do Sul-MS, 2015. 

Tratamento Plantas m-1 Vagens Planta-1 Grãos Vagens-1 M 1.000 G (g) 
Produtividade (Kg ha-1) Produtividade      (sacas ha-1) 

M. rileyi isolado 

UFMS 03 

14,35±0,15 a 39,21±0,27 a 2,208±0,18 a 0, 131±0,230 a 3644.044±8,139 b 
60,7238±0,024 b 

B. thuringiensis 14,08±0,28 ab 38,64±0,24 a 2,500±0,29 a 0,131±0,183 a 3967.530±11,657 a 66,2390±0,083 a 

Baculovirus 14,2±0,23 ab 36,96±0,06 b 2,192±0,08 a   0,130±0,053 ab 3323,223±3,714 d 
            55,4004±0,372 d 

Diamida Antranilica 13,9±0,15 bc 36,61±0,28 b 2,450±0,12 a 0,128±0,115 b 3572,209±5,469 c 

            59,517±0,172 c 

 

Testemunha 13,64±0,58 c 34,08±0,16 c 2,416±0.349 a 0,123±0,348 c 3064,105±11,838 e 51,3068±0,058 e 

C.V. % 1,85 

        

 3,03 

 

14,24                   1,57 14,80 

 

9,37 

* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. ¹ Erro padrão da média (EP)
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DISCUSSÃO 

De acordo com Kuss et al. (2016) B. thuringiensis proporcionou elevada taxa de 

mortalidade podendo chegar a 100% sobre lagartas da família Noctuidae. Segundo 

Chaudhari et al. (2015), o método de controle biológico com fungos entomopatogênicos 

constitui-se como uma tática economicamente viável e vantajosa. Trabalhos realizados 

in vitro com fungos entomopatogênicos sobre a lagarta do cartucho por Gardner and 

Fuxa (1980) e Gardner et al. (1984) demonstraram mortalidade semelhante de 30 a 

45%, respectivamente. Descreveram ainda que embora estes microrganismos sejam 

frequentemente encontrados infectando lagartas no campo, a virulência é reduzida, e 

para o trabalho in vitro, é necessária obtenção de isolados mais eficazes.  

Bernardes and Polancky (2011) trabalhando com Anticarsia gemmatalis Hübner 

(Lepidoptera: Noctuidae), testaram 23 cepas de B. thuringiensis da formulação 

comercial Dipel®, visando sua utilização em programas de manejo desta lagarta 

analisaram a suscetibilidade e a toxicidade através de estimativas da CL50 das cepas, 

obtendo cinco isolados (80, 633, 716, 997, 1054) que causaram mortalidade superior a 

90%.  

Santos et al. (2009) avaliaram a atividade individual das toxinas Cry1Aa e 

Cry1Ab presentes no bioinseticida Dipel®, resultando em toxicidade para as espécies 

Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), S. cosmioides e Spodoptera eridania (Cramer) 

(Lepidoptera: Noctuidae). As espécies do gênero Spodoptera apresentam pH menos 

alcalino que outras espécies de Noctuidae, condição que limita o processo de 

solubilização de várias proteínas (Monerat and Bravo 2000), um fator que pode ter 

ocorrido no presente trabalho. 

Em estudos para o manejo de S. eridania Pereira et al. (2009) constataram a 

eficiência dos bioinseticida Dipel® no controle de lagartas de primeiro e terceiro 

instares. 



58 
 

 
 

As diferenças na suscetibilidade acima elencadas podem ter como principal 

causa à presença e ausência de receptores específicos para as toxinas Cry nas 

microvilosidades apicais das células colunares do intestino médio (Gómez et al. 2007, 

Valaitis and Podgwaite 2013).  

Além das toxinas, pode ocorrer uma septicemia pelos próprios esporos de B. 

thuringiensis contribuindo para sua toxicidade, podendo ocorrer à germinação no 

interior do inseto (Raymond et al 2008). De acordo com Ge et al. (1991) e Caramori et 

al. (1991), a eficiência de Bt, está relacionada com a especificidade e a capacidade de 

solubilizar os cristais das proteínas Cry, o que no caso da formulação Dipel®, 

demonstrou alta virulência para S. cosmioides. Esses resultados corroboram com os 

observados no presente trabalho, demonstrando eficiência de B. thuringiensis para 

manejo de S. cosmioides em soja. 

Lee et al. (2012) observaram a eficiência de M. rileyi variando de 20 a 54% em 

lagartas de Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) e Puttler et al. (1976) 

obtiveram 82% de mortalidade para a mesma espécie.  

Chaudharil et al. (2015) observaram que a ação do fungo foi mais eficaz em 

larvas de estádio precoce do que as larvas dos últimos instares de Spodoptera litura 

(Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) e essa redução na susceptibilidade pode ser 

atribuída por constituintes químicos do corpo, como o espessamento da cutícula em 

lagartas de instares avançados e o aumento do mecanismo de defesa humoral a 

infecções microbianas. 

Em experimento realizado na cultura do milho Correa et al. (2012), observaram 

que o inseticida microbiano Baculovirus spodoptera (dosagem de 50 mL ha-1) 

proporcionou baixa eficiência 72 horas após a aplicação e, atingiu o índice satisfatório 

somente 144 horas após a aplicação. Para Valicente and Cruz (1991), o tempo de 
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aparecimento dos primeiros sintomas da doença, assim como a morte do inseto 

infectado pelo vírus é influenciado por alguns fatores, como o instar em que ocorreu a 

infecção, a quantidade do patógeno que foi ingerida, a virulência e as condições 

climáticas durante o período em que o inseto foi infectado.  

Em estudo realizado na cultura da soja em campo Kuss et al. (2016), observou a 

eficiência de Baculovirus e B. thuringiensis sobre lagartas de 2º e 3º instar, no entanto, 

Baculovirus foi mais eficiente para lagartas de 2º instar, atingido 100% de mortalidade 8 

dias após a pulverização, enquanto para as lagartas de 3º instar, a mortalidade atingiu 

91,5%. Os autores relataram ainda que diferentes produtos comerciais que contêm B. 

thuringiensis apresentaram eficiência semelhante entre si, como as formulações de 

suspensão concentrada de Dipel®, proporcionando mortalidade aos oito dias após a 

pulverização variando de 97,5 a 100% para lagartas de 2º instar e de 87,5 a 90,0% para 

lagartas de 3º instar.  

Para Tomquelski and Martins (2007), um inseticida deve alcançar, no mínimo, 

80% de eficiência no controle de uma praga para ser considerado de fato eficiente. No 

presente trabalho utilizou-se o inseticida do grupo químico Diamida Antranilica, marca 

comercial Premio®. O modo de ação das diamidas acontece em decorrência da 

intoxicação com a molécula, o inseto sofre uma súbita paralização da alimentação, 

letargia, paralisia e por fim morte (Hanning 2009). 

Ribeiro, 2014 (unpublished data) em trabalho realizado com diamidas no 

controle de S. frugiperda, in vitro, relatou que não há registros de resistência dessas 

lagartas a diamidas, entretanto isso pode estar relacionado ao mecanismo de ação 

distinto de outros grupos de inseticidas, e apesar disso na safra 2013-14 foram 

observados aumento no percentual de sobrevivência de S. frugiperda nos estados da 

Bahia e Goiás. Utilizou-se o método de “F2 Screen” para estimativa do alelo resistência 
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de S. frugiperda ao inseticida chlorantraniliprole, sendo realizado com isolinhas 

provenientes de larvas de S. frugiperda coletadas em campo. Nesse trabalho observou-

se ainda que das 168 isolinhas testadas, 12 apresentaram positividade para o alelo de 

resistência a molécula chlorantraniliprole sendo a frequência (95% CL50).  

A instabilidade da resistência a diamidas poderá ser explorada através de um 

programa de rotação de produtos o que pode facilitar as estratégias de manejo da 

resistência. 

Devido às aplicações incorretas e falta de especialização dos envolvidos em 

gestão da resistência aos inseticidas, existem relatos de baixa suscetibilidade para várias 

espécies de insetos como Choristoneura rosaceana (Harris) (Lepidoptera: Tortricidae) 

nos Estados Unidos (Sial 2011); S. exigua (Lai and Su, 2011) e H. armigera na China 

(Cao et al. 2010).  

Em sistemas agrícolas a utilização constante de bioinseticidas e cujas pragas são 

reguladas por outros patógenos, que atuam como agentes do controle biológico natural 

devem ser considerados com maior ênfase (Polanczky and Alves 2005). 

 

 

CONCLUSÃO 

Nas condições testadas, o bioinseticida a base de B. thuringiensis na dose de 200 

mL ha-1 apresentou melhor eficiência no controle de lagartas de S. cosmioides, 

proporcionando melhores parâmetros fitotécnicos.  

RESUMO 

A lagarta das vagens S. cosmioides, nos últimos anos, vem causando sérios prejuízos às 

culturas de interesse econômico no Brasil. Tendo como objetivo encontrar uma maneira 

sustentável e eficiente de manejar a praga, este trabalho avaliou a eficiência do controle 

biológico aplicado e controle químico no manejo da S. cosmioides na cultura da soja em 
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condições de campo. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso 

(DBC), composto por cinco tratamentos, quatro blocos e três aplicações. Foram testados 

Bacillus thuringiensis (Bt) (200 mL ha-1), Metarhizium rileyi isolado UFMS 03 (2,0 Kg 

ha-1), Baculovirus (200mL ha-1), Diamida Antranilica (50mL ha-1) e a testemunha (sem 

aplicação de produto), sendo misturados com espalhante adesivo (Tween 80
®
 0,01%). 

Avaliou-se o número de lagartas vivas, e a eficiência dos produtos testados através da 

redução da população do inseto-praga, além de parâmetros fitotécnicos. O bioinseticida 

a base de B. thuringiensis foi mais eficiente no controle de S. cosmioides, 

proporcionando melhores parâmetros fitotécnicos. A produtividade total estimada 

apresentou resultados superiores estatisticamente para os tratamentos biológicos, exceto 

para o tratamento com Baculovirus. 

 

PALAVRAS-CHAVE: controle biológico, entomopatógenos; lagarta das vagens. 
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