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RESUMO 

 

A lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) é considerada a principal praga do milho 

no Brasil, e ocorre em todas as regiões produtoras. Esta praga utiliza mais de 80 

espécies de plantas como hospedeiro. O controle da lagarta-do-cartucho com inseticidas 

químicos é a uma das formas de controle mais utilizada no Brasil. No entanto, o 

controle biológico (CB) tem sido cada vez mais utilizado. Entre os métodos de CB mais 

utilizados se destaca a aplicação dos Baculovírus. Porém, para a regulamentação dos 

produtos à base de Baculovírus junto ao MAPA, os testes de eficiência agronômica são 

registrados por culturas, sendo necessário o teste de mortalidade de S. frugiperda em 

diferentes culturas, bem como a influência destas plantas na alteração da suscetibilidade 

do inseto ao microrganismo. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da 

planta hospedeira na mortalidade, na biologia e na produção viral de S. frugiperda 

contaminadas com SfMNPV 6-NR. Foi utilizado um delineamento experimental 

inteiramente casualisado, consistindo de 12 tratamentos com 96 repetições. Sendo os 

fatores: seis culturas (soja, milho, algodão, feijão, sorgo e milheto) e duas concentrações 

de SfMNPV 6-NR (2,0x10
6
 e 2,0x10

7
 pib/ml). Foram avaliados a mortalidade, peso de 

lagarta morta, peso de pupa e a produção de vírus das lagartas infectadas. S. frugiperda 

foi menos susceptível a SfMNPV6-NR quando alimentadas com a cultura do algodão, 

independente da concentração de Baculovírus. O peso de lagarta morta foi influenciado 

pela cultura e pelas concentrações de vírus contaminadas nas folhas a qual as lagartas se 

alimentaram. Nenhum dos tratamentos testados influenciou na produção viral de 

Spodoptera frugiperda.  Lagarta-do-cartucho quando alimentadas com as culturas da 

soja, algodão, milheto e milho contaminadas com vírus obtiveram peso de pupa (PP) 

inferior às lagartas que não ingeriram vírus (testemunha). Já nas culturas do feijão e do 

sorgo os resultados de PP foram inversos, obtendo PP superiores à testemunha. Deste 

modo, torna-se necessário a investigação de outros possíveis efeitos subletais a estes 

organismos, como por exemplo, aumento do número de ovos por oviposição e maior 

sobrevivência destas larvas, pois a dose de vírus pode não matar a lagarta, porém podem 

gerar organismos com proles superiores. 

 

 

Palavras chave: Controle biológico, Lagarta do cartucho, Baculovírus spodoptera. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The fall armyworm (Spodoptera frugiperda) is considered the main pest in maize in 

Brazil, and occurs in all regions of agricultural production. This pest has more than 80 

plant species as a host. The control of the fall armyworm with chemical insecticides is 

the most commonly used form of control in Brazil. However, the biological control 

(BC) is being increasingly more used. Among the BC methods more used, the 

application of Baculoviruses stands out. For the regulation of products based on 

Baculoviruses by the MAPA (Ministry of Agriculture, Livestock and Supply), tests of 

agronomic efficiency are registered for each crop, being necessary the mortality test of 

S. frugiperda in different crops and the influence of these plants in the modification of 

susceptibility in the relationship between insect-microorganism. The objective of this 

work was the evaluation of the influence of the host plant in the mortality, biology and 

viral production of S. frugiperda contaminated with SfMNPV 6-NR. It was used a 

completely randomized experimental design, with 12 treatments and 96 replications. 

The factors of the experiment were the following: Six crops (Soybean, Maize, Cotton, 

Beans, Sorghum and Millet) and two concentrations of SfMNPV 6-NR (2,0x10
6
 and 

2,0x10
7
 pib/ml). The mortality rate, weight of dead fall armyworm, weight of pupae and 

the production of virus of infected fall armyworm were evaluated. S. frugiperda was 

less susceptible to SfMNPV 6-NR when fed on cotton plant, independent of the 

concentration of Baculoviruses. The weight of dead fall armyworm was influenced by 

the crop and by the concentrations of virus contaminating the leaves which the fall 

armyworm fed. None of the treatments tested influenced the viral production of 

Spodoptera frugiperda. The fall armyworm fed by soybean, cotton, millet and maize 

contaminated with virus, obtained a PP lower than the fall armyworm that did not feed 

(control). On the bean and sorghum crops, the PP results were inverse, with PP higher 

in the fall armyworm that did not feed (control). In this way, it becomes necessary the 

investigation of other possible sublethal effects on these organisms, as for example, 

increase of the number of eggs per oviposition and greater survival of these larvae, as 

the dose of virus may not kill the fall armyworm, but can generate organisms with 

superior offspring. 

 

Keywords: Microbial control, Fall armyworm, Baculovírus Spodoptera. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) (J.E. Smith, 1797) 

(Lepidóptera: Noctuidae) é considerada a principal praga do milho no Brasil, ocorrendo 

em todas as regiões produtoras, tanto nos cultivos de verão como nos de inverno 

(safrinha) (Cruz, et. al, 1995). As perdas causadas por esta lagarta variam entre 20 a 

40% chegando a um prejuízo de 400 milhões de dólares ao ano (Cruz e Turpin, 1982; 

Gallo et al., 2002). Segundo Merege (2001), o que tem contribuído para este aumento 

populacional é o desequilíbrio biológico, devido à eliminação de seus inimigos naturais 

e o aumento da exploração da cultura do milho, que é cultivada em várias regiões 

brasileiras, normalmente em duas safras anuais. Desta forma, sem a presença de seus 

inimigos naturais e com a disponibilidade de alimento durante o ano todo, a praga tem 

amplas condições de sobrevivência e dispersão. 

A S. frugiperda utiliza mais de 80 espécies de plantas como hospedeiro 

(Capinera, 2002) e pesquisas recentes têm detectado danos consideráveis desta praga em 

culturas agrícolas de grande importância econômica tais como soja (Miranda, 2006), 

sorgo, milheto (Cruz, et al., 1995), feijão (Pogue, 2002) e algodão (Degrande et. al., 

2005). De acordo com Luttrell e Mink (1999), uma atenção especial é dada ao 

algodoeiro, pois a lagarta-do-cartucho soma ao complexo de lagartas que atacam as 

maçãs e, portanto, de uma praga causando perda indireta à produção através da desfolha 

da planta, passa a ser uma praga que causa injúria direta, danificando as maçãs do 

algodoeiro. Em muitas regiões do Brasil a S. frugiperda tem sido considerada a mais 

importante das lagartas pragas do algodoeiro (Barros, 2009). 

O controle da lagarta-do-cartucho com inseticidas químicos é o método mais 

utilizado no Brasil (Fornasieri-Filho, 2007). No entanto, o sucesso do controle químico 

exige um conhecimento completo da biologia da praga e uma avaliação minuciosa das 

propriedades físicas e químicas dos produtos, bem como a sua toxicidade e persistência 

no campo (Gullan e Cranston, 2007). Em muitos dos casos, estas informações são 

ignoradas pelos produtores, que realizam várias aplicações de inseticidas altamente 

tóxicos em doses elevadas no campo, ocasionando a contaminação do ambiente e ainda 

a resistência por parte dos insetos em um período de tempo cada vez mais curto.  

Em razão disso, o controle biológico (CB) tem sido um grande aliado no 

controle da lagarta-do-cartucho dentro do manejo integrado de pragas, e as pesquisas 

envolvendo estes métodos têm aumentado no Brasil (Fornasieri-Filho, 2007). 
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Entre os métodos de CB utilizados no controle da lagarta-do-cartucho, se 

destaca a aplicação dos baculovírus. Os Baculovírus estão entre os grupos mais comuns 

e mais estudados dentre os grupos de vírus patogênicos a insetos (Valicente e Tuelher, 

2009). O baculovírus utilizado atualmente no controle da lagarta-do-cartucho do milho é 

um vírus da poliedrose nuclear (VPN) e foi descrito na literatura como Baculovirus 

spodoptera (Valicente et al., 1989). Desde a sua identificação, vários trabalhos são 

realizados com o intuito de ajustar condições adequadas para a máxima eficiência do 

controle da lagarta-do-cartucho com este produto biológico (Valicente e Cruz, 1991). 

A família Baculoviridae (BV) era dividida em dois grupos: os 

Nucleopolyhedrovirus (NPVs) e os Granulovirus (GVs), baseados na morfologia das 

partículas virais e a natureza da proteína do corpo de oclusão (King e Possee, 1992). A 

oclusão das partículas virais em matriz protéica é extremamente importante, pois 

garante proteção e possibilita a transmissão horizontal do vírus, ou seja, de um inseto 

para outro (Blissard e Rohrmann, 1990). As oclusões virais são estruturas de resistência 

que permitem que os vírus mantenham a infectividade mesmo fora do hospedeiro 

(Hunter-Fujita et al., 1998). Além disso, permite a obtenção de formulações de 

bioinseticidas que podem ser armazenados até serem utilizados para o controle de 

pragas no campo (Valicente e Tuelher, 2009).  

A fase do inseto mais suscetível à infecção pelo baculovirus é quando a lagarta 

apresenta no máximo 1,5 cm de comprimento. O inseto é infectado comumente pela via 

oral, ingerindo o baculovírus juntamente com o alimento. Uma vez ingerido, o 

baculovírus começa a se multiplicar, espalhando-se por todo o corpo do inseto, 

provocando sua morte em 6 a 8 dias após a ingestão. O aparecimento da doença varia de 

acordo com alguns fatores como idade em que ocorreu a infecção, quantidade ingerida, 

virulência e condições climáticas (Cruz, 2000). 

As plantas podem ter efeitos substanciais sobre a sobrevivência dos herbívoros, 

alterando sua suscetibilidade a inimigos naturais, como por exemplo, aos baculovírus 

(Williams, 1999). Além disso, as plantas podem afetar indiretamente os inimigos 

naturais através de seus efeitos sobre o comportamento e fisiologia do inseto. Por 

exemplo, os metabólitos secundários produzidos pelas plantas quando ingeridas podem 

ter significativos efeitos na sobrevivência e na infectividade do patógeno ao inseto 

(Thorpe e Barbosa, 1986).  

Para a regulamentação dos produtos à base de baculovírus junto ao Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) os testes de eficiência agronômicas 
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são registrados por culturas, sendo necessário o teste de mortalidade de S. frugiperda 

em diferentes culturas, bem como possíveis efeitos sub-letais. 

Deste modo, o presente trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos letais 

(mortalidade) e sub-letais de B. spodoptera, tais como, o efeito sobre o peso de lagartas 

mortas, sobre o peso de pupas e sobre a produção de vírus da lagarta do cartucho 

alimentadas com folhas de diferentes culturas de importância agrícola. 
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2. REVISÃOBIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. LAGARTA DO CARTUCHO (Spodoptera frugiperda) 

 

A lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda) é considerada a principal praga 

da cultura do milho no Brasil (Carvalho, 1970; Cruz e Turpin, 1982; Cruz et al., 1995). 

A S. frugiperda é considerada uma espécie de clima tropical, devido ao seu centro de 

migração se concentrar nos trópicos (Luginbill, 1928). No Brasil, foi relatada pela 

primeira vez sua ocorrência em Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito 

Federal, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Leiderman e Sauer, 1953). 

As espécies do gênero Spodoptera são amplamente distribuídas no mundo e 

das 30 espécies descritas, a metade é considerada praga de diversas culturas de 

importância econômica, podendo se alimentar de mais de 80 espécies de plantas 

(Capinera, 2002; Poque, 2002). Apesar da alta diversidade de hospedeiros ela é 

considerada como praga principalmente nas plantas da família Poaceae (gramíneas) 

como milho, arroz, trigo, entre outras (Cruz, 1995; Busato et al., 2004). O ataque deste 

inseto-praga pode reduzir a produção em cerca de 34%, podendo causar até 60% de 

redução no rendimento dos grãos (Cruz e Turpin, 1982). No Brasil, um dos fatores que 

contribui para a dificuldade do manejo de S. frugiperda é a grande oferta de hospedeiros 

que o inseto encontra ao longo do ano, considerando a sucessão de culturas como milho 

e soja e a produção de mais de um ciclo, como é o caso do milho na "safrinha" (Barros, 

2009). 

O inseto adulto de S. frugiperda é uma mariposa com aproximadamente 3,5 cm 

de comprimento, coloração pardo-escura nas asas anteriores e branco-acinzentada nas 

posteriores. As posturas são feitas em massa sob as folhas, com média de 150 ovos. O 

período para eclosão das larvas é de aproximadamente 3 dias. As larvas recém-

eclodidas alimentam-se da própria casca do ovo e, posteriormente, as lagartas se 

alimentam das partes áreas da planta, provocando o sintoma conhecido como “folhas 

raspadas” (Souza, 2013). 

O período larval da S. frugiperda varia em função da temperatura. Durante o 

verão, quando a temperatura é mais elevada, o ciclo pode ser completado em cerca de 

15 dias (Cruz e Monteiro, 2004). Quando a larva atinge o seu desenvolvimento máximo, 

normalmente ela dirige-se ao solo, onde constrói uma galeria, dentro da qual passa à 

fase de pupa, que pode durar entre 6 e 55 dias, em função da temperatura. Durante a 
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época mais quente do ano, numa temperatura média acima de 25ºC, por exemplo, o 

ciclo total do inseto pode ser completado em menos de 30 dias, possibilitando a essa 

espécie a produção de várias gerações durante o ano. 

 

2.2 CONTROLE BIOLÓGICO 

O controle da S. frugiperda com inseticidas químicos é o método mais 

utilizado no Brasil (Fornasieri-Filho, 2007). Porém, devido os riscos à saúde humana e 

ambiental causadas por este método, além do desencadeamento de processos de 

resistência por parte dos insetos-praga em um período de tempo cada vez mais curto, o 

controle biológico (CB) tem sido bastante estudado e utilizado pelos produtores. 

O CB é uma das bases do manejo integrado de pragas (MIP) e foi definido por 

Gravena (1992) como a ação de inimigos naturais sobre uma população de pragas 

resultando numa posição geral de equilíbrio mais baixa do que prevaleceria na ausência 

destes. Atualmente, o CB assume importância cada vez maior nos programas de MIP, 

principalmente em um momento que se discute muito a produção integrada rumo a uma 

agricultura sustentável (Parra et.al., 2002). De acordo com Pereira (2007) quando bem 

planejado, o CB é muito eficiente e apresenta vantagens em relação ao uso de agentes 

químicos, uma vez que não polui o ambiente e não causa desequilíbrios biológicos. No 

CB a intervenção humana tende a restaurar o equilíbrio natural ao introduzir ou 

aumentar as populações dos inimigos naturais dos organismos alvo, tais como insetos 

pragas ou plantas daninhas, através do CB natural, clássico, aplicado e através da 

utilização de bioinseticidas à base de organismos entomopatogênicos (Rubin, 2009). Os 

agentes entomopatogênicos mais usados em programas de CB são os vírus, fungos, 

nematoides e bactérias (Oliveira et al. 2006). 

O CB natural envolve as ações combinadas (fatores bióticos e abióticos) de 

todo o meio ambiente na manutenção das densidades características da população, ou 

seja, o equilíbrio natural. DeBach e Rosen (1991) estimaram que 90% de todas as 

pragas agrícolas são mantidas sob controle natural. O CB clássico consiste na 

importação e/ou colonização de parasitoides ou predadores, com o objetivo de manter a 

densidade populacional de uma determinada praga abaixo do nível de dano econômico, 

como recomenda o MIP. O CB aplicado consiste da multiplicação dos inimigos naturais 

em laboratório e aplicação no campo (Gravena, 1992). 
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Entre os exemplos de maiores sucessos no CB com entomopatógenos se 

destacam o controle do moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus) (Coleoptera: 

Curculionidae) com o fungo Beauveria bassiana, o controle do percevejo-da-renda 

(Vatiga illudens) (Hemiptera: Tingidae) com o fungo Insectonrum sporothrix, entre 

outros. Entre os vírus, se destacam o Baculovirus anticarsia, que controla a lagarta-da-

soja (Anticarsia gemmatalis), o vírus Baculovirus erinnyis, que atua sobre o madorová-

da-mandioca (Erinnys elloello), além do Baculovirus spodoptera, que controla a lagarta-

do-cartucho (Spodoptera frugiperda). Com o uso de nematoides se destaca o controle da 

vespa-da-madeira (Sirex noctilio) com o Deladendus siridicola. Outro agente de CB 

utilizado com muito sucesso é a bactéria Bacillus thuringiensis, que atua principalmente 

em lagartas desfolhadoras (Oliveira et al., 2006). 

 

2.3 Baculovirus Spodoptera 

Os baculovírus são o grupo mais comum e mais estudado dentre os grupos de 

vírus patogênicos, e com maior potencial para serem usados como agentes de controle 

biológico, sendo conhecidos mais de 20 grupos que atacam insetos (Martgnoni e Iwai, 

1986). 

Pertencentes à família Baculoviridae, os baculovírus contêm DNA circular de 

fita dupla como material genético e são caracterizados pelos nucleocapsídeos de vírus 

infecciosos existentes dentro de uma matriz protéica, que o ajuda a sobreviver fora de 

seu hospedeiro (King e Possee, 1992). Esta família de vírus compreende os gêneros 

Nucleopoliedrovirus (NPV) e Granulovírus (GNV), baseado no tamanho das partículas 

virais e natureza da proteína do corpo de oclusão (Paiva, 2013). A forma como os 

núcleocapsídeos são organizados dentro de cada envelope dá origem a dois grupos 

distintos morfologicamente dentro do grupo NPV: os “Vírus de Simples 

Nucleocapsídeo” – SNPV, onde apenas um capsídeo é encontrado por envelope, e os 

chamados “Vírus de Múltiplos Nucleocapsídeos” – MNPV, no qual vários capsídeos 

são encontrados por envelope (Valicente e Tuelher, 2009).  

Esses vírus produzem dois tipos de fenótipos, os “budded vírus” (BVs) e os 

vírus derivados de corpos de oclusão (ODV). Os corpos proteicos de inclusão do 

baculovírus ficam expostos nas folhas pulverizadas, e a lagarta quando se alimenta 

proporciona a entrada dos corpos de inclusão (CPIs) virais no sistema digestivo. Assim 

que os insetos ingerem os poliedros, a matriz proteica é dissolvida no intestino médio 
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devido a alta alcalinidade do seu pH (8-11). Com a dissolução da matriz proteica, há a 

liberação dos vírions no lúmen digestivo e posterior infecção das partículas nas células 

epiteliais, onde são mediadas por receptores altamente específicos. Após a infecção, os 

nucleocapsídeos são transportados ao núcleo, liberando o seu DNA. Nesta fase, inicia-se 

o processo de replicação viral e a produção da forma não oclusa do vírus e a infecção 

dos demais tecidos (Valicente e Tuelher, 2009). O último estágio é a produção da forma 

oclusa do vírus onde os vírions são envelopados e produzidos os poliedros, onde ocorre 

a ruptura das células e a liberação desses poliedros no ambiente, possibilitando novos 

ciclos de infecção (Federici, 1999). 

O vírus Spodoptera frugiperda múltiplo nucleopoliedrovirus (SfMNPV) 

conhecido como Baculovirus spodoptera se destaca na cultura do milho para o controle 

da lagarta-do-cartucho. Os trabalhos com o baculovírus para o controle deste inseto 

foram iniciados em 1984 na Embrapa Milho e Sorgo. Entre os anos de 1984 e 1989 foi 

realizado um levantamento dos principais inimigos naturais de S. frugiperda em 

diversas regiões produtoras de milho do estado de Minas Gerais como Sul de Minas, 

Vale do Rio Doce e Alto Paranaíba. Na ocasião, foram coletadas mais de 14.000 

lagartas, muitas com parasitóides das ordens Diptera e Hymenoptera, além daquelas que 

morreram com sintomas típicos de vírus (Valicente e Tuelher, 2009). 

Atualmente, o banco de baculovírus da Embrapa Milho e Sorgo em Sete 

Lagoas-MG contam com 22 isolados de diversas regiões do Brasil. Estes isolados foram 

estudados, caracterizados e sua eficiência avaliada em relação à lagarta-do-cartucho 

(Barreto et al., 2005). Dentre os isolados mais estudados se destaca o isolado 6, que não 

provoca o rompimento imediato das lagartas de S. frugiperda logo após causar sua 

morte (Valicente et al., 2008; Vieira et al., 2012). A principal vantagem desta 

característica se dá pela eliminação da necessidade de congelar as lagartas antes da 

coleta para realização do processo de manipulação e produção, o que reduz a mão de 

obra, deixando o valor do produto final mais baixo (Valicente et al., 2008). 

Vários estudos foram realizados com o isolado 6 com o objetivo de avaliar o 

seu potencial no controle da lagarta-do-cartucho. Bolonheiz et al. (2010) avaliando o 

controle da lagarta-do-cartucho com Baculovirus spodoptera e um inseticida químico, 

obteve um resultado eficiente em ambos produtos. Mas com o inseticida químico houve 

um controle positivo independente do ínstar em que a lagarta se encontrava, agindo em 

menor tempo depois da aplicação. Já com o baculovírus houve uma eficiência com 
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maior tempo depois da aplicação. Os autores indicaram que o baculovírus pode ser 

utilizado juntamente com inseticidas químicos seletivos em subdosagens, para uma ação 

sinérgica e também evitando uma superdosagem de produtos químicos. 

Valicente e Costa (1995), avaliando a mortalidade das larvas de S. frugiperda 

com Baculovirus spodoptera, encontrou que a dosagem de vírus aplicado no campo foi 

diretamente proporcional à eficiência de mortalidade, alcançando até 90,7% da 

mortalidade. Como a multiplicação e disseminação do vírus são muito eficientes, a 

aplicação do inseticida à base de baculovírus pode ser utilizada no campo em menor 

número, comparado ao inseticida químico, o que torna a técnica muito vantajosa 

(Moscardi e Souza, 2002). De acordo com os trabalhos citados constata-se que a 

utilização do Baculovirus spodoptera constitui uma ferramenta alternativa ao controle 

químico de S. frugiperda, e uma ótima base para o manejo integrado deste inseto-praga. 

 

2.4 EFEITOS DA PLANTA HOSPEDEIRA NA INTERAÇÃO ENTRE INSETOS 

FITÓFAGOS COM BACULOVÍRUS 

As plantas podem ter efeitos substanciais sobre a sobrevivência dos herbívoros, 

alterando sua suscetibilidade a inimigos naturais (Denno e McClure, 1983; Hare, 1992; 

Williams, 1999). De acordo com Walter e O’Dowd (1992) diferentes plantas 

hospedeiras podem afetar diretamente a mortalidade ou abundância de inimigos através 

de recursos morfológicos como, por exemplo, tricomas ou proporcionando pistas 

essenciais para a localização de presas (Roland et al., 1992). Além disso, as plantas 

podem afetar indiretamente inimigos naturais através de seus efeitos sobre o 

comportamento e fisiologia do inseto. Por exemplo, os metabólitos secundários 

produzidos pelas plantas quando ingeridas podem ter significativos efeitos na 

sobrevivência e na fecundidade do parasitoide (Thorpe e Barbosa 1986). 

A interação entre a qualidade das plantas e os agentes de controle biológico 

tem implicações importantes para a concepção dos programas de manejo integrado de 

pragas, já que é altamente desejável que as características que conferem resistência ao 

ataque de pragas não interfiram nos inimigos naturais (Hare, 1992). Porém, de acordo 

com Williams (1999) estas interações não provaram ser simples e o aumento da 

qualidade da planta pode reduzir, aumentar ou não ter nenhum efeito sobre as 

populações de herbívoros sob ataque de inimigos naturais. 
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Embora as plantas possam alterar a infectividade ou a capacidade dos insetos 

em causar dano, não há um consenso se a qualidade da planta aumenta ou diminui a 

susceptibilidade aos patógenos (Raymond et al., 2002). Desta forma, a maioria dos 

trabalhos centra-se no impacto da planta na infecciosidade do patógeno. Porém, de 

acordo com Raymond e Hails (2007) há boas razões teóricas e aplicadas para se 

investigar o impacto da qualidade da planta sobre a transmissão dos patógenos. Do 

ponto de vista de controle de pragas, um dos principais benefícios da aplicação do 

baculovírus sobre outros agentes patogênicos ou pesticidas é a sua capacidade de 

produzir ciclos naturais de infecção em populações de pragas, mesmo após a morte do 

inseto (Moscardi, 1999). 

Algumas teorias indicam que a dinâmica populacional deste microrganismo no 

campo é dependente do rendimento (reprodução no cadáver), taxa de transmissão e 

persistência (Anderson e May, 1981). Do mesmo modo, Cory et al. (1997) destacaram 

quatro parâmetros básicos como sendo fundamentais para a capacidade patogênica ao 

inseto: transmissão, produção (número de estágios infectivos em um mesmo 

hospedeiro), tempo de morte do inseto e persistência. Vários trabalhos têm sido 

realizados com o objetivo de estudar o efeito de diferentes hospedeiros na infectividade 

de microrganismos agentes de controle biológico, como os baculovírus em insetos-

praga. 

Raymond et al. (2002), estudando a influência de três espécies de plantas, 

carvalho-vermelho (Quercus robur), sitka (Picea sittchenis) e urze (Calluna vulgaris), 

na capacidade de herbivoria da traça de inverno (Operopthera brumata) controlada com 

dois isolados de baculovírus Operopthera brumata NPV, avaliou a mortalidade, 

velocidade de morte do inseto e produção de vírus. Eles encontraram maior mortalidade 

e menor tempo de morte dos insetos quando alimentados em plantas de sitka. Para os 

resultados de produção viral, as plantas hospedeiras não influenciaram na produção final 

de corpos de oclusão, porém este foi afetado fortemente pelo tipo de isolado. De acordo 

com este estudo, os autores afirmam que as plantas podem modificar aspectos chave da 

interação inseto-baculovirus. 

Um estudo semelhante foi feito por Alvarez e Garcia (1992), onde avaliaram a 

suscetibilidade do curuquerê (Spodoptera littoralis) ao baculovírus S. littoralis (NPV) 

alimentados em diferentes hospedeiros (mamona, alfafa, amora, algodão e batata). Os 

autores observaram que as larvas foram menos susceptíveis ao vírus quando 

alimentados em mamona do que em outros hospedeiros. Este autores sugerem que 
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alterações na atividade enzimática ou no pH do intestino médio do inseto são mediadas 

pela planta hospedeira, possivelmente pode estar reduzindo ou aumentando a atividade 

viral, e mudando: a) a taxa com que os vírions do baculovírus são liberados e, 

consequentemente, os corpos de inclusão; b) o período com que os vírions permanecem 

viáveis no ambiente intestinal; c) a habilidade dos vírions em se ligar às células 

epiteliais do intestino. 

Vários estudos foram realizados utilizando diferentes plantas hospedeiras, 

diferentes insetos-praga e diferentes isolados de baculovírus, sendo encontrados 

resultados diferenciados em relação à susceptilibilidade do inseto aos baculovírus, seja 

na infectividade, no tempo letal ou na produção de vírus quando alimentados em 

diferentes plantas (Ali et al., 2002; Roode et al., 2008; Monobrullah et al., 2007; 

Ravishankar eVenkatesha, 2010). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Controle Biológico do Núcleo 

de biologia aplicada (NBA) da Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, MG. Foi 

utilizado um delineamento experimental em fatorial inteiramente casualisado 

consistindo de 12 tratamentos com 96 repetições. Sendo os fatores: seis culturas (soja, 

milho, algodão, feijão, sorgo e milheto) e duas concentrações de SfMNPV 6-NR 

(2,0x10
6
 e 2,0x10

7
). 

Todas as culturas utilizadas foram cultivadas em áreas experimentais da 

Embrapa Milho e Sorgo. Foram coletadas folhas jovens das plantas para condução dos 

bioensaios. As lagartas de S. frugiperda foram provenientes da criação massal de 

insetos do Laboratório de Controle Biológico da Embrapa Milho e Sorgo . Os insetos 

foram criados em copos de plástico de 50 ml em sala climatizada a 25 ± 2 º C, 70 ± 10% 

de umidade relativa, com 12 horas de fotoperíodo e alimentadas com dieta artificial à 

base de feijão carioca descrita por Bowling (1967). 

As folhas coletadas no campo foram higienizadas passando por tríplice 

lavagem em água destilada e hipoclorito de sódio a 0,5%. Depois foram cortadas em 

discos de 3 cm², mergulhadas com auxílio de uma pinça em suspensão de Baculovírus 

spodoptera contida com o vírus em cada uma das concentrações junto com 0,5 ml do 

espalhante adesivo tween 20
®
. No tratamento testemunha as folhas foram molhadas em 

água destilada + tween 20
®
. Após a sua secagem, as folhas foram transferidas para 

bandejas de bioensaio com 24 células individuais. Dentro de cada célula, junto à folha 

foi colocada uma lagarta de S. frugiperda de seis dias de idade. Após 2 dias de 

alimentação na folha as larvas foram transferidas para copos de acrílico com 1/3 de 

dieta artificial de S. frugiperda.  

O baculovírus utilizado foi o SfMNPV 6-NR, um isolado que não rompe o 

tegumento da larva após a morte (Valicente et al., 2008). Para obtenção da suspensão, as 

lagartas infectadas foram purificadas em gradiente de sacarose para retirada impurezas e 

aumento do grau de pureza do vírus e maceradas em água destilada e realizadas as 

contagens de poliedros. 

Para a contagem do SfMNPV 6-NR foi feita 4 diluições seriadas (10
-1

, 10
-2

, 10
-

3
 e 10

-4
), diluindo 1 ml do concentrado de vírus em 9 ml de água. A contagem de 

poliedros foi feita em microscópio óptico em um aumento de 400 x  na câmara de 

Neubauer, utilizando 10 µl da solução em cada lado da câmara. A contagem foi 
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realizada nos quatro campos laterais e no campo central, usou-se a média dos dois lados 

e multiplicou-se pela constante de 50.000 para determinar a concentração de poliedros 

em cada diluição. As concentrações de poliedros totais utilizados para inocular todas as 

culturas testadas foram de 2x10
6
 e 2x10

7
 poliedros/ml. 

A mortalidade foi avaliada diariamente até aos 14 dias após o inicio da 

alimentação das lagartas nas folhas inoculadas com vírus. Depois de verificada a morte 

com sintomas de vírus as lagartas foram pesadas em balança analítica, colocadas em 

tubos Falcon de 15 ml e acondicionadas em freezer a -20ºC, por tratamento e por 

repetição. Aquelas que morreram sem sintomas foram descartadas.  

Para a determinação da produção de poliedros de vírus por lagarta, cada lagarta 

morta foi macerada individualmente em almofariz de porcelana para auxiliar na 

liberação dos corpos poliédricos de inclusão (PIB). O líquido resultante foi filtrado em 

tecido de voil para a separação das partes mais grosseiras da lagarta e, novamente, 

macerado com água destilada para extrair o máximo de partículas virais e, novamente, 

filtrado em tecido de voil. A suspensão com as partículas virais foram colocadas em 

tubos tipo Eppendorf e os volumes completados com água destilada até um volume final 

de 1,5 mL. 

O número de PIB foi determinado por contagem em câmara de Neubauer com 

microscópio óptico e aumento de 400 vezes. Alíquotas de 10 μL de cada uma das 

amostras foram colocadas em cada um dos dois campos de contagem na câmara de 

Neubauer. Três contagens foram feitas para cada repetição. As lagartas que chegaram a 

fase de pupa tiveram as pupas pesadas e os insetos adultos avaliados visualmente quanto 

a alguma anomalia ou imperfeição. Todos os resultados foram submetidos à análise de 

variância e ao teste de Tukey (α=0,05) utilizando o programa SISVAR (Ferreira, 2000). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As análises de variâncias para as fontes de variações culturas, concentração de 

vírus e para sua interação estão apresentadas na tabela 2. A mortalidade das lagartas de 

S. fugiperda foi afetada pela cultura usada como alimento (F13,86; P<0,0001), pela 

concentração de vírus (F77,3610; P<0,0001) e pela interação destes dois fatores (F4,3260; 

P0,0035). O peso de lagarta morta foi influenciado pela cultura (F5,8480; P0,0013) e pela 

concentrações de vírus (F21,7620; P<0,0001) contaminadas nas folhas a qual as lagartas se 

alimentaram. Porém, não houve interação entre estes fatores. A concentração de vírus 

não influenciou no peso de pupa, este importante parâmetro biológico foi afetado pela 

cultura (F10,1490;P<0,0001) e pela interação entre os dois fatores (F6,7080;P<0,0001). A 

produção de poliedros de vírus não foi influenciado por nenhum dos fatores, não 

apresentando assim diferenças significativas para nenhum dos tratamentos testados. 

 Dentre todas as culturas testadas, o algodão foi a que obteve as menores taxas de 

mortalidade, independente da concentração (Tabela 2).  De modo semelhante Farrar e 

Ridgway (2000) avaliando a mortalidade da lagarta da espiga (Helicoverpa zea) e 

lagarta-da-beterraba (Spodoptera exigua) encontratam menor mortalidade em folhas de 

algodão comparado às folhas de tomate alimentadas com um nucleopoliedrovírus 

(NPV). Estes autores destacam que esta menor suscetibilidade de lagartas alimentadas 

em folhas de algodão está relacionada à alta alcalinidade encontrada na superfície foliar 

do algodoeiro. 

 

 

 

Tratamento 
GL Mortalidade 

Peso de lagarta 

morta 
Peso de Pupa Produção Viral 

 
F P F P F P F P 

Cultura 

 
5 13,8600 <0,0001 5,8480 0,0013 10,1490 <0,0001 0,1790 0,9477 

Concentração 

de vírus 

 

1 77,3610 <0,0001 21,7620 <0,0001 0,0250 0,9749 2,3600 <0,1350 

Cultura x 

Concentração 
5 4,3260 0,0035 1,9060 0,1352 6,7080 <0,0001 0,6210 0,6512 

  

A alta alcalinidade na superfície das folhas é algo incomum no reino vegetal. 

Entretanto, no algodão e em algumas poucas espécies da família Malvaceae foram 

Tabela 1. ANOVAS do efeito das culturas (soja, algodão, milheto, milho, feijão e sorgo), 

concentração de Baculovírus spodoptera (SfMNPV) 6-NR (2x10
6
, e 2x10

7
) e para a sua 

interação na mortalidade, peso de lagarta morta, peso de pupa e produção de vírus de Spodoptera 

frugiperda. 
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reportados pH extremamente altos, por volta de 9-11 (Harr, et.al., 1984). Esta 

alcalinidade é originário principalmente de glândulas epidérmicas multicelulares, que 

exalam cátions de magnésio (Mg
2+

) e de potássio (K
+
) (Ellman e Entwistle, 1982). 

Outra suposição feita por Stipanovic et al. (2006) para explicar a baixa sobrevivência de 

S. frugiperda nas folhas do algodoeiro está no efeito de antibiose ocasionado pela 

presença de glândulas de gossipol nas folhas. O gossipol é um aldeído sesquiterpeno 

que ocorre naturalmente em algumas variedades de algodão conferindo resistência 

hospedeira a herbivoria afetando negativamente a alimentação e o desenvolvimento de 

muitos insetos fitófagos. Navon et al. (1988) demonstrou que larvas de Spodoptera 

litoralis se alimentavam mais com folhas de algodão lavadas com pH neutro do que 

larvas alimentadas com folhas de pH 10. Young et al. (1977) estudando a influência das 

folhas de soja e algodão inoculadas com Baculovírus heliothis na sobrevivência de 

Heliothis virescens (Lagarta-das-maçãs),  encontrou mortalidade de 88,7 e 20%, 

respectivamente. Este autor também atribuiu esta discrepância na mortalidade a alta 

alcalinidade na folha de algodão (8,5 a 9,1).  Estes resultados reportados pela literatura 

corroboram com os resultados encontrados no presente estudo.  

O peso de lagarta morta (PLM) foi afetado pela cultura e pela concentração de 

vírus (Tabela 2). Lagartas-do-cartucho quando alimentadas com menor concentração de 

vírus (2x10
6
) obtiveram maior PLM em todas as culturas testadas. Isto se dá 

principalmente devido a maior ingestão de vírus na concentração mais alta, ocasionando 

a menor sobrevivência destas lagartas comparadas a menor concentração e assim menor 

ganho de peso, porém esta diferença foi significativa apenas na cultura da soja e do 

milheto (Tabela 2). De acordo com Federici (1999) após a morte do inseto há o 

rompimento do seu tegumento, o que vem a liberar os poliedros no ambiente e 

possibilitando novos ciclos de infecção. Neste sentido, quanto maior for o peso da 

lagarta, maior será a quantidade de poliedros produzidos e liberados e assim 

possibilitando novos ciclos de infecção. 

De acordo com Barros (2009) a planta hospedeira tem efeito significativo sobre 

muitos parâmetros biológicos, dentre eles, o peso de pupa (PP). O aumento da 

concentração de vírus não afetou o PP de S. frugiperda (Tabela 1). Porém, lagartas 

quando alimentadas com diferentes culturas obtiveram PP diferenciados. Para as 

culturas da soja, algodão, milheto e milho as lagartas que ingeriram poliedros de vírus 

(independente da concentração) obtiveram PP inferiores às lagartas que não ingeriram 

(controle), porém sendo significativo apenas na cultura do milheto (Tabela 2). Piubelli 
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et al. (2009) avaliando o PP da lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis) alimentadas 

com dois diferentes genótipos de soja contendo diferentes concentrações de Baculovírus 

anticarsia MNPV encontraram PP menores em relação ao controle. Além disso, esta 

diferença se deu também entre os genótipos, indicando que este parâmetro é 

influenciado não só pela espécie vegetal mas também pelo genótipo, devido as 

diferentes constituições genéticas entre eles.  

De modo semelhante, Peng et al. (1997) observaram que larvas de A. 

gemmatalis alimentadas com folhas de soja molhadas em água destilada (controle) 

obtiveram pupas maiores e mais pesadas do que aquelas larvas alimentadas com folhas 

de soja infectadas com Baculovirus anticarsia em uma alta concentração e 

intermediária. Neste estudo, a concentração viral mais alta resultou em PP menores em 

relação ao controle e da concentração intermediária de vírus. Estes autores atribuíram 

esta diferença na biologia dos insetos à sobrevivência de insetos menos vigorosos 

ocasionados por um possível efeito subletal do vírus em seu desenvolvimento larval.  

Lagartas quando alimentadas com as culturas do feijão e sorgo contaminadas 

com vírus obtiveram PP superiores ao controle, porém sendo significativo apenas na 

cultura do feijão. Não foram encontrados na literatura resultados semelhantes a estes. 

No entanto, estes resultados chamam a atenção para ao fato de se estudar os efeitos 

subletais a estes organismos, como por exemplo, número de ovos por oviposição e 

sobrevivência destas larvas, pois a dose de vírus pode não matar a lagarta, porém podem 

gerar organismos com proles superiores. 

Nossos resultados de produção viral não apresentaram diferenças significativas 

para nenhum dos tratamentos avaliados. Estes resultados corroboram com os resultados 

encontrados por Valicente et al. (2013), estes autores avaliando a produção viral de S. 

frugiperda alimentadas com folhas de milho (Zea mays) e mamona (Ricinus communis) 

observaram que as diferentes culturas não influenciaram na produção de vírus da 

lagarta, porém eles observaram que este parâmetro foi fortemente influenciado pela 

idade de inoculação da lagarta, sendo maiores em lagartas de 6 a 7 dias de idade e 

menores em lagartas de 5 dias. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Raymond et al. (2002) que não 

encontrou diferenças na produção viral da traça de inverno (Operopthera brumata) 

alimentadas com folhas de carvalho-vermelho (Quercus robur), sitka (Picea sittchenis) 

e urze (Calluna vulgaris) contaminadas com dois isolados de baculovírus Operopthera 

brumata NPV. Porém, a produção de corpos de oclusão foi fortemente afetado pelo tipo 
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de isolado de vírus. De acordo com este estudo, os autores afirmam que as plantas 

podem modificar aspectos chave da interação inseto-baculovirus, e que estas diferenças 

no rendimento da produção viral em diferentes plantas hospedeiras podem ter 

implicações significativas na dinâmica populacional do vírus em diferentes habitats.
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Culturas 

Mortalidade (%) Peso de Lagarta Morta (g) Peso de Pupa (g) 
Produção de Vírus 

(pib/ml) (10
6
) 

2x10
6
 2x10

7
 2x10

6
 2x10

7
 Controle 2x10

6
 2x10

7
 2x10

6
 2x10

7
 

Soja 59 Bb 98 Aa 0,039 Aa 0,025 Ab 0,320 A 0,276 A -- 5,78 Aa 4,35 Aa 

Algodão 38 Cb 70 Ba -- -- 0,326 Aa 0,296 Aa 0,310 Ba -- -- 

Milheto 80 Aa 94 Aa 0,047 Aa 0,021 Ab 0,290 Aa 0,294 Aa 0,219 Cb 7,54 Aa 2,62 Aa 

Feijão 67 Bb 99 Aa 0,028 Ba 0,019 Ba 0,311 Ab 0,313 Ab 0,391 Aa 4,55 Aa 3,89 Aa 

Milho 59 Bb 91 Aa 0,049 Aa 0,038 Aa 0,316 Aa 0,315 Aa 0,274 Ba 6,22 Aa 2,94 Aa 

Sorgo 89 Aa 90 Aa 0,039 Aa 0,036 Aa 0,270 Ba 0,299 Aa 0,315 Ba 5,80 Aa 4,05 Aa 

DMS 20,806   20,806 0,017 0,017 0,056 0,056 0,056 1,013 1,013 

    * Médias seguidas de mesma letra minúsculas entre as linhas e maiúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (α=0,05). 

** Os resultados de peso de pupas para a cultura da soja na concentração 2x10
7
 não foram apresentados pois obteve quase 100% de mortalidade das 

lagartas nesta concentração. 

*** A cultura do algodão obteve a suas parcelas perdidas devido a incidência de doenças e assim não foi possível obter os resultados de peso de lagarta 

morta e consequentemente os resultados de produção de vírus.  

Tabela 2. Efeitos de diferentes culturas (soja, algodão, milheto, milho, feijão e sorgo) contaminadas com duas concentrações de SfMNPV 6-NR (2x10
6
, e 

2x10
7
) na mortalidade, peso de lagarta morta, peso de pupa e produção de vírus por Spodoptera frugiperda. 
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5. CONCLUSÕES  

 

A cultura com qual as lagartas foram alimentadas, a concentração de vírus e 

interação dos dois fatores afetou a mortalidade de S. fugiperda. 

A lagarta-do-cartucho foi menos susceptível ao SfMNPV 6-NR quando 

alimentadas com a cultura do algodão, independente da concentração (2x10
6
 e 2x10

7
) 

de baculovírus.  

O peso de lagarta morta foi influenciado pela cultura e pelas concentrações de 

vírus presentes nas folhas das quais as lagartas se alimentaram.  

O aumento da concentração de vírus de SfMNPV 6-NR não influenciou no 

peso de pupa da lagarta-do-cartucho. 

Lagarta-do-cartucho alimentadas com as culturas da soja, algodão, milheto e 

milho infectadas com SfMNPV 6-NR (independente da concentração) obtiveram peso 

de pupa inferiores em relação às lagartas que não ingeriram (testemunha).  

Nenhum dos tratamentos testados influenciou na produção viral de 

Spodoptera frugiperda. 

Lagarta-do-cartucho alimentadas com as culturas de feijão e sorgo infectadas 

com SfMNPV 6-NR (independente da concentração) obtiveram PP superiores às 

lagartas que não ingeriram (testemunha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALI, M. I.; YOUNG, S. Y.; FELTON, G. W.; MCNEW R. W. Influence of the host 

plant on occluded virus production and lethal infectivity of a baculovirus. Journal 

of Invertebrate Pathology 81, 158–165, 2002. 

 

ALVARÉZ, C. A.; GARCIA, R. O. The influence of host plant on the susceptibility 

of Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lep., Noctuidae) larvae to Spodoptera littoralis 

NPV (Baculoviridae, Baculovirus). Journal Applied Entomology. 114, 124-130, 

1992. 

 

ANDERSON, R. M.; MAY, R. M. The population dynamics of microparasites and 

their invertebrate hosts. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 291, 451–524, 1981. 

 

BARRETO, M. R; GUIMARÃES C. T.; TEIXEIRA F. F.; PAIVA E.; VALICENTE 

F. H. Effect of Baculovirus spodoptera isolates in Spodoptera frugiperda (J.E. 

Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) larvae and their characterization by RAPD. 

Neotrop Entomol 34:67–75, 2005. 

 

BARROS, E.M. História de vida de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

(Lepidoptera: Noctuidae) em diferentes hospedeiros. Dissertação. UFPE, 2009. 

 

BLISSARD, G. W.; ROHRMANN, G. F. Baculovirus diversity and molecular 

biology. Annual Review of Entomology, Palo Alto, v. 35, p. 127-155, 1990. 

 

BOLONHEIZ, H.; OLIVEIRA, N. C. DE.; BALAN, M. G.; Eficiência de 

Baculovirus spodoptera e lufenuron no controle de diferentes instares e 

densidades populacionais da lagarta-do-cartucho em milho. Campo Digital, v.5, 

p.8-13, 2010. 

 

BOWLING, C.C. Rearing of two lepidopterous pests of rice on a common 

artificial diet. Annals of the Entological Society of America 60(6): 1215- 1216. 1967. 

 



20 

 

BUSATO, G. R.; GRÜTZMACHER, A. D.; GARCIA, M. S.; GIOLO, F. P. 

STEFANELLO, J. G. J.; ZOTTI, M. J. Preferência para alimentação de biótipos de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) por milho, 

sorgo, arroz e capim-arroz. R. Bras. Agrociência 10: 215-218, 2004.  

 

CARVALHO, R.P.L. Danos, flutuação populacional, controle e comportamento de 

Spodoptera frugiperda (Smith, 1797) e susceptibilidade de diferentes genótipos de 

milho em condições de campo. 170p Tese (Doutorado) - ESALQ/USP, Piracicaba, 

1970. 

 

CAPINERA, J.L. Handbook of vegetable pests. San Diego, Academic Press, 2700p. 

2002. 

 

CORY, J. S.; HAILS, R. S.; SAIT, M. Baculovirus Ecology. In: Miller LK (ed) The 

Baculoviroses. Plenum press, New York, pp 301-339. 1997. 

 

CRICKMORE, N. Bacillus thuringiensis toxin gene nomenclature. 2013. 

Disponível em: http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/#Research. 

Acesso em: 26 fev. 2015. 

 

CRUZ, I. A lagarta-do-cartucho na cultura do milho. 45p Circular Técnica 21 

(EMBRAPA/CNPMS) - Sete Lagoas, MG, 1995. 

 

CRUZ, I. Utilização do baculovirus no controle da lagarta-do-cartucho do milho, 

Spodoptera frugiperda. In: MELO, I. S.; AZEVEDO, J. L. (Eds.). Controle 

biológico. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente. v. 3, p. 201-230. 2000. 

 

CRUZ, I.; MONTEIRO, M. A. R. Controle Biológico da lagarta do cartucho do 

milho (Spodoptera frugiperda) utilizando o parasitóide de ovos Trichogramma 

pretiosum. Comunicado Técnico. ISSN 0102-0099, 2004 

 

CRUZ, I.; TURPIN, F.T. Efeitos da Spodoptera frugiperda em diferentes estádios 

de crescimento da cultura do milho. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, 

v.17, n.3, p.355- 359, 1982. 



21 

 

DEBACH, P.; ROSEN, D. Biological control by natural enemies. Cambridge: 

University Press. 440p, 1991. 

 

DEGRANDE, P. E.; MELO, E. P.; FERNANDES, M. G. Esporádica perigosa. Cad. 

Téc. Cultivar 72: 3-6. 2005. 

 

DENNO R. F.; MCCLURE M. S. Variable plants and herbivores in natural and 

managed systems. Academic Press, New York, 1983. 

 

ELLMAN, C.J., and ENTWlSTLE, P.E. 1982. A study of glands on cotton 

responsible for the high pH and cation concentration of the leaf surface. Ann. 

Appl. Biol. 100:553-558. 

 

FARRAR R. R. Jr.; RIDGWAY R. L. Host plant effects on the activity of selected 

nuclear polyhedrosis virus against the corn earworm and beet armyworm 

(Lepidoptera: Noctuidae). Environ Entomol 29:108–115, 2000. 

 

FEDERICI, B. A. Naturally occurring baculoviruses for insect pest control. In: HALL, 

F. R.; MENN, J. J. (Ed.). Methods in biotechnology: biopesticides, use and 

delivery. Totowa: Humana Press, 1999. v. 5, p. 301-320. 

 

FERREIRA, D. F. Programa computacional Sisvar - UFLA, versão 5.3, 2010 

 

FORNASIERI FILHO, Domingos. Manual da Cultura do Milho. Funep, Jaboticabal 

SP, 2007. 576p.  

 

GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R.P.L.; 

BAPTISTA, G.C. de; BERTI FILHO, E.; PARRA, J.R.P.; ZUCCHI, R.A.; 

ALVES,S.B.; VENDRAMIM, J.D.; MARCHINI, L.C.; LOPES, J.R.S.; OMOTO, C. 

Entomologia agrícola. Piracicaba, Fealq, 2002, 920p. 

GRAVENA, S. Controle Biológico no manejo integrado de pragas. Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, v.27, p.281-299, 1992. 

 



22 

 

GULLAN, P. J.; CRANSTON , P. S. Os insetos; um resumo de entomologia. 3 ed., 

Roca, São Paulo, 2007. p.440. 

 

HARE, J. D. Effects of plant variation on herbivore-natural enemy interactions. 

In: Fritz RS, Simms EL (eds) Plant resistance to herbivores and pathogens. 

University of Chicago Press, Chicago, pp 278–298, 1992. 

 

HARR, J., GUGOENHEIM, R., and BOLLER, T. 1984. High pH-value and 

secretion of ions on leaf surfaces: A characteristic of the phylloplane of 

Malvaceae. Experientia 40:935-937. 

 

HUNTER-FUJITA F.; ENTWISTLE P. F.; EVANS H. F.; CROOK N. E. (Ed.). 

Insect viruses and pest management. Chichester: John Wiley, 1998. 

 

KING, L.A.; POSSEE, R. D. The baculovirus expression system: a laboratory 

guide. Chapman & Hall, London, p 229. 1992. 

 

LEIDERMAN, L.; SAUER, H. F. G. A lagarta dos milharais (Laphygma 

frugiperda, Abbot e Smith, 1797). O biológico, Campinas, v.19, n.6, p.105, 1953.  

 

LUGINBIL, P. The fall armyworm. Technical Bulletin United States. Department of 

Agriculture, Washington, v.34, p.1-91, 1928. 

 

LUTTRELL, R. G; MINK, J. S. Damage to cotton fruiting structures by the fall 

armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). J. Cotton Sci. 3: 35-

44, 1999. 

 

MEREGE, W.H. Milho (Zea mays L.). Disponível em: 

http://www.agrobyte.com.br/milho.html. 2001. Acesso em: 29 mai. 2015.  

 

MIRANDA, J.E. 2006. Distribuição vertical de Spodoptera frugiperda no 

algodoeiro. Campina Grande, Embrapa Algodão, 4p. (Comunicado Técnico 277). 

 

http://www.agrobyte.com.br/milho.html


23 

 

MONOBRULLAH, M.; SAHNKAR, U.; BHARTI, P.; GUPTA, R K.; KAUL, V. 

Effect of host plant on the infectivity of SMNPV to Spodoptera litura (Fabricius) 

(Leipidoptera: Noctuidae) larvae. J. Asia-Pacific Entomol. 10(2): 151-155, 2007. 

 

MOSCARDI, F.; Assessment of the application of baculoviruses for control of 

Lepidoptera. Revista Annual de Entomologia. 44, 257–289, 1999. 

 

MOSCARDI, F.; SOUZA, M.L. Baculovírus para o controle de pragas. Revista 

Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, v. 24, p. 21-29, 2002. 

 

NAVON, A.; ZUR, M.; ARCAN, L. Effects of cotton leaf surface alkalinity on 

feeding of spodoptera littoralis larvae. Journal of Chemical Ecology, Vol. 14, No. 3, 

1988. 

 

OLIVEIRA, A.M.; MARACAJÁ, P.B.; FILHO, E.T.D.; LINHARES, P.C.F. Controle 

biológico de pragas em cultivos comerciais como alternativa ao uso de 

agrotóxicos. Revista Verde,v.1, p.01-09, 2006. 

 

PARRA, J.R.P.; PATERNIANI, E.; FILHO, NETO, R.M. Importância da 

agricultura para o Brasil. Revista Parcerias Estratégicas, v.4, p.11-31, 2002. 

 

PAIVA, C. E. C. Multiplicação de Spodoptera frugiperda multiple 

nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) em Lagartas de Spodoptera frugiperda 

(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE). Dissertação. Programa de Pós Graduação em 

Fitotecnia. Universidade Federal de Viçosa. p. 2, 2013.  

 

PENG, F.; FUXA, J. R.; JOHNSON, S. J.; RICHTER, A. R. Susceptibility of 

Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Noctuidae), reared on four host plants, to a 

nuclear polyhedrosis virus. Environ Entomol 26: 973-977, 1997. 

 

PEREIRA, L.G.B. Táticas de Controle da Lagarta-do-Cartucho do Milho, 

Spodoptera frugiperda. Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, CETEC. 

Dossiê técnico, 2007. 

 



24 

 

PIUBELLI, G. C.; MOSCARDI, F.; CAMPO, C. B. H. Interactions among insect-

resistant soybean genotypes extracts with populations of Anticarsia gemmatalis 

Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) susceptible and resistant to its 

nucleopolyhedrovirus. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 81(4): 861-871 

(Annals of the Brazilian Academy of Sciences) ISSN 0001-3765, 2009. 

 

POGUE, G.M. 2002. A world revision of the genus Spodoptera Guenée 

(Lepidoptera: Noctuidae). Mem. Am. Entomol. Soc. 43: 1-202. 

 

RAYMOND,  B.; HAILS, R. S. Variation in plant resource quality and the 

transmission and fitness of the winter moth, Operophtera brumata 

nucleopolyhedrovirus. Biological Control, 41.237–245, 2007. 

 

RAYMOND, B.; VANBERGEN, A.; PEARCE, I.; HARTLEY, S. E.; CORY, J. S.; 

HAILS, R. S.; Host plant species can influence the fitness of herbivore pathogens: 

the winter moth and its nucleopolyhedrovirus. Oecologia 131, 533–541, 2002. 

 

RAVISHANKAR, B. S.; VENKATESHA, M. G. Effectiveness of SlNPV of 

Spodoptera litura (Fab.) (Lepidoptera: Noctuidae) on different host plants. Journal 

of Biopesticides 3(1 Special Issue) 168 – 171, 2010. 

 

ROLAND, J.; EVANS, W. G.; MYERS, J. H. Manipulation of oviposition patterns 

of the parasitoid Cyzenis albicans (Tachinidae) in the field using plant extracts. 

Journal Insect Behavior 2:487–500, 1992. 

 

ROODE, J. C.; PEDERSEN, A. B.; HUNTER, M. D.; ALTIZER, S. Host plant 

species affects virulence in monarch butterfly parasites. Journal of Animal 

Ecology. 77, 120-126, 2008. 

 

RUBIN, L.A. Manejo da lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda 

(Lepidoptera, Noctuidae), na cultura do milho. Monografia. UFRGS, 2009. 

 

SOFTWARE BLAST. Disponível em www.blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi. Acesso 

em 26 fev. 2015. 



25 

 

 

SOFTWARE Primer3Plus. Disponível em: 

www.bioinformatics.nl/cgin/primer3plus/primer3plus.cgi). Acesso em 26 fev. 2015. 

 

SOUZA, C. S. F. Seletividade do Baculovirus spodoptera (SfMNPV) às espécies de 

lagartas do milho. Monografia, Universidade Federal de São João Del Rei, p. 15. 

2013 

 

SOUZA, M.L.; CASTRO, M.E.B.; SILHER, W.; RIBEIRO, Z.M.A.; MOSCARDI, F. 

Caracterização de Baculovírus Utilizados no controle de pragas. Revista 

Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, v. 24, p.17-20, 2002.  

 

STIPANOVIC, R. D.; LOPEZ-JUNIOR J. D.; DOWD, M.K; PUCKHABER, L. S.; 

DUKE, S. E. Effect of racemic and (+) and (-) gossypol on the survival and 

development of Helicoverpa zea larvae. J. Chem. Ecol. 32: 959-968, 2006. 

 

THORPE, K. W.; BARBOSA, P. Effects of high and low nicotine tobacco by 

Manduca sexta (Lepidoptera: Sphingidae) on survival of the gregarious 

endoparasitoid Cotesia congregata (Hymenoptera: Braconidae). Journal Chemical 

Ecology, 12:1327–1329, 1986. 

 

VALICENTE, F. H.; PEIXOTO, M. J. DE V. D.; PAIVA, E.; KITAJIMA, E. W. 

Identificação e purificação de um vírus da poliedrose nuclear da lagarta 

Spodopetera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidóptera: Noctuidae). Anais da 

Sociedade Entomológica do Brasil. Ano 18, 1989. 

 

VALICENTE, F. H.; CRUZ, I. Controle biológico da lagarta-do-cartucho, 

Spodoptera frugiperda, com Baculovírus. Circular Técnica, nº 15. ISSN 0100-8013. 

Nov 1991. 

VALICENTE, F.H.; COSTA, E.F. Controle da lagarta-do-cartucho, Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith), com o Baculovirus spodoptera, aplicado via água de 

irrigação. Anais da Sociedade Entomológica do Brasil, Jaboticabal, v.24, p.61-67, 

1995. 

 



26 

 

VALICENTE, F. H. Controle biológico da lagarta do cartucho, Spodoptera 

frugiperda, com Bacillus Thuringiensis. Circular Técnica 105, ISSN 1518-4269. 

2008. 

 

VALICENTE, F. H.; TUELHER, E. S.; PAIVA, C. E. C.; FELLET, M. R. G.; 

VIEIRA, C. M.; WOLFF, J. L. A new baculovirus isolate that does not cause the 

liquefaction of the integument in Spodoptera frugiperda dead larvae. Revista 

Brasileira de Milho Sorgo 7:85–90, 2008 

 

VALICENTE, F. H., TUELHER, E. S. Controle Biológico da Lagarta do Cartucho, 

Spodoptera frugiperda, com Baculovírus. Documentos, Circular técnica 114. ISSN 

0100-9915. 2009. 

 

VALICENTE, F. H.; TUELHER, E. S.; PENA, R. C.; ANDREAZZA, R.; 

GUIMARÃES, M. R. F. Cannibalism and Virus Production in Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) Larvae Fed with Two Leaf 

Substrates Inoculated with Baculovirus spodoptera. Neotropical Entomology. 

42:191–199 DOI 10.1007/s13744-013-0108-6, 2013. 

 

VIEIRA, C. M.; TUELHER, E. S.; VALICENTE, F. H.; WOLFF, J. L. C. 

Characterization of a Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus 

isolate that does not liquefy the integument of infected larvae. Journal of 

Invertebrate Pathology (Print) , v. 111, p. 189-192, 2012. 

 

WALTER, D. E.; O’DOWD, D. J. Leaf morphology and predators: effect of leaf 

domatia on the abundance of predatory mites (Acari: Phytoseiidae). Environ 

Entomol 21:478–484, 1992. 

 

WILLIAMS, I. S. Slow growth, high mortality – a general hypothesis, or is it?. 

Ecol Entomol, 24:490–495, 1999. 

 

YOUNG, S.Y., YEARIAN, W.C., and KJM, K.S. 1977. Effect of dew from cotton 

and soybean foliage on activity of Heliothis nuclear polyhedrosis virus. J. Invert. 

Pathol. 29:105-111. 


