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RESUMO 

 
Objetivou-se com este trabalho avaliar a eficiência de híbridos de milho com 
diferentes tecnologias Bt no controle da Spodoptera frugiperda. O experimento foi 
conduzido na fazenda Hawai, em Campo Novo do Parecis – MT. O delineamento foi 
em blocos casualizados, sendo sete tratamentos, que consistiram em cinco 
cultivares de híbridos de milho Bt e duas cultivares de milho convencional, sendo um 
a cultivar convencional utilizadas aplicações inseticidas. As variáveis avaliadas 
foram: altura de planta, altura da inserção de espiga, comprimento e largura da 
folha, comprimento e diâmetro da espiga, massa de mil grãos e produtividade de 
grãos. O monitoramento da S. frugiperda foi avaliado semanalmente após a 
emergência do milho, estendendo-se até duas semanas após o pendoamento das 
plantas de milho, através da escala visual de notas, com variação entre 0 e 9. Os 
dados foram submetidos à análise de variância por meio do teste F e feitas 
comparações das médias, as variáveis que não apresentaram pressupostos foi 
analisado por teste não paramétrico. Os danos provocados pela Spodoptera 
frugiperda foram mais severos no híbrido convencional sem aplicação inseticida do 
que nos híbridos transgênicos e convencional com aplicação inseticida. O híbrido 
convencional com aplicação inseticida obteve resultados similares ao híbrido 
transgênico Herculex. É notória a perda de tecnologia e as lagartas Spodoptera 
frugiperda estão mais resistentes. 
 
Palavras-chave: Spodoptera frugiperda. Perda de tecnologia. Milho Convencional. 

Transgênicos. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The objective of this work was to evaluate the efficiency of corn hybrids with different 
Bt technologies in the control of Spodoptera frugiperda. The experiment was 
conducted at the Hawaii farm in Campo Novo do Parecis - MT. The experimental 
design consisted of five cultivars of Bt maize hybrids and two conventional maize 
cultivars, one of which was the conventional cultivar, with insecticidal applications. 
The evaluated variables were: plant height, spike insertion height, leaf length and 
width, ear length and diameter, one thousand grain mass and grain yield. Monitoring 
of S. frugiperda was evaluated weekly after maize emergence, extending up to two 
weeks after maize planting through the visual grading scale, with variation between 0 
and 9. The data were submitted to analysis of variance by means of the F test and 
comparisons were made of the means, the variables that did not present 
assumptions were analyzed by non-parametric test. Damage caused by Spodoptera 
frugiperda was more severe in the conventional hybrid without insecticidal application 
than in transgenic hybrids and conventional with insecticidal application. The 
conventional hybrid with insecticidal application obtained results similar to the 
Herculex transgenic hybrid. The loss of technology is noticeable and Spodoptera 
frugiperda caterpillars are more resistant. 
 
Key words: Spodoptera frugiperda. Loss of technology. Conventional Maize. 
Transgenic.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho (SISTEMA FAEP, 2016), 

tendo uma produção de 80.786,2 milhões toneladas na safra 2017/2018 e de 

90.950,4 milhões toneladas na safra 2018/2019. No Brasil, o milho é cultivado em 

todo o território nacional, em duas safras (primeira safra e safrinha), onde a maior 

concentração da produção é na região Centro-Sul, tendo o estado do Mato Grosso 

como o maior produtor nacional, representando 30,50% da produção nacional na 

2018/2019 segundo a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (2018).  

No ano de 2017, a adoção de milho transgênico na safra de inverno atingiu 

91,8% da área total semeada e a verão 82,4% da adoção, e deste total 20,7% milho 

resistente a insetos, segundo os dados da Celeres. 

A lagarta-do-cartucho é uma das espécies mais agressivas nas regiões 

tropicais das Américas, por sua ampla distribuição e sua incidência durante todo 

ano. No Brasil, é a principal praga da cultura do milho, por ataca a planta desde a 

sua emergência até o pendoamento e espigamento (CRUZ et al., 2008).   

O uso irregular e abusivo de defensivos agrícolas acarretou a ineficiência dos 

produtos químicos no controle da lagarta-do-cartucho, diminuindo em consequência 

da seleção de populações resistentes, e devido a intensificação da agricultura, 

cultivos sucessivos possibilitam a sobrevivência de elevadas populações de S. 

frugiperda e o fluxo contínuo de mariposas entre culturas hospedeiras, que 

ocasionam grandes infestações da praga, independentemente da fase de 

desenvolvimento das plantas e época de cultivo (OMOTO et al., 2013). 

O uso de híbridos transgênicos com atividade inseticida representa uma 

alternativa no controle da lagarta-do-cartucho, visando minimizar os danos causados 

por essa praga. No entanto, o uso de híbridos Bt é essencial que haja área de 

refúgio afim de evitar resistência da praga (DIEZ-RODRIGUES e OMOTO, 2001) 

No Brasil, ainda existem muitas dúvidas a respeito da resistência de lagarta-

do-cartucho (Spodoptera frugiperda) as tecnologias Bt, devido ao ataque desta 

praga na lavoura do milho pode ocasionar perda na produtividade de até 60% de-

pendendo da cultivar e da época em que o ataque se verifica, principalmente pela 

dificuldade em seu controle (CRUZ et al., 2008).  
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Objetivou-se com esta pesquisa avaliar a resposta de diferentes híbridos de 

milho no controle da lagarta-do-cartucho em Campo Novo do Parecis-MT. 

 

  



11 
 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A CULTURA DO MILHO 

 

A agricultura brasileira é composta por diversas culturas no cenário de larga 

escala e cultivo familiar. A cultura do milho ocupa posição de destaque, devido estar 

presente nas propriedades rurais e por seu valor de produção, sendo superado 

apenas pela soja. O milho é uma importante fonte de renda para os agricultores e 

também é uma fonte de insumos para os criadores de animais por ser componente 

de rações (CRUZ et al., 2011). 

Seu principal destaque é a versatilidade, pois se adapta a diferentes sistemas 

de produção e devido sua grande produção de fitomassa, torna-se uma cultura 

fundamental em programas de rotação e sucessão de culturas em Sistemas de 

Plantio Direto envolvendo ou não Sistemas de Produção de Integração Lavoura-

Pecuária (CRUZ et al; 2010). 

O cultivo do milho pode ser realizado na safra e/ou em segunda safra, 

todavia, na região Centro-Oeste seu cultivo ocorre em segunda safra, (EMBRAPA, 

2015). Na região de Campo Novo do Parecis a semeadura do milho ocorre entre os 

dias 20 de janeiro a 10 de março, com picos de concentração durante o mês de 

fevereiro (SILVA et al. 2015). 

Por suas características fisiológicas, a cultura do milho possui alto potencial 

produtivo (CRUZ et al., 2006) o que garante sua grande expansão no território 

brasileiro, sendo responsável por 15.215,9 mil hectares de área de milho, 

considerando a soma das áreas semeadas na primeira e segunda safras (CONAB, 

2016). 

Um dos fatores que podem afetar o rendimento e a qualidade da produção é a 

incidência de pragas; podendo acarrear prejuízos à lavoura e à produção, com 

importante impacto econômico (FERNANDES et al., 2003). 

Segundo Ávila et al. (1997) o ataque da lagarta-do-cartucho pode ocorrer 

desde a fase de plântula até as fases de pendoamento e espigamento do milho. No 

início do ataque, as lagartas jovens consomem parte das folhas e mantêm a 

epiderme intacta, caracterizando o sintoma de raspagem. Lagartas maiores 
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perfuram as folhas e de desenvolvem nas folhas centrais da região do cartucho, o 

qual pode ser totalmente destruído. 

 

2.2 RESISTÊNCIA DE PLANTAS NO CONTROLE DE Spodoptera frugiperda 

 

Segundo Diez-Rodrigues e Omoto (2001) investindo simultaneamente no 

plantio de refúgio (plantio de áreas de milho não Bt adjacentes à plantação de milho 

Bt) e em outras práticas como a dessecação antecipada seguida de inseticida, 

controle de plantas daninhas, tratamento de sementes, monitoramento seguido de 

inseticida e rotação de culturas, o produtor conseguirá garantir a longevidade da 

tecnologia. 

Um dos grandes desafios do uso de plantas geneticamente modificadas 

expressando proteínas Bt é a evolução da resistência nas populações de insetos 

pragas alvo da tecnologia, devido à pressão de seleção exercida pela expressão 

contínua das proteínas pelas plantas Bt. A resistência é característica genética do 

inseto em tolerar doses que são letais para maior parte dos indivíduos que formam a 

população da praga. Insetos resistentes podem estar presentes no ambiente antes 

mesmo da tecnologia ser utilizada (MONSANTO, 2015). 

A quebra de resistência por parte da S. frugiperda pode vir ocorrer no milho 

transgênico, este fato, é devido as populações de insetos-pragas alvo da tecnologia 

apresentarem resistência devido à pressão de seleção exercida pela expressão 

contínua das proteínas pelas plantas Bt. Outro fato, é a implantação errônea áreas 

de refúgio, bem como a falta de rotação de culturas, que consistem em técnicas 

indispensáveis para garantir a longevidade dessa tecnologia (SHELTON et al., 2000 

e MONSANTO, 2015). 

No intuito de minimizar os prejuízos provocados pela S. frugiperda, o uso de 

inseticidas químicos é muito comum, todavia, muita das vezes não produz o efeito 

esperado, o que aumenta os riscos de contaminação ambiental e a elevação de 

custos de produção (MENDES et al., 2011). 

Neste contexto, o uso de plantas transgênicas com atividade inseticida 

apresenta-se como alternativa de controle desta praga, visando diminuir os danos 

causados por insetos-praga em lavouras de milho (MENDES et al., 2009). Com o 

avanço da biotecnologia, a introdução do gene da bactéria Bacillus thuringiensis (Bt) 
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em plantas de milho surgiu como uma ferramenta no controle desta praga, (LOPES 

et al., 2010).  

A eficácia e especificidade das cepas de Bt e suas toxinas no controle de 

insetos-praga, favoreceu a formulação de biopesticidas à base deste patógeno e, 

foram colocados no mercado mundial, sendo atualmente responsáveis por mais de 

90% do faturamento com bioinseticidas (POLANCZYK e ALVES, 2005).  

Essa bactéria produz uma toxina inseticida específica para larvas de alguns 

insetos. A toxicidade dessas proteínas tem alta especificidade para cada grupo de 

inseto. (MENDES et al., 2009). As larvas ao se alimentaram do milho Bt tem sua 

sobrevivência reduzida, uma biomassa menor, o que configura um nível de dano 

causado a planta menos intenso ao se comparar àquelas que se alimentam de 

plantas convencionais, independentemente da idade da lagarta, (LOPES et al., 

2010). Corroborando com estes autores, Mendes et al., (2011) relataram que as 

larvas de Spodoptera frugiperda apresentam menor sobrevivência nas primeiras 48 

horas de alimentação na maioria dos híbridos de milho Bt que expressam a toxina 

Cry 1A(b), em comparação ao milho convencional. 

Para Moraes (2014), uma planta resistente é considerada ao proporcionar 

um efeito adverso sobre a população de uma ou mais espécies de insetos-praga. O 

mesmo autor, classifica a resistência de plantas quanto ao mecanismo em: 1) 

quando altera negativamente as características biológicas do desenvolvimento do 

inseto, é chamada antibiose; 2) não preferência ou antixenose ocorre quando a 

planta é menos utilizada ou preferida para alimentação, oviposição ou; e 3) a 

tolerância que é caracterizada quando a variedade é menos danificada do que as 

demais em igualdade de condições. Para Vendramim e Guzzo (2009) os principais 

efeitos nos insetos decorrentes da ingestão de alimento que causam antibiose são o 

prolongamento e mortalidade das fases imaturas, redução de tamanho e peso das 

fases imaturas e adultas e redução da fecundidade e fertilidade nos adultos. 

Estão liberados para comercialização as tecnologias que expressam 

diferentes toxinas, como o Yieldgard®, o Herculex® e o Agrisure®. Estas tecnologias 

visam o controle de pragas-alvo, as quais incluem três espécies: a Spodoptera 

frugiperda do milho (LCM), Spodoptera frugiperda; a lagarta-da-espiga do milho 

(LEM), Helicoverpa zea; e a broca da cana-de-acúcar (BCA), Diatraea saccharalis 

(MENDES et al., 2009). 
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No contexto de se adotar um conjunto de cultivares melhoradas, com 

insumos e técnicas de cultivos adequados fez com que o rendimento das lavouras 

crescesse progressivamente (CRUZ e PEREIRA FILHO, 2009).  As 

plantas Bt exercem uma pressão bem mais elevada de seleção sobre as populações 

de insetos-praga que são alvo do controle devido à expressão contínua das toxinas 

inseticidas ao longo do período de desenvolvimento da cultura. Isso faz com que o 

risco de desenvolvimento de resistência de pragas às tecnologias Bts seja maior 

(ABRASEM, 2016). O que se torna necessário o estudo da resistência do milho à 

Spodoptera frugiperda. 

Hernandez (1988), Bohorova et al. (1996), Dias et al. (1999), Silva-Werneck 

et al. (2000), Arango et al. (2002), Uribe et al. (2003) citado por POLANCZYK e 

ALVES, (2005) discorreram que em estudos iniciais, com milho Bt foi constatado 

eficiência no controle de S. frugiperda. Isto conclui que, é necessário o estudo sobre 

as novas tecnologias que estão sendo empregadas no cenário agronômico 

brasileiro, uma vez que, essas tecnologias forem utilizadas de forma incorreta, pode-

se induzir a resistência da praga ao Bt, diminuindo o controle da praga-alvo. 

 

2.3 LAGARTA DO CARTUCHO DO MILHO (Spodoptera frugiperda) 

 

Spodoptera frugiperda é uma praga de hábito noturno e críptico, migratória, 

endêmica do Hemisfério Oeste (MARTINELLI et al., 2007), relatada pela primeira 

vez na Georgia, Estados Unidos. O desenvolvimento de S. frugiperda é do tipo 

holometabólico, compreendendo as fases de ovo, lagarta, pupa e adulto. O período 

de incubação dos ovos varia em função principalmente da temperatura, sendo a 

média em torno de dois a quatro dias, o período larval dura entorno de 12 a 30 dias, 

e o período de pré-pupa e pupa pode durar apenas um dia, quando a temperatura é 

elevada e em períodos amenos pode durar até cinco dias. O ciclo completo pode 

durar de 30 dias a 50 dias dependendo do clima (CRUZ, 1995). 

Inúmeras pragas atacam a cultura do milho, todavia a S. frugiperda 

popularmente conhecida como lagarta-do-cartucho do milho, lagarta militar, é 

considerada a praga principal desta cultura (CRUZ et al., 2011). S. frugiperda 

mesmo sendo considerada a principal praga da cultura do milho, é um inseto-praga 

que ataca outras culturas de importância econômica. É uma praga polífaga, que 
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ataca mais de 60 variedades de plantas, distribuídas em mais de 20 famílias 

botânicas, são relatadas como hospedeiras desse inseto (CRUZ, 1995). 

É uma praga que ocorre todos os anos, em todas as regiões produtoras de 

milho, e em todas as fases de desenvolvimento da planta de milho, (CRUZ et al., 

2011). O ataque desta praga é mais comum no período vegetativo da planta, 

provocando injúrias foliares, todavia, também tem se observado o ataque no pendão 

e na espiga durante o estádio reprodutivo (OTA et al., 2011). 

Sérios danos têm sido provocados pela Spodoptera frugiperda na cultura do 

milho, especialmente pela dificuldade de seu controle (OTA et al., 2011) acarretando 

quedas na produtividade, podendo atingir 60% dependendo da cultivar e da época 

em que ocorre (CRUZ, 2008).  

O ataque dessa praga nos últimos anos vem aumentando gradativamente, 

destacando-se como causas principais para esse incremento a ampla área cultivada 

com milho e o desequilíbrio ecológico ocasionado por repetitivas aplicações de 

inseticidas. O controle químico dessa praga é dificultado quando o ataque ocorre em 

estágios mais avançados de desenvolvimento da planta, pois não se consegue 

entrar com os equipamentos usuais na lavoura (GALLO et al., 2002). 

O controle da S. frugiperda é feito através do uso de inseticidas sintéticos, 

uso de cultivares resistentes e por plantas geneticamente modificadas (CRUZ et al. 

2011). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na fazenda Hawai, em Campo novo do Parecis – 

MT, cujas coordenadas geográficas são latitude S 13º 17’ 22.45’’ S, longitude 58º 04’ 

05.19’’ O e altitude média de 496 m. O solo da área experimental foi classificado 

como Latossolo Vermelho distrófico típico, muito argiloso (68% de argila) (SANTOS 

et al., 2013). Clima classificado por Köppen e Geiger de Aw, que consistia em clima 

tropical com estação seca no inverno e chuvas concentradas no verão, temperatura 

média de 23,7 °C e a pluviosidade média anual de 1945 mm (LIRA, 2011). 

O delineamento foi em blocos casualizados com sete tratamentos e quatro 

repetições. Os tratamentos testados foram cinco híbridos transgênicos e dois 

híbridos convencionais, onde o DKB 175 foi realizado controle químico inseticida e o 

DKB 399 foi testemunha sem o uso inseticida (Tabela 1). Cada parcela experimental 

foi composta por 7 linhas com área de 3,15 x 5m, sendo considerada área útil as 5 

linhas centrais. O espaçamento entre linhas foi de 0,45 m com 3 plantas por metro 

linear.  

 

Tabela 1: Tratamentos utilizados para a safra 2018, Campo Novo do Parecis-MT. 

Híbridos 
Gene 

Introduzido 
Tipo de 
híbrido 

Ciclo Controle 

Herculex® 
Cry34Ab1, 
Cry35Ab1, 
tapinha, Cry1F. 

HS Precoce 

Resistência a insetos 
coleópteros, lagarta da 
raiz do milho. Tolerância 
a glufosinato e 
resistência a 
lepidópteros. 

Viptera® 
Cry1Ab, 
mCry3A, 
VIP3Aa20 

HS Precoce 

Resistência ao glifosato, 
resistência a lepidópteros 
e coleópteros. 

Vt PRO 3™® 
Cry1A.105, 
Cry2Ab2, 
Cry3Bb1 

HS 
Superpre-
coce 

Principais lagartas de 
parte aérea e larva-
alfinete. 

PowerCore® 
Cry1F, 
Cry1A.105, 
Cry2Ab2 

HS 
Superpre-
coce 

Lepidópteros de parte 
aérea e, lagartas de solo. 

Leptra® 

Junção da 
Agrisure 
Viptera, 
YieldGard, 
Herculex 

HS 
Superpre-
coce 

Amplo espectro no 
combate do complexo de 
lagartas. 
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DEKALB 175 - HS Precoce - 
DEKALB 399 - HS Precoce - 

Fonte: ISAAA, 2018. 

 

A semeadura foi realizada manualmente, no dia 10/02/2018, na safrinha em 

sucessão a soja. A adubação foi realizada conforme a recomendação da cultura e 

conforme a análise de solo, portanto, foi aplicado 30-80-60 Kg ha-1 de NPK. Os 

demais manejos, como controle de plantas daninhas e controle de doenças foram 

realizados segundo apresentado na Tabela 2. Para o controle de insetos não foram 

realizados nenhuma aplicação, para não interferir no experimento. 

 

Tabela 2: Manejos utilizados na cultura do milho durando o desenvolvimento do 

experimento, Campo Novo do Parecis-MT, Safra 2018. 

Estádios 
do Milho 

Aplicação Ingrediente Ativo Dose 

Sementes 
Tratamento 

de sementes 

Abamectina 500 g L-1 
100 mL pc -1 100 

Kg sementes 
 

Tiametoxam 350 g L-1 
Metalaxil-M 20 g L-1 

 
Pré-

emergente 
Herbicida 

Glifosato Potássico 620 g L-1 2,2 L pc-1 ha 
Saflufenacil 700 g Kg-1 70 g pc-1 ha 

V2 Herbicida 
Atrazina 400 g L-1 

 
5 L pc-1 ha 

V3 
Adubação de 

cobertura 
Ureia 45% 150 Kg ha-1 

V4 Fungicida 
Azoxistrobina 200 g L-1  

Ciproconazol 80 g L-1 + Agral 
0,3 L pc-1 ha+ 
0,4 L pc-1 ha 

V5 
Adubação de 

cobertura 
Ureia 45% 50 Kg ha-1 

V7 Fungicida 
Piraclostrobia 260 g L-1 

0,5 L pc-1 ha 
Epoxiconazol 160 g L-1 

 

As variáveis avaliadas foram: a) altura de planta (AP) que foi mensurada a 

partir do nível do solo até a inserção da última folha (folha bandeira) com o auxílio de 

uma trena milimétrica; b) altura de inserção de espiga (AE) mediu-se a distância 

entre o colo da planta a inserção da espiga principal com o auxílio de uma trena 

milimétrica; c) o diâmetro da espiga (DE) foi obtido a partir do diâmetro médio das 

espigas, em milímetro (mm), obtido na parte do meio da espiga, com uso de 

paquímetro; d) o comprimento da espiga (CE) foi determinado a partir do 
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comprimento médio, medindo-se de ponta a ponta da espiga sem palha, em 

centímetros (cm), com o auxílio de uma trena milimétrica; f) massa de mil grãos 

(MMA) foi realizado a contagem e posterior pesagem de 1000 grãos de cada 

parcela, posteriormente pesadas e os dados expressos em gramas; g) a 

produtividade de grãos (PG) foi medida em massa em kg ha-1 dos grãos resultantes 

da debulha das espigas de cada parcela útil e do total de espigas da parcela, com 

auxílio de balança eletrônica.  

Os dados foram corrigidos para 13% de umidade e a para as variáveis AP, 

AE, CE e DE foram avaliadas aleatoriamente em 20 plantas distribuídas em cada 

parcela da área experimental. 

O monitoramento da S. frugiperda foi avaliado semanalmente, a partir dos 

sete dias após a emergência (DAE) do milho (VE), estendendo-se até duas semanas 

após florescimento das plantas de milho (R2). Foram feitas estimativas visuais, ao 

acaso, de 20 plantas por parcela, através da escala visual de notas, com variação 

entre 0 e 9 (Wiseman et al., 1966). 

Três avaliadores independentes foram atribuídos às notas de danos em cada 

época de avaliação, para a obtenção das médias finais das notas sem nenhum tipo 

de tendência. A colheita foi realizada a partir do dia 20/05/2018 de acordo com o 

final de cada ciclo dos materiais, sendo colhida todas as espigas de duas linhas 

centrais úteis de cada parcela, quando os híbridos apresentaram umidade em torno 

de 18%. Posteriormente, foi avaliado a produtividade de grãos, a massa de mil grãos 

ao acaso e o rendimento de grãos (MORAES et al., 2015).   

Os dados que apresentaram os pressupostos normalidade e homogeneidade 

foram submetidos à análise de variância por meio do teste de F e feitas 

comparações das médias pelo teste de Tukey com nível de significância de 5% 

(FERREIRA, 2011), a variável que não apresentou os pressupostos foi analisado 

pelo teste não paramétrico Friedman.  

Os danos visuais foram avaliados pela escala descrita por Wiseman et al. 

(1966), conforme apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Índice de avaliação e sua descrição visual de dano causado por lagarta. 

Índice de 
avaliação 

Descrição do dano 

0 Sem danos visíveis 
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1 Pequenas perfurações em poucas folhas 
2 Pequenos danos em forma de furos em poucas folhas 
3 Danos em forma de furos em várias folhas 
4 Danos em forma de furos em várias folhas e lesões em poucas folhas 
5 Lesões em várias folhas 
6 Grandes lesões em várias folhas 

7 
Grandes lesões em várias folhas e porções comidas (dilaceradas) em 
poucas folhas 

8 Grandes lesões e grandes porções comidas (dilaceradas) em várias 
folhas; 

9 Grandes lesões e grandes porções comidas (dilaceradas) na maioria 
das folhas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 4 encontram-se os resultados da análise de variância conjunta 

para as variáveis comprimento de espiga, diâmetro da espiga, massa de mil grãos e 

produtividade de grãos de milho na segunda safra de 2018 em Campo Novo do 

Parecis – MT. Os dados indicam que houve diferenças significativas pelo teste F, 

entre os tratamentos para estas variáveis. 

  

Tabela 4: Resumo da análise de variância para as diferentes tecnologias do milho 

para o controle de Spodoptera frugiperda no período de maio a agosto de 2018 em 

Campo Novo do Parecis – MT. 

  CE (cm) DE (mm) MMG (g) PG (Kg ha-1) 

FV GL   F  

Tratamento 6 0,049 ** 0,316 ns 0,180 ns 0,000 * 
Bloco 3 0,305ns 0,404ns 0,730 ns 0,559ns  

CV (%)  5,00 5,42 13,36 3,27 
FV= fonte de variação; F= Estatística do teste F; GL= Graus de Liberdade; CV% = Coeficiente de 
variação em %; ** significativo a 1% de probabilidade (p < .01); * significativo a 5% de probabilidade e 
ns não significativo (p >= .05) pelo teste F. 

 

4.1 ALTURA DE PLANTA e ALTURA DA INSERÇÃO DA ESPIGA  

 

Para as variáveis altura de planta e altura de inserção de espiga não 

houveram diferença entre as tecnologias avaliadas para o controle da S. frugiperda. 

Araújo et al. (2011) ao estudarem o comportamento da S. frugiperda detectou que 

para as variáveis altura de planta e altura da inserção da espiga, o híbrido 

convencional apresentou maiores valores de altura de plantas e de inserção da 

espiga, em relação ao híbrido Bt. 

 

4.2 DIÂMETRO DA ESPIGA E COMPRIMENTO DA ESPIGA 

 

Para a variável diâmetro da espiga não houve diferença entre os tratamentos 

(Tabela 5). Segundo Oliveira et al. (1987) em seus estudos obtiveram que o 

diâmetro médio das espigas de 40 mm. Para Soares et al. (2000) relatam que o 

diâmetro médio de espigas depende, além das características genéticas do cultivar, 

do sistema de cultivo. O diâmetro obtido em seu trabalho, foi em torno de 45 mm, 
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equivalente àqueles obtidos no sistema convencional. Isto explica os valores desta 

variável neste trabalho. 

 

Tabela 5: Média dos híbridos de milho para diâmetro da espiga e comprimento da 

espiga, em Campo Novo do Parecis, na safra de 2018. 

Híbridos 
Diâmetro da espiga  

(mm) 
Comp. da espiga 

(cm) 

Médias 

1 DKB 399  48,735 a 14,585 b 
2 PowerCore™ 49,645 a 17,420 a 
3 Viptera® 49,855 a 15,355 ab 
4 Leptra ™ 50,305 a 16,285 ab 
5 Herculex® 47,980 a 15,285 ab 
6 VT PRO3 ® 48,655 a 15,640 ab 
7 DKB 175 48,920 a 14,830 ab 

Médias seguidas de mesma letra não se diferenciam entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.  

 

Para a variável comprimento da espiga houve diferença entre os tratamentos, 

destacando-se com maior comprimento de espiga o híbrido PowerCore™, todavia, 

não diferindo estatisticamente dos demais híbridos. Segundo Cruz e Turpin (1982) o 

comprimento médio das espigas de milho foi de 17,7 cm, o que não foi afetado pela 

infestação causada pela lagarta-do-cartucho (CRUZ e TURPIN, 1982). E em estudos 

Oliveira et al. (1987) obteve médias que variavam de 22,9 cm a 17,6 cm, tendo uma 

média de 20,8 cm. Constatando que este trabalho obteve médias inferiores aos 

apresentados por outros autores.  

 

4.3 MASSA DE MIL GRÃOS E PRODUTIVIDADE 

 

Para a variável massa de mil grãos não houve diferença entre os tratamentos 

(Tabela 6). Para a variável produtividade de grãos, o híbrido que forneceu maiores 

médias foi o Leptra™. Segundo Michelotto et al. (2011), é importante observar a 

tecnologia Bt é compreendida como protetora da produtividade, isto é, seu uso não 

acarreta o aumento da produtividade, porém, tem por finalidade proteger a planta 

das pragas para que elas possam expressar ao máximo seu potencial produtivo. 

Portanto, quanto maior o ataque das lagartas, maior será sua resposta em relação 

aos híbridos convencionais e, em casos em que não ocorrer a praga, os híbridos 



22 
 

 

transgênicos terão as mesmas produtividades que seus respectivos híbridos 

convencionais. 

 

Tabela 6: Média dos híbridos de milho para massa de mil grãos e produtividade dos 

grãos, em Campo Novo do Parecis, na safra de 2018. 

Híbridos 
Massa de mil grãos 

(g) 
Produtividade dos 

grãos (Kg ha-1) 

Médias 

1 DKB 399  253 a 5.092,006 f  
2 PowerCore™ 267 a 7.162,469 b 
3 Viptera® 292 a 6.578,796 c 
4 Leptra ™ 303 a 7.848,333 a 
5 Herculex® 235 a 5.586,729 e 
6 VT PRO3 ® 267 a 6.242,099 cd 
7 DKB 175 256 a 5.943,951 de 

Médias seguidas de mesma letra não se diferenciam entre si pelo teste, pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.  

 

4.4 ANÁLISE VISUAL 

 

Os danos provocados por Spodoptera frugiperda foram mais severos no 

híbrido convencional sem aplicação inseticida do que nos híbridos transgênico e 

convencional com a aplicação inseticida (Tabela 7). Estes valores foram 

representados por plantas com poucas folhas raspadas a plantas com furos em 

poucas folhas para os híbridos Bt, plantas com grandes lesões e furos em várias 

folhas para híbridos convencionais. 

 

Tabela 7: Médias de notas de danos de ataque de Spodoptera frugiperda em 

híbridos de milho convencionais e transgênicos, na safra 2018, em Campo Novo do 

Parecis-MT. 

Tratamentos Médias 

1 DKB 399  5,55 a 
2 PowerCore™ 2,95 b 
3 Viptera® 1,90 d 
4 Leptra ™ 2,90 c 
5 Herculex® 3,55 b 
6 VT PRO3 ® 2,85 c 
7 DKB 175 3,80 b 

Médias seguidas de mesma letra não se diferenciam entre si pelo teste não paramétrico Friedman com 
nível de significância de 5%. 
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Utilizando o índice de dano descrito por Wiseman et al. (1966) (Tabela 7) 

verificou-se que o tratamento com o maior dano foi o milho convencional sem 

aplicação inseticida e o tratamento com o menor dano foi o híbrido contendo a 

tecnologia Viptera®. Nos demais híbridos foi constatado as lagartas chegaram a 

testar este híbrido, todavia, o consumo alimentar não acarretou danos severos para 

essas plantas. Entre os híbridos PowerCore™, Herculex® e milho convencional com 

aplicação inseticida, observou-se que essas tecnologias não diferiram na média dos 

híbridos, tendo que, os danos foram perceptíveis.  

Michelotto et al. (2011) avaliaram os danos ocasionados pela S. frugiperda 

em híbridos comerciais de milho nas versões convencional e transgênica seguindo o 

índice de dano descrita por Wiseman et al. (1966). Estes autores ressaltaram que os 

milhos transgênicos foram menos atacados pela S. frugiperda e, ainda, que os 

híbridos transgênicos, diferiram entre si com relação ao ataque da lagarta. E dentre 

os híbridos que os autores testaram, o tratamento contendo a tecnologia Herculex® 

foi o que apresentou menores notas, isto é, menores ataques quando comparados 

com os híbridos contendo a tecnologia YieldGard® e Agrisure TL®.   

Segundo Ávila et al. (1997) o ataque da S. frugiperda pode ocorrer em todo o 

ciclo da cultura do milho, isto é, desde a fase de plântula até as fases de 

pendoamento e espigamento do milho. O ataque é iniciado por lagartas jovens, as 

quais consomem parte das folhas e mantem a epiderme intacta, demonstrado por 

raspagem. As lagartas maiores perfuram as folhas e se desenvolvem nas folhas 

centrais da região do cartucho, o qual pode ser totalmente destruído. Todavia, foi 

constatado o ataque da S. frugiperda a partir do estádio V4, isso se explica devido 

as condições climáticas do local do experimento, houve excesso de precipitação no 

início da implantação do experimento, constatando que por meio disto, não houve o 

ataque desde o início do ciclo da cultura. 
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5 CONCLUSÕES 

 

1. Há desempenhos diferentes entre os híbridos em relação ao ataque de 

Spodoptera frugiperda;  

 2. O híbrido convencional DKB 399 foi o mais danificado por S. frugiperda;  

3. Altura de planta, altura da inserção da espiga, diâmetro da espiga e massa 

de mil grãos não foram influenciadas pelo ataque da S. frugiperda. 

4. Híbrido Viptera sofre menos danos foliares ocasionados por S. frugiperda 

do que demais híbridos transgênicos, indicando apresentar presença do mecanismo 

de resistência do tipo antixenose ou não preferência alimentar. 

5. A produtividade do milho foi reduzida pelo ataque da S. frugiperda, tendo o 

híbrido Leptra a maior tolerância ao ataque. 

 6. Híbrido convencional DKB 175 apresentam produtividade de grãos 

semelhante aos híbridos transgênicos, Herculex e VT PRO 3 sob infestação de S. 

frugiperda em condições de campo. 
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