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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo geral apresentar o manejo de controle da lagarta 
do cartucho na cultura do milho. Os objetivos específicos são: analisar a cultura do 
milho, forma de plantio e o principal componente (nitrogênio) que eleva a 
produtividade dos grãos; compreender o ciclo de vida da lagarta do cartucho; e 
apresentar as principais formas de controle biológico e químico para conter a ação 
da lagarta do cartucho nas lavouras brasileiras. Entre os resultados encontrados viu-
se que a espécie Spodoptera frugiperda ou lagarta do cartucho na fase larval 
alimenta-se da raspa das folhas mais novas do milho, sendo um lado somente e o 
outro fica intacto, que é a epiderme membranosa, em seguida passa a se alimentar 
das folhas do cartucho e estas podem ser destruídas totalmente; no controle dessa 
praga utilizam-se inseticidas biológicos, como os baculovírus, e químicos (mais 
utilizados nas lavouras brasileiras), como o lufenuron; nos últimos anos os insetos 
vêm apresentando resistência nas duas formas de controle. A metodologia foi a 
revisão de literatura de livros e matérias científicos publicados na Internet, de bases 
Scielo, CNPQ, e sites de Faculdades e Universidades. 
 

Palavras-chave: Controle biológico; Controle químico; Cultivo do milho; Lagarta do 
cartucho. 
 

 

  



 

 

FREITAS, Jucimar Faustino de. Handling the cartridge caterpillar on corn. 2017. 
30 f. Course Completion Work (Graduation in Agronomy) – Universidade de Cuiabá – 
UNIC, Primavera do Leste, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

The present study has as general objective to present the control management of the 
carcass caterpillar in the maize crop. The specific objectives are: to analyze the corn 
crop, planting form and the main component (nitrogen) that increases grain yield; 
understand the life of the cartridge crank; and present the main forms of biological 
and chemical control to restrain the action of the cartridge caterpillar on Brazilian 
crops. Among the results found that the species Spodoptera frugiperda or carcass 
caterpillar in the larval phase feeds on the scrap of the youngest leaves of the corn, 
one side only and the other is intact, which is the membranous epidermis, then 
passes to feed from the cartridge sheets and these can be totally destroyed; in the 
control of this pest are used biological insecticides, such as baculovírus, and 
chemical (most used in Brazilian crops), such as lufenuron; in recent years insects 
have been showing resistance in both forms of control. The methodology was the 
literature review of books and scientific articles published on the Internet, based 
Scielo, CNPQ, and Colleges and Universities websites. 
 

Key-words: Biological control; Chemical control; Maize cultivation; Cartridge 
crankcase. 
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INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia o milho é um produto muito consumido em sociedade, tanto na 

forma in natura para alimentação humana e animal como na indústria de 

beneficiamento. A cultura dessa espécie de gramínea possui rentabilidade de grãos 

na região do Cerrado brasileiro, pois o solo e o clima são propícios para seu 

desenvolvimento, sendo um fator importante na produtividade de grãos e no 

aquecimento econômico do Agronegócio. 

Assim, cada vez mais é utilizado cultivar melhorada para resistência a pragas 

e doenças na lavoura. Contudo, a lagarta do cartucho (S. frugiperda), principal praga 

da cultura do milho, vai geneticamente se adaptando e resistindo aos fertilizantes. 

Torna-se necessário conhecer os padrões de dispersão populacional e as principais 

formas de manejo para controle dessa praga. 

A lagarta do cartucho é a principal praga que ataca as culturas de milho, o de 

afeta o cultivo dessa gramínea desde a semeadura até a fase reprodutiva, 

impactando nas estruturas de produtividade de grãos, na economia, no ecossistema, 

entre outros. Desta forma, o problema em estudo está em saber qual o impacto da 

lagarta do cartucho (S. frugiperda) na cultura do milho? 

Tem-se por objetivo geral apresentar o manejo de controle da lagarta do 

cartucho na cultura do milho. Os objetivos específicos são os seguintes: analisar a 

cultura do milho, forma de plantio e o principal componente (nitrogênio) que eleva a 

produtividade dos grãos; compreender o ciclo de vida da lagarta do cartucho; e 

apresentar as principais formas de controle biológico e químico para conter a ação 

da lagarta do cartucho nas lavouras brasileiras. 

Utilizou-se como método de estudo a revisão de literatura através da pesquisa 

bibliográfica de livros e matérias científicos publicados na Internet, que viessem 

apresentar o tema e aprofundamento na solução dos objetivos propostos, no período 

entre agosto a novembro de 2017. As pesquisas consideradas de bases Scielo, 

CNPQ, e sites de Faculdades e Universidades, com as seguintes palavras chaves: 

controle de pragas do milho; lagarta do cartucho; manejo de pragas do milho. 
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1 CULTURA DO MILHO 

 

A palavra milho vem do Latim milium, também denominado “abati”, “auati” e 

“avati”, pertencente à família das Poaceae e ao gênero Zea (POTTKER; 

WIETHOLTER, 2004). 

Segundo Romano (2005), o plantio do milho apresenta vantagens, que são: 

os componentes e o alto valor nutritivo; produtividade elevada, tanto por mão de 

obra como área plantada; facilidade de transporte; baixas perdas por consumo de 

aves ou chuvas; colheita dilatada; e pode ser armazenado em silos próprios.  

Na cultura do milho têm-se alguns fatores determinantes para obtenção e 

fornecimento de nutrientes, tais como o nitrogênio, que é essencial na formulação 

dos aminoácidos conexos; proteína; clorofila; e diversas enzimas que são 

responsáveis pelo crescimento e o desenvolvimento da parte aérea e da 

organização radicular (OKUMURA; MARIANO; ZACCHEO, 2011). 

1.1 FENOLOGIA DO MILHO 

Segundo Forsthofer et al. (2004), a fenologia do milho sofre influência de 

fatores ambientais, como o tipo de clima. O clima subtropical interfere principalmente 

com as variações térmicas e a radiação solar. O ciclo produtivo do milho está 

linearmente ligado à temperatura do ar, quanto à duração destes períodos e a 

evolução da planta. 

De acordo com Magalhães e Durães (2017), o milho se desenvolve em dois 

grandes estágios, sendo o vegetativo e o reprodutivo. Estes se subdividem, onde o 

vegetativo se refere ao desenvolvimento da planta e no reprodutivo acontece a 

evolução da espiga de milho, conforme se apresenta no Quadro 1. 

Quadro 1: Estágios do milho 

ESTÁGIOS VEGETATIVOS ESTÁGIOS REPRODUTIVOS 

VE Emergência R1 Embonecamento 

V1 Primeira Folha R2 Bolha d‟Água 

V2 Segunda Folha R3 Leitoso 

V3 Terceira Folha R4 Pastoso 

V (n) Enésima Folha R5 Dente 

VT Pendoamento R6 Maturidade 
Fonte: Magalhães e Durães (2017). 

Nos estágios vegetativos acontece a inserção de uma aba ou “colar” foliar nas 
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folhas novas. O limbo, a bainha e o colar são os principais componentes da folha. O 

limbo exerce a função de captar a luminosidade solar; a bainha enrola-se em torno 

do caule; e o colar é a divisa entre o limbo e a bainha, na maioria das vezes possui 

uma curvatura bem definida (MAGALHÃES; DURÃES, 2017). 

Segundo Romano (2005), nos estágios reprodutivos tem-se o ciclo da espiga 

de milho que se caracteriza pela origem e desenvolvimento de grãos, com exceção 

ao primeiro estágio reprodutivo (R1), que apresenta a emergência de cabelos de 

milho, ou seja, o embonecamento. 

No Brasil, em média o ciclo do milho leva de 110 a 180 dias, que vai da 

semeadura até a colheita, em decorrência das características dos genótipos: 

superprecoce, precoce e normal (ROMANO, 2005). 

Já na classificação relatada por Fancelli e Dourado Neto (2000) o ciclo 

produtivo do milho possui cinco fases distintas, que são: 

 Germinação e emergência: esta etapa pode variar de quatro a doze dias, pois 

depende da temperatura e da umidade do solo. É a fase inicial desde a 

semeadura e vai perdurar até o surgimento da plântula; 

 Crescimento vegetativo: inicia com o surgimento da segunda folha até o início 

do florescimento, onde o tempo de duração varia quanto ao tipo de genótipo e 

também soba influencia do clima; 

 Florescimento: esta fase se caracteriza pelo início da polinização e vai até a 

origem da frutificação; 

 Frutificação: esta etapa compreende o período de 40 a 60 dias, onde 

acontece a fecundação e o enchimento completo dos grãos; 

 Maturidade: nesta fase tem-se o final da frutificação e o rompimento do elo 

que liga a planta-mãe a espiga, denominado de „camada preta‟, que é o ponto 

ideal de colheita por apresentar o máximo de produtividade dos grãos. 

Na fase de „camada preta‟ a umidade se concentra entre 30% a 38%, sendo 

assim, um contratempo natural para não acontecer à colheita nessa época, pois a 

colheita mecanizada com eficiência necessita de 18% a 25% de umidade e após há 

a secagem artificial de 13% para o correto armazenamento dos grãos (ROMANO, 

2005). 
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1.2 IMPORTÂNCIA DO NITROGÊNIO 

O milho, de acordo com Cantarella (1993), é a planta que mais necessita de 

fertilizantes, principalmente aqueles que contenham nitrogênio em sua formulação. 

Sabe-se que o milho possui em sua essência o nitrogênio retirado da água e do 

solo, mas em todos os estádios de crescimento precisa bem mais daquilo que 

absorve da natureza. Desta forma, o nitrogênio a ser reposto precisa de um 

procedimento correto, que se for de maneira errada acarreta na limitação de número 

de grãos, pois é um elemento primordial nas reações bioquímicas da planta. É um 

elemento rico em teor proteico, enzimático, coenzimas, ácidos nucleicos, fitocromos 

e clorofila.  

O nitrogênio consegue mexer com o parcelamento de origem da expansão 

foliar, o tamanho da espiga final e o fortalecimento de senescência das folhas 

(SCHRODER et al., 2000).  

Experimentos apontam que uma tonelada de grãos necessita cerca de vinte a 

vinte e oito kg ha-1 de nitorgenação (CANTARELLA, 1993).  

Para Romualdo (2013), a falta de nitrogênio no milho provoca amarelecimento 

da ponta para a base em forma de "V”, secura que inicia na ponta das folhas mais 

velhas e progredindo ao longo da nervura principal, necrose seguida de 

dilaceramento e colmos finos.  

Cruz et al. (2008), afirmam que a redução do processo fotossintético tem sido 

citada como uma das mais expressivas consequências negativas da deficiência de 

nitrogênio. 

Segundo Freire et al. (2001), o nitrogênio é o nutriente que mais limita o 

desenvolvimento e a produtividade de biomassa das gramíneas, inclusive do milho. 

Devido à necessidade de grandes quantidades de nitrogênio (1,0 a 1,3% do peso da 

planta), e o nitrogênio suprido pelo solo, muitas vezes, não é suficiente para atingir 

altos tetos de produtividade, precisando-se de aporte externo desse nutriente ao 

sistema. O milho é um cereal que precisa do atendimento de todas as suas 

necessidades devido à elevada retirada de nutrientes do solo para satisfazer 

produtividade plena. 

Outro fator importante nos estágios do milho é a necessidade de fertilização 

com nitrogênio, que é mais bem absorvido pela planta no período de 40 a 60 dias 
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após a germinação, mas pequena quantidade é aproveitada na germinação e após o 

florescimento caracterizando-se, assim, três fases: na etapa de germinação ou no 

crescimento inicial lento; no período de crescimento rápido em que cerca de 70 a 

80% de toda matéria seca acumula-se; por último a etapa em que acontece a 

absorção e o crescimento da planta volta a ficar lento, em que cerca de 10% de 

massa de matéria seca fica acumulada (CRUZ et al., 2008). 

Portanto, o nitrogênio é o principal nutriente que é absorvido em maior 

quantidade pelo milho, em que a adubação nitrogenada deve ser feita em algumas 

etapas e em quantidades necessárias para aquela fase, onde se recomenda a 

cobertura em cultivo de sequeiro para produtividades elevadas entre 50 a 90 kg ha-1 

de nitrogênio e no cultivo irrigado, de 120 a 150 kg ha-1 (AMARAL FILHO et al., 

2005). 

O nitrogênio pode ser absorvido pelas raízes do milho tanto na forma 

amoniacal (NH4
+) como na forma nítrica (NO3

-).  As plantas de milho utilizam a 

amônia de forma mais rápida nos estádios iniciais de crescimento e o nitrato nos 

estádios finais (DUETE et al., 2009).  

A forma amoniacal é rapidamente assimilada por compostos orgânicos, pois 

sua forma livre é tóxica para a planta. O nitrogênio inserido no solo é eficiente 

quanto ao grau de recuperação desse elemento pelas plantas, incluindo-se as 

perdas que normalmente acontecem. Geralmente, menos de 50% do nitrogênio 

aplicado sob a forma de fertilizante é utilizado pelas culturas (BREDEMEIER; 

MUNDSTOCK, 2000).   

A baixa eficiência do nitrogênio presente nos fertilizantes em condições 

tropicais tem sido atribuída ao grande potencial de perdas, sendo a lixiviação de 

nitrato, a volatilização de amônia e a desnitrificação os mecanismos mais 

importantes para essas perdas (DUETE et al., 2009).  

No estudo de um Latossolo, Lucena et al. (2000), observaram que o nitrato 

acompanhou a movimentação da água, no período chuvoso, com migração da 

camada 20-40 cm para a camada 40-60 cm de profundidade. Em solos mais 

permeáveis, o nitrato pode ser facilmente lixiviado para o lençol freático e os 

mananciais. Águas utilizadas para consumo humano contendo concentrações de 

nitrato acima de 10 mg L-1 podem ser fatais para crianças com idades inferiores a 

seis meses e causar problemas de saúde em animais.  
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Entendendo-se a dinamização complexa do nitrogênio no solo, de acordo com 

Rambo et al. (2004), a totalidade de transformações acontecem no momento da 

ontogenia da planta, alguns comparativos são utilizados para auxílio na tomada de 

decisão quanto as estratégias a serem manejadas na adubação nitrogenada em 

cobertura. Certos fatores da planta são pesquisados como índices de nivelamento 

de nitrogênio no tecido, onde se destacam a composição e cumulatividade na folha 

ou na planta e o teor relativo de clorofila na folha. 

A quantidade nitrogenada na composição da folha é uma forma de indicação 

do índice desse nutriente na planta. O diagnóstico foliar é uma maneira de se avaliar 

o teor de nutriente das plantas, onde se avaliam algumas folhas em determinados 

períodos dos estádios. O estado nutricional da planta é percebido nas folhas, que 

aceitam de forma rápida as mutações no suprimento de nutrientes do solo e dos 

fertilizantes. Portanto, o diagnóstico nas folhas serve para analisar as condições do 

solo, sendo a planta apenas uma solução de extrato (MALAVOLTA et al., 1997).  

Na maioria das vezes, a quantidade de nitrogênio encontrado na folha possui 

a condicionante de encontra-se deficiências, bem como apresentar o consumo de 

luxo, em que se eleva a quantidade de nitrogênio e o rendimento de grãos se 

estabiliza com uma dosagem alta de tal nutriente. Consequentemente, o consumo 

de luxo vai diminuindo e apresenta certa sensibilidade deste parâmetro na obtenção 

de maximização do rendimento, o que dificulta a conquista dos níveis críticos 

(RAMBO et al., 2004).  

Bredemeier (1999) afirma que a quantidade de nitrogênio na medida certa, 

que vai acumulando pelo grupo de plantas num determinado estádio de 

desenvolvimento é outro parâmetro muito usado na indicação de necessidade de 

nitrogênio pela cultura, apresentando a vantagem de inserir a produção de massa 

seca no cálculo do consumo de nitrogênio.  

1.3 PLANTIO DIRETO 

De acordo com Landers (1996), apud Rodrigues (2005, p. 139), o plantio 

direto é um sistema que foi implantado no Brasil em 1969, utilizado em uma cultura 

de sorgo, no município de Não-Me-Toque – RS.  

Alvim e Oliveira Júnior (2005), complementam ainda, que o sistema de plantio 
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direto possui maior eficiência e competitividade do grão, não só em termos de 

conservação e preservação dos recursos naturais como na obtenção de menores 

custos de produção. 

O sistema de plantio direto ocupa, cada vez mais, extensas áreas no Cerrado, 

e assim, necessita de uma grande demanda do uso de adubos verdes. Neste 

sentido, aas plantas são utilizadas para cobertura do solo (ALVIM; OLIVEIRA 

JÚNIOR, 2005). 

Segundo Silveira e Stone (2010), o plantio direto promove benefícios ao solo, 

como maior proteção contra o impacto direto das chuvas, favorece a infiltração, 

reduz a perda de água por escoamento superficial e da perda de solo e nutrientes 

por erosão. Também favorece maior disponibilidade de água e nutrientes as plantas 

e favorece as condições físicas e químicas do solo, aumentando assim, a matéria 

orgânica. 



 

 

 

14 

2 LAGARTA DO CARTUCHO 

 

De início a lagarta do cartucho era classificada como Laphygma frugiperda, 

mas os estudos de Smith, por volta de 1997, passou a ser denominada Spodoptera 

frugiperda (Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae). Sua ocorrência foi registrada na 

América do Norte, em 1928, por Luginbill, que tem origem tropical ao fato da 

imigração centralizar-se nos trópicos (RUBIN, 2009). 

Segundo Oliveira (2015), a lagarta do cartucho possui amplitude hospedeira, 

considerando-se uma praga importante de vegetais da família Poaceae (gramíneas), 

além de que, na fase larval tem-se como o principal inseto que ataca a cultura do 

milho no Brasil, bem como nas Américas, pois são relatados vários surtos desde a 

sua descoberta há mais de 200 anos.  

No Brasil teve-se o primeiro registro em Pernambuco, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, 

está bem distribuída pelo fato de apresentar dieta diversificada e com 

disponibilização irrestrita anualmente, onde se encontra em todo o território 

brasileiro. Tem capacidade para atacar várias culturas que possuem altos índices 

econômicos em vários países, bem como se alimenta de hospedeiros alternativos 

como o amendoim, abóbora, algodão, trigo, sorgo, entre outros (BARBOSA, 2016).  

Entre os fatores para controlar essa praga do milho, no Brasil, pode ser a 

elevada oferta de hospedeiros ao longo do ano, quanto à sucessão de culturas e da 

safra do milho safrinha, tendo-se assim uma aproximação estabelecida nesses 

cultivos comerciais, que são considerados uma potência hospedeira ou de 

hospedeiros que apresentam germinação espontânea, como a Digitaria horizontalis, 

Brachiaria plantaginea, entre outros (OLIVEIRA, 2015).  

Vários fatores podem interferir na cultura do milho e na baixa produtividade de 

grãos, que não possui dependência na época da safra, contudo, a maior limitação 

considerada entre os pesquisadores é a proliferação da lagarta do cartucho, a 

Spodoptera frugiperda, considerando-se o fator chave do cultivo do milho. De modo 

particular, no milho safrinha esta lagarta é mais impactante na produtividade, pois o 

clima é favorável, bem como o fato da planta do milho permanecer no campo 

praticamente o ano, que tem contribuído para surgir gerações consecutivas 

(TOSCANO et al., 2012). 
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Na produção nacional de milho há prejuízos anuais estimados em mais de U$ 

400 milhões devido à ação da lagarta da soja nas lavouras. A redução na 

produtividade de grãos pode chegar a cerca de 60%, que depende da cultivar 

utilizada e do período do ano em que acontece a safra de milho. Várias espécies de 

insetos atacam a cultura do milho, desde a fase de plantio até a colheita. São pragas 

que podem afetar as raízes, colmos, folhas e espigas. Contudo, a lagarta do 

cartucho é o inseto mais prejudicial ao vegetal, ou seja, chega a um patamar de 

dano econômico para o agricultor. É uma lagarta que ataca a planta em seu estado 

vegetativo, bem como na fase de reprodução (FIGUEIREDO et al., 2006). 

Já estudo desenvolvido por Oliveira (2015) afirma que devido o hábito da 

lagarta do cartucho, esta possui capacidade de atacar todos os estágios de 

desenvolvimento do vegetal, onde o rendimento pode ter variações de 17,7 a 55,6%. 

As perdas relacionadas à cultura do milho por essa praga é responsável por uma 

média de 25% dos prejuízos decorrentes da safra e pela maioria dos U$38,3 milhões 

de custos com uso de inseticidas, o que resulta em um prejuízo ao ano de cerca de 

U$250 milhões. 

2.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Segundo Toscano et al. (2012), em seguida a emergência do milho, com o 

aparecimento das primeiras folhas, observa-se as posturas feitas por adultos da 

Spodoptera frugiperda. No início do desenvolvimento dos vegetais, ou no primeiro 

instar tem-se a fase inicial de alimentação da lagarta, contudo, há apenas uma 

raspagem da epiderme e do parênquima foliar, o que origina um sintoma 

denominado “folha raspada”. 

Para Oliveira (2015), a postura agregada na planta do milho acontece de 

forma recoberta por escamas que apresentam uma camada densa, em geral, na 

face adaxial das folhas, que pode conter uma centena de ovos (Figura 1). No cultivo 

de milho, conforme apresentado neste estudo, os ataques desse inseto podem 

acontecer desde o período de plântula até a fase reprodutiva.  

A colocação de ovos nas folhas é a fase inicial de ataque, onde os ovos 

apresentam tonalidade acinzentada e dão origem as larvas muito pequenas, que 

raspam a folha de milho. Esse período de ovo apresenta uma duração média de três 
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dias (RUBIN, 2009). 

 

Figura 1 – Ovos da lagarta do cartucho 

 
Fonte: Rosa (2011, p. 1) 

 

De início, de acordo com Rosa (2011), as lagartas eclodem dos ovos (Figura 

2) e se alimentam da raspa das folhas mais novas do vegetal, onde se alimenta de 

um lado somente e deixa o outro intacto, que é um dano específico da praga. Essa 

fase de larva dura de 10 a 30 dias. Quando atinge o quinto instar mede cerca de 50 

mm e a largura da cápsula cefálica varia entre 2,70 e 2,78 mm. 

  

Figura 2 – Lagartas recém-eclodidas dos ovos 

 
Fonte: Rosa (2011, p. 1) 

 

Conforme as lagartas crescem também vão aumentando os danos nas folhas 
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e no cartucho do milho. A lagarta já desenvolvida chega a medir em média 5 cm de 

comprimento, onde se reconhece o inseto pela marca em “Y” invertido na cabeça 

(Figura 3), as 3 linhas longitudinais dorsais branco-amareladas e os pontos pretos no 

corpo (ROSA 2011). 

 

Figura 3 – Lagarta do cartucho com “Y” invertido na cabeça 

 
Fonte: Rosa (2011, p. 1) 

 

Conforme foi relatado, no início da fase larval o inseto raspa o limbo foliar das 

folhas jovens e fica somente a epiderme membranosa, onde depois passa a se 

alimentar as folhas do cartucho e estas podem ser destruídas totalmente. O 

consumo de uma lagarta do primeiro ao quinto ínstar, respectivamente, é de 0,1%, 

0,6%, 1,1%, 4,7%, 16,3% e 77,2% (OLIVEIRA, 2015).  

Nas infestações tardias da planta do milho, as larvas atacam as espigas e 

destoem o colmo e os grãos, o que favorece a ocorrência de patógenos que causam 

podridões (VALICENTE et al., 2004).  

Para Oliveira (2015), analisando-se a importância econômica do milho e um 

dos propósitos para o milho doce é o consumo in natura, assim, a maior 

suscetibilidade que resulta no incremento do ataque na cultura é a rejeição do 

produto final pelo consumidor, pois o mesmo é destinado à industrialização. Após a 

fase de colheita, o milho doce é selecionado, onde se descartam as espigas que 

apresentam danos externos aparentes, tais como as brocas, machucaduras e 

podridões.  

Conforme a Spodoptera frugiperda vai se desenvolvendo fica mais agressiva 

e faz furos cada vez maiores nas folhas do milho (Figura 4), que pode acontecer a 
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destruição total dos vegetais mais novos. Desta forma, com as injúrias feitas por 

esse inseto na cultura, há reduções significativas na produtividade de grãos das 

lavouras, observado ano a ano no período de cultivo do milho e se medidas de 

controle, ou mesmo pesquisas de aperfeiçoamento dos manejos não se 

desenvolverem, há perspectiva de que os índices de produtividade sejam cada vez 

mais comprometidos, chegando-se até 100% (TOSCANO et al., 2102). 

 

Figura 4 – Danos na folha do milho 

 
Fonte: Rubin (2009, p. 19) 

 

Com o término da fase larval e conforme se apresenta a textura do solo, 

umidade e a temperatura, os insetos se inserem no solo e se transformam em pupa, 

permanecendo nesse estágio de 7 a 37 dias, que pode alongar essa fase em 

temperaturas mais baixas, emergindo assim, a mariposa na fase adulta, conforme se 

visualiza na Figura 5 (RUBIN, 2009). 

 

Figura 5 – Mariposa da lagarta do cartucho 

 
Fonte: Rubin (2009, p. 21) 
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Terminando o período pupal acontece a emergência em forma de mariposa, 

que pode medir em média 15 mm de comprimento e de 35 a 40 mm de envergadura, 

com uma tonalidade pardo-escura nas asas anteriores e uma cor branco-

acinzentada nas asas posteriores. Nesta fase, o inseto possui longevidade numa 

média de 14 dias, em que a etapa de oviposição fica na média de 7 dias (OLIVEIRA, 

2015).  

Encontra-se a mariposa da lagarta do cartucho, durante o dia, na folhagem 

próxima ao solo ou nas folhas fechadas do cartucho da planta, que há diferenciação 

entre o macho e a fêmea. O corpo de ambos é de coloração cinza, as manchas das 

asas anteriores do macho são mais claras, sendo essas manchas em ambos de 

coloração marrom (RUBIN, 2009).  
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3 CONTROLE BIOLÓGICO E QUÍMICO DA LAGARTA DO CARTUCHO 

3.1 CONTROLE BIOLÓGICO DA SPODOPTERA FRUGIPERDA  

O uso de parasitoides, predadores e patógenos no combate as pragas que 

atacam as lavouras brasileiras é denominado controle biológico. Os 

entomopatógenos como o baculovírus são formas eficientes de combater 

adequadamente a Spodoptera frugiperda.  A vantagem de uso desses bioinseticidas 

está na sua especificidade, compatibilidade com outros inimigos naturais e em 

prover segurança aos seres humanos, além disso, não poluem os rios, nascentes, 

sem toxicidade para os aplicadores e agregam valor ao produto final (VALICENTE; 

TUELHER, 2009). 

Entre os vírus patógenos, segundo Valicente e Tuelher (2009), os baculovírus 

são os mais pesquisados para ação de controle contra insetos nas lavouras de 

milho. Isso se deve a potencialidade de ser usado para controlar as pragas e tem-se 

conhecimento de mais de 20 grupos de vírus patogênicos a insetos. Os baculovírus 

são da família Baculoviridae, que possuem uma simples fita dupla circular de DNA 

que age em uma quantidade grande de artrópodes e possui os gêneros 

nucleopoliedrovírus (NPV) e granulovírus (GV). Todas as formas de baculovírus 

apresentam estrutura de um capsídeo coberto de forma arredondada.  

A lagarta do cartucho é um dos insetos-praga que mais afeta a cultura de 

gramíneas cultivadas, como exemplo, o milho, tendo-se altos níveis de 

desfolhamento. O método de controla mais usado é o químico, porém, com a 

preocupação de desequilíbrio no meio ambiente, o controle biológico por meio de 

parasitoides é uma alternativa viável. Nas regiões brasileiras, os principais 

parasitoides encontrados são das espécies: Campoletis flavicincta, Diadegma sp., 

Ophion flavidus (Ichneumonidae); Apanteles marginiventris, Chelonus sp. 

(Braconidae); Archytas incertus, Archytas marmoratus e Lespesia sp. (Tachinidae) 

(DEQUECH et al., 2004). 

Atualmente, os órgãos de pesquisa e apoio ao campo preocupam-se com a 

incidência de resistência dos grupos de insetos, principalmente com a utilização de 

produtos químicos, conforme se verifica em algumas regiões do Brasil, bem como a 

diminuição dos diversos meios para controlar biologicamente os insetos e pragas de 
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cultivos, consequentemente, pelo uso incorreto de pesticidas. O interesse na 

redução de uso de produtos fitossanitários é constante, estimulando-se o 

planejamento e controle de forma integrada das pragas, tal tendência demonstra que 

é necessário melhorar os métodos de pesquisa da atuação dos patógenos naturais 

que atuam no ecossistema e são inimigos naturais de pragas como a lagarta 

cartucho. Entre os métodos utilizados, tem-se o embasamento de uso de gaiolas 

protetoras de pragas, que preservam de seus inimigos naturais, técnica esta 

denominada de „exclusão por uso de gaiolas‟ (FIGUEIREDO et al., 2006). 

Na visão da EMBRAPA (2014), o Manejo Integrado de Pragas (MIP) é um 

meio de controle de lagartas que apresenta resultados favoráveis quanto à 

economia, nível ecológico e social. O MIP se embasa no monitoramento de insetos 

que atacam as culturas brasileiras, classificando o que é praga primária e 

secundária; o que se considera inimigo natural e os considerados fundamentais para 

a tomada de decisão do que e quando aplicar. O monitoramento pode ser usado em 

todas as infestações de pragas, desde os que afetam a fase inicial até a espiga do 

milho. Além disso, tem-se outra estratégia, que hoje em dia usa se muito, sendo o 

tratamento de sementes antes da semeadura, principalmente naquelas áreas que 

possuem um histórico constante de ataques de uma safra para outra. 

No Brasil, de acordo com Figueiredo et al. (2006), os inimigos naturais da 

Spodoptera frugiperda são os predadores e parasitoides de ovos e de larvas, entre 

os quais se destacam: Doru luteipes Scudder (Dermaptera: Forficulidae), que 

parasita o ovo ou a larva na fase inicial é o Chelonus insularis (Cresson) 

(Hymenoptera: Braconidae) e os parasitas que atacam larvas são Eiphosoma 

laphygmae (Costa Lima) (Hymenoptera: Ichneumonidae), o Campoletis flavicincta 

(Ashmead) (Hymenoptera: Ichneumonidae), o Exasticolus fuscicornis (Cameron) 

(Hymenoptera: Braconidae), o Cotesia marginiventris (Cresson) (Hymenoptera: 

Braconidae), o Eiphosoma vitticole (Cresson) (Hymenoptera: Ichneumonidae), 

Pristomerus spinator (Fabricius) (Hymenoptera: Ichneumonidae) e  também o uso de 

Archytas incertus (Macquart) (Diptera: Tachinidae).  

Em menor quantidade, coletaram-se no milho, mais precisamente em suas 

folhas, predadores que agem na lagarta do cartucho, como Orius sp. (Heteroptera: 

Anthocoridae), Coccinellidae, Formicidae, Coleoptera, Heteroptera, Araneae e 

Hymenoptera; e vespas, gênero Polistes, também foram detectadas na fase de 
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retirar as gaiolas para análise, que foram atraídas devido à existência de substâncias 

que foram exaladas a partir de vegetais danificados ou das próprias lagartas iscas 

(FIGUEIREDO et al., 2006).  

As espécies do gênero Polistes spp. são importantes para controlar as pragas 

agrícolas, como o inseto Spodoptera frugiperda, pois há um numero de indivíduos 

necessários a sua alimentação. Contudo, ainda são necessários mais estudos para 

avaliar seu comportamento frente aos cultivos. Sugere-se a colocação de grupos de 

P. simillimus no cultivo de gramínea como forma de manejo de insetos. Porém, 

considera-se a atuação de agentes naturais nas lavouras, que são responsáveis 

pelos baixos índices de dano, nos tratamentos em que o inseto protegeu-se por 

período inferior a 10 dias. Essa forma de utilização de colônias não altera de forma 

significativa o número de plantas no parcelamento em decorrência da colheita no 

ponto de silagem. Contudo, ao calcular-se a matéria seca das plantas, que é um dos 

parâmetros de medição da produtividade de silagem, os valores ficaram entre 6.780 

a 12.860 kg ha-1 (FIGUEIREDO et al., 2006).  

O uso de gaiolas também foi avaliado no rendimento do híbrido em Sete 

Lagoas (MG), onde a matéria seca foi em média de 12.500 kg ha-1, apresentando-se 

maiores quantidades de matéria seca que variaram de 12.860 a 10.540 kg ha-1. 

Estes valores foram obtidos de parcelamentos em que a lagarta do cartucho 

permaneceu protegida por menos tempo, estando sujeita a ação de inimigos 

naturais por um tempo maior. Em contrapartida, caso haja manutenção de proteção 

da lagarta do cartucho no interior das gaiolas por algum tempo, como na média de 

14 até 16 dias, como feito no decorrer da pesquisa em que há menor produtividade 

de matéria seca (GOMES et al., 2002). 

3.2 CONTROLE QUÍMICO DA SPODOPTERA FRUGIPERDA  

De acordo com Valicente e Tuelher (2009), para controlar o ataque de 

lagartas do cartucho em safras de milho realizam-se aplicações de inseticidas 

químicos, onde a escolha por determinado produto nem sempre leva em 

consideração o grau de seletividade aos agentes de controle biológico, pois algumas 

vezes, são feitas de 10 a 14 aplicações nas culturas.   

Para Wangen et al. (2015), os produtos químicos que apresentam amplo 
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espectro de ação para o controle de pragas podem provocar provoca três 

fenômenos ecológicos: o ressurgimento da praga alvo; surtos de pragas 

consideradas secundárias; e a ação de resistência aos inseticidas em que o inseto 

vai sofrendo mutação. Tais fenômenos se relacionam de forma direta com a 

perturbação do controle natural em função de ficar dependente ao inseticida, com 

dificuldade de livra-se do mesmo. Tem-se assim, um problema de ordem mundial, 

que contribui para o aumento de problemas econômicos e ecológicos, com 

constante interesse e pesquisas para lançamento de produtos seletivos no controle 

de pragas como a lagarta do cartucho. 

Em uma pesquisa de experimento realizada por Wangen et al. (2015), 

constatou-se que os inseticidas Lambda-cialotrina utilizado juntamente com 

Chlorantraniliprole, Metoxifenozida e Cipermetrina reduziram o número de lagartas 

vivas frente a testemunha em pelo menos uma análise. Porém, nenhum dos 

produtos apresentou eficiência mínima de controle de 80%, em nenhuma das 

análises de controle da lagarta do cartucho. 

Para controlar o ataque de lagartas do cartucho nas safras de milho 

brasileiras utilizam-se principalmente os produtos químicos. No grupo de reguladores 

do crescimento da larva, é muito usado o lufenuron, que possui boa eficiência no 

controle de lagartas, pouca intoxicação de mamíferos e elevada seletividade a 

inimigos naturais, bem como quando usado nas condições de casa-de-vegetação, 

possui bom potencial ao interagir com o silício e possibilita o emprego de subdoses 

no manejo de Spodopetra frugiperda (NERI et al., 2005).  

A planta do milho absorve o silício do solo na forma de ácido silícico e este é 

depositado na parede celular, que possui efeitos benéficos para as plantas, como no 

caso de problemas fitossanitários, onde consegue aumentar a resistência do vegetal 

quando sofre ataque de insetos e patógenos, bem como consegue elevar o teor de 

clorofila das folhas, a metabolização e a tolerância da planta frente ao estresse 

abiótico, diminuindo-se o acamamento e proporciona ganhos de produtividade de 

grãos (NOJOSA et al., 2006). 

Em uma pesquisa realizada por meio de experimento em lavoura de milho, 

que apresentava a presença de silício na planta, utilizou-se o lufenuron em meia 

dose (7,5mL i.a. ha-1) através de pulverização, onde os vegetais foram menos 

injuriados e apresentaram perfurações arredondadas e lesões em algumas folhas 



 

 

 

24 

apenas. Também houve resultado parecido dessa interação, em que se reduziu a 

dosagem do inseticida pela metade. O milho que recebeu somente silício apresentou 

grandes lesões em várias folhas, que foram feitas pela lagarta do cartucho devido à 

migração das plantas susceptíveis para as resistentes, onde ocorreu elevada 

infestação dessa praga em todo o experimento e provocou uma resistência. Ainda 

assim, não há exclusão da possibilidade dos vegetais que receberam somente o 

silício terem se mostrado resistentes em outras condições ambientais (NERI et al., 

2009). 

Segundo Gomez e Ávila (2001), no caso de inseticidas que possuem ação 

fisiológica como o teflubenzuron, triflumuron, e diflubenzuron, nas dosagens de, 

respectivamente, 10, 15 e 30 g ha-1, houve um controle eficaz de lagartas do 

cartucho já no quarto dia após a aplicação. O mesmo aconteceu com o uso de 500 g 

ha-1 de triclorfon. O carbaril, cuja recomendação é de 1.040 g ha-1 também se 

mostrou eficiente com as dosagens de 800, 600 e 400 g ha-1, sendo que na última 

dose teve decréscimo no efeito de choque. Porém, na dosagem de 200 g ha-1 não 

houve eficiência de combate da praga, confirmando-se por inferência.  

Utilizando-se 200 g ha-1 de profenofós há controle eficiente da lagarta do 

cartucho, porém, doses menores desse produto não evidenciaram o mesmo 

resultado. O tiodicarbe, na dose de 70 g ha-1 e os piretróides lambdacialotrina, 

betaciflutrina e ciflutrina, nas doses de 3,75, 5 e 10 g ha-1, respectivamente, também 

tiveram bons resultados no controle químico da lagarta do cartucho e o mesmo 

aconteceu com o uso de  protiofós e metamidofós nas doses de 375 e 180 g ha-1, 

respectivamente (GOMEZ; ÁVILA, 2001). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conseguiu-se apresentar os estudos referentes aos objetivos propostos, 

principalmente quanto ao ciclo de vida da lagarta do cartucho e as formas de 

controle biológico e convencional para que haja maior produtividade de grãos nas 

lavouras de milho.  

Esta cultura possui fatores determinantes para obtenção e fornecimento de 

nutrientes, tais como o nitrogênio, que é essencial na formulação dos aminoácidos 

conexos; proteína; clorofila; e diversas enzimas que são responsáveis pelo 

crescimento e o desenvolvimento da parte aérea e da organização radicular. Além 

disso, há o ciclo produtivo do milho (germinação e emergência; crescimento 

vegetativo; florescimento; frutificação; maturidade), que vem sendo cada vez mais 

semeado no sistema de plantio direto. 

A espécie Spodoptera frugiperda também denominada lagarta do cartucho na 

fase larval alimenta-se da raspa das folhas mais novas do milho, sendo um lado 

somente e o outro fica intacto, que é a epiderme membranosa. Após passa a se 

alimentar das folhas do cartucho e estas podem ser destruídas totalmente. Viu-se 

que o consumo de uma lagarta do primeiro ao quinto ínstar, respectivamente, é de 

0,1%, 0,6%, 1,1%, 4,7%, 16,3% e 77,2% aproximadamente. Quando a infestação é 

tardia, as larvas atacam as espigas e destoem o colmo e os grãos, o que favorece a 

ocorrência de patógenos que causam podridões. 

Enfim, tanto o uso de controle biológico como químico (mais utilizado nas 

safras brasileiras) para conter a infestação da lagarta do cartucho na cultura do 

milho necessita de mais pesquisas, pois esses insetos vêm apresentando resistência 

e cada vez mais prejudica a produtividade de grãos. 
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