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INTRODUÇÃO 

 O milho (Zea mays L.), uma espécie anual da família Poaceae, é um dos principais 

cereais consumidos e produzidos no mundo, superado apenas pelo arroz e trigo para o 

consumo humano. Sua importância econômica se deve às diversas formas de utilização, 

contudo, a maior parte do seu consumo é na alimentação animal (Duarte et al., 2017). 

 Dentre as diversas pragas existentes na cultura do milho, a mais prejudiciais para 

a cultura é lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: 

Noctuidae) (EMBRAPA, 2009). Ela é considerada a mais importantes porque ataca as 

plantas tanto na fase vegetativa quanto na fase reprodutiva, causando grandes danos 

econômicos. 

 S. frugiperda se alimenta preferencialmente das folhas novas ainda enroladas, 

denominada cartucho, em qualquer estádio da cultura e das espigas. O seu controle é 

difícil, pois a mariposa geralmente oviposita na parte mediana da planta, local 

dificilmente atingido pelas pulverizações. Estas podem colocar até 300 ovos. As lagartas 

após eclodidas, dispersam-se para outras plantas, uniformizando o ataque na lavoura 

(Cruz, 2013). 

No Brasil, um dos fatores que pode estar contribuindo para a dificuldade do 

manejo de S. frugiperda é a grande oferta de hospedeiros ao longo do ano, seja com 

sucessão de culturas, como milho ou soja no verão, ou milho ou sorgo na “safrinha”. 

Além disso, nas regiões onde é utilizada alta tecnologia, como no Centro-Oeste brasileiro, 

o plantio de milho irrigado com pivô central no inverno aumenta a disponibilidade de 

hospedeiros nesse período (Barros, 2010). 

Atualmente, o controle de várias pragas da ordem Lepidoptera vem ocorrendo 

com o uso de híbridos de milho com tecnologia Bt, na qual essas plantas produzem 

proteínas inseticidas de Bacillus thuringiensis Berliner contra a lagartas. Os híbridos com 
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tecnologia vêm ajudando muito o agricultor no manejo de pragas e facilitando no controle 

e diminuindo as aplicações de inseticidas. Porém, a durabilidade dessas tecnologias está 

comprometida devido ao mau uso dessas tecnologias, na qual muitos produtores não 

respeitam as áreas de refúgio, essenciais para evitar a pressão de seleção das pragas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 A lagarta-do-cartucho é uma das principais pragas da agricultura atualmente. Seu 

controle muitas vezes se torna indispensável e o uso de plantas transgênicas baseadas na 

tecnologia Bt é uma alternativa viável ao uso de produtos químicos. Porém, há relatos de 

que a eficiência dessas tecnologias está sendo perdida. Portanto, esse trabalho refletirá na 

importância de conhecer como essas plantas funcionam no controle S. frugiperda e 

comparar a suas eficiências. 

 

HIPÓTESES 

- Diferentes tecnologias Bt possuem variados graus de controle de S. frugiperda. 

- S. frugiperda apresenta resistência a pelo menos um híbrido de milho transgênico. 

 

OBJETIVO  

Objetivo geral 

 Esse trabalho tem como objetivo comparar tecnologias de milho Bt a campo 

quanto à eficiência no controle de S. frugiperda. 

 

Objetivos específicos 

-  Identificar os danos causados por S. frugiperda nas estruturas vegetativas e reprodutivas 

do milho; 
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-  Comparar quantitativamente os danos provocados pelo inseto em cada tecnologia 

estudada; 

-  Indicar a tecnologia que está sendo mais eficiente no controle de S. frugiperda nas 

condições ambientais estudadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localização do experimento 

 O trabalho será realizado a campo, na época de milho safrinha em uma fazenda na 

região de Luziânia, Goiás. O clima da região é classificado como AW (clima tropical com 

chuvas no verão e seca no inverno), segundo a classificação de Koppen, com a estação 

chuvosa de outubro a abril e a seca de maio a setembro. A temperatura média anual é de 

20 °C e a e precipitação total anual de 1500 mm, aproximadamente (Weatherbase, 2019). 

Os solos serão corrigidos e adubados se necessário, de acordo com a análise de solo. 

 

Tratamentos e delineamento experimental 

Serão utilizadas três tecnologias de milho transgênicos: Powercore® (Dow 

Sementes), Leptra® (Pionner) e o Powercore Ultra® (Corteva), além do milho 

convencional não transgênico, como testemunha. Powercore® e Leptra® são duas novas 

tecnologias recentemente lançadas no mercado. Já o Powercore Ultra® foi lançado no 

início de 2019.  Todas essas tecnologias são resistentes a um complexo de lagartas 

(Lepidoptera), incluindo a lagarta-do-cartucho.  

O delineamento experimental vai ser em blocos casualizados, com quatro blocos 

e quatro repetições por tratamento. As parcelas vão ser do tamanho 2 x 2.5 metros cada, 

com área total de 80 metros. Serão plantadas três plantas por metro, 36 plantas por 
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parcelas e 576 plantas em todo o experimento. Portanto, cada tratamento conterá 144 

plantas. 

 

Monitoramento de Spodoptera frugiperda 

 Serão realizadas visitas semanais na área experimental, durante o início de plantio 

até o estágio reprodutivo da cultura do milho, na qual serão observados os danos causados 

pela lagarta em cada tecnologia utilizada no experimento. O número de insetos 

observados também será contabilizado. 

 Para a avaliação de danos causados por S. frugiperda nas folhas, será a utilizada a 

escala proposta por Carvalho (1970) em cada avaliação efetuada. Serão atribuídas as 

seguintes notas: 0- planta com folhas não-danificadas; 1- planta apresentando folhas 

raspadas; 2- planta apresentando folhas furadas; 3- planta apresentando folhas rasgadas; 

4- planta apresentando lesão no cartucho, e 5- planta apresentando cartucho destruído. As 

avaliações serão realizadas preponderantemente em folhas novas, prevalecendo a nota 

mais alta. 

 

Análise de dados 

 Os dados obtidos serão agrupados e submetidos ao teste F de significância 

(ANOVA), utilizando o programa estatístico SISVAR®. Os tratamentos serão 

comparados a partir do teste de comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, tanto com relação aos danos causados pelo inseto quanto pelo número de 

lagartas encontradas em cada tratamento. 
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CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES 

2019 
2020 

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
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Literatura 

X X X X X X X X X X X X X 

Plantio das 

plantas de 

milho 

 
X X X X X X X X X X X X 

Avaliação das 

plantas 

 
X X X X X X X X X X X X 

Análise dos 

dados 

 
    X X  

  
X X X 

Elaboração do 

artigo 

científico 

 
       

   
X X 
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