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RESUMO

Esse trabalho teve por objetivos avaliar a quantidade liberada, o número de
liberações e comparar a liberação de pupas e adultos do parasitoide
Trichogramma pretiosum, no controle de ovos de lepidópteros na cultura da soja.
O ensaio foi instalado em Ribeirão Preto em soja Syn 1163-RR semeada em
14/11/2014. O delineamento foi em blocos casualizados, onde 19 tratamentos
foram repetidos 3 vezes, em parcelas de 3.600 m2, em três ensaios testando
50.00, 100.00, 150.00 e 200.000 adultos por hectare; 2, 3, 4, 5 liberações
consecutivas e iniciais e 3 iniciais mais um no florescimento; 100.000 e 150.000
adultos ou pupas por hectare; tratamento químico; testemunha (sem controle).
Os parasitoides foram liberados em 12, 19, 26/12/2014, 2 e 9/01/2015.
Periodicamente, foram realizadas duas batidas de pano (2 m lineares) por
parcela para a contagem de lagartas. Na colheita foram avaliadas 10 plantas
consecutivas, sendo contados e pesados os grãos. Os níveis populacionais das
lagartas foram baixos (menos de três por metro). A liberação de 100.000 pupas
de T. pretiosum por hectare, em cinco liberações consecutivas, foi eficaz no
controle de ovos de Anticarsia gemmatalis e de Chrysodeixis includens. O
controle químico foi mais eficaz no controle de baixa população de Spodoptera
spp. do que o controle biológico, mas causou aumento de populações das duas
espécies mencionadas anteriormente.
Palavras-chave: controle biológico
parasitoide de ovos, controle químico.
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SUMMARY

Releasing techniques of Trichogramma pretiosum to control lepidopteran
pest eggs in soybean.
This study aimed to assess the released amount, the number of releases and
compare the release of pupae and adults of the parasitoid Trichogramma
pretiosum to control lepidopteran pest eggs in soybean. The experiment was
carried out in Ribeirão Preto, SP, Brazil, using Syn 1163-RR soybean sown on
11/14/2014. The design was randomized blocks and 19 treatments were
repeated 3 times, in 3600 m2 plots in three trials testing: 50,000, 100,000,
150,000 and 200,000 adults per hectare; 2, 3, 4, 5 consecutive and early releases
and another where three releases were made early and one more in the
flowering; 100,000 and 150,000 adults and pupae per hectare; chemical
treatment; control (no releases). Parasitoids were released in 12, 19, 12/26/2014,
2 and 01/09/2015. Periodically, there were two cloth beats (2 linear meters) per
plot for the larvae count. At harvest were evaluated 10 consecutive plants, being
counted and weighed the grains. Population levels of the lepidopteran larvae
were low (less than three per meter). The release of 100,000 pupal parasitoids
per hectare in five consecutive times was effective in controlling Anticarsia
gemmatalis and Chrysodeixis includens eggs. Chemical control was more
effective in controlling low population Spodoptera spp. than biological control, but
increased populations of the two species previously mentioned.
Key words: applied biological control, releasing technique, egg parasitoids,
chemical control.

1 INTRODUÇÃO

Dentre as principais pragas que ocorrem na cultura da soja, as lagartas
Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Erebidae) e Chrysodeixis includens
(=Pseudoplusia

includens)

(Lepidoptera:

Noctuidae)

e

os

percevejos,

principalmente Nezara viridula, Piezodorus guildinii e Euschistus heros
(Hemiptera: Pentatomidae), são consideradas as pragas-chave (EMBRAPA,
2006).
Para o controle de pragas, diante deste quadro, deve-se optar por uma
visão inter e multidisciplinar, integrando-se diversos métodos de controle menos
prejudiciais ao homem e ao meio ambiente. Neste contexto, a adoção de táticas
complementares para o êxito no controle de insetos-pragas pode ser incorporada
no sistema, dentro da filosofia de Manejo Integrado de Pragas (MIP). Uma das
táticas que tem mostrado bons resultados no controle de pragas, principalmente
da Ordem Lepidoptera (PARRA; ZUCCHI; SILVEIRA NETO, 1987), é a utilização
do controle biológico aplicado, que apresenta alto potencial de sucesso, por meio
de liberações inundativas de inimigos naturais, pois se pode reduzir a população
das pragas para um nível inferior ao nível de dano econômico, de forma análoga
ao uso de agroquímicos.
O controle biológico, dentro de um programa de manejo integrado de
pragas, é muito promissor na cultura da soja e utilizado em grandes extensões
da cultura no país, especialmente para o controle de lagartas desfolhadoras e
percevejos fitófagos (POLANCZYK et al., 2006).
Bueno (2008) destaca os parasitoides de ovos de lepidópteros,
especialmente Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae),
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como importantes controladores desse grupo de pragas e prova a sua eficiência
em campo. Oliveira (2010) constatou a eficácia dos fungos entomopatogênicos
Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana no controle de pragas da soja.
O controle biológico de pragas utilizando parasitoides de ovos,
especialmente de lepidópteros, foi testado por Figueiredo (2009) e Agostinho
(2010) e por Corrêa-Ferreira et al. (2010), utilizando bactérias, vírus e
parasitoides de ovos, obtendo todos a mesma produção ou superior ao manejo
convencional, onde se utilizaram inseticidas.
Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivos determinar a
quantidade liberada de adultos de T. pretiosum por hectare, avaliar o número de
liberações e comparar a liberação de pupas e de adultos com o controle químico
de lepidópteros-praga de ocorrência natural em Ribeirão Preto, SP.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Pragas da cultura da soja

São várias as pragas que causam prejuízos à soja, mas as principais
são as lagartas desfolhadoras, especialmente a lagarta-da-soja, Anticarsia
gemmatalis, e a lagarta falsa-medideira, Chrysodeixis (=Pseudoplusia) includens
e os percevejos fitófagos, especialmente o percevejo-marrom, Euschistus heros,
o percevejo-verde, Nezara viridula, e o percevejo-verde-pequeno, Piezodorus
guildinii. Mas outros insetos são considerados pragas da soja, pela importância
regional ou por surtos esporádicos. É o caso dos ácaros, como o ácaro-rajado,
Tetranychus urticae, e o ácaro-branco, Polyphagotarsonemus latus, de outras
lagartas desfolhadoras, como a lagarta-cabeça-de-fósforo, Urbanus spp., a
lagarta-enroladeira, Omiodes indicatus, as lagartas do gênero Spodoptera,
especialmente S. eridania, e lagartas da família Geometridae, da broca-dasaxilas, Epinotia aporema, da broca-das-vagens, das vaquinhas, como Diabrotica
speciosa, Cerotoma spp., Colaspis spp. e Maecolaspis spp., do coró-da-soja,
Phyllophaga cuyabana e outras, dos besouros, como Sternechus subsignatus
(tamanduá-da-soja ou bicudo), Myochrous armatus (cascudo) e Aracanthus
mourei (torrãozinho), do percevejo-castanho, Scaptocoris spp., de outros
percevejos, como Dichelops spp. (barriga-verde), Edessa meditabunda,
acrosternum hilare, Neomegalotomus parvus (formigão) etc., da mosca-branca,
Bemisia tabaci, do idiamim, Lagria villosa, de cochonilhas de raízes, tripes,
cigarrinhas, piolho-de-cobra etc. (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000; GALLO et
al., 2002; PINTO; PARRA; OLIVEIRA, 2008).
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Não foram tratadas todas as pragas na revisão a seguir, mas aquelas
mais importantes e de maior ocorrência no Maranhão, estão incluídas nos itens
seguintes.

2.1.1 A. gemmatalis

A lagarta-da-soja, A. gemmatalis é uma espécie de clima tropical e subtropical e ocorre desde o sul dos EUA até a Argentina (KING; SAUNDERS,
1985). Também é considerada a principal praga desfolhadora da soja nos EUA,
México, Colômbia, Venezuela e Argentina. No Brasil, esta praga pode ocasionar
reduções significativas na produção, com infestações desde Goiás e Mato
Grosso até o Rio Grande do Sul (PANIZZI, 1990; PANIZZI; CORRÊAFERREIRA, 1997).
O adulto de A. gemmatalis é uma mariposa de coloração cinza, marrom
ou bege e na maioria das vezes apresenta uma linha transversal na parte
superior das asas que pode ser notada quando estão na posição de repouso. O
tamanho das mariposas pode variar, apresentando em torno de 40 mm de
envergadura (EMBRAPA, 2000).
Os ovos são depositados isoladamente na parte inferior das folhas, no
caule, nos ramos e nos pecíolos com maior concentração nos terços médio e
inferior das plantas. Os ovos apresentam coloração verde clara assim que
depositados e, com o desenvolvimento do embrião, tornam-se acinzentados e,
próximos à eclosão passam à coloração marrom escuro. O período embrionário
é de aproximadamente três dias, e cada fêmea tem capacidade de colocar até
1000 ovos, sendo que cerca de 80% são depositados nos primeiros oito a dez
dias de vida. A longevidade das fêmeas é de, aproximadamente, 20 dias
(EMBRAPA, 2000).
As lagartas alimentam-se das folhas e chegam a medir 30 mm de
comprimento e enquanto jovens caminham medindo palmo semelhante à P.
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includens. Possui cinco listras longitudinais brancas no corpo e quatro pares de
falsas pernas, o que a diferencia das demais lagartas, além de serem muito
ativas e ágeis (PINTO; PARRA; OLIVEIRA, 2008).
A importância da lagarta-da-soja é ressaltada principalmente na cultura
da soja, mas apesar de não apresentar grande número de hospedeiros,
eventualmente pode ocorrer nas culturas do amendoim, alfafa e girassol,
principalmente se tais culturas forem plantadas posteriormente à colheita da
soja. Com a eliminação da planta preferencial, os insetos passam a atacar
plântulas de outros hospedeiros podendo também causar sérios danos a tais
culturas (EMBRAPA, 2000).
Embrapa (2000/2001) preconizava que era necessário realizar controle
das lagartas quando 40 delas fossem registradas por metro de pano de batida,
mas Bueno et al. (2010), estudando o consumo de folhas pelas lagartas de A.
gemmatalis, P. includens, Spodoptera frugiperda, S. cosmioides e S. eridania,
decidiram que esse valor deve ser de 20 lagartas por metro linear.

2.1.2 C. includens

Dentre as lagartas que atacam a soja, C. includens é a espécie mais
abundante. Restrita ao hemisfério ocidental, ocorre desde o norte dos EUA até
o sul da América do Sul (ALFORD; HAMMOND JUNIOR, 1982; EICHLIN;
CUNNINGHAM, 1978).
Por apresentar um grande número de hospedeiros, podendo chegar a
73 espécies de plantas, pertencentes a 29 diferentes famílias, que a sua
importância é ressaltada. Dentre as plantas estão: soja, algodoeiro, feijoeiro,
fumo, girassol, hortaliças e outras grandes culturas de importância econômica
(HERZOG, 1980; EICHLIN; CUNNINGHAM, 1978).
No Brasil, a C. includens ainda está assumindo importância na cultura
da soja, ao passo que nos EUA o inseto é considerado praga chave da cultura
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há muito tempo, exigindo medidas de controle em várias épocas durante todo o
ciclo da planta, pois seus danos geralmente são grandes (KOGAN;
TURNPSEED, 1987).
C. includens é um inseto que se alimenta de folhas localizadas no terço
inferior da planta. As lagartas, nos primeiros ínstares, selecionam as folhas mais
tenras, se alimentando daquelas com pequena quantidade de fibra (KOGAN;
COPE, 1974), tornando-se menos exigentes à medida que vão se
desenvolvendo. Até o terceiro ínstar, as lagartas deixam intactas regiões da
epiderme; entretanto, a partir do quarto ínstar, consomem grandes áreas,
mantendo, porém, íntegras as nervuras principais, o que confere um aspecto
rendilhado característico às folhas atacadas (HERZOG, 1980).
Outras características que a diferencia da A. gemmatalis são os três
pares de pernas e por andar medindo palmo, mesmo em ínstares mais
avançados (PINTO; PARRA; OLIVEIRA, 2008).

2.1.3 Spodoptera spp.

Pinto, Parra e Oliveira (2008) comentam que as espécies Spodoptera
cosmioides e S. eridania têm aumentado sua importância em soja no Brasil e
que provavelmente o desequilíbrio causado pela aplicação excessiva de
inseticidas foi o responsável por essa mudança de “status”. Gazzoni e Yorinori
(1995) afirmam que S. cosmioides, juntamente com S. eridania, formam o
principal grupo de lagartas que atacam vagens de soja.
Alguns estudos de biologia foram realizados com diferentes espécies de
Spodoptera em diversos hospedeiros, demonstrando que esse gênero ataca
algumas plantas cultivadas como soja (ABDULLAH et al., 2000), milho (PITRE;
HOGG, 1983) e algodoeiro (HABIB; PALEARI; AMARAL, 1983).
S. eridania é citada alimentando-se da folhagem de diferentes famílias
de plantas de importância econômica (SOO HOO; FRAENKEL; 1966; SCRIBER,
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1981). S. cosmioides é uma espécie polífaga e alimenta-se de grande número
de plantas cultivadas e espontâneas (SILVA et al., 1968; GALLO et al., 2002).
A espécie S. eridania, que tradicionalmente não era importante para a
cultura do algodoeiro, está sendo considerada praga nas regiões de cultivo no
cerrado. Nessa região, as lagartas migram das plantas de soja em final de ciclo
e passam para plantas invasoras conhecidas como corda-de-viola (Ipomoea
grandifolia) (Convolvulaceae), onde causam desfolhamento. Também foram
encontradas posturas e lagartas de diferentes idades de S. eridania em lavoura
de algodão vizinha de área cultivada com soja (SANTOS; MENEGUIM; NEVES,
2005).

2.2 Controle de lagartas desfolhadoras e efeito sobre artrópodos
benéficos

Altas populações de pragas, em níveis que causam dano econômico às
culturas, podem aumentar o número de aplicações de agroquímicos nos
agroecossistemas e com isso o controle biológico natural ou o inundativo pode
ser muito prejudicado. Para reduzir os efeitos que o controle químico causa sobre
os inimigos naturais, a determinação da seletividade dos produtos utilizados é
de grande importância (GRAVENA; LARA, 1976; CARVALHO et al., 1994;
CARVALHO; PARRA; BAPTISTA, 2001a; CARVALHO; PARRA; BAPTISTA,
2001b; FALEIRO et al., 1995).
Entretanto,

uma

das

maneiras

disponíveis

para

promover

a

compatibilização do agente de controle biológico com a utilização dos
agroquímicos, que é o uso de produtos seletivos para inimigos naturais, ainda
não pode ser largamente utilizada, pois faltam dados padronizados, já que os
testes são feitos, muitas vezes, utilizando diferentes metodologias, o que
prejudica a precisão, além de impossibilitar a comparação de resultados
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(GRAVENA et al., 1988; GRAVENA et al., 1992; SANTOS; GRAVENA, 1995,
1997).
Assim, estudos sobre seletividade de agroquímicos a inimigos naturais
de pragas, devem ser realizados com o intuito de gerar informações que possam
auxiliar na tomada de decisão em programas de Manejo Integrado de Pragas
(MIP) e na manutenção desses organismos nos agroecossistemas, de modo que
os mesmos atuem na regulação de populações de pragas (MOURA;
CARVALHO; RIGITANO, 2005).
Apesar da comprovada importância do controle biológico, o controle
químico ainda é indispensável. Não só os inseticidas, mas também os fungicidas
e herbicidas representam uma importante “ferramenta” para o produtor e têm
papel significativo no sucesso da produção. Neste contexto, o Manejo Integrado
de Pragas (MIP) preconiza a utilização de diversas táticas de controle de forma
harmônica visando complementar o controle biológico natural. Portanto,
produtos que combinam um bom controle da praga com o menor impacto sobre
a atividade dos inimigos naturais, são os mais adequados para serem utilizados
no MIP, sendo essa integração de produtos químicos com o controle biológico,
na maioria dos casos, crucial para o sucesso da agricultura, que é possível
através do uso de agroquímicos seletivos (SANTOS; BUENO; BUENO; 2006).
Sendo assim, de grande importância para a escolha do melhor produto para ser
usado dentro de um programa de MIP, o conhecimento do efeito dos
agroquímicos que geralmente são utilizados na cultura da soja, assim como em
outras culturas, visto que, o uso de produtos seletivos quando necessário
permitirá a integração do controle biológico e químico.
Os inseticidas em geral apresentam vantagens, como as de serem
econômicos, de atuação imediata, e à disposição do agricultor quando a
população de uma praga se aproxima do nível de dano econômico, tornando-se
praticamente a única opção. Entre suas diversas desvantagens, encontra-se o
espectro de ação, que inclui o efeito não desejado sobre os inimigos naturais e
o meio ambiente (SANTOS; BUENO; BUENO; 2006).
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Para manejar a interação do controle químico e o biológico é necessário
conhecer as formas de seletividade e as condições de uso de um inseticida, para
se obter um controle efetivo, reduzindo ou eliminando o seu impacto sobre os
inimigos naturais (SANTOS; BUENO; BUENO; 2006).
Geralmente, os inseticidas são considerados como adequados ao
manejo de pragas de uma cultura se eles combinam controle de pragas eficiente
com uma influência adversa mínima nas atividades de espécies benéficas
(SINGH; VARMA, 1986), No entanto, estudos que avaliem os efeitos adversos
de inseticidas a inimigos naturais são escassos, fazendo com que a adoção de
um programa integrado de controle de pragas seja comprometida por ausência
de informação pertinente e que permita a melhor seleção de inseticidas
(SANTOS; BUENO; BUENO; 2006).
Os estudos de seletividade de inseticidas vêm ganhando impulso nos
últimos anos e especial atenção tem sido dedicada a parasitoides de ovos, com
ênfase a Trichogramma, existindo um volume satisfatório de estudos sobre o
impacto de inseticidas a esses insetos (JACOBS; KOUSKOLEKAS; GROSS,
1984; SUH; ORR; VAN DUYN, 2000; HOHMANN, 1991, 1993; CARVALHO et
al., 1994; CARVALHO; PARRA; BAPTISTA, 2001ab; CAÑETE, 2005; GIOLO et
al., 2005; CÔNSOLI; BOTELHO; PARRA; 2001; BUENO, 2008).
Bueno (2008) afirmou que os inseticidas, herbicidas e fungicidas
utilizados na cultura da soja afetaram diferentemente o parasitismo e a
viabilidade de Trichogramma pretiosum linhagem Rio Verde (RV), sendo
classificados desde seletivos até nocivos.
Oliveira et al. (1988) estabeleceram que, na cultura da soja, endosulfam,
triclorfom, carbaril e diflubenzurom apresentavam impacto menor sobre
predadores, baseando-se em aracnídeos e espécies de nabídeos e geocorídeos,
como indicadores. Os mesmos produtos comprovadamente não-seletivos, como
paration metílico, têm seu efeito reduzido, devido ao seu poder residual muito
baixo, permitindo rápida recolonização da lavoura, segundo Davis e Hoyt (1979)
e Costa e Link (1989).
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Os produtos como o tebufenozide, que são ecdisteroides nãoesteroidais, induzem uma ecdise prematura e letal, agindo diretamente sobre os
receptores de ecdisteroides, em especial nos lepidópteros (MONTHEAN;
POTTER, 1992; SMAGGHE; DEGHEELE, 1992; 1994), e que também afetam a
reprodução dos sobreviventes (HAGEDORN, 1985). Smagghe e Degheele
(1995) afirmam não haverem sido observados efeitos adversos deste inseticida
sobre os predadores Podisus nigrispinus e P. maculiventris.
Batista Filho et al. (2003) avaliaram o efeito de tiametoxam +
cipermetrina, profenofós + lufenurom e endosulfam sobre alguns inimigos
naturais presentes na cultura da soja, e constataram que os produtos tiveram
efeito maior em aranhas e parasitoides de ovos, nos primeiros sete dias após
aplicação. No entanto a mortalidade dos inimigos naturais não ultrapassou 50%,
a não ser para o endosulfam, que atingiu 62%. Em condições de laboratório,
profenofós + lufenurom e endosulfam reduziram a produção de conídios de B.
bassiana e inibiram completamente formação de colônias de B. thuringiensis.
A seletividade do nucleopoliedrovírus de A. gemmatalis (AgMNPV)
(Baculovirus anticarsia) utilizado na soja, para o controle de A. gemmatalis, foi
verificada para inimigos naturais de pragas que ocorrem nessa cultura (ABBAS;
BOUCIAS,

1984;

YOUNG;

YEARIAN,

1989;

YOUNG;

KRING,

1991;

WATANABE; DE NARDO, MAIA, 1999; DE NARDO; MAIA; WATANABE, 2001).
Corrêa-Ferreira et al. (2010) compararam o manejo de pragas da soja
feito pelo agricultor com o MIP e o manejo biológico (controle biológico). Na área
MIP foram feitas 3 aplicações de produtos seletivos, enquanto que na área do
produtor foram feitas de 5 a 7 aplicações (duas safras) mais o tratamento de
sementes. Na área de manejo biológico foram feitas de 1 a 2 aplicações de
AgMNPV e liberações de parasitoides de ovos de percevejos. Os picos
populacionais de P. includens foram maiores na área do produtor. A população
do percevejo E. heros foi igual em todas as áreas. As populações de inimigos
naturais foram superiores nas áreas de MIP e de manejo biológico em relação à
área do produtor, que chegou a ser 5,5 vezes menor em uma das safras. O
rendimento total médio de grãos foi estatisticamente igual em todas as áreas,
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entretanto o rendimento líquido foi estatisticamente inferior na área de manejo
do produtor, embora com melhor qualidade de semente que a da área de manejo
biológico.
Figueiredo (2009) obteve resultados semelhantes aos dos autores
anteriores, em Ribeirão Preto, SP, em 2009. Verificou as maiores populações de
lagartas no manejo biológico, mas observou menos predadores no manejo
convencional, especialmente de aranhas, que foram considerados os
organismos mais sensíveis, junto com parasitoides de ovos de lepidópteros.
Também não verificaram diferença na produção entre os dois tratamentos, mas
numericamente o manejo biológico ofereceu maior produtividade. Agostinho
(2010), conduzindo um ensaio semelhante ao de Figueiredo (2009), obteve
resultados semelhantes, mesmo com a predominância de C. includens ao invés
de A. gemmatalis como no anterior.
Avaliando o impacto de inseticidas, Danieli (2010) verificaram que as
aranhas são os artrópodos mais frequentes e possíveis bioindicadores de
desequilíbrios causados por inseticidas na soja, por terem sua população
diminuída após o uso de diferentes produtos.
Em laboratório, Maheswara Rao, Uma Devi e Ali Khan (2006), estudaram
a associação dos fungos N. rileyi e B. bassiana sobre lagartas de Spodoptera
litura, verificando que não houve efeito sinérgico na mortalidade de lagartas.
Guimarães Jr. et al. (2003) conduziram um trabalho na cultura da soja
utilizando M. anisopliae no controle de pragas, em Ribeirão Preto, SP, em 2003,
e concluíram que o isolado E-9 aumentou a população de vaquinhas Cerotoma
sp. e tanto esse quanto o CB 348 não interferiram na população de percevejos
e predadores.
Por outro lado, Lubeck (2008) estudou o efeito de oito isolados de M.
anisopliae sobre lagartas de A. gemmatalis e verificou que as linhagens C12,
CG47, CG97 e Nordeste foram ativas contra essa espécie, sendo C12 a mais
virulenta.
Oliveira (2010) verificou em campo que os fungos B. bassiana e M.
anisopliae não afetam a ocorrência de A. gemmatalis. Por outro lado, ocorreu um
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maior número médio de lagartas de Spodoptera spp. no tratamento B. bassiana
em maior dose e a maior dose de M. anisopliae diminuiu o número médio de
lagartas mortas pela ação de fungos entomopatogênicos.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram instalados em área adjacente ao campus do
Centro Universitário Moura Lacerda, em Ribeirão Preto, SP, com semeadura em
14/11/2014, utilizando soja da variedade comercial Syn 1163-RR. O
espaçamento utilizado foi de 0,5 m entre linhas e 19 plantas por metro linear
(Figura 1). Para o plantio foi utilizado 330 kg ha-1 da formulação NPK 4-20-20 e,
posteriormente, ainda foi aplicado 1 L de manganês, em 15/12, e o NPK foliar
Yoorin, 2,5 L ha-1, em 09/01/2015.
Foram realizados três ensaios seguindo delineamento em blocos
casualizados. Em todos eles foram três repetições em parcelas de 30 x 120 m
(3.600 m2), sendo testados os seguintes tratamentos:
Ensaio 1 – quantidade liberada
 liberação do equivalente a 50.000 adultos de Trichogramma
pretiosum por hectare, três liberações consecutivas e em intervalo de
uma semana;
 100.000 adultos ha-1;
 150.000 adultos ha-1;
 200.000 adultos ha-1;
 controle químico;
 sem liberação (testemunha).

14

Ensaio 2 – número de liberações
 liberação do equivalente a 100.000 adultos de T. pretiosum por
hectare, em duas liberações consecutivas e em intervalo de uma
semana, começando no início do desenvolvimento da cultura;
 três liberações consecutivas, em intervalo de uma semana;
 quatro liberações consecutivas, em intervalo de uma semana;
 cinco liberações consecutivas, em intervalo de uma semana;
 três liberações consecutivas, em intervalo de uma semana,
começando no início do desenvolvimento da cultura, e mais uma no
início do florescimento (3 + 1);
 controle químico;
 sem liberação (testemunha).
Ensaio 3 – comparação entre pupas e adultos
 liberação do equivalente a 100.000 adultos de T. pretiosum por
hectare, em três liberações consecutivas e em intervalo de uma
semana, começando no início do desenvolvimento da cultura;
 150.000 adultos ha-1;
 100.000 pupas ha-1;
 150.000 pupas ha-1;
 controle químico;
 sem liberação (testemunha).

Para controle das plantas daninhas foi feita uma aplicação de glifosato
(Roundup Original, 4,5 L p.c. ha-1) e um volume de calda de 120 L ha -1. A
aplicação do herbicida foi realizada em área total em 15/12/2014. Para o controle
da ferrugem-asiática, foi feita uma aplicação do fungicida piraclostrobina +
epoxiconazol (Opera, 0,5 L p.c. ha-1) mais espalhante adesivo óleo mineral
(Assist, 0,5%), utilizando um volume de calda de 200 L ha -1, em 09/01/2015. Em
02/02, para o controle de oídio foi realizada a mesma aplicação do fungicida
anterior.
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Figura 1. Vista da área experimental (A) e da planta da soja no estádio
reprodutivo (B).

No tratamento controle químico, foram aplicados os seguintes
inseticidas, com trator e o volume de calda de 200 L ha-1: em 15/12/2014, metomil
(Lannate, 0,6 L ha-1) + um antiespumante (0,05 mL ha-1) e triflumurom (Certero,
0,08 L ha-1); em 09/01/2015, clorantraniliprole (Premio, 0,12 L ha -1), triflumurom
(Certero, 0,08 L ha-1) e acefato (Orthene, 1,0 Kg ha-1); em 02/02, acetamiprido +
alfacipermetrina (Fastac Duo, 0,32 mL ha -1).
As liberações do parasitoide T. pretiosum foram realizadas em 12, 19,
26/12/2014, 2 e 9/01/2015. Todo o material biológico foi cedido pela Bug –
agentes biológicos S/A, Piracicaba, SP. Os adultos do parasitoide foram
liberados dentro de cápsulas de papelão, que eram colocadas por entre as folhas
das plantas quando os mesmos tivessem emergido. As pupas foram espalhadas
pelo solo e plantas por toda a parcela, com previsão de emergência do
parasitoide para o dia seguinte da liberação.
As pragas foram avaliadas pelo método do pano de batida (SHEPARD;
CARNER; TURNIPSEED, 1974) (Figura 2), contando-se o número de ninfas ou
larvas e adultos existentes e identificando as espécies. As amostragens foram
realizadas periodicamente, em dois pontos ao acaso por parcela.
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Figura 2. Pano de batida utilizado para amostrar as pragas e inimigos naturais
na soja (A) e amostragem (B).

A avaliação da produtividade de grãos foi determinada colhendo-se os
grãos de 10 plantas por parcela, ao acaso e consecutivas.
Os dados obtidos foram analisados e submetidos ao teste de
homocedasticidade, para a determinação da melhor forma da análise das
médias, e essas foram comparadas entre si pelo teste de Tukey, 5%, para
levantamento de pragas, e pelo teste de Duncan, 5%, para produtividade, pelo
programa Statistica for Windows 5.1 (STATSOFT, 1996).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve predominância de lagartas de Chrysodeixis includens na área
reservada para o ensaio, seguida por Anticarsia gemmatalis e outras lagartas do
gênero Spodoptera, em menor quantidade, concordando com Agostinho (2010)
e discordando de Figueiredo (2009), em Ribeirão Preto, SP. A quantidade de
lagartas no manejo convencional não atingiu o nível de controle preconizado por
Embrapa (2000/2001) e Bueno et al. (2010), que é de 40 e 20 lagartas por pano
de batida (2 metros lineares), respectivamente, sendo que este último deve ser
levado em consideração quando há presença de lagartas de Spodoptera.
A quantidade de lagartas pequenas e grandes de A. gemmatalis não
ultrapassou 1,5 lagartas por pano de batida em nenhuma data de avaliação e a
de C. includens não chegou a 9 e 4 lagartas pequenas e grandes,
respectivamente, por data. O número total de lagartas de Spodoptera spp. Não
ultrapassou 6 por pano de batida em nenhuma data de avaliação.

4.1 Quantidade liberada de Trichogramma pretiosum por hectare

Quando comparadas as quantidades de T. pretiosum liberadas, houve
diferenças significativas entre os tratamentos quanto ao número médio de
lagartas pequenas (< 1,5 cm) de A. gemmatalis por pano de batida (2 m lineares)
em duas datas de avaliação consecutivas, sendo que o tratamento 50.000
adultos por hectare apresentou o maior valor diferindo significativamente de
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todos os tratamentos menos daquele onde foram liberados 100.000 parasitoides
(Figura 3).
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Figura 3. Número médio de lagartas de A. gemmatalis pequenas (< 1,5 cm) por
pano de batida (2 metros lineares) após a liberação de T. pretiosum
em diferentes quantidades ou controle químico na soja. Ribeirão
Preto, SP, 2015. Pontos seguidos por letras iguais, dentro de cada data, ou sem
letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey, 5%.

Quanto ao número médio de lagartas grandes (≥ 1,5 cm) de A.
gemmatalis por pano de batida, verificou-se diferenças significativas entre os
tratamentos em duas datas consecutivas, onde o tratamento controle químico
mostrou o maior valor, diferindo de todos os tratamentos em 22/12/2014 e de
todos menos do tratamento onde foi liberado 100.000 parasitoides por hectare
(Figura 4).
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Figura 4. Número médio de lagartas de A. gemmatalis grandes (≥ 1,5 cm) por
pano de batida (2 metros lineares) após a liberação de T. pretiosum
em diferentes quantidades ou controle químico na soja. Ribeirão
Preto, SP, 2015. Pontos seguidos por letras iguais, dentro de cada data, ou sem
letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey, 5%.

A infestação de C. includens apresentou pico populacional mais
tardiamente, próximo ao final do mês de janeiro de 2015. Quando avaliadas as
lagartas pequenas de C. includens, o tratamento controle químico apresentou o
maior valor em duas datas consecutivas, diferindo dos tratamentos 100.000 e
200.000 adultos por hectare na primeira e dos tratamentos 50.000 e 150.000
parasitoides e da testemunha, que apresentaram os menores valores (Figura 5).
Não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos quanto ao
número médio de lagartas grandes de C. includens por pano de batida.
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Figura 5. Número médio de lagartas de C. includens pequenas (< 1,5 cm) por
pano de batida (2 metros lineares) após a liberação de T. pretiosum
em diferentes quantidades ou controle químico na soja. Ribeirão
Preto, SP, 2015. Pontos seguidos por letras iguais, dentro de cada data, ou sem
letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey, 5%.

Diferente do que ocorreu para as demais lagartas, o tratamento controle
químico apresentou o menor número médio de lagartas de Spodoptera spp. por
pano de batida, diferindo dos tratamentos 150.000 e 200.000 adultos por hectare
e testemunha, em 12/01, dos tratamentos 150.000 e 200.000 parasitoides, em
19/01, e da testemunha, em 03/02/2015 (Figura 6).
O tratamento químico aumentou as populações de A. gemmatalis
grandes e de C. includens pequenas e diminuiu a de Spodoptera spp., sendo
mais eficaz neste último caso que as liberações de T. pretiosum em diferentes
quantidades. A quantidade liberada mais eficaz foi de 100.000 adultos para A.
gemmatalis, 100.000 a 150.000 para C. includens e de 200.000 para Spodoptera
spp.
Os resultados obtidos para C. includens concordam daqueles de CorrêaFerreira et al. (2010), que verificaram picos maiores dessa lagarta no manejo
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realizado pelo agricultor, que corresponde ao controle químico do atual trabalho.
E também concordam com os resultados obtidos por Figueiredo (2009) e
Agostinho (2010), que verificaram maior quantidade de C. includens e A.
gemmatalis no controle químico em ao menos uma data. E concorda com
Mendes Neto (2014), que verificou picos populacionais bastante expressivos de
C. includens nas parcelas onde foi realizado controle químico.
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Figura 6. Número médio de lagartas de Spodoptera spp. por pano de batida (2
metros lineares) após a liberação de T. pretiosum em diferentes
quantidades de forma pupal ou adulta ou controle químico na soja.
Ribeirão Preto, SP, 2015. Pontos seguidos por letras iguais, dentro de cada
data, ou sem letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey, 5%.

4.2 Número de liberações de T. pretiosum

Houve diferenças significativas entre os tratamentos apenas para
número médio de lagartas grandes de A. gemmatalis e de lagartas pequenas de
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C. includens por pano de batida em algumas datas de avaliação. O número
médio de lagartas grandes de A. gemmatalis foi maior no tratamento químico em
22 e 29/12/2014, diferindo estatisticamente apenas dos tratamentos 4 liberações
consecutivas e semanais ou 3 consecutivas mais uma no florescimento, de
100.000 adultos por hectare. Em 12/01/2015, o tratamento 3 + 1 liberações
apresentou o maior valor médio, não diferindo apenas dos tratamentos 4 e 5
liberações (Figura 7).
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Figura 7. Número médio de lagartas de A. gemmatalis grandes (≥ 1,5 cm) por
pano de batida (2 metros lineares) após diferentes números de
liberações de T. pretiosum ou controle químico na soja. Ribeirão
Preto, SP, 2015. Pontos seguidos por letras iguais, dentro de cada data, ou sem
letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey, 5%.

Quanto ao número médio de lagartas pequenas de C. includens por pano
de batida, o tratamento químico apresentou o maior valor, diferindo
significativamente de todos os tratamentos, exceto daquele onde 2 e 5 liberações
foram realizadas e da testemunha, em 12/01, e aqueles de 2 e 3 liberações de
adultos e testemunha, em 19/01 (Figura 8).
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De uma forma geral, o tratamento químico aumentou as populações de
A. gemmatalis grandes e de C. includens pequenas. A realização de 3 a 4
liberações consecutivas e semanais de 100.000 adultos por hectare no início da
cultura foi mais eficaz para A. gemmatalis e três liberações iniciais consecutivas
mais uma no florescimento foi mais eficaz para C. includens.
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Figura 8. Número médio de lagartas de C. includens pequenas (< 1,5 cm) por
pano de batida (2 metros lineares) após diferentes números de
liberações de T. pretiosum ou controle químico na soja. Ribeirão
Preto, SP, 2015. Pontos seguidos por letras iguais, dentro de cada data, ou sem
letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey, 5%.
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4.3 Comparação entre a liberação de diferentes quantidades de
pupas e adultos de T. pretiosum

Comparando a liberação de adultos com a de pupas de T. pretiosum,
houve diferenças significativas entre os tratamentos apenas para número médio
de lagartas grandes de A. gemmatalis e de lagartas pequenas de C. includens
por pano de batida em algumas datas de avaliação.
O número médio de lagartas grandes de A. gemmatalis foi maior no
tratamento químico, diferindo de todos os tratamentos, em 22 e 29/12/2014,
exceto do tratamento onde adultos foram liberados na quantidade de 100.000
por hectare, na última data (Figura 9).
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Figura 9. Número médio de lagartas de A. gemmatalis grandes (≥ 1,5 cm) por
pano de batida (2 metros lineares) após a liberação de T. pretiosum
em diferentes quantidades de forma pupal ou adulta ou controle
químico na soja. Ribeirão Preto, SP, 2015. Pontos seguidos por letras
iguais, dentro de cada data, ou sem letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey,
5%.
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O número médio de lagartas pequenas de C. includens por pano de
batida foi significativamente maior no tratamento químico em 12 e 19/01/2015
quando comparado aos demais tratamentos, exceto daquele onde 150.000
pupas do parasitoide foram espalhadas pelo campo, simulando uma liberação
aérea. Na segunda data o tratamento químico também não diferiu dos
tratamentos liberação de 100.000 pupas e adultos por hectare (Figura 10).
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Figura 10. Número médio de lagartas de C. includens pequenas (< 1,5 cm) por
pano de batida (2 metros lineares) após a liberação de T. pretiosum
em diferentes quantidades de forma pupal ou adulta ou controle
químico na soja. Ribeirão Preto, SP, 2015. Pontos seguidos por letras
iguais, dentro de cada data, ou sem letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey,
5%.

Mais uma vez, o tratamento químico aumentou as populações de A.
gemmatalis grandes e de C. includens pequenas. De uma forma geral, a
liberação de 150.000 pupas de T. pretiosum mostrou o melhor resultado para o
controle de A. gemmatalis e de C. includens.
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As diferenças dos resultados observadas algumas vezes entre a
pesquisa atual e os obtidos por Figueiredo (2009) e Corrêa-Ferreira et al. (2010)
se deveu às táticas adotadas no manejo biológico e convencional. Figueiredo
(2009) utilizaram duas pulverizações com Bacillus thuringiensis e liberação dos
parasitoides Telenomus podisi e Trissolcus basalis, mas não informaram as
quantidades liberadas. Corrêa-Ferreira et al. (2010) utilizaram diferentes táticas
nas diferentes áreas experimentais, incluindo Baculovirus anticarsia, B.
thuringiensis, T. pretiosum (40.000/ha) e T. podisi ou T. basalis (5.000/ha).

4.4 Produtividade da soja

Não houve diferenças significativas entre os tratamentos quanto ao peso
médio de grãos por 10 plantas no ensaio avaliando a quantidade liberada (Figura
11) e comparando a liberação de pupas com a de adultos, em diferentes
quantidades (Figura 13).
Entretanto, o peso médio de grãos por 10 plantas foi estatisticamente
maior no tratamento onde 5 liberações consecutivas e semanais de 100.000
adultos foram realizadas, diferindo da testemunha e do tratamento químico, que
apresentou o menor valor e diferiu de todos os tratamentos biológicos (Figura
12).
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Figura 11. Peso médio de grãos por 10 plantas após a liberação de T. pretiosum
em diferentes quantidades ou controle químico na soja. Ribeirão
Preto, SP, 2015. Não houve diferenças significativas entre os tratamentos pelo
teste de Duncan, 5%.
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Figura 12. Peso médio de grãos por 10 plantas após diferentes números de
liberações de T. pretiosum ou controle químico na soja. Ribeirão
Preto, SP, 2015. Colunas seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si
pelo teste de Duncan, 5%.
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Figura 13. Peso médio de grãos por 10 plantas após a liberação de T. pretiosum
em diferentes quantidades de forma pupal ou adulta ou controle
químico na soja. Ribeirão Preto, SP, 2015. Não houve diferenças
significativas entre os tratamentos pelo teste de Duncan, 5%.

Avaliando apenas a produtividade média, verificou-se que a liberação de
100.000 parasitoides pupas ou adultos por hectare por duas a cinco semanas
consecutivas, iniciando nas fases iniciais de desenvolvimento da cultura,
mostrou os melhores resultados.
Esse resultado difere do obtido por Figueiredo (2009) e Agostinho
(2010), que obtiveram produtividade semelhante entre o manejo convencional e
biológico, sendo que nesse último esse valor foi sempre numericamente maior.
Mas concorda com Mendes Neto (2014), que obteve número de grãos por planta
significativamente superior no tratamento onde T. pretiosum e o fungo Beauveria
bassiana foram aplicados em associação.
Corrêa-Ferreira et al. (2010) também verificaram diferença na
produtividade da soja, sendo superior nos tratamentos onde o manejo de pragas
foi feito pela filosofia do MIP ou de forma biológica, quando comparados com o
manejo feito pelo agricultor, que incluiu de 5 a 7 pulverizações. Os autores
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comentam que a maioria das pulverizações com inseticidas foi desnecessária e
que o agricultor perde dinheiro com isso, além de desequilibrar seu
agroecossistema.
Esse mesmo ensaio deverá ser conduzido em outras regiões onde a
pressão de lagartas é maior ou após a infestação artificial da área com ovos de
diferentes espécies de lepidópteros-praga. Entretanto, com os resultados obtidos
pode-se recomendar a liberação de T. pretiosum no controle de ovos de
lepidópteros com mais eficácia.

5 CONCLUSÕES

Da forma em que foram conduzidos os experimentos e em baixa
infestação natural de lagartas, pode-se concluir que:
 a liberação de 100.000 adultos de Trichogramma pretiosum por
hectare é eficaz no controle de ovos de Anticarsia gemmatalis e de
Chrysodeixis includens;
 cinco liberações consecutivas e semanais de T. pretiosum, iniciando
nos primeiros estádios de desenvolvimento da cultura, é eficaz no
controle de ovos de A. gemmatalis e de C. includens;
 a liberação de 100.000 pupas de T. pretiosum por hectare, por
espalhamento das mesmas de forma desprotegida pela área, é eficaz
no controle de A. gemmatalis e C. includens;
 a liberação de T. pretiosum não é eficaz no controle de ovos de
Spodoptera spp. na cultura da soja;
 o controle químico aumenta a população de A. gemmatalis e C.
includens e diminui a de Spodoptera spp. na cultura da soja.
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