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MANEJO DA LAGARTA DO CARTUCHO (Spodoptera frugiperda) NA CULTURA 

DO MILHO COM USO DE INSETICIDA BIOLÓGICO SAFRA 2020/21 

Alfred Stoetzer1; Isaías Bueno de Oliveira2; Marielli Ruzicki3; Juliane Pertschy³ 

 

INTRODUÇÃO  

O cultivo do milho é importante para o agronegócio brasileiro, pois, além de ser 

cultivado em larga escala, o grão é utilizado de diversas formas (HELLWING, 2015). 

No Brasil, cerca de ¾ do volume produzido é destinado à produção de rações, e o 

restante do volume utilizado na alimentação humana e como fonte de bioenergia 

(SILOTO, 2002; CONAB, 2013).  

Em detrimento das excelentes condições climáticas para o cultivo deste cereal, 

é possível obter altos tetos produtivos. Entretanto, para alcançar isso, e imprescindível 

adotar boas práticas de manejo, dentre estas, o manejo de insetos pragas. Dentre as 

pragas da cultura, Spodoptera frugiperda se destaca, pois, compromete o rendimento 

e a qualidade da produção causando impacto econômico importante (FERNANDES et 

al., 2003).  

Segundo FARIAS et al., 2001, S. frugiperda é a praga mais disseminada e 

importante para a cultura, causando prejuízos quantitativos e qualitativos, sendo 

relatada também como uma das pragas mais sérias das américas. Esta lagarta se 

alimenta em todas as fases de crescimento da planta, mas demonstra preferência 

pelos cartuchos jovens. Os danos variam conforme a fase de desenvolvimento da 

planta, local de semeadura, cultivar/híbrido utilizado e demais práticas agronômicas 

(ROSA et al., 2012).  

Tradicionalmente, como principal tática de manejo desta praga, o uso de 

inseticidas é adotado. Entretanto, com advento da biotecnologia, o uso de híbridos 

transgênicos (com capacidade para controlar esta praga) se tornou outro aliado para 

fazer parte do manejo integrado da praga. O controle biológico, utilizando 

microrganismos vivos também tem se tornado uma alternativa de manejo. O uso 

destes inseticidas tem como principais vantagens não deixar resíduos no meio 

ambiente, ter alta especificidade com relação a pragas alvo e a não toxicidade aos 

humanos (OLIVEIRA & ÁVILA, 2010). 

 

 
                                                 
1 Eng. Agrônomo MSc., Pesquisador da FAPA - Colônia Vitória - Entre Rios – Guarapuava, PR. 
e-mail: alfred@agraria.com.br 
2 Técnico Agrícola da FAPA - Colônia Vitória - Entre Rios – Guarapuava, PR. 
3 Bióloga da FAPA - Colônia Vitória - Entre Rios – Guarapuava, PR. 



                                                                FUNDAÇÃO AGRÁRIA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

Página 2 de 13 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia e praticabilidade agronômica do 

inseticida biológico Cartugen (Vírus SfMNPV), de forma isolada ou em associação com 

inseticidas químicos, visando estabelecer estratégias para o controle da lagarta-do-

cartucho (Spodoptera frugiperda) na cultura do milho e redução de grãos ardidos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido a campo na Fundação Agrária de Pesquisa 

Agropecuária - FAPA (Guarapuava-PR) durante a safra de verão 2020/21. O ensaio foi 

instalado no dia 13 de outubro de 2020 com semeadora de parcelas equipada com 

distribuidor de sementes a vácuo marca Wintersteiger, sob uma área de nabo 

forrageiro como pré-cultura. A densidade de semeadura foi de 78.000 sementes/ha, 

utilizando-se o híbrido convencional P2501. As sementes foram tratadas com fungicida 

Derosal Plus na dose de 70 ml/60.000 sementes, além dos inseticidas Dermacor na 

dose de 48 ml/60.000 sementes e Poncho na dose de 70 ml/60.000 sementes, estes, 

com finalidade de proteção do stand contra mastigadores e sugadores presentes sob a 

palhada, respectivamente.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro 

repetições. A unidade experimental era composta por oito linhas de oito metros de 

comprimento espaçadas 0,80 metros entre si, sendo considerada como área útil as 

duas linhas centrais.  Os tratamentos foram compostos pela aplicação sequencial dos 

inseticidas apresentados na tabela 1. A primeira aplicação iniciou com o aparecimento 

das primeiras raspagens nas plantas. Já a segunda e terceira aplicação seguiram o 

critério de monitoramento, sendo realizadas quando 20% das plantas do tratamento 

apresentaram danos com nota ≥ 3 da Escala Davis (figura 1). Portanto, as aplicações 

foram realizadas em momentos distintos para cada tratamento. Foram limitadas 3 

aplicações até o estádio V6. As aplicações foram realizadas com equipamento costal 

propelido por CO2, utilizando uma vazão de 150 L/ha. 

A adubação de base utilizada foi de 465 Kg/ha de 08-30-20 + 0,4% de Zn e em 

cobertura, foram aplicados 427 Kg/ha de Uréia (45% N), aplicado no estádio V4. O 

manejo de insetos sugadores, plantas daninhas e doenças foram feitos de acordo com 

a recomendação de manejo para a cultura, desenvolvida pela FAPA, de forma que 

estas não interferissem no desenvolvimento das plantas. 

Para avaliação da eficácia dos inseticidas, avaliou-se o dano de Spodoptera 

frugiperda no cartucho de 25 plantas de milho da parcela, avaliação feita mediante 

atribuição de notas de 0 a 9 para cada planta, conforme escala Davis (figura 1). Para 

fins de comparação, notas de 1 a 3 indicam um nível de dano baixo, notas de 4 a 6 
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nível de dano médio, e dano alto notas de 7 a 9. A porcentagem de plantas com 

cartucho danificado são representados pelas plantas com notas ≥ 4 no cartucho. 

 

Tabela 1. Inseticidas e doses empregados em cada aplicação do ensaio de eficácia de 
inseticidas para manejo de Spodoptera frugiperda na cultura do milho. 
FAPA, Guarapuava, 2021. 

 

Trat. Inseticida 
Dose P.C. 

Data da aplicação Estádio 
ml ou g/ha 

1 Testemunha - - - 

2 Cartugen 50 
09/11/2020 
16/11/2020 
23/11/2020 

V2 
V3 
V4 

3 Lannate 1.000 
09/11/2020 
23/11/2020 
01/12/2020 

V2 
V4 
V5 

4 Cartugen 
Lannate 

50 
1.000 

09/11/2020 
23/11/2020 
01/12/2020 

V2 
V4 
V5 

5 Exalt 100 
09/11/2020 
23/11/2020 
07/12/2020 

V2 
V4 
V6 

6 Cartugen 
Exalt 

50 
100 

09/11/2020 
23/11/2020 
07/12/2020 

V2 
V4 
V6 

Todos os tratamentos receberam adição de Ochima (250 ml/ha). 

 

 
Fonte: Adaptado de Pioneer 

Figura 1. Escala de danos Davis de Spodoptera frugiperda no cartucho de plantas de 
milho utilizado no ensaio de eficácia de inseticidas para manejo de 
Spodoptera frugiperda na cultura do milho. FAPA, Guarapuava, 2021. 
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A colheita foi feita mecanicamente com colhedora de parcelas Wintersteiger, 

modelo Classic. Após a colheita, determinou-se o peso de mil sementes (PMS) e o 

rendimento de grãos, ajustando-se a umidade para 13%. A porcentagem de grãos 

ardidos foi feita no setor de classificação de grãos da Cooperativa Agrária 

Agroindustrial, onde uma amostra de 250 g de grãos de milho limpo e seco foi pesada, 

e os grãos avariados separados manualmente para o cálculo da porcentagem de 

grãos ardidos. 

Os dados do ensaio foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de confiança utilizando o 

programa SAS. Determinou-se a regressão linear entre a produtividade e a incidência 

média de cartuchos danificados, a fim de determinar o impacto dos danos causados 

por Spodoptera frugiperda na produtividade. 

A homogeneidade da variância dos dados foi verificada através do teste BOX-

COX (BOX e COX, 1964). Os dados de grãos ardidos foram transformados para x-1, já 

cartuchos danificados e nota média de dano foram transformados para log(x+2), para 

assim, homogeneizar as variâncias. 

 

RESULTADOS 

Na figura 2 estão apresentadas a precipitação e temperatura média diária 

durante o período de avaliação do experimento. A temperatura média ficou próximo à 

média histórica, entretanto, a precipitação acumulado durante o ciclo da cultura ficou 

abaixo da média. Este déficit hídrico não chegou a comprometer significativamente a 

cultura, mas este cenário fez com que ocorresse um aumento da população de pragas 

em relação a anos normais e culminou num maior ataque de Spodoptera frugiperda 

durante o ciclo da cultura.  

Nas tabelas 2, 3 e 4 estão apresentados os dados de dano de Spodoptera 

frugiperda no cartucho do milho, porcentagem de cartuchos danificados e nota média 

de dano avaliados através da escala Davis em diferentes momentos, para as 

avaliações em V3/V4, V5/V6 e V7/V8, respectivamente. A primeira aplicação (V2) 

ocorreu com 31,0% de plantas apresentando danos baixo, 0,7% com dano médio e 

0,0% das plantas apresentando um dano alto no cartucho.  Uma média de 0,7% de 

plantas com cartucho danificado foi observada, além de uma incidência média de 

17,3% de plantas com nota ≥ 3 da escala Davis (dados não mostrados). Em todos os 

estádios de avaliação, foram observadas diferenças estatísticas entre tratamentos 

para dano causado pelas lagartas. Os danos variaram conforme manejo adotado e 

momento de avaliação. De um modo geral, percebe-se uma baixa efetividade na 

redução de danos pela adoção isolada de Cartugen (50 ml/ha). Entretanto, a 
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associação deste inseticida com os inseticidas Lannate (1.000 ml/ha) e Exalt (100 

ml/ha), reduziu consideravelmente a incidência de plantas com dano. 

Na figura 3 pode-se observar o comportamento da incidência de plantas com 

nota ≥ 3 da escala Davis ao longo da fase vegetativa da cultura, bem como o momento 

em que ocorreram as  aplicações em cada tratamento. Observa-se que os tratamentos 

apresentaram comportamentos distintos, resultando em aplicações em momentos 

diferentes. Os tratamentos com Exalt (100 ml/ha) e Cartugen (50 ml/ha) + Exalt (100 

ml/ha) conseguiram atrasar ao máximo a última aplicação frente aos outros 

tratamentos. A associação de Cartugen (50 ml/ha) com os inseticidas Lannate (1.000 

ml/ha) e Exalt (100 ml/ha) não conseguiu estender o período de tempo entre as 

aplicações (residual) em comparação a aplicação isolada dos inseticidas Lannate 

(1.000 ml/ha) e de Exalt (100 ml/ha). Porém, a associação apresentou menores 

incidências de plantas com dano de nota ≥ 3 da escala Davis. 

Considerando-se a média de cartuchos danificados de todas as avaliações 

(figura 4), observam-se diferenças expressivas entre os manejos. A incidência média 

de cartuchos danificados variou de 8,5 a 45,0%. Os manejos compostos pelos 

tratamentos Cartugen (50 ml/ha) + Exalt (100 ml/ha) e Exalt (100 ml/ha) apresentaram 

na média a menor incidência de cartuchos danificados. Observa-se uma resposta na 

associação de Cartugen (50 ml/ha) com inseticidas químicos. Esta associação 

diminuiu em 2,4 pontos percentuais a incidência de cartuchos danificados, e também 

contribuiu para redução da incidência de plantas com dano médio e alto (tabelas 2, 3 e 

4). 

Analisando os dados de rendimento de grãos (tabela 5), observa-se que 

ocorreram diferenças estatísticas entre tratamentos. Os inseticidas apresentaram um 

rendimento maior ao da testemunha. Este fato indica que aplicações de inseticida são 

necessárias para assegurar a produtividade da cultura. Fato que é confirmado na 

análise de regressão linear entre a produtividade e a porcentagem média de cartuchos 

danificados (figura 5), onde se observa uma relação estatisticamente significativa, e de 

ordem negativa, entre o dano de Spodoptera frugiperda (cartuchos danificados) e a 

produtividade, ou seja, quanto maior for a incidência de cartuchos danificados, menor 

será a produtividade.  

Não foi observada diferença estatística entre tratamentos para o peso de mil 

sementes. A porcentagem de grãos ardidos apresentou significância entre tratamentos 

(tabela 5), com a testemunha apresentando valores significativamente maiores aos 

manejos com inseticida. 
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Nota: a seta indica o momento em que ocorreu a semeadura do ensaio. 
Figura 2. Precipitação diária acumulada e temperatura média durante a fase inicial do ensaio de eficácia de inseticidas para manejo de 

Spodoptera frugiperda na cultura do milho. FAPA, Guarapuava, 2021. 
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Tabela 2. Danos de escala Davis, porcentagem de cartuchos danificados e nota média de dano dos diferentes tratamentos e momentos de 
avaliação realizadas nos estádios V3 e V4 do ensaio de eficácia de inseticidas para manejo de Spodoptera frugiperda na cultura do 
milho. FAPA, Guarapuava, 2021. 

 

Tratamentos 
V3 – 16/11/2020 V4 – 23/11/2020 

Baixo Médio Alto 
Cartuchos 

danificados 
Nota 

média Baixo Médio Alto 
Cartuchos 

danificados 
Nota 

média 
Testemunha 11,7 28,3 0,0 28,3 a 1,6 a 21,7 29,2 5,8 35,0 a 2,4 a 
Cartugen (50 ml/ha) 6,7 20,0 0,0 20,0 a 1,0 ab 25,0 21,7 0,0 21,7 ab 1,7 ab 
Lannate (1.000 ml/ha) 12,5 10,8 0,0 10,8 ab 0,8 abc 29,2 14,2 0,8 15,0 abc 1,5 ab 
Cartugen (50 ml/ha) + Lannate (1.000 ml/ha) 9,2 10,0 0,0 10,0 ab 0,7 abc 23,3 14,2 0,0 14,2 abc 1,3 ab 
Exalt (100 ml/ha) 4,2 0,8 0,0 0,8 c 0,2 c 23,3 4,2 0,0 4,2 c 0,8 b 
Cartugen (50 ml/ha) + Exalt (100 ml/ha) 3,3 3,3 0,0 3,3 bc 0,2 bc 17,5 3,3 0,0 3,3 bc 0,7 b 
Média 7,9 12,2 0,0 12,2 0,7 23,3 14,4 1,1 15,6 1,4 
CV (%)    20,7 13,7    27,6 13,0 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
 
 
 
Tabela 3. Danos de escala Davis, porcentagem de cartuchos danificados e nota média de dano dos diferentes tratamentos e momentos de 

avaliação realizadas nos estádios V5 e V6 do ensaio de eficácia de inseticidas para manejo de Spodoptera frugiperda na cultura do 
milho. FAPA, Guarapuava, 2021. 

 

Tratamentos 
V5 – 01/12/2020 V6 – 07/12/2020 

Baixo Médio Alto 
Cartuchos 

danificados 
Nota 

média 
Baixo Médio Alto 

Cartuchos 
danificados 

Nota 
média 

Testemunha 9,2 35,0 7,5 42,5 a 2,5 a 8,3 32,5 10,0 42,5 a 2,7 a 
Cartugen (50 ml/ha) 10,8 23,3 0,8 24,2 a 1,4 ab 4,2 24,2 7,5 31,7 ab 2,0 ab 
Lannate (1.000 ml/ha) 12,5 15,0 0,8 15,8 b 1,1 bc 4,2 28,3 2,5 30,8 ab 1,7 ab 
Cartugen (50 ml/ha) + Lannate (1.000 ml/ha) 10,0 15,8 0,8 16,7 b 1,0 bcd 0,8 24,2 1,7 25,8 ab 1,3 b 
Exalt (100 ml/ha) 10,0 2,5 0,0 2,5 c 0,4 cd 7,5 20,0 3,3 23,3 ab 1,4 ab 
Cartugen (50 ml/ha) + Exalt (100 ml/ha) 3,3 3,3 0,0 3,3 c 0,2 d 5,8 13,3 2,5 15,8 b 1,0 b 
Média 9,3 15,8 1,7 17,5 1,1 5,1 23,8 4,6 28,3 1,7 
CV (%)    19,2 11,9    13,5 10,7 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 4. Danos de escala Davis, porcentagem de cartuchos danificados e nota média de dano dos diferentes tratamentos e momentos de 

avaliação realizadas nos estádios V7 e V8 do ensaio de eficácia de inseticidas para manejo de Spodoptera frugiperda na cultura do 
milho. FAPA, Guarapuava, 2021. 

 

Tratamentos 
V7 – 14/12/2020 V8 – 21/12/2020 

Baixo Médio Alto 
Cartuchos 

danificados 
Nota 

média 
Baixo Médio Alto 

Cartuchos 
danificados 

Nota 
média 

Testemunha 4,2 42,5 16,7 59,2 a 3,3 a 0,0 12,5 50,0 62,5 a 4,4 a 
Cartugen (50 ml/ha) 3,3 45,0 3,3 48,3 ab 2,5 ab 0,0 10,0 30,8 40,8 b 2,9 b 
Lannate (1.000 ml/ha) 6,7 34,2 1,7 35,8 ab 1,9 abc 0,0 7,5 30,0 37,5 b 2,6 b 
Cartugen (50 ml/ha) + Lannate (1.000 ml/ha) 5,8 27,5 1,7 29,2 abc 1,6 bcd 0,0 9,2 23,3 32,5 b 2,3 b 
Exalt (100 ml/ha) 4,2 13,3 0,8 14,2 bc 0,8 cd 0,0 8,3 9,2 17,5 c 1,1 c 
Cartugen (50 ml/ha) + Exalt (100 ml/ha) 2,5 12,5 0,0 12,5 c 0,7 d 0,0 7,5 5,0 12,5 c 0,8 c 
Média 4,4 29,2 4,0 33,2 1,8 0,0 9,2 24,7 33,9 2,4 
CV (%)    12,9 11,5    8,0 7,5 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Nota: células pintadas em amarelo indicam o momento em que ocorreram as aplicações no tratamento correspondente. 
 
Figura 3. Incidência de plantas com nota ≥ 3 da escala Davis e momento em que ocorreram as  aplicações no tratamento correspondente pelo 

monitoramento dos danos do ensaio de eficácia de inseticidas para manejo de Spodoptera frugiperda na cultura do milho. FAPA, 
Guarapuava, 2021. 



                                                                                                                                                                               FUNDAÇÃO AGRÁRIA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

Página 10 de 13 

 

 

 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. CV: 21,8% 

Figura 4. Incidência média de cartuchos danificados na média de todas as avaliações dos tratamentos do ensaio de eficácia de inseticidas 
para manejo de Spodoptera frugiperda na cultura do milho. FAPA, Guarapuava, 2021. 



                                                                FUNDAÇÃO AGRÁRIA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

Página 11 de 13 

 

Tabela 5. Rendimento de grãos, peso de mil sementes e porcentagem de grãos 
ardidos dos diferentes tratamentos do ensaio de eficácia de inseticidas 
para manejo de Spodoptera frugiperda na cultura do milho. FAPA, 
Guarapuava, 2021. 

 

Tratamentos 
Rendimento PMS Grãos ardidos 

Kg/ha g % 

Testemunha 9.448 b 216,4 a 4,5 a 
Cartugen (50 ml/ha) 10.928 ab 219,0 a 4,2 ab 
Lannate (1.000 ml/ha) 11.337 ab 225,0 a 3,6 ab 
Cartugen (50 ml/ha) + Lannate (1.000 ml/ha) 11.767 a 226,3 a 3,5 ab 
Exalt (100 ml/ha) 12.193 a 229,3 a 3,1 b 
Cartugen (50 ml/ha) + Exalt (100 ml/ha) 12.548 a 232,7 a 3,1 b 

Média 11.370 224,8 3,7 
CV (%) 7,6 4,5 12,4 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Produtividade = 12.801 – 61,0*Cartuchos danificados 
P>F: 0,0006 (r²=0,4182) 

Figura 5. Regressão linear entre produtividade e a porcentagem média de cartuchos 
danificados dos diferentes tratamentos do ensaio de eficácia de inseticidas 
para manejo de Spodoptera frugiperda na cultura do milho. FAPA, 
Guarapuava, 2021. 

                                               
 
CONCLUSÕES 

1. Os inseticidas apresentam diferenças de desempenho quando aplicados em 

diferentes estádios de desenvolvimento do milho; 

2. A aplicação isolada de Cartugen (50 ml/ha) não conseguiu reduzir 

significativamente os danos causados por Spodoptera frugiperda; 

3. A associação de Cartugen (50 ml/ha) com inseticidas químicos reduziu o número 

de cartuchos danificados, bem como os danos médios e altos em comparação à 

aplicação isolada dos inseticidas químicos; 

4. Com a utilização de inseticida ganhou-se um incremento no rendimento de grãos. 

Uma relação estatisticamente significativa entre o dano de Spodoptera frugiperda 
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(cartuchos danificados) e a produtividade foi observada, demonstrando que quanto 

maior for a incidência de cartuchos danificados, menor será a produtividade; 

5. Não foi observada fitotoxicidade nos tratamentos. 
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