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RESUMO 

 

A utilização de milho geneticamente modificado com a bactéria Bacillus thuringiensis (milho 

Bt) para o controle de Spodoptera frugiperda é considerada uma prática eficiente. No entanto, 

há relatos de ocorrência desta praga em cultivos de milho com a tecnologia Bt. O objetivo foi 

avaliar a ocorrência de S. frugiperda e parasitoides em seis híbridos comerciais de milho Bt 

em duas localidades de Minas Gerais durante duas safras agrícolas. Os experimentos foram 

distribuídos em delineamento de blocos casualizados com onze tratamentos e quatro 

repetições. Foram realizadas duas coletas de lagartas vivas em ambos os locais e safras. As 

lagartas foram levadas para o Laboratório de Controle Biológico da Embrapa Milho e Sorgo, 

criadas em dieta artificial e monitoradas até a emergência de parasitoides e/ou adultos. 

Testou-se as cultivares DKB 390 YG®, Fórmula TL®, Morgan 20A78 Hx®, DKB 390 PRO 

X®, DKB390 PRO 2® e Impacto Viptera®, e suas respectivas isolinhas, nas cidades de Nova 

Porteirinha e Sete Lagoas durante as safras agrícolas 2014/15 e 2015/16. A safra de 2015/16 

obteve maior população de S. frugiperda que a anterior, porém, houve menor número de 

parasitoides. A cidade de Nova Porteirinha apresentou maior número de lagartas e 

parasitoides, sendo que não houve diferença significativa quanto ao número de lagartas nos 

híbridos TL (11,9%), Hx (13,3%) e todas as isolinhas. O híbrido Viptera (0,5%) foi 

estatisticamente diferente dos demais híbridos, com menor número de lagartas e o milho Hx 

obteve maior número de parasitoides (15,7%). Nas duas safras da cidade de Sete Lagoas, os 

híbridos TL (12,5%) e Hx (14,3%) obtiveram maior número de lagartas em relação aos 

demais tratamentos Bt. Esses, como em Nova Porteirinha, não apresentaram diferença 

significativa no número de S. frugiperda quando comparados a todas isolinhas. O maior 

percentual de parasitoides (17,9%) foi observado no Hx e na isolinha do YG. O cultivo de 

milho Bt não influenciou a população de parasitoides. Nas duas cidades, a ocorrência de 

lagartas nos híbridos Hx e TL em relação às isolinhas sugere a existência de populações de S. 

frugiperda resistentes às toxinas Bt.  

 

Palavras-chave: Inimigos naturais. Lagarta-do-cartucho. Manejo integrado de pragas. Milho 

Bt. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The use of genetically modified maize with Bacillus thuringiensis (Bt maize) for the control 

of Spodoptera frugiperda cells is considered an effective practice. However, there are reports 

of occurrence of this pest in corn crops with Bt technology. The objective of this study was to 

evaluate the occurrence of S. frugiperda and parasitoids in six commercial maize hybrids that 

express Bt proteins in two localities of  Minas Gerais and seasons. The experiments were 

arranged in a randomized block design with eleven treatments and four replications. It was 

realized two samplings S. frugiperda larvae in both locations and seasons. The S. frugiperda 

larvae were keep in the Biological Control Laboratory from Embrapa Maize and Sorghum, 

reared  on artificial diet and monitored until the emergence of parasitoids and/or adults. Tests 

were the cultivars DKB 390 YG®, Fórmula TL®, Morgan 20A78 Hx®, DKB 390 PRO X®, 

DKB390 PRO 2®, Impacto Viptera ® and their respective isolines, in the cities Nova 

Porteirinha and Sete Lagoas, during the 2014/15 and 2015/16 agricultural seasons. In both 

locations evaluated the Bt maize hybrids showed lower incidence of S. frugiperda compared 

to the isolines due to the Bt toxin. The 2015/16 season had higher population of S. frugiperda 

than the last season, however, there were lower number of parasitoids. In Nova Porteirinha 

was found the greatest number of S. frugiperda larvae and parasitoids, being that, there was 

not significant difference in the number of S. frugiperda larvae in TL hybrid (11.9%), Hx 

hybrid (13.3%) and all isolines. The Viptera hybrid (0.5%) was statistically different from the 

other hybrids, with lower number of S. frugiperda larvae and the Hx hybrid obtained the 

highest number of parasitoids, equivalent to 15.7%. In the city Sete Lagoas, during the 

agricultural seasons, the TL (12.5%) and Hx (14.3%) hybrids had higher number of S. 

frugiperda larvae compared to other Bt treatments. These hybrids showed no significant 

difference in the number of S. frugiperda larvae when compared to all isolines in Sete Lagoas 

and Nova Porteirinha. The highest percentage of parasitoids (17.9%) was observed in the Hx 

hybrid and the isoline of the YG hybrid. The Bt corn cultivation did not affect the population 

of parasitoids.  In both cities, the occurrence of S. frugiperda larvae in Hx and TL hybrids 

compared to the isolines suggests the existence of S. frugiperda populations resistant to the Bt 

toxins.  

Keywords: Natural enemies. Fall armyworm. Integrated pest management. Bt maize. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Insetos da ordem Lepidoptera podem causar danos significativos na cultura do milho. 

Neste grupo destacam-se: lagarta-do-cartucho Spodoptera frugiperda (J.E.Smith, 1797) 

(Lepidoptera: Noctuidae), lagarta-da-espiga Helicoverpa zea (Boddie, 1850) (Lepidoptera: 

Noctuidae) e a broca-da-cana Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (Lepidoptera: 

Crambidae). Dentre essas, a S. frugiperda é a principal praga do milho e pode reduzir a 

produção entre 34 e 52% (VALICENTE, 2015). Essa lagarta se alimenta de todas as fases de 

crescimento da planta, mas sua preferência é o cartucho de plantas jovens (CRUZ, 1995), 

trazendo prejuízos. 

Dentre as práticas de controle dessa praga tem-se o emprego de inseticidas, contudo a 

sua utilização reduz as populações dos inimigos naturais e ocasiona desequilíbrio na 

população das pragas, tornando-as resistentes (CRUZ et al., 1999; VALICENTE, 2015). É 

importante ressaltar que a presença de inimigos naturais é crucial para o controle de pragas, 

pois eles reduzem a alimentação e a população de S. frugiperda (CRUZ et al., 1997; SILVA et 

al., 2012). 

O emprego do manejo integrado de pragas (MIP) é essencial para a diminuição do uso 

de agrotóxicos. Uma das bases do MIP é o monitoramento da ocorrência de insetos. Assim, a 

identificação das pragas e inimigos naturais nas áreas de cultivo é fundamental para o controle 

adequado de insetos-praga (VALICENTE, 2015). As cultivares que expressam proteínas 

inseticidas, como as plantas Bts, também entram como tática de controle no MIP. Essas 

proteínas Bt reduzem a população de pragas severas e conservam organismos não-alvo, sendo 

uma das alternativas mais utilizadas para o controle de insetos (TABASHNIK et al., 2014). 

Portanto, deve-se atentar às táticas de manejo que reduzam ou retardem a evolução de 

resistência de pragas às plantas transgênicas, como a utilização da área de refúgio, ou seja, 

plantio de híbridos que não expressam proteínas Bt próximo às cultivares Bt. Assim, a 

utilização de refúgio contribui para a eficiência em longo prazo da tecnologia Bt (HUANG et 

al., 2011; TABASHNIK et al., 2014). No Brasil, a área de refúgio consiste no plantio de 10% 

de híbridos convencionais em área semeada com milho Bt, de preferência o próprio similar 

não-Bt (MAPA, 2014). Os insetos provindos do refúgio ao se acasalarem com os insetos 

sobreviventes das áreas cultivadas com milho Bt irão possibilitar a manutenção da 

suscetibilidade à proteína Bt (EMBRAPA, 2011). A utilização da área de refúgio é 



12 

 

 
 

imprescindível para a manutenção da eficiência dessa tecnologia, mas sabe-se que grande 

parte dos agricultores não a utiliza. 

O Objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de S. frugiperda e seus parasitoides 

em seis híbridos comerciais de milho Bt e suas respectivas isolinhas, em duas localidades de 

Minas Gerais durante duas safras agrícolas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A cultura do milho 

 

O milho (Zea mays L.) é uma planta da família Gramineae/Poaceae e se caracteriza 

por ser uma das plantas mais cultivadas. Pesquisas voltadas para essa cultura possibilitam seu 

cutivo em diferentes regiões do mundo (MAGALHÃES et al., 2002). A América do Sul se 

destaca na produção de milho devido a sua utilização na alimentação humana, produção de 

rações e biocombustíveis. Especialmente nos países desenvolvidos houve um aumento da 

procura deste cereal ao longo da última década.  

A demanda de milho quase triplicou em 2004-2014 com o surgimento de 

biocombustíveis (OECD-FAO, 2007). Entretanto, o principal destino da safra de milho no 

Brasil é a indústria de ração para animais (MAPA, 2016). O Brasil se destaca como o terceiro 

maior produtor de milho, ficando atrás dos Estados Unidos e China (FIESP – DEAGRO, 

2016). De acordo com a Conab (2016) produção de milho primeira safra de 2015/16 foi 

reduzida em relação à 2014/15 devido ao aumento no plantio de soja nas últimas três safras, e 

o milho segunda safra, embora tenha apresentado aumento de 6,4% de área obteve queda de 

3,1% de sua produção em função do estresse hídrico. Este mesmo órgão estima que a 

produção para 2015/16 é de 80 milhões de toneladas, valor inferior à safra passada. 

Sendo o Brasil um dos maiores produtores de grãos do mundo, com destaque para o 

milho, práticas de manejo à cultura tornam-se cruciais para se evitar perdas econômicas. A 

perda na colheita devido ao ataque de insetos fitófagos aumentou consideravelmete nas 

últimas décadas (ZHANG et al., 2016). Atualmente, a tática mais utilizada na agricultura 

convencional para reduzir os danos causados por esses insetos é o uso de inseticidas 

sintéticos. Esses inseticidas podem afetar negativamente os inimigos naturais, causar 

intoxicação aos seres humanos, além de contaminar o solo e a água (BERLITZ et al., 2012). 

Assim, há a necessidade de desenvolvimento de pesquisas que buscam formas alternativas de 

controle. 

 

2.2 Lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda 

 

Insetos fitófagos causam perdas desde a fase inicial das culturas e podem reduzir de 

maneira drástica o stand de plantas (VALICENTE, 2015). Nesse contexto, é importante 
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ressaltar que praga é uma população de inseto que afeta negativamente a produção da cultura 

atacada (GALLO et al., 2002). Artrópodes pragas de diferentes ordens causam injúrias na 

cultura do milho e podem ser pragas subterrâneas, da superfície do solo, parte aérea, espiga ou 

do colmo. Dentre essas, estão os insetos-pragas da ordem Lepidoptera: a lagarta-do-cartucho 

(S. frugiperda), lagarta-da-espiga (H. zea) e D. saccharalis, que ataca o colmo do milho 

(VALICENTE, 2015; ÁVILA, 2015). 

No Brasil, a lagarta-do-cartucho, S. frugiperda, é uma das principais pragas da 

cultura do milho, alimentando-se de todas as fases de crescimento da planta, com preferência 

pelo cartucho de plantas jovens. A lagarta pode se alimentar de diversas culturas, entre elas: 

algodão, arroz, pastagem, soja e sorgo. Dependendo do estádio de desenvolvimento da planta 

de milho pode reduzir a produção entre 34 e 52% (CRUZ, 1995; VALICENTE, 2015). 

Este inseto possui metamorfose completa: ovo, larva, pupa e adulto, e em 

temperatura média acima de 25º C o ciclo pode ocorrer em menos de 30 dias (CRUZ & 

MONTEIRO, 2004). As fêmeas ovipositam em qualquer região da planta e seus ovos são 

colocados em massas. Os adultos têm comprimento do corpo de aproximadamente 15 mm e 

coloração cinza. Os machos se diferenciam das fêmeas por apresentarem manchas mais claras 

nas asas anteriores (CRUZ, 1995). A larva recém-eclodida apresenta corpo de cor clara antes 

de se alimentar e esverdeada após a alimentação. Larvas desenvolvidas possuem coloração 

cinza-escuro a marrom-escuro. Uma característica de identificação dessa larva é o desenho de 

“Y” invertido na cabeça (CRUZ, 1995). As larvas de primeiro instar se alimentam raspando 

as folhas, não perfurando a epiderme membranosa do outro lado da folha. As de instares 

posteriores causam orifícios nas folhas, podendo causar danos severos e até a morte de 

plantas. Quando a planta se encontra na fase de desenvolvimento de oito a dez folhas 

encontra-se mais suscetível ao ataque da praga. A lagarta-do-cartucho também pode se 

alimentar do colmo e da espiga do milho (CRUZ, 1995; VALICENTE & TUELHER, 2009). 

Um dos principais motivos para o aumento de S. frugiperda na cultura do milho foi a 

diminuição de seus inimigos naturais e ao plantio contínuo da cultura do milho em diversas 

regiões do país (CRUZ & MONTEIRO, 2004). 

Assim, um dos métodos de controle mais empregado é a aplicação de inseticidas 

organossintéticos (VALICENTE & TUELHER, 2009). Contudo, a aplicação desses produtos 

com amplo espectro de ação elimina os inimigos naturais e ocasiona um desequilíbrio na 

população das pragas, podendo torná-las resistentes (CRUZ et al.; 1997). Atualmente é 

recomendado o uso de inseticidas que atuam sobre a fisiologia do inseto, além da aplicação de 
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produto direcionada para a região do cartucho do milho. O indicativo de aplicação de 

inseticida é quando 10% das plantas estiverem com folhas raspadas (VALICENTE, 2015). 

Segundo Cruz et al. (1999) o uso do controle químico em regiões brasileiras para o controle 

de S. frugiperda pode chegar a dez aplicações numa única safra, sem obter o resultado 

desejado, o que demonstra o uso inadequado dos produtos químicos.  

O manejo integrado de pragas (MIP) é uma ferramenta fundamental para minimizar 

o uso de agrotóxicos e reduzir as populações de insetos pragas. Uma das bases do MIP é 

monitorar os insetos presentes na cultura, bem como identificar as pragas e seus inimigos 

naturais, e a frequência desses organismos na cultura (VALICENTE, 2015). 

O MIP fornece informações importantes para a escolha dos melhores métodos de 

controle para a lagarta-do-cartucho, o que é essencial para evitar que a população de praga 

alcance o nível de dano econômico. Se a população de S. frugiperda e inimigos naturais 

estiver em equilíbrio, o ataque de pragas não irá causar dano econômico ou poderá estar no 

nível de controle, possibilitando aplicações de inseticidas conforme a necessidade (CRUZ et 

al., 1999). O controle químico, biológico e o monitoramento de praga são cruciais para 

diminuir a população de S. frugiperda.  

Atualmente, outra tática utilizada para o controle de insetos-praga são as cultivares 

transgênicas, uma vez que estas diminuem pragas severas e não eliminam organismos não-

alvo (FRIZZAS, 2003; ROMEIS et al., 2006). Dentro do MIP há a utilização da resistência de 

plantas junto ao controle químico e também o biológico. Com a utilização conjunta dessas 

técnicas, maior é a eficiência do controle de pragas (WISEMAN, 1994; GALLO et al., 2002; 

PEDIGO & RICE, 2008). 

 

2.3 Milho Bt 

 

Bacillus thuringiensis Berliner (Bt) é uma bactéria gram-positiva com forma de 

bastonete, que ocorre naturalmente no solo, insetos mortos, água e poeiras de grãos 

(LAMBERT & PEFEROEN, 1992). A bactéria entomopatógena B. thuringiensis produz três 

proteínas que são tóxicas aos insetos: duas são produzidas na fase de esporulação (Cry e Cyt) 

e a outra é produzida na sua fase vegetativa (Vip). Atualmente as plantas Bt cultivadas 

expressam somente as proteínas Cry e Vip na engenharia genética de plantas (PINTO & 

FIUZA, 2008). 
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A ação primária das proteínas cristais (Cry) é a lise das células epiteliais do intestino 

médio de insetos-alvo. A proteína de cristal quando ingerida via oral pelos insetos é 

solubilizada no intestino médio, formando proteínas delta endotoxinas. A toxicidade destes 

cristais ocorre pela presença de receptores específicos no epitélio do intestino médio do inseto 

(LAMBERT & PEFEROEN, 1992). As proteínas Vip são produzidas durante a fase 

vegetativa de crescimento, não formam inclusões cristalinas como as proteínas Cry 

(BERNARDI et al., 2011). Os principais alvos da proteína inseticida Bt são insetos das ordens 

Lepidoptera, Diptera e Coleoptera (HOFTE & WHITELEY, 1989; MACINTOSH et al., 

1990).  A utilização de plantas transgênicas resistente a insetos é uma alternativa eficiente 

para o controle de pragas, uma vez que reduzem a utilização de inseticidas, apresentando 

menor impacto sobre o meio ambiente e seres vivos (SCHULER et al., 1998; FERRY et al., 

2006). O uso de plantas geneticamente modificadas (GM) ocorre desde 1996, quando 

agricultores em todo o mundo plantaram mais de 400 milhões de hectares de milho e algodão 

GM que produz proteínas inseticidas a partir da bactéria B. thuringiensis (TABASHNIK et 

al., 2014). Desde então, a área dessas culturas, denominadas plantas Bt, continua a aumentar a 

cada ano (TABASHNIK et al., 2014). No Brasil, 44,2 milhões de hectares foi a área plantada 

pelas culturas de milho, soja e algodão transgênicos em 2015 (JAMES, 2016). 

 No ano de 2007 foi liberado o primeiro milho Bt para uso comercial no Brasil. Essas 

plantas foram desenvolvidas com apenas uma toxina Bt contra pragas (CTNBio, 2007). 

Devido à possibilidade de evolução da resistência à toxina por pragas, iniciou-se o 

desenvolvimento de culturas transgênicas produzindo mais de uma toxina, evitando a redução 

dos benefícios dessa tecnologia (TABASHNIK et al., 2014; CARRIÈRE et al., 2015). 

Para manter a eficiência dessa tecnologia em longo prazo, o manejo de resistência 

torna-se fundamental. Um dos cuidados para retardar a evolução da resistência é a utilização 

da área de refúgio, ou seja, plantio de milho não-Bt na lavoura de milho Bt (HUANG et al., 

2011; TABASHNIK et al., 2014). A utilização adequada de área de refúgio nos EUA e 

Canadá contribuiu para a eficiência de cultivares de milho Bt na América do Norte (HUANG 

et al., 2011). A área de refúgio no Brasil consiste no plantio de 10% da área semeada com 

milho Bt utilizando híbridos convencionais, de preferência o próprio similar não-Bt (MAPA, 

2014). A área não deve ultrapassar 800m de distância das cultivares Bt (EMBRAPA, 2015). 

Os insetos provindos da área de refúgio ao se acasalarem com os insetos sobreviventes das 

áreas cultivadas com milho Bt irão possibilitar a manutenção da suscetibilidade à proteína Bt 
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(EMBRAPA, 2011). Por este motivo é necessário incentivar os produtores do país a 

utilizarem a área de refúgio. 

 

2.4 Inimigos naturais da lagarta-do-cartucho 

 

Uma alternativa para o controle da lagarta-do-cartucho é o método de controle 

biológico com o uso de inimigos naturais (VALICENTE & BARRETO, 1999; SILVA et al., 

2010). Esta tática de controle pode ocorrer naturalmente no ambiente ou aplicado por meio da 

liberação de parasitoides, predadores e/ou patógenos para o controle de insetos (VALICENTE 

& TUELHER, 2009). 

A abundância e diversidade de inimigos naturais fazem deles uma ferramenta crucial 

no manejo integrado de pragas. O conhecimento dos inimigos naturais, sua associação com as 

pragas e a cultura é fundamental para a sua preservação no agroecossistema. Nesse contexto, 

a manutenção ambiental pelo homem, visando aumentar a diversidade de organismos é 

indispensável (GRAVENA, 1992). Esses organismos têm o potencial de manter a população 

da praga abaixo do nível de dano econômico (PARRA et al., 2002). A presença de inimigos 

naturais, como predadores e parasitoides, em uma determinada área podem manter a 

população da praga sob controle antes de causar dano econômico na cultura (FIGUEIREDO 

et al., 2006; OBONYO & OGOLA, 2011).  

Estudos comprovam que a presença de parasitoides diminui a alimentação de lagartas 

e reduz a população de S. frugiperda (CRUZ et al., 1997; SILVA et al., 2012). As ordens 

Hymenoptera e Diptera são predominantes entre as espécies de parasitoides encontrados em S. 

frugiperda (Cruz, 1995). A maioria dos parasitoides encontrados em S. frugiperda por 

Figueiredo et al. (2006) na região de Sete Lagoas/MG foram os da ordem Hymenoptera, 

sendo alguns deles: Chelonus sp. (Braconidae), Eiphosoma sp. (Ichneumonidae), Campoletis 

sp. (Ichneumonidae), Cotesia sp.  (Braconidae). 

Uma vez comprovada a ação dos inimigos naturais é importante que agricultores e 

técnicos agrícolas implementem a utilização de práticas que favoreçam estes organismos nas 

lavouras.
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram instalados durante as safras agrícolas 2014/15 e 2015/16 em 

áreas experimentais da Embrapa Milho e Sorgo em Nova Porteirinha (NP) e Sete Lagoas 

(SL), MG. Foram utilizados híbridos de milho expressando toxinas Bt: DKB 390 YG® (YG), 

Fórmula TL® (TL), Morgan 20A78 Hx® (Hx), DKB 390 PRO X® (PRO X), DKB390 PRO 

2® (PRO 2) e Impacto Viptera® (VIP). Suas respectivas isolinhas não-Bt (Iso 1 a 5)  também 

foram cultivadas (Tabela 1). Os experimentos seguiram o delineamento de blocos ao acaso 

com onze tratamentos e quatro repetições. Seis milhos Bt e cinco convencionais (isolinhas) 

constituíram os tratamentos. 

 

Tabela 1. Híbridos de milho, suas respectivas proteínas Bt tóxicas aos insetos e isolinhas. 

Híbridos Proteínas Isolinhas não - Bt 

DKB 390 YG® Cry1Ab Iso 1 

Fórmula TL® Cry1Ab Iso 2 

Morgan 20A78 Hx® Cry1F Iso 3 

DKB 390 PRO X® Cry1A.105e Cry2Ab2 Iso 4 

DKB390 PRO 2® Cry1A.105e e Cry2Ab2 Iso 4 

Impacto Viptera® Vip3Aa20 Iso 5 

Fonte: CTNBio, 2015. 

 

Nas duas localidades o plantio na safra de 2014/15 ocorreu no mês de novembro. Em 

2015/16 o experimento foi implantado no final de setembro em Sete Lagoas e início de 

outubro em Nova Porteirinha.  

O preparo das áreas experimentais foi feito de maneira convencional, utilizando 

gradagem aradora para incorporar restos da cultura anterior e destorroar o solo. As irrigações 

foram realizadas após o preparo inicial do solo. A adubação de plantio consistiu em 400 kg/ha 

de NPK 08-28-16 + 0,3% Zn e os plantios foram manuais, com densidade de cinco plantas 

por metro para posterior desbaste. Realizada a primeira irrigação um dia após o plantio, 

seguida da aplicação de herbicida Primestra Gold®. Após um mês, ocorreu a aplicação de 

herbicidas Nicosulfuron e Atrazina, e foi realizada adubação de cobertura com ureia. Os tratos 

culturais, o comprimento das parcelas, espaçamento entre as linhas, parcelas e blocos foram 
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realizados de acordo com as recomendações agronômicas estabelecidas pela Embrapa para as 

duas regiões (EMBRAPA, 1997) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Dados do plantio nas cidades de Nova Porteirinha (NP) e Sete Lagoas (SL)/MG, 

safras 2014/15 e 2015/16. 

 

NOVA PORTEIRINHA SETE LAGOAS 

Safras agrícolas 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

Parcelas 10 fileiras de 10 m 8 fileiras de 10 m 

Espaçamento/Linhas 0,7 m entre linhas 0,7 m entre linhas 

Espaçamento/Parcela 1,4 m entre parcelas 1,4 m entre parcelas 

Espaçamento/Bloco 1 m entre blocos 1 m entre blocos 
Fonte: Embrapa, 1997. 

 

Foram realizadas duas coletas de 30 e 25 plantas nas fileiras centrais das parcelas, 

primeira e segunda safra respectivamente, em 20 e 45 dias após a emergência da cultura do 

milho. As coletas ocorreram no início do desenvolvimento da cultura e na fase de maior 

suscetibilidade ao ataque da lagarta-do-cartucho, entre 40 e 45 dias após a emergência 

(COELHO & FRANÇA, 1995; CRUZ, 1997) (Figura 1). 

 

Figura 1. Lagarta Spodoptera frugiperda coletada na Embrapa Milho e Sorgo em Sete 

Lagoas/MG. 

 

Fonte: Paiva, P. M., 2016. 

10:5 
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As lagartas foram contabilizadas e levadas para salas com temperatura controlada a 25 

ºC. Os insetos foram criados com dieta artificial (PARRA, 1996) em bandejas de plástico com 

tampas e monitoradas até a emergência de parasitoides e/ou adultos (Figura 2). 

 

Figura 2. Spodoptera frugiperda criada com dieta artificial no Laboratório de Controle 

Biológico da Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas/MG 

 

Fonte: Paiva, P. M., 2016. 

 

A análise exploratória dos dados foi conduzida para visualizar graficamente a 

ocorrência de variações. Foram utilizados gráficos de barras e de correlação entre as variáveis 

número de lagartas e parasitoides utilizando a correlação de Pearson.  

Foi necessário realizar a transformação de dados, uma vez que os mesmos não 

evidenciam distribuições normais. A transformação foi feita pelo Box-Cox (BOX & COX, 

1964). Para testar a ocorrência de diferenças no número de lagartas realizou-se a análise de 

variância (ANOVA) e para a comparação de médias foi utilizado o teste de Tukey a 5% de 

significância. Os dados foram analisados com o programa R (TEAM, 2014). 

  

10:3
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4 RESULTADOS 

 

Nas duas localidades e safras agrícolas o maior percentual de lagartas e parasitoides 

foi observado nas isolinhas. Em cada safra a porcentagem de lagartas é próxima à 

porcentagem de parasitoides. Por exemplo, na safra 2014/15 de Nova Porteirinha foram 

coletadas 63,0% de lagartas de S. frugiperda e 63,9% de parasitoides nas isolinhas. Nos 

milhos Bt, 37,0% de lagartas de S. frugiperda e 36,1% de parasitoides (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Percentuais de Spodoptera frugiperda e parasitoides nas cidades de Nova 

Porteirinha (NP) e Sete Lagoas (SL)/MG, safras 2014/15 e 2015/16. 

 

NP SL 

Safras 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

Híbridos Isolinha Bt Isolinha Bt Isolinha Bt Isolinha Bt 

% Lagartas 63,0 37,0 64,0 36,0 56,7 43,3 61,4 38,6 

% Parasitoides 63,9 36,1 63,5 36,5 55,6 32,6 59,9 40,1 

Fonte: Paiva, P. M., 2016. 

 

 

Ao analisar as duas safras em Nova Porteirinha e Sete Lagoas, os híbridos Bt que 

obtiveram maior percentual de S. frugiperda e parasitoides foram os milhos TL e Hx. O 

Viptera (Vip) apresentou menor ocorrência de lagartas e parasitoides (Tabela 4 e 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
 

Tabela 4. Percentuais de Spodoptera frugiperda e parasitoides nos diferentes híbridos Bt da 

cidade de Nova Porteirinha/MG, safras 2014/15 e 2015/16. 

Safras 2014/15 2015/16 

% 

Tratamentos* S. frugiperda Parasitoides S. frugiperda Parasitoides 

YG 10,6 5,9 2,9 1,7 

TL 11,5 12,2 12,0 12,7 

HX 11,8 15,3 13,7 16,2 

PRO X 1,4 1,2 3,5 3,3 

PRO 2 1,4 1,2 3,3 2,3 

VIP 0,2 0,3 0,6 0,4 

ISO 1 14,9 14,8 12,5 12,5 

ISO 2 16,3 17,0 11,4 13,1 

ISO 3 9,0 9,9 13,4 11,5 

ISO 4 13,3 11,5 15,4 14,4 

ISO 5 9,4 10,8 11,3 11,9 

*Ver tabela 1. Fonte: Paiva, P. M., 2016. 

 

Tabela 5. Percentuais de Spodoptera frugiperda e parasitoides nos diferentes híbridos Bt da 

cidade de Sete Lagoas/MG, safras 2014/15 e 2015/16. 

Safras 2014/15 2015/16 

% 

Tratamentos* S. frugiperda Parasitoides S. frugiperda Parasitoides 

YG 9,8 11,7 2,6 0,0 

TL 11,1 9,6 12,9 22,4 

HX 14,6 19,2 14,2 15,8 

PRO X 4,6 2,1 4,0 2,0 

PRO 2 2,8 1,7 2,2 0,0 

VIP 0,4 0,0 2,6 0,0 

ISO 1 17,2 19,2 12,4 15,8 

ISO 2 12,0 14,2 15,1 15,1 

ISO 3 11,3 7,9 10,3 8,6 

ISO 4 10,9 8,8 11,2 11,2 

ISO 5 5,2 5,4 12,3 9,2 

*Ver tabela 1. Fonte: Paiva, P. M., 2016. 

 

Na safra de 2014/15 para a 2015/16 houve acréscimo do número de lagartas 

amostradas e diminuição de parasitoides nas duas localidades. Nesse período, o número de S. 
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frugiperda aumentou mais de três vezes na cidade de Nova Porteirinha (NP) e mais de duas 

vezes em Sete Lagoas (SL) (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Número total de lagartas Spodoptera frugiperda e parasitoides nas cidades de Nova 

Porteirinha (NP) e Sete Lagoas (SL)/MG, safras 2014/15 e 2015/16. 

 NP SL 

Safras 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

Nº Lagartas 1249 3898 540 1460 

Nº Parasitoides 576 520 239 152 

Fonte: Paiva, P. M., 2016. 

 

. A partir da análise exploratória dos dados, os híbridos de milho Bt apresentaram 

menor ocorrência de lagartas em relação às cultivares isolinhas (iso), resultado esperado 

devido a presença da toxina Bt nos milhos transgênicos. Considerando as duas localidades, 

safras e todos os tratamentos, o maior número de lagartas coletadas ocorreu na cidade de 

Nova Porteirinha. A safra de 2015/16 obteve maior população de S. frugiperda. Observou-se 

diferença estatisticamente significativa para o número de lagartas entre as cidades, safras e 

tratamentos (Bt e isolinhas) (Figura 3). 
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Figura 3. A) Número médio de lagartas S. frugiperda em milhos expressando toxinas Bt e isolinhas (Iso) nas 

duas localidades e safras. B) Número médio de lagartas de Spodoptera frugiperda em todos os tratamentos (Bt e 

não-Bt) nas cidades de Nova Porteirinha (NP) e Sete Lagoas (SL)/MG, safras 2014/15 e 2015/16. C) Número 

médio de S. frugiperda nas safras agrícolas de 2014/15 e 2015/16 nas duas cidades e em todos os tratamentos. 

 

A maior média de parasitoides foi observada nas isolinhas (Iso), que foram 

estatisticamente diferentes dos milhos Bt. Em relação às localidades e safras agrícolas, a 

maior ocorrência de parasitoides foi verificada na cidade de Nova Porteirinha e na safra 

agrícola de 2014/15, com diferença estatisticamente significativa quanto ao número de 

lagartas (Figura 4). 

  

A) B) 

C

) 
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Figura 4. A) Número médio de parasitoides em milhos expressando toxinas Bt e isolinhas (Iso) nas duas 

localidades e safras. B) Número médio de parasitoides em todos os tratamentos (Bt e não-Bt) nas cidades de 

Nova Porteirinha (NP) e Sete Lagoas (SL)/MG, safras 2014/15 e 2015/16. C) Número médio de parasitoides nas 

safras agrícolas de 2014/15 e 2015/16 nas duas cidades e em todos os tratamentos. 

 

Houve parasitoides em todos os híbridos, sendo eles Bt ou isolinhas. Porém, o número 

de parasitoides, como também de S. frugiperda, foi menor nas cultivares Bt, demonstrando 

uma correlação positiva entre a ocorrência de lagartas e seus inimigos naturais para as 

cultivares Bt (cor=0,54; g.l. 78; P<0,001) e isolinhas (cor=0,70; g.l. 94; P<0,001) (Figura 5). 

  

A) B) 

C) 
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Figura 5. Correlação positiva entre lagartas Spodoptera frugiperda e parasitoides em milhos Bt e isolinhas nas 

cidades de Nova Porteirinha e Sete Lagoas/MG, safras de 2014/15 e 2015/16. 

 

 Nas duas localidades estudadas os híbridos Hx e TL obtiveram maior número de 

S.frugiperda e parasitoides em relação aos demais milhos Bt. Porém, nota-se maior ocorrência 

de lagartas e parasitoides na região de Nova Porteirinha (Figura 6 e 7). 

 

Figura 6. Número total de lagartas Spodoptera frugiperda em seis milhos Bt (YG, TL, Hx, Pro X, Pro 2 e 

Viptera) e suas respectivas isolinhas, na cidade de Nova Porteirinha/MG, safras agrícolas de 2014/15 e 2015/16.  
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Figura 7. Número total de lagartas Spodoptera frugiperda em seis milhos Bt (YG, TL, Hx, Pro X, Pro 2 e 

Viptera) e suas respectivas isolinhas, na cidade de Sete Lagoas/MG, safras agrícolas de 2014/15 e 2015/16.  

 

 A cidade de Nova Porteirinha, safra 2014/15 e 2015/16, não apresentou diferença 

significativa quanto ao número de lagartas nos híbridos TL (11,9% de S. frugiperda), Hx 

(13,3%) e todas isolinhas. Esses híbridos obtiveram maior ocorrência de S. frugiperda. A 

isolinha dos milhos PRO (Iso 4) obteve maior número de lagartas (14,9%). Os híbridos YG 

(4,7%), PRO X (3,0%) e PRO 2 (2,9%)  não apresentaram diferença significativa em relação 

ao número de lagartas coletadas. O Viptera (0,5%) obteve menor número de S. frugiperda, 

sendo estatisticamente diferente dos demais híbridos (Figura 8). O maior número de 

parasitoides foi observado no milho Hx (15,7%). No entanto, encontraram-se parasitoides em 

milhos Bt e não-Bt (isolinhas). 
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Figura 8. Número médio de lagartas Spodoptera frugiperda em seis milhos Bt (YG, TL, Hx, Pro X, Pro 2 e 

Viptera) e suas respectivas isolinhas, na cidade de Nova Porteirinha/MG, safras agrícolas de 2014/15 e 2015/16.  

 

Em Sete Lagoas, safra 2014/15 e 2015/16, os híbridos TL (12,5%) e Hx (14,3%) 

obtiveram maior número de lagartas em relação aos demais tratamentos Bt. Esses híbridos 

não apresentaram diferença significativa no número de lagartas quando comparados às 

isolinhas. Não houve diferença do número de S. frugiperda entre os milhos YG (4,6%) PRO 

X (4,2%), PRO 2 (2,4%) e Viptera (2,0%) (Figura 9). Os híbridos Hx e isolinha do YG (Iso 1) 

obtiveram maior percentual de parasitoides (17,9%). 
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Figura 9. Número médio de lagartas Spodoptera frugiperda em seis milhos Bt (YG, TL, Hx, Pro X, Pro 2 e 

Viptera) e suas respectivas isolinhas, na cidade de Sete Lagoas/MG, safras agrícolas de 2014/15 e 2015/16.  

 

Do total de inimigos naturais monitorados, Eiphosoma sp. e Chelonus sp. foram os 

parasitoides de maior ocorrência nas duas safras agrícolas de Sete Lagoas e Nova Porteirinha. 

(Figura 10 e 11). 

 

Figura 10. A) Eiphosoma sp logo após a emergência. B) Adulto de Eiphosoma sp. 

 

Fonte: Paiva, P. M., 2015.  

A B 

 

 

10:3 10:2 
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Figura 11. A) Emergência de Chelonus sp. B) Parasitoide Chelonus sp. adulto. 

 

Fonte: Paiva, P. M., 2016. 

  

A B 10:1,3 10:1,7 
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5 DISCUSSÃO 

 

Nas duas localidades avaliadas, Sete lagoas (SL) e Nova Porteirinha (NP), os híbridos 

de milho Bt apresentaram menor ocorrência de S. frugiperda em relação às isolinhas, uma vez 

que as proteínas tóxicas Bt têm alta toxicidade contra Spodoptera spp. e outros lepidópteros 

praga (BERNARDI et al., 2015). Como há menor percentual de injúrias nas culturas Bt em 

relação ao material não-Bt, que é suscetível ao ataque de pragas, a transgenia demonstra ser 

uma tecnologia eficiente para o controle de lagartas (ARAÚJO et al., 2011; AGUIRRE et al., 

2015). 

A maior ocorrência de S. frugiperda em NP pode ser explicada pela temperatura da 

microrregião, fator que afeta diretamente o desenvolvimento e o aumento da população de 

insetos (BALE et al., 2002; MARUCCI et al., 2009). Na temperatura de 25º C a lagarta 

prolonga sua fase larval e ingere maior quantidade de alimento (BUSATO et al., 2004). A 

temperatura média de Janaúba (cidade limítrofe à NP) equivale a 24,7º C, próxima à 

temperatura ideal para um bom desenvolvimento da lagarta-do-cartucho. Entretanto, a 

temperatura média de Sete Lagoas é 22,1º C (ALBUQUERQUE et al., 2005). Outro fator que 

pode ter influenciado a maior ocorrência de lagartas em NP é o fato de a região apresentar 

maior área cultivada por possíveis hospedeiros de S. frugiperda, o que favorece os ciclos 

reprodutivos deste inseto-praga (ARAÚJO et al., 2011). Nova Porteirinha e Sete Lagoas 

contêm 400 hectares de área plantada com milho (IBGE, 2007a). Porém, a S. frugiperda 

também causa danos severos na cultura do sorgo (MC MILLIAN & STARKS, 1967; CRUZ, 

1992; CORTEZ & WAQUIL, 1997). Esse hospedeiro da lagarta é cultivado em área de 110 

ha em NP e 15 ha na cidade de SL (IBGE, 2007b). 

A safra de 2015/16 se destacou por apresentar maior população de S. frugiperda que a 

anterior. O ataque desse inseto pode alterar de ano para ano devido às variações climáticas 

que ocorrem nestes intervalos de tempo (MENDES et al., 2009). Este aumento do número de 

lagartas de uma safra para outra também pode ser explicada pelo cultivo constante de 

hospedeiros da lagarta-do-cartucho em todos os anos nas áreas experimentais de NP e SL, o 

que favorece a permanência, reprodução do inseto-praga e aumento da população das lagartas 

ao longo do tempo. 

Nos municípios de NP e SL, safras 2014/15 e 2015/16, não houve diferença 

significativa dos híbridos Herculex e TL, que expressam as proteínas Cry1F e Cry1Ab, 

respectivamente, em relação a todas isolinhas. Estes híbridos Bt obtiveram menor eficiência 
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na proteção da cultura contra a S. frugiperda. Portanto, a semelhança entre os híbridos Hx e 

TL em relação às isolinhas sugere a possibilidade da existência de populações de S. 

frugiperda resistentes às toxinas inseridas nos híbridos, nas cidades avaliadas.  

Estudos comprovam a existência de populações S. frugiperda resistentes à Cry 1F 

(VÉLEZ et al., 2013; HUANG et al., 2014; MONNERAT et al., 2015). Em diferentes regiões 

do Brasil foram constatados altos níveis de resistência de populações de S. frugiperda em 

milhos expressando Cry 1F, como no estado da Bahia. O que favoreceu a ocorrência de 

lepidópteros nesses locais foi a utilização da irrigação nas estações secas junto ao clima 

tropical, possibilitado o cultivo contínuo de milho e a reprodução de insetos (FARIAS et al. 

2014). Além da resistência a Cry1F, observou-se resistência de S. frugiperda ao evento 

Cry1Ab (MONNERAT et al., 2015). Para evitar a evolução de resistência, Bernardi et al. 

(2015) ressaltam a importância do manejo de resistência em híbridos que expressam proteínas 

Cry1. Desta maneira, uma das táticas de manejo para retardar a evolução de resistência é a 

utilização da área de refúgio (EMBRAPA, 2011; HUANG et al., 2011; TABASHNIK et al., 

2014). Outros resultados mostram que na safra agrícola 2009/2010 híbridos contendo a 

tecnologia Herculex® (Cry1F) resultaram em menor ataque da lagarta-do-cartucho em 

comparação às tecnologias YieldGard® e Agrisure TL® (Cry1Ab) (MICHELOTTO et al., 

2011). Como os primeiros híbridos de milho Bt foram cultivados no Brasil na safra de 

2008/2009 (WAQUIL et al., 2011; CÉLERES, 2013), este resultado pode ter ocorrido pelo 

fato de o evento Cry1F ser, na época, uma  tecnologia recente no país, não havendo até então 

população de lagartas resistentes. 

Em NP, o milho DKB 390 YG® diferiu do Fórmula TL® quanto ao número de 

lagartas, mesmo ambos expressando a toxina Cry1Ab. Em experimento de campo, híbridos 

DKB 806 YG® e DKB 909 YG® (Cry1Ab) também apresentaram níveis diferentes de 

infestação da lagarta-do-cartucho (FERNANDES et al., 2003). Sendo assim, de acordo com 

MENDES et al. (2011), a expressão e eficiência da proteína tóxica na planta é complexa e 

pode ser influenciada pela interação entre a toxina Cry1Ab e a genética dos híbridos Bt. Em 

relação aos demais híbridos Bt em NP, não houve diferença significativa no número de 

lagartas entre os híbridos YG, PRO X e PRO 2. O híbrido Viptera obteve menor número de 

lagartas, apresentando diferença significativa em relação a todos os demais híbridos. Em SL, 

o milho YG, PRO X, PRO 2 e Viptera obtiveram menor número de lagartas que os demais 

híbridos e não apresentaram diferença significativa quanto ao número de S. frugiperda. Os 

híbridos PRO X e PRO 2 são “piramidados”, uma vez que ambos apresentam uma junção de 
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proteínas inseticidas para o controle de pragas. Essas plantas Bt retardam a evolução de 

resistência quando comparadas às plantas que expressam apenas uma toxina, como o Hx e TL 

(BERNARDI et al., 2011), que obtiveram maior número de lagartas. As proteínas Vip3Af e 

Vip3Aa além de serem mais tóxicas para S. frugiperda que Cry1Ab (TL e YG) e Cry1F (Hx) 

são eventos recentemente liberados para uso no Brasil, o que contribui para a menor 

ocorrência de lagartas nesses híbridos em ambas as cidades (BERNARDI et al., 2014).  

Em relação ao número de parasitoides, há uma correlação positiva entre a ocorrência 

desses indivíduos e lagartas de S. frugiperda. O número total de parasitoides foi maior na 

cidade de NP e nessa mesma cidade também houve maior número de lagartas. Em geral, foi 

observada ocorrência de parasitoides em todos os híbridos, sendo eles Bt ou não-Bt. 

Resultados semelhantes demonstram que as atividade e ocorrência de parasitoides não sofrem 

influência negativa por cultivares Bt (FERNANDES et al., 2007; ARAÚJO et al., 2011; 

ERASMUS & VAN DEN BERG, 2014). Johnson et al. (1997) observaram parasitismo em 

Heliothis virescens (Fabricius,1781) (Lepidoptera: Noctuidae) por Campoletis sonorensis 

(Cameron, 1886) (Hymenoptera:Ichneumonidae) em plantas com e sem a toxina Bt. Estudos 

confirmam que há ocorrência e atividade de parasitoides em cultivares Bt e não-Bt (ROMEIS 

et al., 2006; LIU et al., 2011). Segundo De la Poza et al. (2005), não foi observado nenhum 

efeito prejudicial do milho Bt na ocorrência de predadores. Tian et al. (2014) demonstram que  

o milho Bt não afetou o desenvolvimento, parasitismo, sobrevivência, longevidade ou 

fecundidade do parasitoide coletado em S. frugiperda ao se alimentar de milho com o evento 

Cry1F. Milhos expressando as proteínas Cry1Ab e VIP 3A também não causaram redução nas 

populações de predadores e parasitoides (FERNANDES et al., 2007). 

O número de parasitoides diminuiu de 2014/15 para 2015/16, enquanto a ocorrência 

de lagartas aumentou neste intervalo de tempo. O decréscimo desses inimigos naturais entre 

uma safra e outra pode ser explicado pelas alterações climáticas que ocorrem naturalmente de 

um ano para outro (ARAÚJO et al., 2011). Marchiori & Penteado-Dias (2002) afirmam que 

esses fatores podem ocasionar alterações nos níveis de populações de insetos. De la Poza et al. 

(2005) ressalta que a abundância e atividade de predadores varia de ano para ano e também 

entre regiões. Há a possibilidade de os parasitoides se encontrarem em maior atividade de 

parasitismo em meses diferentes do ano, de acordo com cada espécie. Em estudo realizado 

por Marchiori & Penteado-Dias (2002), no estado de Goiás foi verificado um decréscimo de 

parasitoides coletados nos meses de janeiro e fevereiro, e aumento dos mesmos em março. 
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Portanto, os fatores climáticos podem ocasionar alterações nos níveis da população de insetos, 

podendo variar de uma região para outra. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os híbridos Bt Herculex e TL apresentam o mesmo número de lagartas de Spodoptera 

frugiperda que todos os milhos não-Bt. Este resultado sugere a possibilidade da existência de 

populações de S. frugiperda resistentes às toxinas Bt inseridas nas cultivares de milho nas 

duas cidades avaliadas.  
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