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EM CONDIÇõES DE LABORATóRIO E CAMPO 

RESUMO 

Autor: ANTONIO BATISTA FILHO 

Orientador: PROF. DR. SÉRGIO BATISTA ALVES 

xii. 

o objetivo do trabalho foi estudar a eficiên

cia, a estabilidade e a persist.ência de três formulações de 

BacuLovir~s anticarsia preparadas no Centro Piloto de 

Formulações de Defensivos At;Jrícolas do Inst.it.ut.o Biológico 

de São Paulo. no cont.role da lagart.a da soja. A'nticarsia 

eemmataLis. Hübner. 1818. As formulações do t.ipo pó molhável 

CPMD foram preparadas mediant.e impregnações diret.as Cpulve

rização) das suspensões de poliedros de vírus em inert.es de 

origem mineral CLeucit.a e Talco), enquant.o a preparação do 

pat.ógeno em óleo emulsionável foi obt.ida a part.ir da mist.ura 

da suspensão viral com óleo de soja. Os 

evidenciaram a superioridade da formulação PM 

resul t.ados 

Leucit.a. 

quando comparada à suspensão purificada do vírus. Quant.o a 

est.abilidade dessa formulação. não foi observada queda 

significat.iva de at.ividade durant.e os 6 primeiros meses de 

armazenament.o enquant.o que, no mesmo período, o patógeno na 
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forma de suspensões purificadas most.rou redução de 25% na 

eficiência. De forma similar, foi t.ambém est.udada, em con

dições de laborat.ório, a est.abilidade das formulações de B. 

anticarsia CPM)- Talco e óleo Emulsionável COE). Para a for

mulação Pó-Molhável, não foi observada queda significat.i va 

de at.ividade ao longo de 12 meses. No caso do mat.erial for

mul ado em ól eo veget.al, a per da de vi abi 1 i dada, nesse mesmo 

período, alcançou mais de 50%. A prot.eção cont.ra a radiação 

solar, conferida ao vírus pelas formulações PM - Leuci t.a e 

DE-óleo de soja, foi avaliada após 1, 2, 7 e 14 dias de 

exposição das plant.as de soja à radiação solar. Leucit.a 

manteve a at.ividade do pat.ógeno por um período superior ao 

observado para as demais preparações. 



xiv. 

STUDY OH FORMULATIOHS OF Bacu~ovirus anticarsia 

IH LABORATORY AND FIELD CONDITIONS 

SUMMARY 

Author: ANTONIO BATISTA FILHO 

Adviser: PROF. DR. SÉRGIO BATISTA ALVES 

The purpose cf' t-he work was t.o st.udy t.he 

ef'f'iciency. t.he st.abilit.y and t.he persist.ence of' t.hree 

f'crmulat.ions of' 8acul.ovirus anticarsia. produced by Pilot. 

Cent.er f'or Formulat.i ons of' t.he Si 01 ogi cal I nst.i t.ut.e in t.he 

Cont.rcl of' t.he valvet.bean cat.erpillar, Anticarsia gemmatal.is 

Hübner. 1818. Two wet.table powder f'ormulat.ions were prepared 

wit.h Leucit.e and Talcum and anot.her. where t.he pat.hogen was 

mi xed wi t.h soybean oi 1. The r esul t.s showed t.he super i or i t. Y 

of t.he Leucite formulation, when compared t.opurified 

suspensions of' t.he vírus. Regarding t.he st.abílit.y, t.hat. 

f'ormulat.ion CWP) maint.ained t.he act.ivit.yduring t.he first. ô 

mont.hs of' st.oring, whereas in the sarne period, t.he pathogen 

as purified suspension present.ed reduction of' 25% in 

eft'iciency. In a similar way, it. was also st.udied, in 

laborat.ory condit.ions. t.he st.abilit.y of 8. anticarsia CWP) -

Talcum and B. ant icarsia (EO) - soybean oil. The pat.hogen, 
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formulated as wettable powder CTalcum0. did not present 

significant decrease of activit.y t.hroughout the 12 months. 

while t.he soybean oil lost more t.han90% of viability. The 

protection against. solar radiat.ion, confered by formulations 

CWp)-Leucite and CEO) - Soybean oil, was evaluated after the 

1 st, 2nd, 7 th and 14th days o"'" bIt 't' t .L soy ean p an s expos~ ~ on O 

solar radiat.ion. The pathogen. with Leucite, maintained its 

activity in higher leveIs than t.he ones obeserved for t-he 

ot-her preparations. 



1. 

1. INTRODUÇÃO 

Os probl.emas que provocam quebras na produção 

de alimen~os, ocasionam sérias preocupações aos governan~es 

em ~odo o mundo, dada a cr escent.e demanda em :função do 

aument.o vert.iginoso da população mundial. Essa sit.uação exi

ge que, cada vez mais. desenvolvam-se t.écnicas que permit.am 

increment.ar a produt.i vidade agropecuária, em part.icular o 

supriment.o de aliment.os prot.eicos. Nesse sent.ido. a cul~ura 

da soja dest.aca-se como uma das alt.ernat.ivas capazes de con

t.ribuir na solução do proplema._ 

A produção mundial dessa . leguminosa ~eve si

gni:ficat.iva expansão nest.e século. principalmen~e nos últ.i

mos 20 anos, com dest.aque para a liderança dos Est.ados Uni

dos da América. A part.ir da década de 70, o Brasil vem se 

:firmando como grande produt.or de soja. t.endo alcançado a 

posi ção de segundo pr odut.or mundi aI, gr aças a ampl i ação da 

área cult.ivada e ao aument.o da produt.ividade. A part.icipação 

das indúst.rias de óleos comest.íveis interessadas no abaste

ciment.o de mat.éria prima, a rot.ação t.rigo com soja e o preço 

:favorável no mercado int.erno e externo :foram :fat.ores decisi

vos para a expansão da soja no Brasil. Ressalt.e-se, ainda, 

que as pesquisas sobre genét.ica e melhorament.o t.ambém con

t.r i bui r am mui t.o, :face a obt.enção de 1 i nhagens pr odut.i vas • 
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com elevada produção de óleo e pro~eína, adap~adas às varias 

condições ecológicas exis~en~es no País. Os es~udos sobre 

exigências nu~ricionais, cal agem e adubação, con~role de er

vas daninhas, doenças e pragas vêm complemen~ando o conjun~o 

de exigências necessárias ao aumen~o da produ~ividade. 

Com reI ação às pesqui sas en~omol ógi cas. el as 

vem sendo incremen~adas há cerca de vin~e anos, principal

men~e com o desenvolvimen~o de programas de manejo ín~egrado 

de pragas. A~ualmen~e, a li~era~ura nacional é rica em pu

blicações sobre época de ocorrência de inse~os pragas, bio

logia e compor~amen~o dessa espécies. nível de con~role e de 

dano econômico, produção massal de inimigos na~urai~, mé~o

dos de con~role al~ernat.ivos, e~c. Essas in:formações es~ão 

vol~adas. principalmen~e. para as principais pragas da 

cul ~ura. en~re as quais Ant icars(a 8emmatal is HUbner, 1919, 

conhecida como a lagar~a da soja. e considerado o principal 

inset.o desfolhador da cul~ura. Na década de 90, considerável 

quant.idade de dados sobre o vírus da poliedrose nuclear de 

A. 8emmatal. is ~em mos~rado aI ~a eficiência do pa~ógeno no 

contr 01 e da pr aga em condi cões de campo, com resul ~ados 

comparáveis àqueles ob~idos com inse~icidas químicos. 

Iden~i:ficado como Bacul.ovirus anticarsia. esse 

agent.e de cont.role nat.ural é preparado de forma ext.remamen~e 

simples e que consis~e na maceração em água e post.erior coa

gem de 90 lagart.as C?: 2.5 cm de compriment.o) con~aminadas 

pelo vírus. o que corresponde à dose para aplicação em um 

hect.are de cul~ura de soja. 
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Apesar de ser simples, eficien~e e econômica, 

essa ~écnica apresen~a uma grande limi~ação já que as la

gar~as, quando armazenadas, necessi~am de refrigeração, sem 

a qual pode ocorrer o desenvolvimen~o de grande quan~idade 

de microrganismo, os quais comprome~em a eficiência do ví

rus. Em vis~a disso, os especialis~as ~êm se preocupado em 

desenvolver formulações de inse~icidas.microbianos que sejam 

prá~icas. econômicas e es~áveis. 

O presen~e ~rabalho ~eve por obje~ivo es~udar 

a eficiência, a es~abilidade e a persis~ência de ~rês formu-

1 ações de B~ ant icarsia produzi das pelo I ns~i ~u~o Bi 01 ógi co, 

órgão da Secre~aria de Agricul~ura e Abas~ecimen~o do Es~ado 

de São Paulo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A lagar~a da soja. Anticarsia 8emmatatis Hüb

ner, 1818 (Lepidop~era, Noc~uidae). é considerada a princi

pal praga desf' 01 hadora dessa cul ~ura. No Brasi 1, 1 agar~as 

dessa espécie já f'oram encon~radas alimen~ando-se em f'olhas 

de alf'af'a, amendoim, arroz, cudzu, ervilha. f'eijoeiro comum, 

f'ava. feijão de porco e mucuna (SILVA et atii. 1968; GALLO 

et. atii. 1978). 

Diversos trabalhos sobre a biologia. época de 

ocorrência e nível de dano econômico dessa praga es~ão suma

rizados em ?ANIZZI (1980) e RAMIRO (1986). 

o con~role microbiano dessse inse~o represen~a 

uma alternativa segura e ef'iciente e que vem de encon~ro aos 

princípios do manejo in~egrado de pragas (BATISTA FILHO & 

CRUZ. 1988). Nesse sen~ido, a u~ilização de f'ormulações co

merciais de Bacil!us thurin8iensis tem se mos~rado eficiente 

no combate a A. 8emmat.alis (SILVA & HEINRICHS, 1975; MOSCAR

DI. 1984; HABIB & AMARAL. 1985J. 

Entre os pa~ógenos que a~acam a lagar~a da so

ja. o f'ungo Nom:uraea ri leyi (FarIow) Sanson ~em sido f're-

quentemente detectado. em condições naturais, reduzindo 

drasticámente populações do inseto (CARNER et al i i 1975; 
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HEINRICHS et alii. 1979; HOFFMANN et alii, 1979; RAMIRO et 

al i i. 1984). 

Diversos pesquisadores CSPRENKEL & BROOKS, 

1975; IGNOFFO et al. i i, 1 976b ; I GNOFFO • 1991) es t udar am a 

eficiência de N.ril.eyi como um inseticida mi crobi ano. 

Na década de 70, outro patógeno mostrou-se 

efetivo como agente de controle microbiano da lagarta da so

ja. A partir de exemplares de A. ~emm.atal is, coletados em 

Chapecó. Santa Catarina. Brasil. CCARNER & TURNIPSEED. 1977) 

isolaram um vírus que foi submetido a exame em microscópio 

eletrônico. A análise estrutural confirmou a presença de 

corpos de inclusão de um vírus de poliedrose nuclear CVPN) e 

os estudos de infectividade revelaram o patógeno como um 

eficiente agente de controle natural. principalmente quando 

utilizado em concentrações acima de 49 EL/ha. 

Posteriormente. CARNER et al.ii (1979) demons

traram que a virulência desse vírus. em hospedeiros alterna

t.ivos. roi signiricatívamente menor que o relatado para A. 

eemmatal. is. 

Segundo PAVAN et al.ii (1991) a parcial resis

tência exibida por tais hospedeiros aI ternati vos, poderia 

ser reflexo da heterogeneidade do vírus ou das populações 

dos hospedeiros. 

Considerações sobre o modo de ação. dissemina

ção. isolamento e purificação do vírus são encontrados em 

AL VES C 1 g96a) e ALVES C 1 996b) . 
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STEINHAUS (1949) fez uma revisão sobre as in

fecções provocadas por vírus de poliedrose em diferentes or

dens da classe Insecta. principalmente Lepidoptera. onde o 

aut.or relata a suscetibilidade de diferent.es famílias ao 

patógeno. 

Os entomovírus, especialmente poliedroses nu

cl ear es (VPN) e gr anuI oses ( VG). apr esent.am aI to pot.enci aI 

para uso como bio-inseticidas. notadament.e pela elevada efi

ciência e seletividade aos inimigos naturais. Constituem-se 

em import.antes ferramentas, quando considerados em programas 

alt.ernat.ivos de controle de pragas. O grande obstáculo para 

o desenvolviment.o de inseticidas virais tem sido a necessi

dade da produção "in vivo". Segundo DeBACH (1964) a produção 

de ví rus da pol i edrose nucl ear- .. i n vi tro" é possí vel. mas os 

métodos não são ai nda adequados par a a pr odução em 1 ar ga 

escala. 

PAVAN (1986) ressaltou. ainda. que a produção 

de cál uI as á r est.r i t.a a uns poucos ví r us • i nef i ci ente e de 

cust.o mais elevado. Por out.ro lado. a produção em inset.os 

vivos. devido ao fato de não poder representar uma operação 

muito avantajada. não consegue ser automatizada. e implica 

numa enorme demanda de mão de obra na produção de insetos." 

Atualmente. lança-se mão de criação de lagar

t.as, em condições de laborat.ório. seguido da inoculação vi

ral at.ravés da aliment.ação. Nessa linha. foram desenvolvidos 

mét.odos eficient.es para a produção massal do vírus de polie-

drose nuclear de Lymantria dispar (L.). SHAPIRO et a~ii 
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(1981), inocularam as larvas de 9~ ínst.ar com o pat.ógeno e 

mant.iveram-nas à t.emperat.ura de 29°C, at.é que 79% dos inse

t.os morressem. As 1 agart.as foram ent.ão congel adas C -20°C) 

por 18 horas, liofilizadas e t.ransferidas para um out.ro 

aparelho. A fase final do sist.ema de produção envolveu a 

moagem de larvas liofilizadas para obt.er o vírus em pó. 

Um vírus de granulose vem sendo produzido, em 

laborat.ório, sobre lagart.as da broca-da-cana, Diatraea 

saccharaLis. A part.ir das lagart.as infect.adas, o vírus é pu

rificado por meio de cent.rifugação a baixo e alt.a velocida

de e os crist.ais obt.idos submet.idos ao cont.role de qualidade 

CPAVAN & BOTELHO, 1982). 

MOSCARDI et aLii (1986), procurando det.erminar 

os parâmet.ros e condições apropriadas para um máximo rendi

ment.o e minimização dos cust.os. com vist.as a produção massal 

de 8ac-u1.ovirus anticarsia em I aborat.óri o, concluiram que a 

população de 25 lagart.as por copo de papel parafinado forne

ceu os melhores result.ados quant.o à produção de vírus. sendo 

que as lagart.as inoculadas no início do 9~ ínst.ar C± 2,0 

em), proporcionaram os maiores números de lagart.as mort.as 

pelo vírus. maiores pesos de lagart.as mort.as e maiores pro

duções de poliedros do vírus por copo. 

Out.ra t.écnica experiment.ada. e que visa redu

zir os cust.os. é a mult.iplicação do vírus a nível de campo, 

em t.el ados ou em I a vour as ext.ensi vas. Dessa forma,· para 

aument.ar a produção do pat.ógeno, por unidade de área. o ví

rus pode ser aplicado sobre populações de lagart.as de A. 
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gemmatalis de comprimen~o maior que o recomendado para o ní

vel de con~role, por~anto lagar~as com pouco mais de 1.5 em 

CMOSCARDI, 1983). 

Segundo BATISTA FILHO (1986), a produção mas-

sal de vírus, a nível de campo. deve observar rigoroso con

t.role de qualidade, para que mat.erial est.ranho não venha, 

erroneament.e, a ser armazenado. comprome~endo o programa de 

con~role biológico. 

Com relação a esse aspec~o, ALVES (1986a) 

advertiu que os inse~os u~ilizados para a produção de vírus 

deveriam ser criados em laboratório, procurando-se evit.ar a 

u~ilização de indivíduos provenien~es do campo. que poderiam 

ser por~adores de outras doenças e assim comprome~'eriam a 

qualidade do pa~ógeno produzido. 

As rormulações e mé~odos de aplicação de inse

~icidas a base de vírus são provavelmen~e mais crí~icos 

quando comparados aos produt.os químicos. O vírus deve per

manecer viável até ser ingerido para que possa at.uar con

venient.emen~e. Por economia e razões t.écnicas. inset.icidas 

microbianos t.êm desenvol vi do uma linha de processamento 

semelhant.e a das preparações químicas convencionais (ANGUS & 

LUTHY, 1971). 

Os inset.icidas químicos são formulados de vá

r i as manei r as, i ncl ui ndo sol uções, concentrados emul si oná

vais. pós-molháveis, pós-secos. granulos e iscas. Segundo 

SHERMAN (1985). formulações pós-mOlháveis. pós-secos ou is

cas são mais aplicáveis para o grupo dos Baculovirus. Res-
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salta ainda que. para a formulação comercial ser viável, o 

produto desenvolvido deve ser facilmente distribuído em con-

di ções de campo, pr efer enei al mente uti 1 i zando técnol ogi as e 

métodos existent.es, além de possuir o nível de atividade 

padronizado. 

COUCH & I GNOFFO C 1981) al er tar am que, no de-

senvolvimento de formulações de ent.omopatógenos, a pesquisa 

deve orient.ar-se para a manutenção da viabil~dade e virulên~ 

eia do microrganismo durante o processo de produção e obt.er 

um produto que preserve ou aument.e essas propriedades. Os 

est.udos devem considerar os efei tos da temperat.ura, da umi-

dade. do inerte e a estabilidade do patógeno ant.es e depois 

que ele alcança o agroecosistema. Destacaram ainda que, com 

relação a est.abilidade, o inset.icida microbiano deve perma-

necer viável por. pelo menos, 18 meses. quando armazenado em 

condições ambiente. 

Preparações de vírus formulado t.em sido apli-

cadas i sol adamente ou em combi nações com i nseti ci das quí-

micos compatíveis, por meio de equipamentos convencionais; 

al t.ernat.i vament.e el es podem ser usados antes ou após as 

aplicações de t.ais inseticidas. Contudo. formulações mais 

adequadas. ~t d d ~l . - . t. d d me o os e a ~caçao e equ~pamen os evem ser e-

senvolvidos CJOINT FAO/WHO MEETING ON INSECT VI RUSES. 1973; 

RICHTER & FUXA. 1984). 

Inúmeros estudos de persist.ência com o VPN de 

He~iothis zea CBULLOCK. 1967; DAVID et a~ii. 1968; IGNOFF & 

BATZER. 1971; JAQUES. 1971. YOUNG & YEARIAN. 1974) têm de-
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mons~rado que a radiação ul~raviole~a parece ser a principal 

f' on~e de i na ~i vação do pa t.ógeno a ní vel de campo. embor a 

ou~ros f'atores tais como o pH da f'olhagem da cultura e a 

~emperatura possam es~ar envol vi dos CGUDAUSKAS· & CANEROAY. 

1968; YOUNG et alii. 1977). 

Com reI ação ao pH da f'olhagem. ANOREWS & 

SIKOROWSKI (1973) observaram que o orvalho deposi~ado sobre 

as f'olhas de algodão possui pH alcalino C8,2 a 9.1) e que a 

exposição do Baculovirus heliothis ao orvalho da f'olha re

sultou em perda da a~ividade do vírus. 

O pH do solo ~ambém inf'lui na persistência do 

vírus. THOMAS et alii (1973) observaram que os solos de pH 

baixo ina~i varam mais rapídamen~e o VPN de Trichoplusia ni. 

quando comparados a solos aproximadamente neutros. 

I GNOFFO & MONTOY A C 1966) demons~r ar am que os 

def'ensi vos quí mi cos podem af'e~ar a ati vi dade do VPN de 

Heliothis. Entre 5 inseticidas testados. o paration metílico 

mos~rou-se incompatível com o vírus. 

Por outro lado. LEITE & MOSCAROI C1986a) rela

taram que não houve redução da ati vi dade do 8. ant icarsia. 

quando subme~ido a mis~uras com os inseticidas carbaril, 

clorpirif'ós etil. endosulfan. meti 1 paration. prof'enof'ós e 

~riclorfon. 

Em condições de campo. LEITE et alii C1986b) 

concluiram ser possível a associação 8.anticarsia com o pro

f'enof'ós, principalmente a 30 9 i.a/ha. 
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Est.udando, em condições de laborat.ório, o 

&~eito dos inseticidas carbaril, di~lubenzuron e endosul~an, 

OLIVEIRA et aL i. i. (1987) encontraram que nenhum inset.icida 

a~et.ou signi~icativamente o tempo letal. mas sim a mort.ali-

dade tot.al. 

A eficiência do vírus de poliedrose nuclear 

CVPN) pode ser increment.àda pela aplicação ou ~ormulação do 

pat.ógeno com adjuvantes que at.uem como protetor de radiação 

solar, est.imulant.e ol~at.ivo e retardant.e da evaporação 

CIGNOFFO et aLii, 1976a). Est.udando essas três caracterís-

ticas. os aut.ores demonst.raram que ~ormulações cont.endo um 

adjuvant.e comercial, produzido pela SANPOZ, para uso com 

inset.icidas microbianos, provaram ser de duas a onze vezes 

mais est.áveis, cont.ra a inat.ivação solar, quando comparadas 

à preparações baseadas soment.e em água. O adjuvant.e t.ambém 

ret.ardou a evaporação da mist.ura da água + B. heL iothis e 

provocou aument.o do consumo aliment.ar das larvas. 

Técnicas envolvendo microencapsulação e prot.e-

t.ores cont.ra a radiação ult.raviolet.a para o VPN de HeLiothis 

foram estudadas por IGNOFFO & BATZER (1971). Combinações não 

encapsuladas de vírus + carbono ~oram t.ão eficient.es quant.o 

combinações ~ncapsuladas de vírus + carbono. 

1 Por out.r o lado BulI (1978) , ci t.ado por COUCH 

& IGNOFFO (1981), most.rou que formulações encapsuladas foram 

superiores às formulações comerciais do VPN de HeI. iothis, 

1 
BULL. D. L. wisc. Pubt. Ent.. Soe. Am .• 10: 11-20. 1978. 



·12. 

com vis~as a pro~eção con~ra a radiação ul~raviole~a. contu-

do a produção de algodão não foi diferente estatisticamente. 

o conceito de encapsular um pa~ógeno de inse~o 

não é novo. Praticamente o processo de encapsulação de um 

microrganismo é o mesmo utilizado na formulação de inseti-

cidas, sendo que a manu~enção da viabilidade dos esporos de 

Baci L Lus thurineiensis foi confirmada. em condições de 

laboratório e campo. por RAUN & JACKSON (1966). 

ALVES (19S6a) lembrou que as ~écnicas de en-

capsulação e microencapsulação poderão ser comuns para for-

mulações de vírus e bactérias em futuro bem próximo. 

SHAPIRO et aLii (1983) procuraram determinar o 

efeito de radiação ultravioleta sobre a atividade biológica 

do vírus de poliedrose nuclear de Lym.antria dispar eL.) e 

avaliar componentes. pertencent.es a vários grupos químicos.· 

como agente protetor a radiação ultravioleta. 

Montoya et aL i i2!, ci ~ados por ANDREWS et aL i i 

(1979), t.estaram. em condições de campo, o B. heLiothis for-

mulado com um estimulante de alimentação (ex~rato de milho) 

e conseguiram incremen~ar a produção de algodão. 

Em laboratório. ALLEN & PATE (1966) demons~ra-

ram que o vírus mis~urado com ext.rato de cabelo de milho 

aumentou a porcentagem de mortalidade de larvas de HeLiothis 

quando comparado com a suspensão do patógeno em água. 

2! 
MONTOYA, E.L.; ZCiNOFFO, C.M.; McOARR, R.L. A feedi.ng sti.muLant t.o 

i.nerea.se efrect. i.veness or, and a fi.eLd t.est vi.t.h a nucLear poLy-

hedrosi.s virus or HeLi.othis. 

9: ., 2! 0-4, J.906. 

JournaL of Znvertebrat.e Pat.hoLogy, 
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3 Guerra &: Shaver • ci t.ados por ANDREWS et al. i i 

(1975), evidenciaram que óleo não refinado de sement.e de al-

godão est.i muI aram a al i ment.ação de H. zea e Hel.iothis 

virescens. 

Significat.iva redução na população de H. zea 

foi observada por McLAUGHLIN et al.ii (1971) em áreas t.rat.a-

das com o VPN de Hel. iothis, f'ormulado como iscas cont.endo 

óleo de sement.e de algodão. 

Trabalhando com isca semelhant.e, ANDREWS et 

al.ii (1975) t.iveram sucesso no cont.role de H. virescens e 

H. zea. 

Estudos de laborat.ório e campo most.raram que 

adjuvantes. t.ais como sucrose e leit.e em pó. quando adicio-

nados ao VPN de Heliothis cunea. result.aram em maior aument.o 

de mort.alidade. enquant.o a adição de melaço e f'arinha de 

sement.e de algodão não provocaram increment.o da mort.alidade 

CPRITCHETT et alii. 1980). 

Em laborat.ório, SMITH et al. i i (1982) eviden-

ciaram que a adição de soja, milho. component.es da sement.e 

de algodão e açúcares em formulações aquosas de 8acul.ovirus 

he l. i o t h i s, pr oduzi r am si gni f' i ca t.i vament.e mai or mor t.al idade 

em larvas de H.zea CBoddie). quando comparada com a suspen-

são do vírus em água. Observaram t.ambém que as formulações 

que cont.inham farinha de soja e óleo de soja ou farinha de 

:9 
GUERRA, A-A. & SHAVER, T. N. Feedi,ng sli.mutant.s from ptants for tarva.t 

of t.he t.oba.cco budvorm and bottvorm. .1ournat of Economic EnlomoLo

gy, cS2: 98-~OO. ~S>cSS>. 
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roi 1 ho e ól eo de roi 1 ho. pr oduzi r am mai or mor t.al i dade das 

lagart.as em relação às formulacões compost.as soment.e do 

correspondent.e óleo ou farinha. 

Observações de POTTER & WATSON C1983a) indica-

ram ser o veget.al Cicer arietinum um promissor est.imulant.e 

de aliment.ação para uso com o vírus de poliedrose nuclear de 

H. virescens. 

Em condições de laborat.ório e casa de veget.a

c;ão. POTTER & WATSON C1983b) observaram que preparac;õesco

merciais de B.heliothis. acrescidas de um adjuvant.e, baseado 

em sement.es de algodão. foram mais eficient.es no cont.role de 

H. virescens do que quando ut.ilizou-se o vírus sozinho ou 

roist.urado com farinha de soja. 

LUTTRELL et al.íi C1983) est.udaram, em condi

c;ões de laborat.ório e campo,· o efeit.o de adjuvant.es comer

ciais sobre a mort.alidade e aliment.ação de larvas de H.zea e 

e efeit.e de tais produt.os com relação a persist.ência do ví

rus. Em todos os test.es. o inseticida roicrobiano Elcar CSan

dez. Inc .• São Oi ego, Califórnia) serviu como fonte do VPN 

de H.zea. Os result.ados indicaram que os adjuvantes testados 

aument.aram o consumo t..otal de folhas tratadas com o vírus. 

cont.udo não influenciaram na mortalidade e não conseguiram 

prolongar a persist.ência do vlrus quando submet.ido à radia

c;ão uI t.ravioleta. 

ALVES C1986a) ressalt..ou que a SANDOZ. ihdús

t.ria pioneira no lançament.o de produt.os à base de vírus, vem 

pesquisando a t.écnica do "Spray-dry". O produto formulado é 
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o Elcar à base do VPN de He~iothis, o qual apresen~a um an

~ievaporan~e e um agen~e pro~e~or con~ra a luz ultraviole~a. 

Quan~o aos produtos comerciais, as formulações 

de vírus mais conhecidas no mercado americano são Elcar e 

Biotrol-VHZ. recomendados para con~role de diversas espécies 

de He~ iothis. Ainda. nos Es~ados Unidos, f'oram regis~rados 

os Bacu~o'Uirus "de Ory~ia pseudotsu~ata e Lym.antria dispar, 

es~e úl ~i mo ~ambém regi s~rado na Rússi a. O Bacu~o'Uirus de 

Heliothis zea e de Pieris rapae já es~á em condições de ser 

comercializado na China (ALVES. 1986b). 

Com relação ao Brasil, um vírus de poliedrose 

nuclear de A. ~emmatal is foi de~~c~ado em 1972, a par~ir de 

lagart.as coletadas em cult.ura de soja na região de Campinas. 

SP CALLEN & KNELL, 1977). Post.eriorment.e, CORSO et alii 

(1977) regist.raram a ocorrência desse pa~ógeno na região 

suldo País. 

Em 1979 foi iniciado, pelo Cent.ro Nacional de 

Pesquisa de Soja - EMBRAPA. um programa para avaliar o po

tencial desse vírus no combat.e a lagart.a da soja. Es~udos de 

labor a ~ór i o (MOSCARDI & CORSO, 1980; MOSCAROI & CORSO, 

1981 a) e de campo C MOSCAROI & CORSO. 1981 b ~ MOSCAROI & 

CORSO. 1982) realizados no Est.ado do Paraná, evidenciaram o 

pat.ógeno como excelent.e alt.ernat.iva para o con~role dessa 

praga. As pesquisas revelaram que a maior eficiência de con

t..role fcii conseguida quando a maioria das larvas presen~es 

na lavoura encon~rava-se nos t.rês primeiros ínst.ares. Não 

f'oram cons~a~adas dif'erenças en~re áreas ~ra~adas por vírus 
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e i nseti ci das. A dose de ví rus usada foi de 50 Lagartas 

Equivalentes CLEJ/ha. lagartas maiores que 2.5 cm de compri

mento mortas pelo patógeno, o que corresponde a aproximada

mente 6.5 x 10.10 poliedros/ha. 

A partir desses estudos, o programa expandiu

se, com o agricultor multiplicando o patógeno e armazenando 

as lagartas infectadas a -20°C "freezer". Nessas condições. 

o estoque de lagarta necessita fundamentalmente de refrige

ração, o que nem sempre é viável a nível de propriedade 

agrícola. Além da preservação. ressalte-se, ainda, que a 

falta de conhecimento tem levado. em muitos casos, a coleta 

e armazenamento de lagartas mortas por outras causas e não 

por vírus. Tendo em vista esses problemas, alguns trabalhos 

vem sendo conduzidos tendo por objetivo o desenvolvimento de 

formulacões para B. ant icarsia. Nesse sentido, MOSCARD! 

(1983). comparou a atividade do patógeno preparado de três 

formas. demonstrando que quando formulado com argila. o 

vírus persistiu, a campo, em níveis superiores a forma 

impura (maceração com água e coagem) e purificada. 

O vírus na forma de pó molhável, obtido pelo 

processo de copreci pi tação por 1 actose e acetona C MOSCARD! 

et alii. 1985) ou modificação deste método, levou ao desen

volvimento de uma formulação simples que vem sendo utilizada 

pelo sojicultor. a partir da safra 85/86. 

BATI ST A FI LHO e t a 1. i i ( 1985) evi denci ar am. em 

condições de laboratório, que a presença de leite em pó. 

instantâneo e estéril. quando do processo de liofilização, 
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proporcionou maior efe~ividade do vírus. o que provocou mor

t.alidade mais rápida de lagart.a de A. ~emm.atal.is. Os mesmos 

aut.ores comprovaram. a nível de campo, a eficiência da for-

mulação liofilizada (1988), 

Em out.ro experimen~o de campo. BATISTA FILHO 

et a1.ii (1986) avaliaram a eficiência do B. anticarsia for-

muI ado como pós moI há vei s. As amos~ras foram preparadas 

median~e impregnações dire~as de suspensões de poliedros do 

vírus no iner~e. Os iner~es empregados foram a Dia~omit.a e a 

Leuci~a, sendo es~a últ..ima u~ilizada nas formas seca e 

úmida. Os result.ados observados nest.e es~udo evidenciaram a 

eficiência das formulações. não obs~an~e a Leuci~a úmida ~er 

apresent.ado problemas de uniformidade na formação da .sus

pensão. 

Em condições de campo, GOMEZ et a! i i (1987). 

no Mat.o Grosso do Sul. t..est.aram. por via áerea. B.anticarsia 

com .óleo de soja refinado e não refinado, ob~endo. nos dois 

casos, excelent.e con~role da lagart..a da soja. 

GOMEZ & RUMIATTO (1987) observaram a viabili

dade do con~role da praga em lavouras de grandes extensões. 

por via áerea. at.ravés do pat.ógeno veiculado em óleo de soja 

refinado e não refinado e o melaço de cana-de-açúcar. cons

t.at.ando eficiência superior a 80%. 

BATISTA FILHO & AUGUSTO (1987) es~udaram. em 

condições de labora~ório. a eficiência do B.anticarsia for

mulado sobre a lagart.a da soja. A formulação consis~i u de 

uma suspensão de poliedros acrescidos de óleo de soja refi-
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nado. um agente emulsificante. um protetor contra radiação 

solar e água para completar o volume. Os resultados indica

ram que o comportamento da emulsão, em termos de virulência. 

não foi afetado, pois foi observado 93,4% de mortalidade 

contra 86,7% do vírus purificado e 90% do vírus impuro. 

Formulações de B. anticarsia, obtidas no CNPSo 

EMBRAPA por precipitação com acetona e lactose CPAL) ou por 

agitação com lactose foram testados, à campo, contra popula

ções da lagarta de soja, obt.endo-se controle adequado da 

praga, comparável ao observado com o vírus não formulado 

Cimpuro) CMOSCARDI & LEITE. 1989). 

Segundo MOSCARDI e tal i i C 1 989). as f or muI a

ções obtidas por mist.ura com lactose ou caolin, vêm sendo 

rotineiramente utilizadas pelo agricultor. Os mesmos autores 

estudaram a est.abilidade dessas formulações em diferent.es 

condi cões de ar mazenament.o e concl ui r am que a a t.i vi dade do 

vírus armazenado em condições ambient.e foi mant.ida por ape

nas 4 meses. decrescendo rapidament.e após esse período. 
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3. MATERIAL E MJ:':TODOS 

3.1. Purificação de Baculovirus anticarsia 

A purificação do pat.ógeno foi realizada nos 

laborat.órios de Pat.ologia de Inset.os da Sec;ão de Cont.role 

Biológico das Pragas do Inst.it.ut.o Biológico do Est.ado de São 

Paulo. 

As suspensões puras do vírus foram obt.idas à 

partir de lagart.as de Anticarsia ~emm.a.taLis, colet.adas em 

campos de soja da região de Campinas SP, e que apresent.avam 

sintomas da doença. 

Amost.ras dessas lagart.as foram maceradas em 

água e homogeneizadas em agit.ador Orbit.al FANEM modo 255 por 

15 minut.os. Em seguida, o mat.erial foi filt.rado at.ravés de 

camadas de gaze pré-umedecida para ret.irar o mat.erial mais 

grosseiro. O caldo foi t.ransferido para cent.rífugador FANEM 

modo 204 NR e submet.ido a cent.rifugac;ão diferencial C500G 

por 2 minut.os e 1800G por 50 minut.os). O precipit.ado obt.ido 

à velocidade de lBOOG foi suspenso em água dest.ilada est.éril 

e analisado quant.o a concent.ração e virulência. 

Aconcent.rac;ão de poliedros foi calculada pas

sando a suspensão para uma câmara de Neubauer e fazendo as 
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observações em microscópios de rotina marca OLYMPUS com 

ocular 10 e objetiva 40. 

A virulência .foi avaliada at.ravés de bioen-

saios. Cerca de 40 lagartas de A. eemmataLis, com 1,3 cm de 

comprimento,.foram tratadas com dieta arti.ficial CGREENE et 

a!ii, 1976::> contaminada pelo vírus. Como cont.role, foram 

consideradas 40 lagart.as cuja a dieta .foi umedecida com água 

dest.ilada estéril. A suspensão do patógeno que serviu a pro-

dução da .formulação pó molhável-Leucita foi testada na dose 

de 6,0 x 103 pol./inseto, enquanto que a suspensão preparada 

com vist.as as .formulações óleo emulsionável e pó molhá-

vaI-Talco foi .fornecida na con~entração de 1,0 x 103 pol./ 

inseto. 

A inoculação dessas suspensões .foi .feita, com 

o auxílio de pipet.a graduada, sobre a super.fície de diet.a 

art.i.ficial isenta de ant.ibiótico e mant.ida em placas de 

Pet.ri (42 mm de diâmet.ro). Em seguida, a suspensão viral .foi 

distribuída uni.formemente pela placa através da alça de 

Drygalski. Após seca, 2 discos da diet.a (33,18 mm), cont.endo 

as concent.rações pré-est.abalecidas, .foram ret.irados com au

xílio de um vazador (METALIC.) ® e fornecidos. em pequenos 

.frascos de vidro (capacidade 13,0 ml) .fechados com t.ampas 

plásticas, a 1 lagart.a da soja. 

Após consumir a diet.a, os inset.os .foram t.rans-

.feridos para t.ubos de vidro (2.S cm de diâmetro x 8,S cm de 

alt.ura) que continham diet.a art.i.ficial acrescida de ant.ibió-

ticos. As observações .foram conduzidas à temperatura de 
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270 C'± 1, umidade rela~iva de 65% ± 9 e condições na~urais 

de 1 umi nosi dade. 

Nas aval i ações, 1'ei ~as diariamente, foram 

consideradas a mor~alidade por vírus, mor~alidade por ou~ras 

causas, pupas vivas e pupas mor~as. 

3.2. Formulações de Baculovirus anticarsia 

A par~ir das suspensões puri1'icadas, B. anti

carsia 1'oi 1'ormulado nos labora~órios do Cen~ro Pilo~o de 

Formulações de De1'ensivos Agrícolas. Unidade do Ins~i~u~o 

Biológico sediada na Es~ação Experimental de Campinas, SP., 

sob as 1'ormas de pó molhável e óleo emulsionável. 

As 1'ormulações do tipo pó molhável 1'oram pre

paradas mediante impregnações diretas (pulverização) das 

suspensões de poliedros em inertes de origem mineral. Após 

essa operação o ma~erial 1'oi deixado secar à ~empera~ura 

ambiente e, em seguida, subme~ido a moagem em moinho de mar

~elo desprovido de peneira. Os iner~es empregados nas formu

lações foram: Leucita 1'inamente moída, fabricada pela Mine

radora Corimbaba Ltda. e Talco, produzido pela Bemil Benefi

ciamen~o de Minérios Ltda. 

A 1'ormulação do patógeno em óleo emulsionável 

foi preparada a par~ir da mistura da suspensão viral com 

óleo de soja re1'inado marca Ceres e acrescida do emulsi1'i

can~e marca Drewfax 309, 1'abricado pela Aquatec Química S/A 

e do prote~or de radiação solar (glicerina). fabricada pela 
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Unilab. Após a mist.ura dos component.es. o mat.erial :foi 

homogeneizado em um mist.urador/desint.egrador marca SIL

VERSON. 

Os veí cul os ut.i 1 i zados no pr ocessament.o das 

:formulações são de :fácil obt.enção e comument.e empregados na 

produção de de:fensivos químicos. 

As :formulações processadas apresent.aram as 

seguint.es composições: 

Formulaçao pó molhável ePMD - Leucita 

Suspensão de poliedros de Baculovír~s antícarsia .... . 100 ml 

Leucit.a :finament.e moída ........................... ... 600 9 

Formulação p6 mo.lhável CPMD - Talco 

Suspensão de poliedros de Baculovirus anticarsia .... . 100 ml 

Talco . ............................................... 600 9 

Formulação 61eo emulsionável COE) 

Suspensão de poliedros de Baculovirus antícarsia .. 

óleo de soja re:finado......... . ............. . 

Emul si!' i cant.e ................ . 

Glicerina .................... . 

20 9 

60 9 

5 9 

10 9 

Água dest.ilada q.s.p ................................. 100 ml 
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3.3. Eficiência da formulação Bac~Lovirus anticarsia CPMD 

Leucita 

A eficiência da formulação B. anticarsia (PMD 

Leuci t.a foi avaliada em condições de campo at.ráves de 

experiment.o conduzido na Fazenda Terra Viva, localizada em 

Sant.o Ant.onio de Posse, SP., nos meses de dezembro/SS e ja-

neiro/89. 

o ensai o f oi i nst.al ado em cul t. ur a de soj a, 

cult.ivar Paraná, sendo const.it.uído pelos seguint.es ~ra~amen-

t.os: B. anticarsia (PMD; B. anticarsia purificado (suspensão 

de poliedros) e Tes~emunha (água de nascente). 

100 :2 m, 

As observações foram fei t.as em t.rês ár'eas de 

separadas entre' si por 9 met.ros de bordadura. As 

duas áreas t.rat.adas receberam, cada uma. os produt.os na con-

cent.ração de 9.0 x 108 poliedros. veiculados em 2 li~ros de 

água. fazendo-se a aplicação com pulverizador cost.al manual 

marca JACTO e a t.erceira área foi t.ra~ada soment.e com os 2 

lit.ros de água. As aplicações foram execut.adas por volt.a das 

17:00 hs. 

As avaliações foram realizadas em 19/12/89 

(inst.alação do ensaio); 12/01/89 e 16/01/89. sendo conside-

rados os seguin~es parâmet.ros: porcent.agem de desfolha. me-

diant.e es~ima~iva visual; número de lagart.as de A.~emmataLis 

pequenas (menores ou iguais a 1.9 cm de compriment.o) e de 

lagart.as grandes (maiores que 1.9 cm de comprimen~o). 
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Esses levan~amen~os foram execu~ados em 4 pon

t.os de cada área, a~ravés do "mé~odo do pano", que consist.e 

em se colocar, sobre o solo e en~re duas fileiras de soja, 

um pano branco com 1 me~ro de compriment.o que recebe os 

i nset.os derrubados por agi ~ação vi gorosa das pl ant.as das 

duas linhas. 

3.4. Es~abilidade da form~ação Baculovirus anticarsia 

CPMD - Leucita em comdições de laboratório 

o experimen~o consis~iu de três ~ra~ament.os, a 

saber: B. anticarsia CP.M:> - Leucit.a; B. anticarsia purifica

do (suspensão purificada de poliedros de vírus em água des

t.iladaJ e Test.emunha (água des~iladaJ. Esses ma~eriais foram 

acondicionados em .frascos de vidro com capacidade 8.0 ml. 

vedados com t.ampa plást.ica. e armazenados em OS/agost.o/1986 

em um armário de madeira, abrigado da luz. Tempera~ura e 

umi dade :foram control adas com ~ermohi grógra:fo colocado no 

int.erior do armário. 

Os test.es de viabilidade do pa~ógeno foram 

realizados em agost.o/96 (na época da est.ocagemJ; set.embro/96 

(1 mês após o armazenamento); fevereiro/87 (6 meses após) e 

agost.o/88 (24 meses após a es~ocagem). Nessas ocasiões eram 

t.irados do depósit.o. e ao acaso, 3 frascos de cada ~rat.amen

t.o; cada um dos quais se const.i~uiu em mat.erial para uma re

petição, sendo inoculado em 20 lagartas de A.eemmatalis com, 
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aproximadamen~e 1,3 cm de comprimen~o~ perrazendo. por~an~o, 

um ~o~al de 60 lagar~as por ~ra~amen~o. 

A ~écnica de inoculação consis~iu em se 

aplicar com o auxilio de pipe~a graduada, suspensões quan~i-

ricadas dos direren~es ~ra~amen~os sobre a superrície de 

die~a ar~ificial CGREENE et a~ii, 1976) ísen~a de an~íbíó~i-

co e man~i da em pl acas de Pe~r i C 42 mm de di âme~ro). Em 

seguida, a suspensão viral roi dis~ribuída unif'ormemen~e 

pela placa a~ravés de alça de Drygalski. Após seca, discos 

2 3 de die~a (33,19 mm ), con~endo aproximadamen~e 6,0 x 10 po-

liedros. roram re~irados com auxilio de um vazador CMETALIC) 

e rornecidos. em pequenos f'rascos de vidro Ccapacidade 

13,0 ml) rechados com ~ampa plá~ica. a 1 lagar~a da soja. 

Uma vez constat.ado o consumo da die~a, os 

inse~os roram ~ransreridos para ~ubos de vidro (2,9 cm de 

diâme~ro x 9.5 cm de aI ~ura) que con~inham aproximadamen~e 

1/3 do vol ume ocupado com di et.a ar ~i r i ci aI acr esci da de 

an~ibió~icos. Os ~ubos roram en~ão marcados numéricamen~e e 

man~idos sob condições de meio ambien~e. sendo regis~radas, 

diariámente. a tempera~ura e a umidade C27°C ± 1 e UR = 69% 

± 5). O ro~operíodo obedeceu as condições na~urais de lumi-

nosidade. 

As avaliações roram conduzidas di'ariamen~e a~é 

a mor~e das lagart.as ou a~é que rosse at.ingida a rase pupal. 

O delineamen~o experimen~al u~ilizado roi inteiramen~e casu-

alizado com parcelas subdivididas, considerando épocas como 

subparcelas. Para análise est.at.ís~ica. os dados de mort.ali-
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dade por vírus foram t.ransformados em 1 x + 1 sendo feit.a 

análise de variância e test.e de Tukey para médias de trata-

mentos. de época e da interação tratamentos x época. 

3.5. Eficiência da formulação Bacu~ovirus anticarsia (PM) 

- Leucita após armazenagem de 29 meses 

Com o objet.ivo de se const.at.ar a ef'iciência da 

formulação armazenada por 29 meses nas condições descri tas 

no ítem 3.4., foi conduzido um t.este de campo na Est.ação Ex-

periment.al de Campinas do Instit.ut.o Biológico em janeiro/S9. 

Os três tratamentos eB. anticarsia PM~ B. 

ant icarsia pur i fi cado e Testemunha) foram estudados em 3 

z áreas de 6 m formadas com soja. cultivar I AC-S. As pulveri-

zações foram realizadas às 7: 00 hrs.. usando um pul veriza-

dor costal manual marca BRUDDEN P5. A concent.raç:ão do pató

geno foi de 1.0 x 108 poliedros/6 m2
, veículados em 0,5 1 de 

água dest.ilada. 

Decorridas 2 horas da pulverização. foram co-

let.adas. em cada área, folhas de soja do terço apical da 

planta. que foram transportadas para laboratório onde servi-

ram de alimentação às lagartas de A.~emmata~is com 1,3 cm de 

comprimento, provenientes de criação em meio artificial. 

Para cada tratamento foram utilizadas 60 lagartas dist.ribuí-

das em 3 repetições de 20 insetos. 

As lagart.as, indi vi dual izadas em tubos de 

vidro e2.5 cm de diâmetro x S,5 cm de aI tura). t.amponados 
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com algodão hidrófobo, receberam um folíolo ~ra~ado e após 

consumi-lo in~egralmen~e foram alimen~adas com folíolos de 

campQ não ~ra~ado. 

o ensaio foi conduzi do a ~emper a t. ur a de 

2ôOC ± 1; UR = 70% ± 2. e luz na~ural, sendo que me~odologia 

de avaliação baseou-se no número de inse~os mor~os pelo ví

rus, que serviu para calcular a porcen~agem de mor~alidade. 

Para efei~o de análise es~a~íst.ica, os dados originais foram 

~ransformados em --I x + 1 ' e subme~idos a análise de variân

cia e ~es~e de Tukey ao nível de 1% de probabilidade. 

3.6. Eficiência da formulação Baculovir'US anticarsia óleo 

emu1sionável COE) 

Com o obj et.i vo de a vaI i ar a ef i ci ênci a do B. 

ant icarsia formulado com óleo vege~al (soja), :foram mar

cadas 3 áreas de soja. com o cul~ivar IAC-8, na Est.ação Ex

perimen~al de Campinas do Inst.it.ut.o Biológico, em :fevereiro 

de 1989. Cada'área foi cons~i~uída de ô mZ de cul~ura. sepa

radas ent.re si por 1,5 m de bordadura, t.ambém formadas com 

:fileiras da leguminosa. 

Os ~rat.ament.os foram assim cons~i ~uí dos: 

B. anticarsia formulado como óleo emulsionável, CB. anti

carsia OE); B. ant icarsia purificado (suspensão de poli

edros do vírus em água dest.ilada) e a Test.emunha (água 

des~ilada). As pulverizações foram realizadas às 7:00 hrs., 

a~ravés de pul verizador cos~al manual marca BRUDDEN P5 na 
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concen~racão de 2,0 x 108 poliedros/6 2 m. veículados em 0.5 

1. de água des~ilada. A Tes~emunha recebeu apenas água. 

Decorridas duas horas após o início da pul ve-

rização, folhas do ~erço superior da plan~a foram cole~adas 

em cada área, e encaminhadas ao Labora~Ório de Pa~ologia de 

Insetos da Seção de Controle Biológico das Pragas onde eram 

fornecidas a lagartas de A.8&mmatatis com 1,3 em de compri-

men~o. Para cada ~ratamento foram consideradas 80 lagar~as, 

dis~ribuídas em 4 repetições de 20 inse~os. Cada inseto, in-

dividualizado em ~ubo de vidro (2,5 cm de diâme~ro x 8,5 cm 

de altura). ~amponado com algodão hidrófobo, recebeu um fo-

líolo ~ratado com aproximadamente a mesma área foliar. 

Uma vez consumido os folíolos tra~ados, a re-

posicão do alimento foi realizada utilizando-se de t'olíolos 

de soja provenientes de área não tra~ada. cultivada próxima 

ao campo experimen~al. Esses t'olíolos, coletados diariámen-

~e, foram submetidos a lavagem em água corrente e depois em 

água desti 1 ada. dei xados secar em papel ~oal ha e só en~ão 

servidos aos inse~os. Tal procedimento t.eve como objet.i vo 

avi t.ar casos de cont.aminacões, principalmente pelo fungo 

Nom.uraea r i l &y i . 

o ensai o foi conduzi do em condi cões de mei o 

ambiente (T: 26°C ± 1; UR = 70% ± 3) e fotoperíodo natural. 

Nas avaliações, feitas diariámen~e, foi considerada a morta-

lidade por vírus. sendo os dados t.ransformados em ~ x + 1 e 

submet.idos à análise de variância e ao t.est.e de Tukey. 
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3.7. Const..DJJO de área foliar pelas lagartas alimentadas 

com as formulações de BacuLovirus ant icarsia CPM) 

Leucita e BacuLovirus anticarsia COE) 

Este teste, realizado em março de 1989, teve 

por objetivo avaliar a preferência de A.~emmataLis por folí-

01 os' de soja tratados com B. ant icarsia CPM) Leucita; 

B. anticarsia OE; B. anticarsia purificado Csuspensão de po-

liedros de vírus em água destilada) e Testemunha Cágua des-

t.ilada) . 

Com esse fim. foram coletados folíolos de so-

ja. cul ti var IAC-8. ~e plantas com trinta dias. cont.ados a 

partir da germinação. Em laboratório, o material foi trata-

do. via imersão. com suspensões diluídas das diferentes 

formulações e também com água destilada CControle). 

Os i"olíolos. com aproxi madamente 3.,16 
2 

cm • 

permaneceram submersos por 30 segundos, após o que foram 

deixados secar sobre :folhas de papel toalha. Em seguida. :fo-

ram distribuídos em seis placas de Petri C19,0 cm de diâme-

tro) cuja base encontrava-se revestida por uma camada de 

isopor a fim de permitir a fixação dos i"olíolos através de 

alfinetes. Cada placa recebeu quatro f'olíolos. corresponden-

tes aos quatro tratamentos. distribuídos de maneira equidis-

tanta e ao acaso. Também. em cada placa. foram liberadas 

quatro lagartas de A. (Sem.matat is com cerca de 1.9 cm de 

comprimento. 
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o ensaio foi conduzido à temperatura de 

27°C ± 1; umidade relativa de 70% ± 6 e fotoperíodo natural. 

As avaliações foram realizadas após dezessete horas de ini-

ciada a alimentação e se basearam na área foliar consumida 

2 Cem). O delineamento estatístico adotado para interpretar o 

experimento foi o inteiramente ao acaso, com 4 tratamentos e-

6 repetições. Os dados de consumo foram submetidos a análise 

de variância e confronto das médias pelo teste de Tukey. O 

nível de significância adotado foi de 6% de probabilidade. 

3.8. Estabilidade das formu1ações de Bacutovirus anticar-

sia óleo emulsionável COE) e pó molhável CPM:> - Tal-

co em condições de laboratório 

Nesse ensaio foram considerados quatro trata-

mentos, a saber: B. anticarsia óleo emulsionável COE) ; 

B. anticarsia CPMD - Talco; B.anticarsia purificado Csuspen-

são purificada de poliedros de vírus em água destilada) e 

Testemunha Cágua destilada). Os tratamentos foram acondicio-

nados em frascos de vidro Ccapacidade 8,0 ml), lacrados com 

tampa plástica e armazenados em 21/06/1988 em um armário de 

madeira, no interior do qual um termohigrógrafo registrava a 

temperatura e umidade. 

Os testes de viabilidade do patógeno foram 

realizados na época da esto~agem Cjunho/88) e aproximadamen-

t.e 12 meses após o ar mazenamento C 1 0/07/89) . Nessas oca-

siões. eram retirados do armário, ao acaso, 4 frascos de 

cada t.ratamento; cada um dos quais forneceram material para 
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uma repet.ição, sendo inoculado em 20 lagart.as de A. 

~emmatalis com cerca de 1,3 em de compriment.o; perfazendo, 

port.ant.o, um t.ot.al de 90 lagart.as por t.rat.ament.o. 

A met.odologia, t.écnica de inoculação, delinea

ment.o experiment.al, parâmet.ros de avaliação e análise est.a

t.íst.ica :foram idênt.icos aos descrit.os no ít.em 3.4., com 

exceção da concent.ração do pat.ógeno fornecido por lagart.a, 

que passou a ser de 1,0 x 10
3 

poliedros. O ensaio foi condu

zi do à t.emperat.ura \ de 27°C ± 1; UR = 65% ± 5 e luz nat.ural. 

3.9. Persistência de quatro preparações de Bac1..l.lovir1J.S 

anticarsia sobre folhas de soja do cultivar IAC-12 

A prot.eção cont.ra a radiação solar, conferidas 

pelas formulações, foi avaliada em condições de campo. O 

t.est.e foi i nst.al ado na Est.ação Exper i ment.al do I nst.i t.ut.o 

Biológico, localizada em Campinas, SP, e consist.iu de S t.ra

t.ament.os: a) B. ant icarsia CPM:> Leuci t.a; b) /3. ant icarsia 

CPM:> - Leucít.a + Espalhant.e adesivo'" (0,1%); c)' B.anticarsia 

DE; d) B. anticarsia purificado e e) Test.emunha. 

Para a realização do experiment.o, foram marca

das 5 áreas, cada uma_das quais :formadas por 6 m2 de cult.ura 

de soja. cult.ivar IAC-12. separadas ent.re si por 1.5 m de 

bordadura. As pulverizações foram feit.as no dia 23 de Janei

ro de 1990 às 7: 30 hrs., com o auxílio de pulverizador 

... 
AORAL. s. rcr Bl"o.si.l.. s. A. 
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9 
cos~al marca BRUDDEN P~ na concen~racão de 2,0 x 10 polie-

dros/6 2 m. veí cul ados em 0.5 -to de água des~ilada. A tes~e-

munha recebeu apenas água. 

Decorridas. aproximadamen~e, 1:30 horas após o 

i ní ci o da puver i zacão. f 01 has do ~er co super i or da pl an~a 

foram coletadas em cada área, e encaminhadas ao laboratório 

de Pa~ológia de Inse~os da Seção de Con~role Biológico das 

Pragas. onde eram fornecidas a lagartas de A. eemmatalis com 

1.3 cm de comprimen~o. Para cada ~ra~amen~o foram considera-

das 22 1 agar ~as. Cada i nse~o. i ndi vi dual i zado em ~ ubo de 

vidro (2,6 cm de diâme~ro x 8.5 cm de al~ura). ~amponado com 

algodão hidrót'obo. recebeu um f'olíolo ~ra~ado com aproxi-

madamen~e a mesma área foliar. Depois de 48 horas. as lagar-

tas for.am ~ranst'eridas para tubos de vidro cont.endo diet.a 

art.it'icial e man~idas em condições con~roladas de labora~ó-

rio CT = 27°C ± 1; UR = 70% ± 5; Fo~ot'ase = 10 horas). 

Nos di as 24/01 (1 di a após a i ns~al ação do 

ensai o); 2E3/01 C 2 di as após); 30/01 (7 di as após) e 06/02 

(14 dias após), folíolos de soja foram novamen~e colet.ados 

nas áreas ~ra~adas e repet.ido o mesmo procediment.o em condi-

cões de laborat.ório. Durant.e esse período foi regist.rada a 

precipit.ação pluviomét.rica. Os dados referent.es ao número de 

hOi as de i nsol ação. t.emperat.uras máxima. mínima. média e 

umidade rela~iva média foram obt.idos junt.o a Seção de Clima-

~ologia Agrícola do Inst.it.ut.o Agronômico de Campinas. 

As avaliações foram conduzidas diariament.e e 

considerou a porcen~agem de mor~alidade por vírus. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Purificação de Bacu~ovirus anticarsia 

Foram calculadas as porcen~agens de mortal ida-

de de lagarta e pupas, causadas pelas suspensões de B. anti-

carsia que serviram ao preparo das dif'erentes f'ormulac;ões 

utilizadas nos tes~es de- estabilidade (Tabelas 1 e 2). 

Tabela 1 - Porcent.agens de mor~alidade de lagarta e de pupas 

para a suspensão de Bacu~ovirus anticarsia utili

zada no preparo da f'ormulação Leucita CPMD com 

vistas ao ~es~e de es~abilidade. 
3 6,0 x 10 pol./lagarta 

Concen~ração = 

MORTALI DADE (Y~ 

TRATAMENTOS 

B. anticarsia 

Tes~emunha 

LAGARTfJ.S 

VÍRUS 

100 

O 

OUTRAS 
CAUSAS 

o 
5 

PU?AS 

VIVAS 

O 

95 

MORTAS 

o 
O 
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Tabela 2 - Porcentagens de mortalidade de lagarta e de pupas 

para a suspensão de Bacutovirus anticarsia utili

zada no preparo da formulações óleo emulsionável 

e Talco CPMD com vistas ao teste de estabilidade. 
<I 

Concentração = 1,0 x 10 pol./lagarta 

TRATAMENTOS 

B. anticarsia 

Testemunha 

MORT ALI DADE C %) 

LAGARTAS 

VÍRUS 

90 

O 

OUTRAS 
CAUSAS 

10 

5 

PUPAS 

VIVAS 

O 

90 

MORTAS 

O 

5 

Os resultados evidenciam a alta viabilidade do 

material produzido. Foram obtidos níveis de mortalidade de 

100% (Tabela 1) e 90% (Tabela 2) para as concentrações de 

maior e menor dose respecti vamente. A suscetibilidade de 

A.~emmatatis às baixas doses do patógeno foram estudadas, no 

Brasil. por MOSCARDI & CORSO C1981c), que encontraram 84,1 e 

100% de mortalidade para lagartas tratadas com 400 e 800 

poliedros. respectivamente; enquanto que outras espécies de 

lepidópteros só foram infectadas por doses muito elevadas. 

Esses valores aproximam-se dos observados no experimento, 

principalmente se comparados com a preparação virótica em-

pregada na concentração de 1000 poliedros/inseto. o que é 

importante. dadas as características da pesquisa. A baixa 

suscetibilidade de outras espécies de lagartas ao vírus de 

A.~emmatatis também foi demonstrada por CARNER et atii 
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(1979) . Nesse sentido, os ~rabalhos de PAVAN & BOUelAS 

(1981) r essal tar am a impor tânci a da def i ni ção da dosagem 

usada na análise da espectro de hospedeiros, além de sugerir 

a necessidade de maiores conhecimentos, quanto aos fatores 

envolvidos na resistência ou suscetibilidade de espécies aos 

vírus de insetos. 

4.2. Eficiência da formulação BacuZovírus anticarsia CPM) 

- Leucit.a 

Foram regist.rados a flut.uação populacional 

das lagar tas de. A. ~emm.a tal. ís, pequenas e gr andes. e o des

folhamento das plantas de soja em função dos tratamentos 

(Figura 1). 
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Figura 1 Flu~uação populacional de lagar~as de Anticarsia 

8emmatalis menores ou iguais a 1.5 em de compri

men~o e desfolhamen~o de plan~as em duas áreas 

~ratadas e uma não ~ratada com formulações de 

8ac~tovirus anticarsia. San~o Antonio de Posse, 

1989. 
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Observa-se que na área com B. anticarsia CPMD 

Leuci t.a, as populações de lagart.as pequenas e grandes 

decresceram cont.inuament.e, enquant.o que a desfolha t.eve um 

ligeiro aument.o ao longo do t.est.e, passando do~ 12% regis-

t.r ados na amost.r agem i ní ci aI para 15% por ocasião das 

últ.imas avaliações (12/01 e 16/01). Com rel ação a área 

trat.ada com o vírus. na forma purificada, ficou evidenciada 

a tendência de crescimento da população de insetos até a 

a val i ação do di a 12/01, que foi segui do por um decl í ni o 

pronunciado. Cont.udo. a evolução da perda de área foliar foi 

sempre crescente. alcançando o índice de 45%, que é superior 

ao est.abelecido pela pesquisa. como nível de cont.role (30~~. 

A área Test.emunha apresent.ou as mais elevadas concent.rações 

de lagart.as, nas diferent.es épocas pós-aplicação, t.endo 

alcançado o maior índice de desfolha (90~~ (Figura 1). 

Esses resultados são comparáveis aos dados 

obt.idos por BATISTA FILHO et czl i i (1986) que. em condi ções 

de campo, const.at.aram sensível redução no número de lagart.as 

pequenas e grandes em áreas t.rat.adas com o pat.ógeno formula

do em inert.es minerais. entre os quais a Leucit.a. nas formas 

seca e úmida. Naquela ocasião. o nível de desfolha manteve

se ent.re 5 e 10% nas parcelas que receberam as formulações 

de B. ant icarsia pó molhável. at.ingindo 100% na Testemunha. 

A maior eficiência da formulação pó molhável. 

quando comparada a suspensões purificadas do vírus. pode es

t.ar relacionada com a 'prot.eção conferida pelo inert.e, contra 

a desat.ivacão do patógeno pela radiação solar, prolongando. 
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dessa .forma, sua persist.ência no campo. No mesmo sent.ido, 

MOSCARDI (1993) demonst.rou que B. anticarsia puri.ficado 

acrescido de um adjuvant.e prot.et.or (argila) permaneceu sobre 

.folhas de soja em níveis superíores as .formas puri.ficada e 

i mpur a ( obt.i da por si mpl es macer ação de 1 agar t.as mor t.as e 

coagellÚ . 

4.3. Est.abilidade da f'ormuJ.acão B. ant icarsia CPM:> - Leu-

cit.a em condições de laboratório 

Regist.rou-se a mort.alidade de lagart.as de A. 

gemmatalis observadas após 4 épocas (Tabelas 3. 4. 6 e 6). 

Tabela 3 - Mortalidade de lagart.as de Anticarsia ~emmata~is 

pelos di.ferentes trat.ament.os. logo após o preparo 

da .f or muI ação. 

TRATAMENTOS 

B. anticarsia. 
( PM) - Leuci ta 

B. ant icarsia 
purificado 

Test.emunha 

CY"/o 

REPETICÕES 

19 20 20 

20 20 20 

o O O 

u.> •. . 
Medl.as sagul.das pel.·a mesma let.ra 

ao nivel. de 1" de probabi lidada. 

nao 

MORTALIDADE(~)PORCENTAGEM DE 
MÉDIA MORTALIDADE 

MÉDIA 

19,66 a 98.30 

20,00 a 100,00 

0.00 0,00 

1.09 

diferem signifi.cat i vamante entre si., 
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Tabela 4 - Mortalidade de lagartas de Anticarsia ~emmatatis 

pelos diferentes tratamentos, logo após armazena

gem, em condições ambiente, por 1 mês. 

REPETIÇÕES MORTALIDADE(1) PORCENTAGEM DE 
TRATAMENTOS MORTALIDADE 

1~ 2~ 3~ MÉDIA MÉDIA 

B. ant icarsia 
18 18 17 17,55 88,30 CPM:> - Leucit.a a 

B. <anticarsia 
19 19 20 19,33 96.65 purificado a 

Testemunha O O O 0.00 0,00 

CVO/o 1,63 

(1) 
Médias seguidas peta mesma l.etra nao diferem significativamente entre si. 

ao ntvel. de 1"; de probabi 1. idade. 

Tabela 5 - Mort.alidade de lagartas de Anticarsia 8emmata~is 

pelos diferent.es trat.amentos, logo após armazena

gem. em condições ambient.e. por 6 meses 

REPETIçõES MORTALI DADE c 1 > PORCENTAGEM DE 
TRATAMENTOS MÉDIA MORTALIDADE 

1~ 2~ 3~ MÉDIA 

B. ant icarsia 
15 18 15 16,00 80.00 CPM) - Leucit.a. a 

B. ant icarsia 14 17 14 15.00 75,00 purificado a 

Testemunha O O O 0.00 0.00 

CVO/o 5,66 

(:l) 
Médias seguidas peta mesma tetra nao diferem significativamente entre si, 

ao ntvet de 1" de probabi 1. idade. 
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Tabela 6 - Mortalidade de lagartas de Anticarsia gemmatalis 

pelos di~erentes tratamentos, logo após armazena

gem. em condições ambiente, por 24 meses. 

REPETIÇõES MORTALI DADE c 1 > PORCENTAGEM DE 
TRATAMENTOS MÉDIA MORTALIDADE 

1:=' 2:=' 3:=' MÉDIA 

B. an.ticarsia 13 16 15 14,66 73,30 CPM:> - Leucita a 

B. an.ticarsia 
12 10 13 11,66 58,30 

puri~icado 
a 

Testemunha O 3 1 1,33 b 6,65 

CVO/o 11,20 

(1) 

MédiQS seguidQs petQ mesma tetrQ não diferem signi.fi.cQti.vQment.e entre si., 

QO nível. de 1.lI6 de probClbi. ti.dQde. 

Constata-se que. nos 4 testes, não houve di~e-

rença signi~icativa, ao nível de 1%, entre os tratamentos B. 

ant icarsia CPM:> - Leuci ta e B. ant icarsia puri~icado, mas 

ambos diferem da Testemunha CTabelas 3, 4, 5 e 6). 
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Tabela 7 - Análise conjun~a de efei~o das épocas sobre a 

mortalidade de lagar~as de Anticarsia ~emmatalis. 

em função dos diferen~es ~ra~amentos. 

ÉPOCA 
TRATAMENTOS 

1~ (Tes~e inicial) 

2;' (1 mês após) 

3;' (6 meses após) 

4~ (24 meses após) 

CV% C época:> = 5, 72 

MORTALIDADE MÉDIA E 
RESPECTIVAS PORCENTAGENS'!) 

B.anticarsia B.anticarsia 
Tes~emunha (PM) -Leuci ~a purificado 

19,66 a 20,00 a 0,00 a 
( 98, 30:Y.,) (100,00%) (O,OO}'..:> 

17,66 a 19,33 ab 0,00 a 
C88,30}''') (96,65%) (O,OO}''':> 

16,00 ab 15,00 bc O,OO.a 
( 80, OO:Y.,) C 75 , OO}'..:> (0,00%) 

14,66 b 11,66 c 1,33 a 
C 73, 30:Y.,) C58,30}''':> C6,65%) 

CV-/o C~ra~amen~os) = 5,99 

(1) 
Médias seguidas peta mesma tetra não diferem signifi.cativamente entre si, 

ao nivet de 1" de probQbi. tidQde. 

Os dados ob~idos, evidenciam que B. anticarsia 

(PM) - Leuci~a não apresen~ou queda significativa de viabi-

lidade duran~e os 6 primeiros meses de armazenamen~o. De 

forma semelhante, MOSCARDI et a1. i i (1989) observaram que o 

vírus formulado por mist.ura com lac~ose. quando armazenado 

em condições ambien~e. man~eve sua a~ividade por 4 meses. 

Para o pa~ógeno purificado. aos 6 meses, já foi cons~a~ada, 

ao nível de 1% de probabilidade, redução de 25% na eficiên-

eia. enquanto que MOSCARDI et a1. i i (1989) verificou, aos 7 

meses, decréscimo de a~ividade de aproxímadamen~e 50%. Aos 

24 meses. as duas preparações revelaram perdas significa~i-

vas quan~o a eficiência do pa~ógeno, principalmente em 
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relação ao vírus purificado. cuja redução de atividade foi 

de 41,70%. Cabe lembrar que embora sendo estatísticamente 

comprovado o decréscimo da viabilidade da formulação pó mo-

lhável, o nível de controle obtido permaneceu ainda elevado 

C73,30Y~ (Tabela 7). 

4.4. Eficiência da formul.ação Bac1.l.l.ovir1.l.s ant icarsia CPM:> 

- Leucita após armazenagem de 29 meses 

Foram anotados os dados reI ati vos às porcen-

tagens médias de mortalidade da praga quando alimentada com 

folha tratada no ca~po com a formulação B. anticarsia (PMD -

Leucita e com B. anticarsia purificado. ambos com 29 meses 

de armazenamento (Tabela 8). 

Tabela 8 - Número de lagartas de Anticarsia 8emmatalis mor

tas pelas duas formulações de Bac1.l.l.ovir1.l.s anti-

carsia armazenadas durante 29 meses. Campinas. 

1989. 

REPETIÇõES MORTALIDADE c 1 > PORCENTAGEM DE 
TRATAMENTOS MORTALIDADE 

1? 2? 3? 
MÉDIA MÉDIA 

B. ant icarsia 
14 13 13 13,33 66,66 CPMD - Leucita a 

B. anticarsia 
9 9 11 9.66 48.33 purificado a 

Test.emunha O 2 3 1.66 b 8.33 

CY'"/o 11.07 

(1) • 
Medi.a.s seguida.s peta. mesma. tetra. não diferem signifi.ca.ti.va.mente entre si., 

a.o ni: vet de H6 de proba.b.i. 1. i.da.de. 
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Pode-se observar (Tabela 8) que os dois trata-

mentos à base do entomovírus não diferiram estatísticamente 

entre si. diferindo apenas da Testemunha. Contudo. B. antí-

carsía purificado não causou. sequer. 50% de mortalidade. 

enquanto o vírus formulado como pó molhável atingiu 66,66%. 

Esses valores de infecção foram baixos quando comparados ao 

encontrado por MOSCARDI (1983) que utilizando o vírus na 

forma impura (maceração de lagartas e coagem), recém prepa-

rado, 1.0 na concentração de aproximadamente 6,5 x 10 pol./ha 

obteve, em condições de campo, ef'iciência superior a 80% 

para lagartas pequenas de A.~emmatalís; índice de controle 

considerado na prática como adequado para a proteção da 

cultura. 

Esses resultados evidenciam a queda da viabi-

lidade do patógeno, quando submetido ao armazenamento em 

condições ambiente, por longos períodos, da mesma forma que 

MOSCARDI et alii (1989) constataram acentuado decréscimo na 

atividade do B. anticarsia f'ormulado por misturas com lacto-

se ou caolin, após 7 meses de armazenamento à temperatura 

ambiente. quando o nível de in:fecção f'icou próximo a 50%. 

A mortalidade no tratamento Testemunha :foi de 

8,33%. o que pode ser explicado como decorrência de prová-

veis contaminar;ões das :folhas de soja por vias naturais. co-

mo por exemplo a disseminação do patógeno através de insetos 

predadores que tenham ingerido lagartas inf'ectadas ou entra-

do em contato com o vírus depositado em partes da planta da 

soja. fato já registrado por POLLATO et alii C1987a e 19S7b). 
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4.5. Eficfência da formulação Bac~lovir~s anticarsia 61eo 

emulsionável COE) 

Foram compu~ados os ~o~ais de lagar~as mor~as 

ob~idas no ensaio, bem como as médias de mor~alidade e sua 

transIormação em porcentagem (Tabela 9). 

Tabela 9 - Mor~alidade de lagartas de Anticarsia ~emmatalis 

inoculadas com Bac~iovir~ anticarsia formulado 

como ól eo em uI si onável. Campi nas, 1989. 

TRATAMENTOS 

B. anticarsia 
COE) 

B. ant icarsia 
purificado 

Tes~emunha 

C'r/o 

18 

20 

O 

VALORES 
REAIS POR 
REPETICÕES 

20 20 

18 20 

1 1 

(~} 
Médi as seguidas pela. mesmo. l et ra 

0.0 nivel de H6 de proba.bi lidade. 

MORTALIDADE(~> PORCENTAGEM DE 
MÉDIA MORTALIDADE 

MÉDIA 

20 19.50 a 97,50 

20 19.50 a 97,50 

2 1.00 b 5.00 

5,62 

nao diferem significativamente entre si. 

Cons~ata-se (Tabela 9) a manu~enção da capaci-

dada infec~iva do vírus. a despei~o de ~er sido subme~ido às 

operações necessárias para a formulação do tipo óleo emul-

sionável. O índice de infecção foi al~o (97.~/~. idêntico ao 

observado no trat.amen~o u~ilizado como padrão (suspensões 

purificadas de poliedros de B. anticarsia. A inclusão da 

glicerina. que é um agente pro~e~or contra a radiação solar, 
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por não ~er influído na ação do pa~ógeno, abre perspec~ivas 

para o seu uso a nível de campo. Esse resul~ado confirma 

ensaio an~erior realizado por BATISTA FILHO & AUGUSTO (1987) 

quando o pa~ógeno assim formulado matou 93,4% da população 

de insetos. De maneira semelhante, SMITH et al. i i (1982) 

observaram que quando adicionavam óleo de soja a formulações 

de 8acul.ovirus hel.iothis obtinham significativas mortalida

des em larvas de Hel.iothis zea em condições de laboratório. 

Em condições de campo, GOMEZ et al.ii (1987), 

no Mato Grosso do Sul, tes~aram, via área, 8. anticGrsia com 

óleo de soja refinado e não refinado, ob~endo nos dois ca-

sos, excelen~e controle da lagar~a da soja. Em ou~ro traba-

lho, GOMEZ & RUMIATTO (1987::> observaram a viabilidade do 

con~role da praga em lavouras ex~ensivas, via área, através 

do patógeno veículado em óleo de soja refinado e não refina

do e o melaço de cana-de-açúcar. cons~atando eficiência 

super i or a 90%. 

Com relação ao vírus purificado, a porcentagem 

de mor~alidade C97.5Y~ está próxima da observada por 

MOSCAROI (1983) e que foi de 100% a par~ir de 900 poliedros 

por 1 agar ta. 
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4.6. Consumo de área i'oliar pelas lagartas alimentadas 

com as i'ormulações de Bac1.llovir1.ls ant icarsia CPM) 

Leucita e Bac1.llovir-us anticarsia COE) 

Foram registrados os dados de consumo de área 

foliar, medidos em 2 em , para as lagartas de A. eemmatalis 

submetidas a três preparações de B. anticarsia CTabela lU) e 

os valores totais foram transformados em porcentagem CFigu-

ra 2). 

Tabela 10 - Área foliar, em cm2
, consumida por lagartas de 

B. 

Anticarsia eemmatalis alimentadas, durante dezes

sete horas, com folhas de soja tratadas com três 

preparações de Baculovir-us anticarsia em teste de 

li vre escol ha. 

REPETICõES 
CONSUMO ( 1) 

FOLIPR TRATAMENTOS MÉDIO 
1~ 2~ 3~ 4~ S~ 6~ Ccm2

) 

anticarsia 1.580 0.158 1.8ge 2~212 0.158 0.632 1,11 
CPM:> Leucita a -
B. anticarsia 2,528 2.528 1.580 2,844 2.528 2.212 2,37 b COE) 

B. anticarsia 2,528 1.580 2.528 3.002 2.212 2.212 2.34 b purificado 

Testemunha 3.160 3.002 l,8ge 2,844 2.212 2.212 2.55 b 

C~/o 29,21 

(1) 
Médio.s seguidQs peta mesmQ tet.rQ não diferem significQt.i. VQment.e ent.re si, 

QO nivet de 1" de probabi. ti.dQde. 
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Figura 2 - Porcen~agem de consumo de áreafoliar por lagar

~as de Anticarsia gemmatalis alimen~adas. duran~e 

dezesse~e horas. com folhas de soja ~ra~adas com 

~rêspreparações de 8aculovir~ anticarsia em 

~es~e de livre escolha. 
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Pelos resul~ados ob~idos CTabela 10), o ~ra~a

men~o B. anticarsia CPMD - Leuci~a direriu dos demais ~ra~a

men~os ao ní vel de 5% de pr obabi 1 idade. Por sua vez, os 

~ra~amen~os cons~i~uídos pelos inse~os que receberam folhàs 

~ra~adas com o pa~ógeno, nas rormas puriricada e óleo emul

sionável COE), não diferiram significativamen~e da Testemu

nha. Ressalte-se ainda que, nesses três casos, o consumo 

médio de alimento duplicou. quando comparado ao vírus em pó. 

Essa direrenca, provavelmente está relacionada com o inerte 

mineral Leucita. que em função de suas características. 

talvez não estimule a lagarta a prosseguir na alimentação ou 

mesmo, arete seu aparelho bucal e/ou tubo digesti vo, tendo 

como consequência uma redução do consumo roliar. 

4.7. Estabilidade das formulações do Bacul.ovirus anticar

sia óleo emulsionável COE) e pó molhável CPND - Tal

co em condições de laboratório 

Foram registrados os dados de mortalidade 

obtidos quando da instalação do ensaio (Tabela 11) e após 12 

meses de armazenamento das rormulacões em estudo (Tabela 12). 



49. 

Tabela 11 - Mor~alidade de lagar~as de Anticarsia eemmatatis 

para formulações recém preparadas de Baculovirus 

anticarsia, dos ~ipos pó molhável e óleo emulsio

nável. 

REPETIÇõES MORTALIDADE c 1 > PORCENTAGEM DE 
MÉDIA MORTALIDADE 

MÉDIA 
TRATAMENTOS 

B. anticarsia 
17 17 16 18 17,00 85,00 CPM) Talco 

a -
B. anticarsiâ 16 17 17 18 17,00 85,00 COE) a 

B. anticarsia 
15 15 17 18 16,25 81,25 purificado a 

Tes~emunha O O O O 0,00 0,00 

CV"/o 3,31 

(1) 
Médi.a.s segui.da.s pel..a. mesma. l..etra. néio di. ferem si.gni.fi.ca.t i. va.mente si.. entre 

ao nivel.. de 1" de proba.bi l..i.da.de. 

Tabela 12 - Mor~alidade de lagar~as de Anticarsia eemmatalis 

para formulações de Baculovirus anticarsia, dos 

~ipos pó molhável e óleo emulsionável, 

meses de armazenamen~o. 

após 12 

REPETIÇõES MORTALIDADE(1)PORCENTAGEM DE 
MÉDIA MORTALIDADE 

MÉDIA 
TRATAMENTOS 

B. anticarsia 10 16 16 15 14,25 71,25 CPM) Talco a -
B. anticarsia 

7 7 7 10 7,75 38,75 COE) a 

B. anticarsia 
12 8 5 9 8,50 42,50 purificado a 

Tes~emunha 1 O O 1 0,50 b 2,50 

CV"/o 12,67 

fi> 
Médi.a.s seguida.s pel..a. mesma. l..etra. nQo di.ferem si.gni.fi.cati. vamente entre si.. 

ao nivel.. de 1" de proba.bi. l..i.da.de. 
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A análise conjunta dos dados (Tabelas 11 e 12) 

é apresentada em termos das médias originais (Tabela 13). 

Para melhor visualização do efeito épocas, elaborou-se a 

Figura 3. 

Tabela 13 - Efeito das épocas sobre a mortalidade de lagartas 

de Anticarsia 8emmataZis, em função dos diferen

tes tratamentos. 

ÉPOCA 
TRATAMENTOS 

1 ~ (T. inic.) 

2~ (12m. após) 

B. ant ic. 
(PM:>Talco 

17.00 a 
C 95 • 00,.,a:> 

14.25 a 
(71 , 25"'a:> 

CV'"/o (épocas) = 5. 72 

MORTALIDADE MÉDIA E 
RESPECTIVAS PORCENTAGENS(1) 

B. ant ic. B. ant ic. Testem. COE) purifico 

17.00 a 16.25 a 0,00 a 
( 9S • OO"'a:> (91 • 26,.,a:> ( O • 00"'.,) 

7,78 b 9.80 b 0,80 a 
( 39 • 75"'.,) ( 42 • 50,.,.,) (2,50%) 

CV'"/o (tratamentos) = 9,79 

(1) 
Médias seguidas pelo. mesmo. letra não diferem significativamente entre si, 

0.0 nível de 1516 de probabi.li.dade. 
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B.antlcarsla Purlf. - Testemunha 
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Figura 3 - Efei~o da época sobre a mor~alidade de lagartas 

de Anticarsia gemmataiis em funcão dos diferen~es 

~ratament.os. 
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o exame dos dados (Tabel a 11), evi denei ou a 

alta virulência das 3 preparações do B. anticarsia, com ní

veis de controle superiores a 80%, sendo que a análise esta

tística mostrou não haver diferenças significativas entre os 

tratamentos quando recém preparados. Por outro lado, obser

va-se na Tabela 12 que, após 12 meses, B. anticarsia CPM) 

Talco ainda mantinha considerável atividade (71,25Y~, dife

rindo das demais preparações que comportaram-se de forma se

melhante. apresentando 38,75 e 42,50% de eficiência para B. 

anticarsia OE e B. anticarsia purificado, respectivamente. 

Com relação ao efeito de épocas (Tabela 13). 

observa-se que a atividade do B. anticarsia (PM:> - Talco não 

foi afetada, de forma significativa, após 12 meses de arma

z~nagem, embora apresentando um decréscimo acima de 14%. As 

demais formulações tiveram acentuada queda de eficiência 

(Figura 3). Nas condições do experimento, a formulação pó 

molhável foi a que melhor preservou as características do 

patógeno ao longo do. período estudado. Em trabalho similar. 

MOSCARDI e tal i i ( 1989) a val i ar am a estabi 1 i dade do ví r us 

f'ormulado por mistura com lact.ose sob diferent.es condições 

de armazenamento. concluindo que o patógeno teve sua ativi

dade preservada durante todo o período do teste Cl1 meses), 

quando armazenado a -1SoC. A eOc. o vírus manteve sua ativi

dade por 10 meses. apresentando decréscimo de 25% no 11 0 mês. 

Sob condições de ambiente, a atividade foi mantida por ape

nas 4 meses, decrescendo rapidamente para níveis próximos a 

50% aos 7 meses. e para 6% da atividade original no 11° mês. 
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4.8. Persist.ência de quat.ro preparações de 8acul.ovir1..tS 

anticarsia sobre folhas de soja do cult.ivar IAC-12 

Foram calculadas as porcent.agens de lagart.as 

de A. ~emmatal.is mort.as por 8. anticarsia, em função da per-

síst.êncía dos díferent.es t.ípos de t.rat.ament.os (Tabela 14). 

Tabela 14 - Porcent.agem de lagart.as de Anticarsia ~emmatal.is 

mort.as pelo 8aculovirus anticarsia em funcão da 

persist.ência de quat.ro preparacões do pat.ógeno 

sobre folhas de soja do cult.ivar IAC-12. 

nas, 1990. 

DIAS APóS A APLICAÇÃO 
TRATAMENTOS 

O 1 2 7 

B.anticarsia 
100,0 96,6 96,6 60.0 (PM:> -Leucí t.a 

8.anticarsia 
( PM:> -Leuc i t.a + 100,0 100,0 100.0 66,0 
Esp.Ades. 0.1% 

8.anticarsia 
100.0 91,0 91.0 40,6 

COE) 

B.anticarsia 
100.0 86.6 66.0 36.6 purificado 

Test.emunha O O O 18.0 

Campi-

16 

32.0 

32,0 

18.0 

18,0 

18.0 

Com base nos dados (Tabela 14). foi elaborada 

a Figura 4 que apresent.a o comport.ament.o das quat.ro prepara-

cões do pat.ógeno durant.e o int.ervalo de 15 dias. bem como os 

regist.ros do número de horas de insolacão e da precipit.acão 

pl uvi omét.r i ca. 
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Com o obje~ivo de complemen~ar as informações 

sobre o experimen~o, o conjunto dos dados climá~icos ob~idos 

duran~e o período de observação da persis~ência das diferen-

~es preparações de B. an.t icarsia foram regis~rados CTabela 

15. 

Tabela 15 - Dados climá~icos ob~idos duran~e o período de 

observação da persis~ência de a~ividade de qua

tro preparações de Bacul.ovirus anticarsia sobre 

folhas de soja do cul~ivar IAC-12. Campinas, 

1990. 

DIPS APóS UR CYO:> (2) TEMPERATURA C o C::> 
HI (1) PRECI?ITAÇÃO CS

) 
APLICAÇÃO MÉDIA 

MAX MIN MÉDIA 

O 7,7 76,5 30,4 19,0 24,7 0,0 
1 10.8 72,1 32,2 19,6 25,9 0,0 
2 9.4 71,4 33,2 21.0 27,1 0,0 
3 4,7 73,4 32,6 21,4 27,0 10,0 
4 8,3 73,7 32,4 21,0 26,7 0,0 
5 11.6 68,8 31,2 19,8 25.5 5.0 
6 12.4 60,2 32.0 20,4 26,2 0,0 
7 11,3 64,3 32.8 21,0 26.9 0,0 
8 9,6 63.0 33,4 20,6 27.0 0,0 
9 8,0 68,8 33,2 21,0 27,1 0,0 

10 5,4 68,9 30,4 20,2 25,3 2,0 
11 9,9 67,4 31.0 20.0 25.5 0.0 
12 10.5 67.4 32,0 19,2 25,6 0,0 
13 10.5 67,3 31,4 20,2 25,8 0,0 
14 4.8 85,3 30.4 17,4 23,9 0.0 
15 10,7 78,7 30,6 17,2 23,9 15.0 

Média 9,1 70,9 31,8 19,9 25,9 2,0 

Fonte: Seção de Cl i. mo.t ologi.o. Agrico1a do Insti.tuto Agronômi.co de Co.m-

pi.no.s 
(1) Horo.s de Insolação 

C2> Umi.do.de Relativo. 

(S> Obli. do. no. Estação Experi.menta1 de campi.na.s do rnsti.tulo si.ológico. 
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Os result..ados apresent..ados (Tabela 14 e Figura 

4). evidenciaram que as formulações do pat..ógeno com a 

Leucit..a mant..iveram sua at..ividade em níveis superiores aos 

observados para as demais preparações. Ressalt..e-se. ainda. 

que a presença do espalhant..e adesivo na concent..ração de 0,1% 

proporcionou ligeiro acréscimo de eficiência. t..alvez em 

razão da menor perda mecânica, uma Vez que, segundo BULLOCK 

(1967) • espalhant..es adesivos parecem prolongar o efeit..o 

residual. O B. anticarsia. formulado como óleo emulsionável 

° ° (OE). apresent..ou ent..re o 1. e o 2. dia pós-aplicação. 91% de 

eficiência. O vírus purificado foi o t..rat..ament..o mais sensí-

vel à radiação solar, most..rando já no 2~ dia de exposição 

uma queda de 45% na at..ividade. 

No 7 °. dia apo's 1'-.... a ap ~caçao, a eficiência do 

pat..ógeno decresceu para 50.0%; 95,0%; 40.5%; 36.5% e 18,0% 

para as preparações: CPM) - Leuci t..a. (PM) - Leuci t..a + espa-

lhant..e adesivo 0.1%. OE. vírus purificado e Test..emunha. 

respect..ivament..e. Decorridos 19 dias das pulverizações. as 

formulações pós molháveis apresent..avam 32% de at..ividade 

enquant..o que os demais t..rat..ament..os apenas 18%. Com relação a 

Testemunha. esse nível de infecção foi. provavelment..e. 

oriundo de cont..aminações das folhas de soja por diversos 

fat..ores. ent..re os quais a disseminação do pat..ógeno at..ravés 

de inset..os predadores. Convém 1 embrar que MOSCARDI (1983) 

observou que 6 dias após a aplicação. o B. anticarsia puri-

ficado foi mais sensível a desat..ivação pela radiação solar 

que o vírus impuro (maceração de lagart..as mort..as e coagem) e 
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• 
ao vírus puri:ficado + adjuvant..e prot..et..or (argila). Nesses 

casos :foram obt..idos, respect..i vament..e, 25%, 50% e 80% de 

mort..alidade. Também o mesmo aut..or const..at..ou que aos 15 dias 

após a aplicação, t..odas as preparações apresent..avam at..ivida-

de in:ferior a 30%. Result..ados semelhant..es :foram encont..rados 

por SILVA (1987) para o vírus na :forma impura. Nest..e caso, o 

aut..or demonst..rou que o e:feit..o residual :foi superior a 55% 

at..é o 5~ dia, mant..endo-se at..ivo at..é o 10~ dia, com mais de 

10% de at..i vi dade. 

A preci pi t..ação pl uvi omét..r i ca parece não ter 

in:fluído, de modo decisivo, na persistência do pat..ógeno, uma 

vez que no período compreendido ent..re o 1~ e 2~ dia após a 

aplicação das preparações, o vírus puri:ficado t..eve acent..uada 

queda de e:ficiência, que f>oi reduzida a quase 50% de sua 

atividade original (100%). Nos primeiros 2 dias não :foi 

regist.rada a ocorrência de chuvas, o que pressupõe que a 

perda de at..ividade se deve. exclusivamente, a radiação solar 

(o números de horas de insolação :foi de 10.9 para o 1~ dia e 

9,4 para o dia). Também. OLIVEIRA MOSCARDI (1984) • 

est.udaram a persist.ência de ati vidade de t.rês pat.ógenos da 

lagarta da soja, entre os quais 8. anticarsia. e concluiram 

que a precipit..ação pluviomét.rica tem pouco in:fluência sobre 

a manut.enção desses ent.omapat.ógenos sobre as :folhas da 

cultura. ao cont.rário da radiação solar. Essas in:formações 

coincidem com os est.udos conduzidos por BULLOCK (1957) que, 

ut.ilizando :formulação comercial de vírus de poliedrose 

nuclear. aplicada sobre :folhas de algodão. contra lagart..as 
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de HeL iothis zea e H. virescens, demons1:..rou que a maior 

par1:..e de a1:..ividade viral roi perdida depois de 1 dia e que 

somen1:..e uma pequena a1:..ividade permaneceu no 2~ dia. Segundo 

o au1:..or, a rápida queda na atividade não roi causada pelas 

chuvas, mas atribuída à luz ultraviolet.a os erei1:..os danosos 

à viabilidade do pa1:..ógeno. Observações similares 1:..êm sido 

rei1:..as para ou1:..ros 1:..ipos de viroses de inse1:..os (DAVID & 

GARDI NER, 1966). 

Considerando que, durante a primeira semana do 

1:..es1:..e, ocorreu uma média de aproximadamente 9,5 horas diári

as de i nsol ação, a manutenção da a 1:.. i vi dade, ao r i m desse 

período. a níveis próximos de 50% para as rormulações pós 

molháveis pode. segundo MOSCARDI (1983) ser considerada 

adequada. uma vez que· ocorre uma reposi ção na1:..ural do ví rus 

no ambien1:..e. decorrente da morte das lagartas a par1:..ir do 5~ 

dia após a aplicação. 
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5. CONCLUSÕES 

a) A .formulação Bac-u.lovirus ant icarsia CPM) Leuci-t.a 

apresent.a alt.a e:ficiência no cont.role de Anticarsia 

~emmatalis em condições de campo. 

b) O óleo de soja na :formulação Bac-u.lovir-u.s ant icarsia 

COE) não a:fet.a a at.ividade do vírus. 

c) A :formulação Bac-u.lovir'US ant icarsia CPM) Leuci t.a é 

mais est.ável que suspensões puri:ficadas do pat.ógeno, 

quando armazenadas em condições ambient.ais. 

d) A .formulacão Bac-u.lovir-u.s anticarsia CPM) - Talco apre

senta maior est.abilidade que as preparações do vírus 

nas .formas de óleo emulsionável e puri.ficada. 

e) Há pre.ferência aliment.ar da praga por :folíolos de soja 

t.rat.adas com o vírus :formulado como óleo emulsionável. 

1') Bac-u.l.ovir-u.s ant icarsia quando :f or mul ado como Leuci t.a 

ou óleo emulsionável t.em sua at.ividade prolongada em 

condições de campo. 
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g) O espalhan~e adesivo não afe~a a eficiência da formu

lação Leuci~a. 

h) É possível elaborar uma formulação pó molhável de al~a 

es~abilidade, persis~ência e eficácia com Bacutovirus 

anticarsia para o con~role da Anticarsia eemmatatis. 
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