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INTRODUÇÃO 

 As plantas do gênero Crotalaria se destacam como adubo verde pela sua grande 

produção de biomassa, proporciona boa cobertura de solo, velocidade inicial de 

crescimento acelerada, boa recicladora de nutrientes e algumas espécies são eficientes 

no controle de fitonematoides (Burle et al., 2006). As principais espécies de crotalária 

utilizadas no Brasil são a Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis e Crotalaria 

ochroleuca. Pesquisas mostram diferenças fisiológicas e morfológicas entre essas 

espécies (Concenço & Silva, 2015), o que pode influenciar na preferência alimentar de 

insetos.  

 Dentre as pragas relatadas para o gênero Crotalaria, a lagarta-das-crotalárias 

(Utetheisa ornatrix (Linnaeus) [Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae]) é uma das mais 

importantes (Dias et al., 2009) pois as lagartas atacam as folhas, inflorescências, vagens 

e sementes das plantas, podendo causar prejuízos na produção (Burle et al., 2006; Dias 

et al., 2009). Essa praga apresenta uma ampla distribuição no território brasileiro, já 

tendo sido reportado em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul (Tella, 1955), 

Alagoas (Dias et al., 1999) e no Mato Grosso do Sul (Oliveira et al., 2012). 

 A ocorrência de U. ornatrix no Distrito Federal foi constatada em dezembro de 

2016 nos canteiros da Faculdade ICESP/Promove, em Águas Claras, atacando folhas e 

flores e frutos de C. spectabilis (Figura 1 – A e B). Foram encontradas 

aproximadamente trinta lagartas e algumas mariposas sobrevoando o local durante o 

dia, o que indica que o inseto possivelmente está distribuído por todo o Distrito Federal. 

Portanto, estudos sobre o inseto devem ser realizados para elucidar questões 

importantes para realizar o manejo da referida praga. Algumas espécies de crotalária 

podem apresentar efeito refratário aos insetos que tentam colonizá-las, seja para 

alimentação, oviposição ou até mesmo para abrigo. 
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Figura 1 (A e B): Utetheisa ornatrix em crotalária na Faculdade ICESP/Promove, em 

Águas Claras, Distrito Federal. A - Lagarta de U. ornatrix atacando folha de crotalária.  

B – Adulto (mariposa). 

 

JUSTIFICATIVA 

 Devido à crescente utilização dos adubos verdes como forma de melhorar as 

condições físicas e químicas do solo, a ocorrência de pragas nesses cultivos pode 

prejudicar o desenvolvimento vegetativo e propagativo das plantas, gerando viés 

econômico para os produtores, sobretudo para aqueles que desejam comercializar as 

sementes. Portanto, esse estudo é importante para elucidar quais espécies de crotalária 

são preferidas e mais consumidas pro U. ornatrix. Com esses dados será possível propor 

medidas de manejo de forma a diminuir a incidência dessa praga nos campos de 

utilização e produção de adubos verdes, com o uso de espécies de crotalária menos 

preferíveis ao ataque do inseto. 
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HIPÓTESES 

- Existe antixenose entre as diferentes espécies de crotalária em relação à preferência 

alimentar de Utethesia ornatrix. 

- Existe uma espécie de crotalária preferida por Utetheisa ornatrix. 

 

OBJETIVO 

 Esse trabalho tem como objetivo relatar a ocorrência de Utetheisa ornatrix no 

Distrito Federal e verificar qual espécie de crotalária é preferida para alimentação do 

inseto nas condições edafoclimáticas do Distrito Federal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento será realizado em quatro canteiros situados na Faculdade 

ICESP/Promove de Brasília, unidade Águas Claras. A análise de solo de cada canteiro 

será realizada, e parâmetros como o pH, a saturação por bases (V%) e o teor de matéria 

orgânica (g/kg) serão observados. Na ocasião, caso seja necessário, serão feitas a 

correções dos solos, como a calagem e/ou uso de fertilizantes.  

Segundo classificação de Koppen, o clima do Distrito Federal é classificado como 

AW (clima tropical com chuvas no verão e seca no inverno), com a estação chuvosa de 

outubro a abril e a seca de maio a setembro. A temperatura média anual é de 20 °C, com 

precipitação de aproximadamente 1500 mm, distribuída ao longo do ano.  

Para verificar a preferência alimentar das lagartas de U. ornatrix, serão utilizadas 

as espécies Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis, Crotalaria ochroleuca e 

Crotalaria breviflora. Em cada unidade experimental serão plantadas vinte sementes da 

mesma espécie, totalizando 80 para cada espécie e 320 em todo o experimento. Cada 
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canteiro será dividido em quatro unidades experimentais, portanto, o experimento será 

em delineamento em blocos ao acaso, com 16 unidades experimentais (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Esquema do experimento com o uso de quatro canteiros (A, B, C e D), 

divididos em quatro unidades experimentais. Amarelo: Crotalaria juncea, Vermelho: 

Crotalaria spectabilis, Azul: Crotalaria ochroleuca e Verde: Crotalaria breviflora. 

 

Todas as plantas serão vistoriadas semanalmente e as lagartas e mariposas de U. 

ornatrix serão contabilizadas, de acordo com cada espécie de crotalária utilizada. As 

plantas serão analisadas quanto ao grau de predação de folhas, frutos e sementes pelo 

inseto. Além disso, será contado o número de plantas atacadas de cada tratamento após 

120 dias de condução das plantas e as injúrias provocadas pelos insetos serão 

mensuradas.  

Aspectos relacionados à biologia de U. ornatrix também poderão ser observados 

e analisados, como a preferência de oviposição, duração da fase larval e adulta e 

peso/tamanho das lagartas de último instar. No laboratório, algumas lagartas serão 
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colocadas em potes plásticos individuais contendo folhas/frutos das diferentes espécies 

de crotalária para observação e anotação das datas de empupamento e emergência dos 

adultos.  

 Os dados obtidos serão submetidos ao teste de ANOVA e ao teste de Tukey a 

5% com o uso do programa Assistat®, para então definir qual é a espécie de crotalária 

preferida pelo inseto. 

 

CRONOGRAMA  

 

 

ATIVIDADES 

2017 
2018 

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

Revisão de 

Literatura 

X X   X X X     X X 

Plantio das 

crotalárias 

 X X X     X X X   

Vistoria das 

plantas/ Estudo 

dos insetos 

 X X X     X X X   

Análise dos 

dados 

    X X X     X X 

Elaboração do 

artigo científico 

           X X 
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