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FORMULAÇÕES DE Aspergillus nomius PARA CONTROLE DE Chrysodeixis includens 

E Spodoptera frugiperda 

 

 

AUTOR: Isac Aires de Castro 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Jerson V. Carús Guedes 

 

 

As lagartas desfolhadoras Chrysodeixis includens (Kurtzman, 1987) e Spodoptera 

frugiperda (JE Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae), são as principais pragas na cultura da 

soja e do milho. Os inseticidas químicos são eficientes e de grande praticidade, porem trazem 

consequências diretas e indiretas que causam diversos impactos sobre o meio ambiente. O uso 

de microrganismos para o controle de pragas representa atualmente um avanço ecológico para 

solucionar problemas ocasionados pelo emprego indiscriminado de inseticidas. O fungo 

Aspergillus nomius pode ser uma alternativa para o manejo integrado de lagartas de difícil 

controle. Formular um microrganismo entomopatogênico, surge quando se deseja utilizá-lo, 

em condições de campo, como um inseticida biológico. Ao contrário dos inseticidas 

químicos, os patógenos podem ser aplicados puros, porém nessa condição não permite uma 

proteção, distribuição e cobertura homogênea do patógeno. Isso pode ser conseguido com o 

auxílio dos adjuvantes adicionados na formulação. O objetivo do trabalho foi desenvolver um 

inseticida à base de A. nomius para controle de C. includens e S. frugiperda com 

características físico-químicas desejáveis para aplicabilidade à campo. Os bioensaios foram 

conduzidos com as formulações desenvolvidas no Laboratório de Manejo Integrado de Pragas 

(LabMIP), o isolado do fungo de A. nomius desenvolvido no laboratório de Microbiologia e 

Biologia do Solo da UFSM. Os tratamentos consistiram de 10% de conídios de A. 

nomius+45% de uma formulação base e 45% de: M1-Nimbus 100%; M2-Nimbus 25%(v/v) + 

óleo de girassol 75 %(v/v); M3-Óleo de girassol; M4-Nimbus 25%(v/v) + Óleo de milho 

75%(v/v); M5-Óleo de milho. Para homogeneização das formulações foram utilizados 

equipamento ultrassom e mecânico. Para avaliação das características físico-químicas foi 

avaliado o pH, densidade e tensão superficial aos 3, 30, 60 e 90 dias após formulados. A 

estabilidade das formulações foi avaliada de forma visual no tempo 0, 1, 6, 24 e 72 horas. 

Foram avaliadas as características de estabilidade, formação de espuma da calda de aplicação, 

efeito das formulações sob temperatura (50°C) e eficácia das formulações com a 

contaminação por contato e ingestão de C. includens e S. frugiperda. As formulações base de 

A. nomius apresentaram boas características físico-químicas de estabilidade e formação de 

espumas, na formulação e na calda de aplicação. A temperatura elevada inviabilizou a 

germinação de conídios na maioria das formulações, com exceção do tratamento com Nimbus 

100%. Com relação a eficiência de controle, as formulações com o fungo A. nomius 

controlam as lagartas de 3º instar de C. includens e S. frugiperda com eficácia de controle ao 

redor de 50%.  

 

 

Palavras-chave: Inseticida biológico; características físico-química; microrganismo; 

Lepidoptera: Noctuidae 
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Leafhopper lizards Chrysodeixis includens (Kurtzman, 1987) and Spodoptera frugiperda (JE 

Smith, 1797) (Lepidoptera, Noctuidae), also known as carpiaceous caterpillars are the main 

pests in soybean and corn crops. The insecticides are long and of great practicality, but they 

bring the direct and indirect emissions that cause the impact on the environment. The use of 

microorganisms for the control of pests represents an ecological advance for the exercise of 

tasks caused by the indiscriminate work of insecticides. The Aspergillus nomius fungus can 

be an alternative for the integrated management of difficult to control caterpillars. 

Formulating an entomopathogenic microorganism arises when it is desired to use it under 

field conditions as a biological insecticide. Unlike the chemical insecticides, the pathogens 

can be applied pure, but in this condition does not allow protection, distribution and 

homogenous coverage of the pathogen. This can be achieved with the aid of the adjuvants 

added in the formulation. The objective of the work was to develop an insecticide to the 

control database of C. includens and S. frugiperda with desirable physical-chemical 

characteristics for field applicability. The bioassays were conducted with the recent 

formulations of the LabMIP-UFSM and the fungus of A. nomius developed at the Laboratory 

of Microbiology and Soil Biology of UFSM. The treatments consisted of 10% of A. nomius 

conidia + 45% of a base formulation and 45% of: M1-Nimbus; M2-Nimbus 25%(v/v) + 

sunflower oil 75%(v/v); M3-100 sunflower oil; M4-Nimbus 25%(v/v) + Corn oil 75%(v/v); 

M5-Corn oil. For the homogenization of the formulations, ultrasonic and mechanical 

equipment were used. To evaluate the physicochemical characteristics, equipment was used to 

evaluate pH, density and surface tension. The stability of the formulations was evaluated 

visually. The stability characteristics, the foam formation of the application syrup, the effect 

of the formulations on temperature (50 ° C) and the effectiveness of the formulations with 

contact contamination and ingestion of C. includens and S. frugiperda were evaluated. The 

basic formulations of A. nomius showed good physicochemical characteristics of stability and 

formation of foams, in the formulation and in the application syrup. The high temperature 

prevented the germination of conidia in most of the formulations, except for the treatment 

with 100% Nimbus. Regarding the control efficiency, the formulations with the A. nomius 

fungus control the 3rd instar caterpillars of C. includens and S. frugiperda with control 

efficacy around 50%. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A espécie Chrysodeixis includens (Walker) (Lepidoptera: Noctuidae) foi considerada 

por muitas décadas uma praga secundária da soja no Brasil (HERZOG, 1980; SINCLAIR; 

KOGAN; MCGLAMERY, 1997; MOSCARDI et al., 2012), embora seja uma praga polífaga 

em diversos países (HERZOG, 1980; SINCLAIR; KOGAN; MCGLAMERY, 1997). Ao 

longo dos anos, as alterações no manejo fitossanitário da soja fizeram com que C. 

includens se tornasse a principal espécie de lagarta da cultura. A maior tolerância às doses de 

inseticidas comumente utilizadas para controlar Anticarsia gemmatalis Hübner (Lepidoptera: 

Noctuidae), o aumento do número de aplicações de inseticidas não seletivos resultando na 

diminuição de inimigos naturais que controlavam as falsas-medideiras (HEINRICHS; SILVA, 

1975), e as pulverizações de fungicidas que reduziram os fungos entomopatogênicos, como 

Nomuraea rileyi (Farlow) Samson (doença branca ) (SOSA-GÓMEZ; LASTRA; HUMBER, 

2010), são citadas como as principais causas do aumento populacional de C. includens na soja 

no Brasil. 

Outra praga de importância agrícola no Brasil, principalmente na cultura do milho, é 

Spodoptera frugiperda (JE Smith, 1797) (Lepidoptera, Noctuidae), também conhecida como 

lagarta-do-cartucho. Ocorre em todas as regiões produtoras durante as semeaduras precoces e 

tardias e causa danos à planta desde a emergência até as fases reprodutivas (BESERRA; 

DIAS; PARRA, 2002). O atual sistema das áreas de cultivos das importantes culturas 

agrícolas no Brasil, como a soja, o milho e o algodão, são manejadas com tecnologia em que 

plantas geneticamente modificadas que expressam a toxina inseticidas a base de Bacillus 

thuringiensis. Portanto falhas de controle de pragas desfolhadoras como S. frugiperda devido 

as tecnologias Bt são evidentes, principalmente em milho (BURTET et al., 2017), o que 

preocupa e torna essa lagarta uma potencial praga em soja Bt. 

Nesse sentido, o sistema de manejo de lagartas com o uso intensivo de inseticidas 

químicos e culturas Bt no Brasil, instiga a busca de novas alternativas para o manejo dessas 

lagartas. O uso de microrganismos para o controle de pragas representa atualmente um avanço 

ecológico para solucionar problemas ocasionados pelo emprego indiscriminado de inseticidas. 

Os fungos causam cerca de 80% das enfermidades e são considerados os mais 

importantes (ALVES, 1998) devido a contaminação do hospedeiro se dar tanto por contato 

e/ou quanto por ingestão de uma superfície contaminada. As espécies de fungos 
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entomopatogênicos mais utilizadas em produtos biológicos para o controle biológico de 

insetos são Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana e Lecanicillium lecanii. Uma 

aplicação prática desses fungos entomopatogênicos é a pulverização de M. anisopliae na 

cultura da cana-de-açúcar para o manejo da cigarrinha da raiz, que apresenta eficiência média 

de 60% de controle (ALMEIDA, 2014). 

A aplicação prática desses fungos entomopatogênicos é altamente dependente de 

formulações que possibilitam, principalmente, a sobrevivência e a eficiência desses 

microorganismos. O uso de adjuvantes, como o óleo emulsionável, aumentam a eficiência de 

infectividade do fungo (ALVES; BATEMAN; PRIORI, 1998a), diminuem a evaporação do 

produto e minimizam a ação deletéria da radiação ultraviolerta sobre conídios (ALVES et al., 

2000b; ALVES et al., 1998b).  

Assim, o estudo da associação dos esporos de fungos entomopatogênicos com 

adjuvantes para formar um bioproduto formulado estável e com aplicabilidade no campo para 

o manejo de pragas é uma área incipiente em pesquisas. Nesse sentido, essa pesquisa visa 

avaliar características físico-químicas das formulações contendo adjuvantes com óleo vegetal, 

de girassol e milho, e óleo mineral Nimbus. Além disso, busca avaliar a eficácia da 

formulação com Aspergillus nomius, no controle de Chrysodeixis includens e Spodoptera 

frugiperda. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CONTROLE DE INSETOS COM FUNGOS ENTOMOPATOGÊNCIOS  

 

Dentre os entomopatógenos, destacam-se Beauveria bassiana e Metarhizium 

anisopliae que vêm sendo utilizados com sucesso no controle de pragas, tanto no Brasil como 

em outros países (ALVES, 1998). Estudos sobre a infecção desses microrganismos contra 

diferentes espécies de dípteros mostraram resultados futuros para seu emprego em programas 

no manejo integrado de pragas estando no pilar do controle biológico (EKESI; MANIANIA; 

LUX, 2002; DIMBI et al., 2003; KONSTANTOPOULOU; MAZOMENOS, 2005; 

SCHOLTE; KNOLS; TAKKEN, 2006; COSSENTINE et al., 2010; SVEDESE et al., 2012). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knols%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16376375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knols%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16376375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knols%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16376375
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Fungos entomopatogênicos se encontram comercializados na forma de conídios em 

substratos sólidos (arroz), conídios puros e formulados de diferentes tipos de propágulos 

(micélio, blastosporos e conídios) (FARIA; WRAIGHT, 2007; ROJAS, 2015). 

O trabalho pioneiro utilizado no controle de praga utilizando como princípio ativo 

fungo entomopatogênico ocorreu na Rússia em 1888, quando o fungo conhecido como M. 

anisopliae foi produzido massalmente em resíduos da fabricação de cerveja e aplicado no 

campo para controle do gorgulho da beterraba (LORD, 2005; ROJAS, 2015). 

No Brasil, estudos com fungos entomopatogênicos começaram em 1923, quando 

foram descobertas duas espécies de cigarrinhas infectadas pelo fungo M. anisopliae. Esse 

fungo foi utilizado para combater a cigarrinha Tomaspis liturata, no primeiro trabalho de 

pulverização realizada no país. Na década de 40, os fungos entomopatogênicos voltaram a ser 

objetos de estudo no Brasil, na busca pelo controle de cigarrinhas da cana-de-açúcar 

(DALZOTO; UHRY, 2009). Também foram relatados por ALVES et al. (2008), outros 

programas de controle microbiano no Brasil com o fungo B. bassiana para o controle de 

gafanhotos, cupim de montículo e broca-do-café. 

Atualmente, o uso de controle biológico vem assumindo importância cada vez maior 

dentro de programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP), num momento em que se discute 

a produção integrada rumo a uma agricultura sustentável. O sistema mais adequado para o 

controle de pragas baseia-se no manejo integrado com a utilização de métodos harmoniosos 

de diferentes técnicas, em consonância com princípios ecológicos, econômico e sociais com o 

objetivo de manter os organismos-pragas abaixo do nível de dano econômico (GARCIA, 

2004). 

Na agricultura os fungos benéficos e com potencial para utilização, podem ser 

inseridos com diferentes estratégias, tais como, introdução inoculativa, inundativa, 

incrementação e conservação (PEREIRA, et al., 2008). Os fungos que tem mostrado grande 

eficientes no manejo de pragas são M. anisopliae, e B. bassiana (Alves 1998a), sendo os mais 

usados na área florestal (COSTA et al., 2011). No Brasil, o controle microbiano com fungos 

apresenta grande sucesso na cultura da cana-de-açúcar para o manejo das cigarrinhas. O 

controle biológico natural de insetos por microrganismos é estudado na epizootiologia que 

visa identificar as espécies envolvidas e os fatores que determinam ou controlam o 

desenvolvimento das doenças em populações de insetos, sendo que as doenças enzoóticas as 
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que ocorrem anualmente nas populações de insetos se diferem das epizootias que aparecem 

esporadicamente e provocam elevada mortalidade (ALVES; LEUCONA, 1998). 

A utilização de bioinseticidas surge como uma grande ferramenta na produção de 

frutas, tanto sua aplicação em pomares como nas frutas para armazenamento. As aplicações 

frequentes de inseticidas podem deixar resíduos do produto, que acabam excluindo frutas 

tratadas para Drosophila suzukii de mercados estrangeiros (HAVILAND; BEERS, 2012). 

Atualmente exitem poucos inseticidas biológico para o controle de D. suzukii (BEERS et al., 

2011; BRUCK et al., 2011; VAN TIMMEREN; ISAACS, 2013). Para os agricultiros que 

querem reduzir ou parar de utilizar inseticidas químicos, o controle biológico pode 

desempenhar um papel importante no gerenciamento de D. suzukii, além do ganho em 

qualidade no produto, como produto orgânico. Alguns parasitas e fungos entomopatogênicos 

demonstraram induzir a mortalidade em adultos de D. suzukii (NARANJO-LAZARO et al., 

2014; WOLTZ et al., 2015) reduzindo a emergência do adulto de frutas infestadas 

(GARGANI et al., 2013).  

 

2.2 FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS DO GÊNERO ASPERGILLUS  

 

A maioria das espécies de fungos do gênero Aspergillus são apontados por causar 

patogenicidade em insetos e carrapatos. Em espécies de lagarta de importância agrícola, como 

Helicoverpa zea Boddie (Lepidoptera: Noctuidae), a espécie de fungo A. nomius apresentou 

alta patogenicidade, especialmente pela substância nominine que é produzida pelo fungo 

(GLOER et al., 1989). A. nomius também foi patogênico em lagartas de A. gemmatalis 

(OLIVEIRA, 2013). Assim, esse fungo apresenta potencial para ser utilizado no controle 

biológico de diferentes espécies de Lepidoptera nas culturas agrícolas como soja e milho. 

Aspergillus flavus foi relatado como sendo patogênico em cupins da espécie 

Reticulitermes sp. e A. nomius sobre Coptotermes gestroi Wasmann (CHOUVENC; SU; 

GRACE, 2011). A. flavus também foi mencionado como sendo uma espécie 

entomopatogênica de Musca domestica, Drosophila, Bombyx mori, Culex spp. e Apis 

mellifera, insetos esses considerados suscetíveis ao fungo (ALVES, 1998). De acordo com 

Bittencourt (2000), o fungo A. fumigatus  causou mortalidade em colônias laboratoriais de 

carrapatos da espécie Hyalomma scupense Schulze e Dermacentor marginatus. A espécie A. 

niger van Tieghem promoveu em média 50% de inibição de posturas do carrapato Boophilus 
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microplus Canestrini e A. ochraceus foi observado infectando naturalmente fêmeas de 

Rhipicephalus sanguineus Latrielle, impedindo a oviposiçaõ (BITTENCOURT, 2000). 

No entanto, alguns fungos do gênero Aspergillus possuem patogenicidade sobre 

mamíferos e têm sido questionados quanto ao uso para o controle biológico. Casos de micose, 

em que o fungo Aspergillus é oportunista e casos de hepatite tóxica e neoplasia hepática 

causada pela toxina do fungo A. flavus (PEREIRA et al., 2002), são alguns exemplos de 

doenças em mamíferos.  

 

2.3 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DAS FORMULAÇÕES 

 

O resultado desejado na aplicação de produtos fitossanitários está relacionado 

diretamente entre a característiva de deriva, perda por escorrimento e a cobertura do alvo. O 

sitema que envolve a tecnologia de aplicação é complexo, e pode ser influenciado por vários 

fatores como tipo de equipamento de pulverização e as propriedades físico-químicas da calda 

de aplicação (CUNHA et al., 2003; BRONIARZ-PRESS et al., 2009; SCHAMPHELEIRE et 

al., 2008).  

A eficiênica dos produtos fitossanitários é dependente dos constituintes da calda de 

pulverização, sendo normalmente composta por água, pelo produto e adjuvantes (ALMEIDA, 

2014). Os adjuvantes melhoram, na maioria das vezes, a eficiência das aplicações, mas deve 

compreender a interação do adjuvante com produto fitossanitário pois pode não haver 

compatibilidadeem relação aos  aspectos físicos, químicos e fisiológicos, variando para cada 

condição testada (RAMSDALE; MESSERSMITH, 2001). Além disso, atuam de maneira 

diferente entre si, afetando o molhamento, a aderência, o espalhamento, a formação de 

espuma e a dispersão da calda de pulverização (MENDONÇA; RAETANO; MENDONÇA, 

2007). 

Certas características físico-químicas das caldas de pulverização são sucetível as 

mudanças realizadas pelos adjuvantes, como a tensão superficial, a densidade e o potencial 

hidrogeniônico. Com a crescente utilização de produtos biológios o estudo dos adjuvantes que 

influenciam a atividade biológica dos produtos fitossanitários como tensão superficial devem 

ser estudada (GREEN; HAZEN, 1998). A tensão superfucial que é a força existente na 

superfície dos líquidos, força que está relacionada às fortes ligações intermoleculares, que 

dependem das diferenças elétricas entre as moléculas (SILVA; VELINI; CORRÊA, 2006). 
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A água utilizada como solvente e até mesmo na composição de produtos biológicos 

apresenta elevada tensão superficial (em torno de 70 mN m
-1

)  tendo uma reduzida capacidade 

de retenção quando pulverizada á cutícula das folhas (MONTÓRIO, 2001).  A água é tanto 

utilizada nos produtos fitossanitários como também é de fundamental importância para o 

desenvolvimento de formulações e para a eficácia nas aplicações em campo. Nas 

formulações, é extremamente importante a presença de componentes que proporcionem a 

redução da tensão superficial, permitindo o contato de diferentes compostos de um produto 

formulado, promovendo a diluição do produto em água e aumentando a estabilidade da 

solução obtida (BIANCO,1985).  

Estudo realizado por Montório (2001) mostrou que os adjuvantes organosiliconados 

Silwet L-77 e Break Thru foram os que atingiram os menores valores de tensão superficial, 

chegando a 20 mN.m
-1

em soluções aquosas. Neste estudo foram avaliados 15 adjuvantes 

presentes no mercado e todos atingiram tensão superficial iguais ou inferiores a 35 mN.m
-1

. 

Para a eficiência de um produto o memos deve chegar ao alvo e cobrir o mesmo 

vêsavés dp  processo de pulverização que é a  conversão da calda em gotas, mas esse processo 

dependem das propriedades físico-químicas das soluções empregadas (PROKOP; 

KEJKLÍCEK, 2002).  

Produtos fitossanitários contendo água apresentam reduzida viscosidade e com isso a 

gotas ficam muito finas, aumentando facilmente a deriva. A alternatica economicamente 

viável encontrada para aumentar a viscosidade da calda ou de um produto, bem como 

melhorar a eficiência das pulverizações é o acréscimo de óleo vegetal às caldas de 

pulverização de herbicidas, fungicidas e inseticidas (AZEVEDO, 2001; CUNHA et al., 2003). 

A utilização de óleo vegetal como adjuvante tem indicação principal de espalhante adesivo, 

mas sua característica de viscosidade pode alterar também o espectro de gotas pulverizadas 

(AZEVEDO, 2001). Os óleos triglicerídeos que é a fusão de óleo e surfactante que geralmente 

são extraídos dos grãos por pressão ou solventes com característica do óleo de alta 

viscosidade em comparação aos óleos metilados. Os óleos triglicerídeos usualmente contêm 

de 5 a 7% de surfactante emulsificante enquanto o óleo metilado contém 10 a 20% de 

surfactante (MILLER; WESTRA 1998). Não exite um entendimento correto no entanto não 

está definida a magnitude dessa elevação necessária para o aumento do diâmetro das gotas. 

Bouse et al. (1990) relatq que os produtos que compõe as formulações são de extrema 

importância na determinação das características da pulverização, como o tamanho de gota. 
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Entretanto, a variação da viscosidade proporcionada pela adição de adjuvantes não é muito 

significativa (CUNHA; ALVES; REIS, 2010). 

Características desejáveis como estabilidade e densidade também são influenciada no 

processo de formação da gota, pois o entendimeto sobre esse processo é fundamental para o 

sucesso de uma aplicação de dos defensivos agrícolas.  

 

2.4 COMPONENTES INERTES DAS FORMULAÇÕES 

 

As formulações de bioinseticidas contêm o ingrediente ativo (esporos ou conídios), o 

material inerte e os adjuvantes. Estes podem determinar a sobrevivência do agente patogênico 

ou ajudar na proteção do ingrediente ativo de condições ambientais adversas. No mercado de 

produtos fitossanitários existem diversos produtos para serem utilizados em conjunto com a 

calda de pulverização, com o intuito de modificar as características físico-químicas, mas 

exitem pouca informação, devido os estudos serem desenvolvido por empresas privadas.  Os 

produtos denominados adjuvantes podem ser classificados, de acordo com sua atuação, como: 

quelatizantes e acidificantes, redutores de pH, surfactantes, ativadores nitrogenados, 

espalhantes adesivo, anti-espumantes, rebaixadores de fitotoxicidade, anti-evaporantes, 

espessantes, redutores de deriva e filtros solar, além dos adjuvantes complexos que possuem 

múltiplas funções. Definiu de maneira mais complexa que os adjuvantes, sendo qualquer 

substância ou composto sem propriedade fitossanitária, exceto a água, que é acrescido em 

união à calda com produto fitossanitário para facilitar a aplicação, aumentar a eficiência ou 

diminuir os riscos (KISSMAN, 1996).   

Os adjuvantes tem propriedades que podem determinar a atividade biológica dos 

produtos como capacidade de molhamento, a tensão superficial, o balanço hidrofílico-

lipofílico (BHL), a concentração micelar crítica, o pH, a estrutura química, a solubilização, o 

depósito, a fotoproteção, os íons trocáveis, entre outros (GREEN; HAZEN, 1998). Quanto 

mais semelhantes forem as caraterísticas físico-químicas da superfície vegetal e dos 

adjuvantes, melhor será a cobertura vegetal, a penetração e absorção dos produtos 

fitossanitários nas plantas (STICKLER, 1992). 

Vários são as propriedades que intercedem no resultado das aplicações dos produtos 

fitossanitários, podendo ser dividida no momento da mistura no tanque de pulverização sendo 

as caracterísitis de compatibilidade, estabilidade da mistura, qualidade da água,  pH, formação 
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de espuma, dispersão e a agitação como também pode ser na deposição do produto sobre o 

alvo  como espalhamento das gotas, chuvas, orvalho, umidade, emissão de raios U.V. e 

superfície do alvo  na retenção como também na penetração  que pode ser influenciada pela 

idade, densidade das folhas, composição e estrutura da planta, propriedades físico-químicas e 

solubilidade das gotas e condições ambientais (GREEN, 2001), 

Quanto aos tipos de adjuvantes presente no mercado, existe uma grande variedade e 

estão compostos em surfactantes, óleos (minerais e vegetais), adesionantes, antiespumantes, 

antievaporantes, antideriva, acidificantes, tamponantes, protetores solares, espessantes, 

quelatizantes e fertilizantes nitrogenados. Os tipos possuem diferentes ações e benefícios, 

podendo alguns possuir dois ou mais propriedades, sendo necessários diversos estudos da 

relação do produto a ser utilizado em questão com algum adjuvante (ANTUNIASSI; 

BOLLER, 2011). 

 Na tulização em pesquisas os surfactantes representam o grupo de adjuvantes com 

maior número de produtos comerciais (MILLER; WESTRA, 1998). A palavra surfactante tem 

sido utilizada como sinônimo de adjuvantes, ou vice-versa, para se referir a determinados 

grupos de substâncias a exemplo de óleos minerais ou vegetais, entre outros.  É de grande 

importância esclarecer  que todo surfactante é um adjuvante, mas nem todo adjuvante é um 

surfactante. Os surfactantes têm  como caracterísitca a capacidade de reduzir a tensão 

superficial da gota, o que diminui o ângulo de contato entre as gotas e o alvo, 

proporcionando maior molhamento e espalhamento sobre a superfície alvo (HESS; FOY, 

2000). A característica dos surfactantes de reduzir a tensão superficial de líquidos promove o 

efeito espalhante, molhante ou umectante, espalhante-adesivo, penetrante e dispersante, onde, 

no geral são as nomenclaturas distintas encontradas nos rótulos dos produtos. 

Os óleos vegetais e minerais quando estão na função de adjuvantes podem favorecer o 

espalhamento e a absorção por apresentarem uma porcentagem variável de surfactante em sua 

composição, em media de 5 a 9%, reduzindo a taxa de degradação do ingrediente ativo do 

produto fitossanitário e a tensão superficial da calda. Para o melhor entendimento dos óleos é 

importante saber que os óleos vegetais são provenientes do processamento de grãos. Os óleos 

minerais são originados de uma fração da destilação do petróleo (MENDONÇA; RAETANO; 

MENDONÇA, 2007). 

Os óleos minerais tem como como estrutura hidrocarbonetos cuja as moléculas se 

apresentam em formas básicas como parafínica, naftênica, olenífica e aromática. Os 
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aromáticos são os mais fitotóxicos, seguidos de olenífica e naftênica, já os parafínicos são 

mais bem tolerados pelas plantas (ALMEIDA, 2014). 

Os óleos vegetais apresentam proporções variadas de ácidos graxos, como o oleico e o 

linoleico. Devido à disponibilidade e baixo custo, no Brasil, o óleo de soja é o mais utilizado, 

depois outros, como óleos de girassol, canola e coco. Porem como estes óleos são pouco 

estáveis, a utilização de surfactantes na formulação é necessária, aumentando os custos do 

produto (KISSMANS, 1996). 
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Resumo 

As lagartas desfolhadoras podem acarretar grandes prejuízos na produção agrícola e o 

principal método de controle é o uso de inseticidas químicos. Os inseticidas químicos são 

eficientes e de grande praticidade, porém trazem consequências diretas e indiretas que causam 

diversos impactos sobre o meio ambiente. Uma alternativa importante para diminuir o uso 

abusivo de inseticida químico seria a utilização do controle microbiológico. Porém uma 

barreira significativa na produção dos produtos biológicos é o desenvolvimento de um 

processo economicamente viável com características físico-químicas desejáveis e com 

eficácia. Os objetivos deste trabalho foi formular um inseticida biológico à base de 

Aspergillus nomius em conjunto de adjuvantes e diferentes misturadores de óleos vegetais. 

Para homogeneização das formulações foram utilizados equipamentos de ultrassom e 

mecânico. Para avaliação das características físico-químicas foram utilizados equipamentos 

para avaliar o pH, densidade e tensão superficial. A estabilidade das formulações foi avaliada 

de forma visual no tempo de 0, 1, 6, 24 e 72 horas. O delineamento utilizado foi inteiramente 

casualizado (DIC), os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), utilizado 

o software estatístico Sisvar, e os valores de F significativos ao nível de 5 % de probabilidade, 

submetidos ao teste de comparação de médias Scott-Knott (p<0,05). Os resultados obtidos 

para formação de espuma que ocorreu apenas ao final do processo de agitação mecânica, 

dissipando-se 1 min após. Ocorreu formação de fase nas das formulações á base de A. nomius 

contendo óleo vegetal de girassol e milho obtiveram uma estabilidade por um período de 6 

horas, ocorrendo a formação de fase após esse período, mas não persistindo após agitação 

branda de 10 segundos. O pH das formulações se manteve entre 4 e 5 durante o período de 90 

dias evidenciando que o adjuvante Agril super utilizado como tamponante foi eficiente. O 

adjuvante Silwet L-77 reduziu o valor da tensão superficial das formulações e manteve o 

valor aproximadamente de 35 mN.m 
-1

 pelo período de 90 dias. Formulações a base de A. 

nomius contendo óleo vegetal de milho na sua composição, mantiveram a viabilidade de 85% 

dos conídios de A. nomius por um período de 90 dias. Assim, as diferentes proporções de 

adjuvantes testados condicionam características físico-químicas para viabilidade e 

estabilidade das formulações de A. nomius. 

 

Palavras-chave: Bioinseticida, adjuvantes, microrganismos, óleo vegetal 
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Abstract 
Caterpillars pest can cause great damage to agricultural production and the main method of 

control is the use of chemical insecticides. Chemical insecticides are efficient and are easy to 

use, but they have direct and indirect impacts on the environment. An important alternative to 

reduce the abusive use of chemical insecticide would be the use of microbiological control. A 

significant barrier in the production of biological products is the development of an 

economically viable process with desirable and effective physicochemical characteristics. The 

objectives of this work were to formulate a biological insecticide with the fungus Aspergillus 

nomius with adjuvants and different vegetable oils. To homogenize the formulations, 

ultrasonic and mechanical equipment were used. For the evaluation of physicochemical 

characteristics, equipment was used to evaluate pH, density and surface tension. The stability 

of the formulations was evaluated visually. The experiments were conducted in completely 

randomized design (DIC). The results were submitted to analysis of variance (ANOVA), 

using the statistical software Sisvar, and significant F values at the 5% probability level, 

submitted to the Scott comparison method -Knott (p <0.05). The results obtained for foaming 

occurred only at the end of the mechanical stirring process, dissipating 1 min after. Phase 

formation occurred in the A. nomius-based formulations containing sunflower and corn oil at 

24 and 72 hours. But, it was not persistent after a novel agitation of 10 seconds. The pH of the 

formulations was maintained between 4-5 in the 90 days period of evaluation due to the flex 

trivif adjuvant used as the buffer. Silwet L-77 adjuvant reduced the surface tension value of 

the formulations and maintained the value approximately 35 mN.m
-1

 for the period of 90 

days. Formulations based on A. nomius containing corn oil in their composition, maintained 

the viability of 85% of A. nomius conidia for a period of 90 days. Thus, the different 

proportions of the adjuvants tested in this study have conditioned physicochemical 

characteristics for the viability and stability of the formulations of A. nomius. 
 

Keywords:  bioinseticide, adjutants, microorganisms, vegetable oil 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

As formulações de um agente de controle microbiológico possuem propósitos muito 

semelhantes aos inseticidas químicos. Ou seja, o ingrediente ativo deve ser de fácil aplicação, 

formulado e estabilizado, a fim de que as condições do ambiente de armazenamento não 

afetam as propriedades inseticidas (ALVES, 1998). No entanto, um inseticida biológico 

possui o ingrediente ativo vivo, o que demanda maiores cuidados para formular esses 

produtos.  

As características que afetam a escolha de uma formulação dependem da tecnologia de 

aplicação disponível, do microrganismo e da praga-alvo (MARESCA, 1990). A utilização de 

adjuvantes apropriados em conjunto da calda de aplicação ou nas formulações é um meio para 

atenuar os efeitos adversos do ambiente sobre o fungo (TEBEEST, 1992). Na agricultura o 

uso de adjuvantes teve início no século 19, quando alguns materiais, tais como, breu, resinas, 
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farinha, melaço, açúcar e leite em pó, eram adicionados com o objetivo de prolongar a 

proteção oferecida, principalmente por inseticidas e fungicidas (AZEVEDO, 2011). 

Dentre os adjuvantes que vêm sendo pesquisados para formulações de bioinseticidas 

destacam-se os surfactantes e os óleos vegetais (WOMAK, 1993; BURGE, 1993; BORGES 

NETO et al., 1998). A falta de conhecimento da interação dos adjuvantes com o ingrediente 

ativo de bioinseticidas desperta interesse da pesquisa quanto as interações que podem ocorrer 

nos produtos formulados (ARAÚJO; RAETANO, 2011). Normalmente, prioriza-se a 

formulação em meio artificial (in vitro) que garante a estabilidade para uma produção em 

larga escala (CAPALBO et al., 2001). Porém, muitas vezes, o preparo dessas formulações 

requer grande quantidade de ingrediente ativo (ANGELO et al., 2010), dificultando a 

estabilidade da formulação. Alguns componentes presentes nas formulações podem contribuir 

para a estabilidade, patogenicidade e eficácia dos agentes entomopatogênicos, resultando na 

persistência do produto, na adesividade sobre a planta hospedeira e no inseto (RHODES 

1993). Esses aspectos desejáveis nas formulações dos bioinseticidas são altamente 

dependentes das características físico-química da calda, tais como o pH, a densidade 

específica (g.cm
-3

), tensão superficial (mN.m
-1

) e a espuma. O objetivo deste trabalho foi 

formular um inseticida biológico à base de Aspergillus nomius em conjunto de adjuvantes e 

diferentes misturas de óleos vegetais  

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Obtenção de conídios de Aspergillus nomius 

  

Os conídios do fungo da espécie A. nomius, utilizados como princípio ativo nas 

formulações foram produzidos a partir da fermentação em estado sólido, utilizando arroz 

como substrato, no laboratório de Microbiologia e Biologia do Solo, pertencente ao 

Departamento de solos da Universidade Federal de Santa Maria, localizada no munícipio de 

Santa Maria, RS.  

  

3.2.2 Preparo das formulações 
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As formulações e suas avaliações foram desenvolvidas no Laboratório de Manejo 

Integrado de Pragas (LabMIP), prédio 44G (29°43'6.81"S - 53°43'8.92"O), pertencente ao 

Departamento de Defesa Fitossanitária da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Para a obtenção das formulações a base de óleo vegetal com características físico-

químicas desejadas, foram desenvolvidos vários bioensaios em laboratório, até a obtenção da 

emulsão desejada. O preparo das formulações ocorreu em três etapas distintas: a primeira 

caracterizada como formulação base; a segunda como mistura dos óleos; e a terceira composta 

pela combinação das etapas anteriores formando os tratamentos. 

 Na etapa da formulação base (FB), foi preparada uma solução aquosa através da 

mistura de: 60% água destilada, 20% de glicerina (umectante), 5% tween (emulsificador em 

óleo em água), 5% silwet L-77 (espalhante adesivo), 5% triunfo flex (anti-espumante) e 5% 

Agril super (tamponante). A formulação resultante desta fase foi utilizada como composição 

principal para o desenvolvimento do bioinseticida a base de fungos entomopatogênico da 

espécie A. nomius.  

A mistura dos adjuvantes, como a misturas dos óleos vegetais e mineral, foi feito 

utilizando equipamento agitador do tipo ultra-sônico, HIELSCHER UP200S, com sonda Tip 

S14, com amplitude máxima de 80µm e densidade de potencial acústica de 105 W.cm
-2

. O 

tempo de agitação da formulação base no equipamento ultra-sônico foi de 10 minutos. 

A segunda etapa da formulação denominada fase oleosa, foi constituída das misturas 

de óleos, em sua maioria de origem vegetal e um óleo mineral Nimbus em diferentes 

concentrações: M1 - Nimbus 100%; M2 - Nimbus + óleo de girassol (25%+75 %); M3 - Óleo 

de girassol 100%; M4 - Nimbus + óleo de milho (25% + 75%); e M5 - Óleo de milho 100%. 

Na terceira etapa do desenvolvimento das formulações, ocorreu a combinação das 

etapas 1 e 2, originando cinco tratamentos e um adicional, sendo o sexto correspondente a um 

tratamento adicional (testemunha), sem nenhuma formulação na sua composição, contendo 

somente o princípio ativo, conídios de A. nomius hidratados na concentração de 1,5x10
12 

conídios por ml, o mesmo utilizado na composição dos tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5 

(Tabela 1), formulação base formada na etapa 1. 
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Tabela 1 - Tratamentos/formulações do inseticida à base de Aspergillus nomius, Santa Maria, 

RS, 2018.  

 

 
Tratamentos 

Percentuais das 

misturas 

Percentual de conídios 

de Aspergillus nomius 

T1. FB + Nimbus 100% 45% + 45% 10% 

T2. FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 45% + 45% 10% 

T3. FB + Óleo de girassol 100% 45% + 45% 10% 

T4. FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 45% + 45% 10% 

T5. FB + Óleo de milho 100% 45% + 45% 10% 

FB: Formulação base 

 

3.2.3 Contagem de conídios de Aspergillus nomius 

 

Para determinar a concentração de conídios de Aspergillus nomius adicionado às 

formulações foi utilizado o método de diluição seriada e câmara de Neubauer 

(hemacitômetro). Inicialmente preparou-se uma suspensão fúngica e foi adicionado 1 grama 

de conídios de A. nomius hidratados dentro de um tubo de ensaio (20 ml) com10 ml de água 

destilada esterilizada (diluição 10
-1

). Os tubos foram esterilizados em autoclave com 

temperatura de 121°C e pressão de 1 atm, por 30 minutos. O tubo de ensaio foi agitado em 

equipamento vortex por 15 segundos. Posteriormente utilizando uma micropipeta retirou-se 

uma alíquota de 1 ml da diluição 10
-1

, sendo a mesma adicionada em um tubo de ensaio 

contendo 9 ml de água destilada esterilizada, assim formando a diluição 10
-2

, a qual foi 

colocada em vortex por 15 segundos. O processo de diluição foi repetido até a obtenção de 

uma diluição de 10
-5

, de onde foi retirada imediatamente uma alíquota representativa e 

adicionada na câmara de Neubauer (hemacitômetro). Antes de iniciar a contagem, a 

suspensão de conídios foi mantida em repouso na câmara de Neubauer por 5 minutos. 
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A contagem foi realizada em microscópio ótico invertido com aumento de 40 vezes 

(Axio Vert Zeizz A1). Foram utilizadas três repetições por tratamento, sendo duas contagens 

por repetição, utilizando a fórmula: 

  

Conídios/ml = n x N x FD   

Onde:  

n = Número médio de propágulos contado no campo de contagem  

N = 10
fator de correção do campo de contagem da câmara de Neubauer  

FD = 10 
número de diluições  

 

3.2.4 Formação de espuma das formulações 

 

A formação de espuma foi medida após o processo de agitação e formação da 

emulsão. As medições ocorreram aos 0, 1, 5, 10 e 30 minutos com uma régua graduada. 

Posteriormente, quantificou-se o volume de espuma presente e persistente nas formulações. 

 

3.2.5 Estabilidade das formulações 

 

A estabilidade das formulações foi avaliada de forma visual quanto a formação de 

espuma. Os parâmetros avaliados ocorreram com as formulações em repouso e em 

temperatura ambiente na qual foi determinado de forma visual e fotografados aos 0, 1, 6, 24 e 

72 horas após o armazenamento da formulação nos frascos de vidro transparente de 

capacidade de 200 ml. A formação de fase nas formulações foi classificada como estável 

(monofásica) e instável (bifásica). Os sinais positivos (+) indicam estabilidade da formulação 

no referido tempo e os sinais negativos (-) representam instabilidade das formulações. 

 

3.2.6 Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

O pH das formulações foi determinado através de um leitor de pH (pHmetro digital, 

Bel) 3, 30, 60 e 90 dias após a formulação (DAF). Foram tomadas leituras do pH na solução 

pura e nas suas respectivas diluições em água destilada de pH 6,14, nas proporções de 1:50 e 

1:100. 
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3.2.7 Densidade específica 

 

A densidade específica de cada formulação foi determinada aos 3, 30, 60 e 90 (DAF) 

por meio de um densímetro automático (Rudolph DDM 2911 PLUS). Para realizar as 

avaliações das densidades foi injetado 3 ml de cada formulação no equipamento e programado 

para realizar a leitura em triplicata na temperatura de 25 °C.  

 

3.2.8 Tensão superficial  

 

A avaliação da tensão superficial foi realizada aos 3, 30, 60 e 90 DAF com o 

equipamento Goniômetro KRÜSS Drop Shape Analiser 25, pelo método da gota pendente. 

Para a análise, as formulações foram diluídas em água na proporção de 1:100 e realizado 10 

medições no equipamento para cada formulação.  

 

3.2.9 Meio de cultivo 

 

Para as avaliações de viabilidade das formulações líquidas e inibição do crescimento 

micelial foi utilizado o método de plaqueamento com o meio de cultura BDA (Batata 

Dextrose e Ágar), adicionado de pentabiótico na dose de 0,5 g.l
-1

. Esse meio foi preparado e 

esterilizado em autoclave vertical com temperatura de 121°C e pressão de 1 atm, por 30 

minutos. O meio de cultura foi adicionado em placas de Petri previamente esterilizadas em 

autoclave, nas mesmas condições mencionadas anteriormente, e deixado em repouso por 24h 

em câmara de fluxo para verificação de possíveis contaminações do meio e descarte dos 

mesmos.  

 

3.2.10 Viabilidade das formulações líquidas 

 

Para determinar a viabilidade das formulações aos 3, 30, 60 e 90 DAF, foi formado 

suspensões fúngicas formuladas (diluição 10
-1

) ao qual foram retiradas uma alíquota de 1 ml e 

diluídas em água destilada esterilizada em auto-clave e agitadas no equipamento vortex por 15 

segundos. Posteriormente foi retirado 1 ml da diluição 10
-1

 e transferido para um tubo de 

ensaio contendo 9 ml de água destilada esterilizada em auto clave e agitado no vortex, 
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formando uma diluição de 10
-2

. Foram pipetados 0,1 ml da diluição 10
-2

 em uma placa de 

Petri com meio de cultivo BDA e distribuída uniformemente sobre a superfície do meio com 

o auxílio de uma alça de Drigalski esterilizada. Posteriormente as placas foram transferidas 

para uma câmara de incubação, tipo (BOD), por um período de 18 horas a 25 °C no escuro.  

Para contagem foi utilizado três placas por tratamento, sendo realizadas 4 contagens por 

placa. As contagens foram realizadas no microscópio ótico invertido com aumento de 40 

vezes. Foram contabilizados o número de conídios germinados e não germinados, calculando-

se a média e porcentagem de germinados.  

 

3.2.11 Análise estatística 

 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado (DIC) com 5 tratamentos e 

quatro repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), utilizado o 

software estatístico Sisvar, e os valores de F significativos ao nível de 5 % de probabilidade, 

submetidos ao teste de comparação de médias Scott-Knott (p<0,05). Para atender às 

pressuposições de normalidade da ANOVA, os dados obtidos foram transformados em √x + 

0,5. 

 

3.3 RESSULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Volume de espuma nas formulações  

 

As formulações não formaram espuma nos períodos de até 30 minutos após a 

preparação das formulações (Tabela 2). Somente ocorreu pequena formação de espuma no 

tempo zero (0) (Figura 1), logo após o processo de agitação no equipamento de mistura 

mecânica, possivelmente devido à agitação à 3.400 rpm durante 5 min. A partir de 1 minuto 

após o preparo das formulações ocorreu a dissipação total da espuma formada, ficando 

comprovado que o uso do anti-espumante Triunfo flex, com o apoio do Siwet L-77 foram 

eficientes na contenção da formação da espuma após o preparo das formulações no agitador 

mecânico. A formação de espuma é uma característica não desejada no tanque de 

pulverização, como também em outros momentos da preparação da calda (MENDONÇA et 

al., 2004). Dessa forma, todas as formulações obtidas apresentaram comportamento desejado 
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no parâmetro formação de espuma, confirmando que os óleos minerais e vegetais utilizados 

foram eficientes e podem ser considerados para formulações desse fungo. 

 

Tabela 2 - Formação de espuma para as diferentes formulações à base de Aspergillus nomius, 

Santa Maria, RS, 2018.    

 

Tratamentos
* 

Espuma (% v/v) 

0 min 1 min 5 min 10 min 30 min 

T1. FB + Nimbus 100% 1,9
ns 

0 0 0 0 

T2. FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 4,2 0 0 0 0 

T3. FB + Óleo de girassol 100% 5 0 0 0 0 

T4. FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 2,7 0 0 0 0 

T5. FB + Óleo de milho 100% 3,3 0 0 0 0 

ns 
não significativo; FB = Formulação base; * Adição de 10% de conídios de A.nomius 

 

Figura 1 - Avaliação da formação de espuma das formulações à base de A. nomius no tempo 0 

minutos após o preparo. Santa Maria, RS, 2018. 

 

 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 
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3.3.2 Estabilidade das formulações  

 

A estabilidade e a qualidade da formulação foram consideradas avaliando as 

características de separação em fases, coloração, germinação do fungo no interior do frasco. 

Observou-se a perfeita formação da emulsão nas cinco formulações (Figura 2). Na avaliação 

subsequente, no tempo de 1 hora também não se observou a formação de diferentes fases nas 

as formulações preparadas, mostrando uma ótima estabilidade das mesmas (Figura 3). Esse 

resultado sugere que glicerina, tween 80, silwet L 77, triunfo flex e agril super podem ser 

utilizados como adjuvantes para a formulação de A. nomius.  

 

Figura 2 - Estabilidade de formulações à base de A. nomius no tempo de 0 minutos após o 

preparo das formulações. Santa Maria, RS, 2018. 

 

 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 
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Figura 3 - Estabilidade de formulações à base de A. nomius no tempo de 1 hora após o preparo 

das formulações. Santa Maria, RS, 2018. 

 

 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

Atualmente, as informações relativas à composição das formulações e as 

características físico-químicas dos produtos biológicos são escassas. Grande parte dessas 

características são resultantes dos chamados inertes que possuem grande influência no tempo 

de armazenamento dos produtos e na viabilidade dos micro-organismos formulados. 

Dependendo das características físico-químicas desses inertes/adjuvantes, as formulações 

podem aumentar ou diminuir a eficiência dos micro-organismos, podendo também causar a 

inativação do mesmo.  

Na avaliação de 6 horas, mantiveram-se estáveis e sem a ocorrência de separação entre 

as fases das formulações (Figura 4). Em relação a avaliação anterior houve um incremento da 

altura da fase aquosa da formulação presente na parte inferior do frasco, porém com ausência 

de sedimentos. Avaliando a coloração, não ocorreram significativas modificações na maioria 

das formulações produzidas, com exceção da formulação T1 (FB + Nimbus 100%), que 

apresentou aspecto mais translúcido da fase aquosa e um leve escurecimento da fase oleosa.  
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Figura 4 - Estabilidade de formulações à base de A. nomius no tempo de 6 horas após o 

preparo das formulações. Santa Maria, RS, 2018. 

 

 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

Figura 5 - Estabilidade de formulações à base de A. nomius no tempo de 24 horas após o 

preparo das formulações. Santa Maria, RS, 2018. 

 

 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 
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Nos tempos de 24 e 72 horas após o preparo das formulações, foi observado a 

formação de 3 fases em todos os tratamentos, sendo que o T1 (FB + Nimbus 100%) 

apresentou maior instabilidade da formulação (Figuras 5 e 6). A espessura das diferentes 

camadas da formulação foi semelhante em relação à avaliação anterior no tratamento T1 (FB 

+ Nimbus 100%). Embora todos os tratamentos apresentaram estabilidade negativa nas 

avaliações de 24 e 72 horas (Tabela 3), os tratamentos a base de óleos vegetais, girassol e 

milho, nas proporções de 100% ou 75%, demonstraram melhor estabilidade das formulações 

comparando com o tratamento com o óleo mineral (Figuras 6). Pode-se destacar que os 

tratamentos T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) e T4= FB + (Nimbus 25% + 

Óleo de milho 75%), foram as que apresentaram melhor estabilidade de formulação, 24 horas 

após o preparo. 

 

Figura 6 - Estabilidade de formulações à base de A. nomius 72 horas após o preparo. Santa 

Maria, RS, 2018. 

 

 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

De acordo com esses resultados, os óleos vegetais resultam em formulações mais 

estáveis com os esporos do fungo A. nomius. No entanto, a mistura proporcional dos óleos 

mineral (25%) e vegetal (girassol e milho) (75%) condicionou a menor formação de fase nas 
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formulações. Os produtos envolvidos nas formulações devem apresentar valor de EHL 

equivalente ao da fase dispersa, para poder mantê-la estabilizada frente à fase dispersante. 

Assim, a mistura de óleos vegetais e minerais, em certas proporções, devem ser consideradas 

para melhorar as características físico-químicas das formulações do fungo A. nomius.  

 

Tabela  3 - Estabilidade das diferentes formulações à base de A. nomius, aos 0, 1, 6, 24 e 72 

horas após formulação. Santa Maria, RS, 2018. 

 

Tratamentos 
Tempo em horas 

0 1 6 24 72 

T1. FB + Nimbus 100% + + - - - 

T2. FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) + + + - - 

T3. FB + Óleo de girassol 100% + + + - - 

T4. FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) + + + - - 

T5. FB + Óleo de milho 100% + + + - - 

 

A separação das formulações em 3 fases logo após o preparo, no tempo de 24 e 72 

horas, pôde ser homogeneizada novamente com uma agitação branda com bastão de vidro por 

10 segundos. A agitação da formulação com bastão de vidro simula a prática obrigatória da 

agitação da embalagem recomendada antes de realizar a dosagem no tanque de pulverização. 

Dessa forma, a rápida reconstituição da emulsão é um fator indispensável para a aprovação e 

aplicabilidade de uma nova formulação.  

Os métodos de agitação podem influenciar na estabilidade das formulações sendo que 

o método mecânico, utilizado nesse trabalho, pode ter favorecido a formação das fases, 

devido a agitação de todo a calda. Uma alternativa para evitar a formação de fases nas 

formulações pode ser com o uso de agitadores ultrasônicos que movimentam apenas as 

moléculas. O ultrassom é um método físico que reduz o grau de cristalinidade, diminui o grau 

de polimerização, o tamanho das partículas, e o volume de espuma (MIGUEL, 2009). 

 

3.3.3 Avaliação do potencial hidrogeniônico (pH) 
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Os valores de pH das formulações avaliados aos 3, 30, 60 e 90 DAF estão 

representados na Figura 7. Essas formulações foram mantidas em temperatura ambiente e 

hermeticamente fechadas. Para as diferentes formulações avaliadas, o pH foi menor na 

formulação pura e apresentou aumento quando diluído em água destilada na proporção de 

1:50 e 1:100. Os valores de pH lidos na diluição 1:100 foram superiores em relação a diluição 

1:50, entretanto esse incremento foi menor em relação ao verificado logo na primeira diluição.  

Aos 3 DAF os menores valores de pH foram observados nas formulações puras, com 

aumento significativo quando diluído em água destilada na proporção de 1:50 para os 

tratamentos T2 [FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %)], T3 [FB + Óleo de girassol 

100%], T4 [FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%)] e T5 [FB + Óleo de milho 100%]. Os 

valores de pH lidos na diluição 1:100 foram superiores em relação a diluição 1:50, entretanto 

esse incremento foi menor em relação ao verificado logo na primeira diluição (Gráfico 1).  

 

Figura 7 - Leitura do pH das formulações puras e diluídas aos 3 DAF, das formulações à base 

de A. nomius. Santa Maria, RS, 2018.  

 

 
 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100%  

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

A partir dos 30 DAF, não houve alteração nos valores de pH quando acrescentando 

água destilada nas proporções de 1:50 e 1:100. Esse resultado encontrado demostra o poder 
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tampão dos adjuvantes de 30 até 90 dias após a preparação da formulação. Os pH das 

formulações variaram de 3,5 a próximo a 5,0 ao longo do tempo. A avaliação e constância dos 

valores de pH das formulações é de extrema importância para manter a viabilidade dos 

esporos de A. nomius por mais tempo. 

Os valores de pH observados nas diluições 1:100, que se assemelha na prática à calda 

de pulverização, se manteve próximo de 4. Os microrganismos tem ótima adaptação em 

ambientes com o pH na faixa 4-5,5. Segundo Kissmann (1996), o pH das caldas de produtos 

fitossanitários tende a influir na estabilidade e nos resultados dos tratamentos pela 

estabilidade do ingrediente ativo, mesmo em produtos biológicos, nos níveis de dissociação 

do ingrediente ativo e na estabilidade física da calda de pulverização.  

 

Figura 8 - Evolução do pH aos 30, 60 e 90 DAF, das formulações à base de A. nomius. Santa 

Maria, RS, 2018. 

 

 
 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

De modo geral, os produtos fitossanitários apresentam maior eficiência quando as 

caldas são pouco ácidas, com pH entre 6,0 e 6,5. No entanto, fungos do gênero Aspergillus 

tem grande adaptação em ambiente com pH ácido. Assim, as formulações estudadas neste 

trabalho apresentaram valores de pH que podem evitar a redução da viabilidade dos conídios 

durante o armazenamento. 

0

1

2

3

4

5

6

7

T1 T2 T3 T4 T5

P
o

te
n
ci

al
 h

id
ro

g
en

iô
n
ic

o

(p
h
)

30 DAF 60 DAF 90 DAF



44 

 

 

 

 

O comportamento do pH durante o período de armazenamento de 30 a 90 DAF obteve 

um leve aumento para alguns tratamentos, como o T1, T2 e T4 (Figura 8). A influência dos 

óleos vegetais na proporção de 100% não influenciou nos valores de pH, como pode ser visto 

para nos tratamentos T3 e T5. Assim, os óleos vegetais podem ser uma alternativa importante 

para formular produtos com os esporos de A. nomius. 

 

3.3.4 Densidade 

 

As formulações apresentaram densidade superior à da água (0,998 g cm
-3

) (Gráfico 6). 

O tratamento que apresentou o menor valor foi o tratamento T5 (0,968 g cm
-3

). Nos 

tratamentos T1 e T2 obtiveram os valores maiores não significativa na densidade (Figura 9). 

Trabalho com diferentes formulações adjuvantes e concentrações, não ocorreu diferença 

significativa (CUNHA; ALVES, 2009).  

 

Figura 9 - Densidade específica das formulações à base de A. nomius, 72 horas após    a 

formulação. Santa Maria, RS, 2018. 

 

 
 

ns
 Não significativo 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 
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Assim como neste trabalho, as alterações de valores de densidade ocorreram nas duas 

últimas casas decimais, concordando com Matuo et al. (1989), os quais descrevem que as 

concentrações empregadas nos adjuvantes são pequenas, onde a dose não influencia a 

densidade das soluções. 

Nos tratamentos T1, T2, T4 e T5, ocorreu uma elevação não significativa na densidade 

durante os período de armazenamento, já no tratamento T3 ocorreu uma redução nos valores 

de 0,987 g. cm
-3 

aos 30 DAF para 0,977 g. cm
-3 

 aos 90 DAF (Figura 10). A maior diferença 

entre as densidades foi de 0, 976 g . cm
3
 aos 30 DAF para 0,996 g . cm

3
 aos 90 DAF, ocorreu 

uma elevação na densidade durante o armazenamento na formulação F5. Mas durante os 90 

DAF nenhumas das formulações ultrapassaram a densidade específica da água destilada 

utilizada que foi de 0, 9982 g . cm
3
. 

 

Figura 10 - Densidade específica, aos 30, 60 e 90 DAF, das formulações à base de A. nomius. 

Santa Maria, RS, 2018. 

 

 
 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

3.3.5 Tensão superficial 
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As avaliações das tensões foram realizadas após a do pH, somente nas diluições 1:100, 

sendo que todos os tratamentos obtiveram a densidade menor do que a da água (72 mN.m
-1

), 

como pode ser observado na Figura 11. Essa característica é desejável em inseticidas, 

especialmente em bioinseticidas, pois confere à calda de aplicação maior poder de 

molhabilidade, espalhamento e consequente melhor recobrimento e distribuição dos esporos 

sobre a superfície tratada. Dessa forma, a eficiência de controle pode ser aumentada, pois 

aumentam as chances da contaminação do inseto com os esporos tanto pela via de contato 

quanto pela via de ingestão. 

 

Figura 11 – Tensão superficial das formulações à base de A. nomius. Santa Maria, RS, 2018. 

 

 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

Observa-se nos valores da tensão de todas as formulações testadas durante o período 

de armazenamento, valores aproximado, isso ocorreu devido a estabilidade das formulações 

durante o período de armazenamento (Figura 12). Não houve diferença significativa aos 3, 30, 

60 e 90 dias para a tensão superficial das formulações, mas ocorreu a redução da tensão 

superficial nas formulações em relação ao valor encontrado na água destilada, evidenciando 

que a presença de Silwet L-77 é eficiente para a redução da tensão superficial, cujo resultado 

é similar aos encontrados por (SUN; FOY, 1998; MONTORIO, 2001). Em trabalho realizado 

com o Silwet L-77, obteve resultados que confirmam a mesma tendência encontrada, ou seja, 
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maior capacidade de redução de tensão com a adição de Silwet L 77 (32,04 mN.m
-1

) 

(MONTÓRIO, 2001). Neste sentido foram testado seis surfactantes comerciais em soluções 

aquosas, verificando a tendência do Silwet L-77 de reduzir a tensão superficial  próximo  a  

20  mN.m
-1

 (IOST et al. (2010).  

 

Figura 12 - Tensão superficial aos 30, 60 e 90 DAF das formulações à base de A. nomius. 

Santa Maria, RS, 2018. 

 

 
T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

3.3.6 Viabilidade das formulações líquidas na germinação dos conídios 

 

No tratamento testemunha contendo somente água destilada e 8% de esporos, observa-

se baixo percentual de germinação 38%, nos outros tratamentos obtiveram um percentual de 

germinação dos conídios entre 70 – 100% (Figura 13). 

Na Figura 14 podemos verificar os resultados obtidos das germinações dos esporos das 

formulações nos períodos de 30, 60 e 90 DAF. É possível observar que ao decorrer do 

armazenamento ocorreu redução na germinação dos esporos das formulações. 
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Figura 13 - Germinação dos conídios (%) das formulações à base de A. nomius. Santa Maria, 

RS, 2018 

 

 
 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

Testemunha = 10% de conídios de A. nomius + 90% de água destilada 
*
Formulação base 

 

Nesse período os tratamentos T1, T2, T4 e T5 não prejudicaram significativamente o 

poder germinativo dos esporos, sendo a melhore germinação observada na T5 como também 

uma manutenção no poder germinativo. Já no tratamento Testemunha que foi composta 

somente por água e esporos com dispersante Tween 80, o percentual de germinação dos 

conídios oscilou entre 20 e 5, onde a maior perda se deu na testemunha. Esses resultados 

corroboram com dados da literatura que demonstram a rápida perda do poder germinativo de 

esporos quando conservados diluídos em água pura.  

 

Figura 14- Germinação dos conídios (%) das formulações à base de A. nomius, aos 30, 60 e 

90 DAF. Santa Maria, RS, 2018. 
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T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

Testemunha= 10% de conídios de A. nomius + 90% de água destilada 
*
Formulação base 

 

3.4 CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo é possível obter características 

físico-químicas desejáveis em formulações contendo óleo vegetal de girassol e milho para o 

fungo A. nomius. 

As formulações de A. nomius contendo óleo vegetal de girassol e milho obtiveram 

uma estabilidade por um período de 6 horas, ocorrendo a formação de fase após esse período, 

mas não persistindo após agitação branda de 10 segundos. 

O adjuvante Agril super, utilizado como tamponante, foi eficiente mantendo o valor do 

pH das formulações entre 4 e 5 durante um período de 90 dias. 

O adjuvante Silwet L-77 reduziu o valor da tensão superficial das formulações e 

manteve o valor aproximadamente de 35 mN.m 
-1

 por um período de 90 dias. 

Formulações á base de A. nomius contendo óleo vegetal de milho na sua composição, 

mantiveram a viabilidade dos conídios de A. nomius em 85%, por um período de 90 dias. 
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RESUMO 

 

O fungo entomopatogênico Aspergillus nomius pode ser uma alternativa para o manejo 

integrado de lagartas de difícil controle, Chrysodeixis includens e Spodoptera frugiperda, nos 

cultivos agrícolas do Brasil. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de 

formulações a base de A. nomius no controle de C. includens e S. frugiperda, em dois modos 

de contaminação, ingestão e contato. Os bioensaios foram conduzidos com as formulações 

desenvolvidas pelo Laboratório de Manejo Integrado de Pragas (LabMIP) e o isolado do 

fungo de A. nomius desenvolvido no laboratório de Microbiologia e Biologia do Solo da 

UFSM. Os tratamentos consistiram de 10% de conídios de A. nomius, 45% de uma 

formulação base e 45% de: M1-Nimbus 100%; M2-Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %; 

M3-Óleo de girassol 100%; M4-Nimbus 25% + Óleo de milho 75%; M5-Óleo de milho 

100%. Foram avaliadas as características de estabilidade, formação de espuma, temperatura 

(50°C) e eficácia das formulações com a contaminação por contato e ingestão de C. includens 

e S. frugiperda. As formulações base de A. nomius apresentaram boas características físico-

químicas de estabilidade e formação de espumas. No entanto, a temperatura elevada 

inviabilizou a germinação de conídios na maioria das formulações, com exceção do 

tratamento com Nimbus 100%. Com relação a eficiência de controle, as formulações com o 

fungo A. nomius controlam as lagartas de 3º instar de C. includens e S. frugiperda com 

eficácia de controle ao redor de 50%. Assim, os resultados encontrados nesse trabalho 

evidenciam que as formulações com A. nomius influenciam nas características físico-químicas 

e na eficácia de controle de lepidópteros praga. A. nomius pode ser usado com uma alternativa 

eficiente no manejo integrado de pragas das culturas agrícolas com baixo impacto ao meio 

ambiente. 

 

Palavras-chave: Chrysodeixis includens. Spodoptera frugiperda. Fungos entomopatogênicos. 

Controle biológico. 
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Abstract 

 

The entomopathogenic fungus Aspergillus nomius can be an alternative for the integrated pest 

management of caterpillars such as Chrysodeixis includens and Spodoptera frugiperda, in 

agricultural crops in Brazil. Thus, the goal of this work was to evaluate the efficiency of 

formulations based on A. nomius in the control of C. includens and S. frugiperda via two 

contamination modes, by ingestion and contact. The bioassays were performed with 

formulations developed by LabMIP-UFSM and A. nomius fungus isolate developed at the 

Laboratório de Microbiologia do Solo of UFSM. The treatments were based of 10% of A. 

nomius conidia, 45% of a base formulation and 45% of: M1-Nimbus 100%; M2-Nimbus 25% 

+ sunflower oil 75%; M3-100% sunflower oil; M4-Nimbus 25% + Corn oil 75%; and M5-

100% Corn oil. The characteristics of stability, foaming, temperature (50°C) and effectiveness 

of the formulations with contact and ingestion contamination mode in C. includens and S. 

frugiperda were evaluated. The basic formulations of A. nomius showed good 

physicochemical characteristics of stability and formation of foams. However, the high 

temperature prevented the germination of conidia in most formulations, except for the 

treatment with 100% Nimbus. Regarding the control efficiency, the formulations with A. 

nomius fungus controlled the 3rd instar caterpillars of C. includens and S. frugiperda with 

efficacy around 50%. Thus, the results found in this work show that the formulations with A. 

nomius influence on the physical-chemical characteristics and efficacy of control of the pest 

lepidopteran. A. nomius can be used as an efficient alternative in the integrated pest 

management in agricultural crops with low impact to the environment. 

 

Keywords: Chrysodeixis includens. Spodoptera frugiperda. Entomopathogenic fungi. 

Biological control. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

Por muitos anos a lagarta da soja, Anticarsia gemmatalis (Hübner, 1818) (Lepidoptera: 

Noctuidae) era considerada a principal praga da soja devido à sua elevada abundância em 

todos os ciclos da cultura (MOSCARDI et al., 2012). Entretanto, nos últimos anos a lagarta 

falsa-medideira, Chrysodeixis includens (Walker, [1858]) (Lepidoptera: Noctuidae), tem se 

tornado a espécie de lagarta de maior importância na cultura da soja no Brasil. C. includens é 

uma praga polífaga que se alimenta de mais de 70 espécies de plantas pertencentes a 29 

famílias diferentes. O ciclo de vida total da lagarta varia de 47 a 54 dias, sendo que a fase que 

causa dano à cultura da soja varia de 13 a 20 dias. Neste período cada lagarta consome em 

média 82 cm² de folhas (BERNARDI, 2012). O controle dessa lagarta é realizado 

predominantemente com inseticidas químicos e o número de aplicações varia de 2 a 4 devido 

à tolerância da praga aos defensivos (LANTMANN, 2014).  

Independente da época de cultivo do milho, a lagarta-do-cartucho, Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) é responsável pela baixa 

produtividade, considerada uma praga nessa cultura (CRUZ, 1993). Após a emergência das 

plantas de milho é possível observar as posturas efetuadas pelos adultos deste inseto. Durante 

esta fase inicial de desenvolvimento das plantas, as lagartas de primeiro ínstar iniciam sua 

alimentação, porém, elas apenas raspam a epiderme e o parênquima foliar. Conforme se 

desenvolvem, as lagartas tornam-se mais agressivas e já começam a fazer furos maiores nas 

folhas, quando podem destruir totalmente as plantas mais novas. Assim, em função das 

injúrias que esta praga provoca nas plantas, reduções significativas dos índices de 

produtividade das lavouras vêm sendo observadas a cada ano durante o cultivo do milho, os 

índices de produtividade podem ser totalmente comprometidos, podendo chegar a perdas de 

até 100% (FARINELLI; FORNASIERI FILHO, 2006; FERNANDES; CARNEIRO, 2006; 

FIGUEIREDO et al., 2006; ARAÚJO et al., 2011; MICHELOTTO et al., 2011). 

Os inseticidas químicos são a principal forma de controle de C. includens e S. 

frugiperda. Além do sério dano ambiental e social, esses inseticidas podem perder eficiência 

rapidamente, se usados de forma intensa, com a seleção de indivíduos resistentes.  Assim, o 

uso de agentes naturais e biológicos para o manejo de pragas na agricultura surge como uma 

alternativa promissora, com menor impacto ambiental (KOBORI et al., 2015; WIJESINGHE 

et al., 2011; HARMAN et al., 2010) e com menor risco de desenvolvimento de indivíduos 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964417301792#b0095
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964417301792#b0095
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964417301792#b0095
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resistentes. No entanto, um dos entraves dos produtos biológicos são as formulações desses 

microorganismos. 

As formulações desses agentes de controle biológico podem garantir a proteção dos 

ingredientes ativos (conídios ou micélios de fungos antagonistas) contra as condições do 

ambiente como baixa umidade e temperaturas elevadas e manter a viabilidade durante seu 

armazenamento. As formulações podem ser projetadas para acomodar nutrientes importantes 

para o seu crescimento, como um osmoregulador, indispensável para o crescimento inicial a 

partir da biomassa seca (HARMAN, 1991; HJELJORD; TRONSMO, 1998; VERMA et al., 

2007).  

Entre os microrganismos utilizados para o controle de pragas, destacam-se os fungos 

entomopatogênicos, cujo elevado potencial de utilização baseia-se, principalmente, na sua 

grande variabilidade genética, largo espectro de hospedeiros e a não necessidade de ingestão 

por parte dos insetos-praga que se deseja controlar, pois sua infecção é, geralmente, via 

tegumento, diferente de bactérias e vírus que a infecção é exclusivamente por ingestão 

(ALVES, 1998). Apesar de seu grande potencial de utilização, os fungos são pouco utilizados 

na agricultura, devido, principalmente, à qualidade insatisfatória dos produtos que se 

encontram no mercado, no que diz respeito à pureza, à viabilidade e à eficácia do agente de 

controle. Os produtos à base de fungos são ainda produzidos, em sua grande maioria, de 

forma artesanal, mesmo em escala comercial (JÚNIOR, 2005). Os fungos, ao contrário das 

bactérias, vírus e protozoários entomopatogênicos, não necessitam ser ingeridos pelo 

hospedeiro para causarem infecções, bastando, para isso, que seus esporos penetrem 

diretamente através da cutícula dos insetos (BARROS et al., 2000). Assim, o objetivo do 

trabalho foi avaliar a eficácia de formulações com Aspergillus nomius no controle de espécies 

de Lepidoptera e a estabilidade a temperaturas elevadas. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram realizados dois bioensaios para avaliar a eficácia de formulações de A. nomius 

no controle de lagartas das espécies Chrysodeixis includes e Spodoptera frugiperda. 

 

4.2.1 Local do estudo 
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As formulações do presente estudo e suas avaliações foram desenvolvidas no 

Laboratório de Manejo Integrado de Pragas (LabMIP) localizado no prédio 44G de latitude 

29°43'6.81"S e longitude 53°43'8.92"O, pertencente ao Departamento de Defesa 

Fitossanitária da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os conídios dos fungos da 

espécie Aspergillus nomius, utilizado como princípio ativo nas formulações foi produzido 

pelo laboratório de Microbiologia e Biologia do Solo da UFSM, em fermentação em estado 

sólido, sendo utilizado arroz como substrato.  

Os tratamentos/formulações ocorreram da combinação de uma formulação base (60% 

Água destilada, 20% de glicerina, 5% tween 80, 5% silwet L-77, 5% triunfo flex e 5% Agril 

super) com as misturas de óleos, em sua maioria de origem vegetal e um óleo mineral Nimbus 

em diferentes concentrações: Mistura 1 (M1) – Nimbus 100%, M2 – Nimbus + óleo de 

girassol (25%+75 %), M3 – Óleo de girassol 100%, M4 – Nimbus + óleo de milho (25% + 

75%) e M5 – Óleo de milho 100%  de diferentes óleos (Tabela 1). Como princípio ativo foi 

utilizado 10% de conídios de A. nomius hidratados na concentração de 1,5x10
12 

conídios. mL
-

1
. 

 

Tabela 1 – Tratamentos/formulações do inseticida à base de Aspergillus nomius, Santa Maria, 

RS, 2018.  

    

 
Tratamentos 

Percentuais das 

misturas 

Percentual de conídios de 

Aspergillus nomius 

T1. FB + Nimbus 100% 45% + 45% 10% 

T2. FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 45% + 45% 10% 

T3. FB + Óleo de girassol 100% 45% + 45% 10% 

T4. FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 45% + 45% 10% 

T5. FB + Óleo de milho 100% 45% + 45% 10% 

 

4.2.2 Estabilidade da calda de aplicação das formulações 
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As misturas das formulações foram realizadas em água destilada na proporção de 1 ml 

de formulação para 100 ml de água destilada. As avaliações foram realizadas de forma visual 

em béquer de 100 ml, nos seguintes intervalos de tempo: imediatamente após a mistura, 1, 5, 

10 e 30 minutos após a mistura dos mesmos. As interações foram observadas a partir da 

ocorrência de sobrenadante, precipitação, floculação ou mistura homogênea, e em seguida, 

atribuiu-se notas em uma escala variando de 1 a 5, onde: 1= separação imediata; 2= separação 

após 1 minuto; 3= separação após 5 minutos; 4= separação após 10 minutos e 5= estabilidade 

perfeita. Essa escala de valores é utilizada para avaliar estabilidade das misturas entre 

diferentes classes de defensivos agrícolas, em que 1 significava separação imediata dos 

compostos e 5 significava estabilidade perfeita dos compostos. 

 

4.2.3 Formação de espuma da calda de aplicação das formulações 

 

A avaliação de formação de espuma da calda de aplicação das formulações foi 

realizada com a agitação da mistura das formulações seguindo a metodologia descrita pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR 13451 (2002). Assim, a proveta com 

a formulação foi invertida 30 vezes (2s cada vez) em 180° e retornando a posição original. 

Após esta etapa, as provetas foram colocadas em uma bancada para avaliação. As avaliações 

foram em intervalos de 0, 1, 5, 10 e 30 minutos após a mistura dos mesmos. Essa metodologia 

de avaliação foi utilizada por Petter et al. (2012) e por Pazini et al. (2013). 

 

4.2.4 Avaliação da tolerância as altas temperatura 

 

As diferentes formulações de bioinseticidas produzidas foram submetidas ao protocolo 

padrão de aquecimento durante 1 e 2 horas a 50°C para verificação da sua resistência. Para 

isso, 2 amostras de 1,5 ml de cada formulação foram colocadas em tubos Eppendorf e 

submetidas a temperatura de 50°C em um termociclador Eppendorf Vapo.Protect durante 1 e 

2 horas. Após este procedimento, foi realizado uma suspensão fúngica correspondendo a 

diluição 10
-1

 da qual foi retirado uma alíquota de 1 ml de cada formulação e diluído em água 

destilada e agitado no equipamento vortex por 15 segundos. Posteriormente foi retirado 1 ml 

da diluição 10
-1

 e transferido para um tubo de ensaio contendo 9 ml de água destilada e 

agitado no vortex, formando uma diluição 10
-2

. Foram pipetados 0,1 ml da diluição 10
-2

 em 
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uma placa de Petri com meio de cultivo BDA e distribuída uniformemente sobre a superfície 

do meio com o auxílio de uma alça de Drigalski esterilizada. Posteriormente as placas foram 

transferidas para uma câmara de incubação, tipo (BOD), por um período de 18 horas, 25°C, 

no escuro. A contagem foi realizada em microscópio ótico invertido, com aumento de 40 

vezes com câmera fotográfica integrada em computador e calculando-se a média e 

porcentagem de germinados. 

 

4.2.5 Avaliação de eficácia: modo contato 

 

Para avaliação da eficiência das formulações do fungo A. nomius foram utilizadas 

larvas de terceiro instar das espécies Chrysodeixis includes e Spodoptera frugiperda. Os 

insetos foram obtidos da criação do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas (LabMIP) da 

UFSM. Foram utilizados 5 repetições para cada formulação contendo 10 lagartas por 

repetição. Cinco larvas de C. includens foram colocadas em potes esterilizados, totalizando 

dois potes por repetição. As larvas de S. frugiperda foram acomodados individualmente em 

potes esterilizados, devido o comportamento canibal desses insetos. Os potes com as lagartas 

foram acondicionados na câmara de aplicação (Generation III Spray Booth Minnesota, USA) 

para a aplicação dos tratamentos/formulações. O volume de calda aplicado foi de 200 L ha
-1

, 

na concentração de 1x10
8
 conídios por ml. Após a aplicação, os insetos foram mantidos em 

dieta artificial para verificar o efeito de contato das formulações sobre as lagartas seguindo a 

metodologia de Parra (1999). Os insetos encontrados mortos foram retirados e colocados em 

outro recipiente para monitoramento da infecção e esporulação do fungo A. nomius. 

 

4.2.6 Avaliação de eficácia: modo ingestão 

 

Os experimentos para avaliar a eficiência das formulações com o modo de 

contaminação via ingestão foram feitos com plantas de soja semeadas em vaso de 3kg com 

substrato e mantidas em casa de vegetação. As lagartas de 3º instar foram provenientes da 

criação do LabMIP-UFSM e adaptadas ao consumo de folhas de soja por um período de 3 

dias antes do fornecimento das folhas contaminadas. 

A aplicação dos tratamentos/formulações foi realizada nas plantas de soja em câmara 

de aplicação (Generation III Spray Booth Minnesota, USA) com um volume de calda de 200 l 
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ha
-1

 e concentração de 1x10
8
 conídios de A. nomius por ml. O fornecimento das folhas de soja 

pulverizadas foi do 1º ao 7º dia após aplicação. Eram retiradas cinco folhas por planta e 

fornecido uma área de 50,24 cm
2
 por pote. Foram colocadas quatro lagartas de C. includens 

por pote, sendo 5 potes por tratamento, totalizando 20 lagartas por tratamento. As avaliações 

das lagartas foram realizadas de 1 a 7 dias após a aplicação dos tratamentos/formulações, 

sendo que lagartas mortas foram colocadas separadas em caixa gerbox para acompanhamento 

do desenvolvimento da infecção e esporulação do fungo A. nomius. 

 

4.2.7 Análise estatística 

 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), os resultados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA), utilizado o software estatístico Sisvar 

(FERREIRA, 2011). Os valores de F significativos ao nível de 5% de probabilidade foram 

submetidos ao teste de comparação de médias Scott-Knott (p<0,05). Para atender às 

pressuposições de normalidade da ANOVA, os dados obtidos foram transformados em √x + 

0,5. Os valores da mortalidade das lagartas foram corrigidos utilizando a fórmula de Abbott 

(1925), descrita a seguir: 

 

Mc(%) = %Mo - %Mt x 100, onde: 

                 100 - %Mt  

Mc = Mortalidade corrigida  

Mo = Mortalidade observada  

Mt = Mortalidade na testemunha 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.3.1 Estabilidade da calda de aplicação das formulações 

 

 Não houve diferença de estabilidade da calda de aplicação na avaliação de 30 

minutos após o preparo. Os tratamentos/formulações ficaram homogêneos com nota 5 

(estabilidade perfeita) sem restrição para pulverização nas culturas agrícolas. Essa é uma 
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propriedade importante para que ocorra uma pulverização homogênea. O grande problema de 

formulações não estáveis é a formação de precipitados dentro do tanque de pulverização que 

ficam retidos em bicos e pontas, dificultando a pulverização (NICOLAI; CHRISTOFFOLETI, 

2007). De acordo com a escala de 1 a 5, essas formulações analisadas representam a 

estabilidade perfeita, sem formação de sobrenadante, flóculos e/ou precipitado. Pode se 

concluir que os adjuvantes utilizados foram eficazes para manter a estabilidade da calda de 

pulverização.  

Os tratamentos/formulações do presente trabalho são do tipo óleo emulsionável e 

foram misturadas somente com água destilada, por isso não ocorreu a formação de precipitado 

na calda de pulverização. 

A formação de precipitado verificado nestas misturas pode ser explicada pelo tipo de 

formulação encontrada nos produtos testados, em que a maioria apresenta formulação do tipo 

concentrado emulsionável (EC) e suspensão concentrada (SC). A maioria das 

incompatibilidades físicas é encontrada nas misturas de produtos com formulação EC com 

EW (de grânulos dispersíveis em água) e SC (THEISEN, 2004). 

 

4.3.1 Formação de espuma da calda de aplicação das formulações 

 

Não ocorreu formação de espuma durante o processo de agitação manual como 

também no tempo de 30 minutos. Dessa forma, todas as formulações obtidas apresentaram 

comportamento desejado no parâmetro formação de espuma. A formação de espuma é uma 

característica que não é desejada no tanque de aplicação (MENDONÇA; RAETANO; 

MENDONÇA, 2007). A formação de espuma no tanque de pulverização pode causar o 

transbordamento da calda, proporcionar erros no momento da dosagem do produto, além de 

dificultar a limpeza (ARAÚJO et al., 2011). Os adjuvantes Triunfo flex, utilizado com anti-

epumante, e Silwet L-77 utilizados na formulação base, atenderam a característica de não 

formar espuma.  

 

4.3.2 Avaliação da tolerância as altas temperatura 

 

Os resultados dessa avaliação comprovam a ação deletéria das altas temperaturas 

sobre o percentual de germinação dos esporos (Figura 1). Entretanto, esse efeito foi menor no 
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tratamento T1 [FB + Nimbus 100%] no tempo de aquecimento de 1 hora. Porém, com um 

percentual de germinação baixo de 13,75%. Nos tratamentos T1 [FB + Nimbus 100%] e T2 

[FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %)] para o tempo de aquecimento de 2 horas não 

ocorreu germinação nos conídios. A temperatura extrema de 50°C em que os esporos foram 

submetidos pôde diferenciar as formulações e, ainda que de modo geral o percentual de 

germinação tenha sido bastante baixo, o tratamento T1 [FB + Nimbus 100%] apresentou 

resultados promissores. O óleo mineral Nimbus proporcionou uma menor amplitude de 

temperatura que permitiu a germinação de alguns conídios de A. nomius.  

 

Figura 1 - Germinação dos conídios (%) das formulações à base de A. nomius submetidos à 

50° C durante 1 e 2 horas. Santa Maria, RS, 2018. 

 

 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

Entretanto, ainda é possível melhorar as formulações para obtenção de melhores 

resultados nesse aspecto. Acredita-se que substituindo parte da fração de óleo vegetal da 

formulação por óleo mineral, a formulação resultante apresente melhorias nesse aspecto. A 

formulação T3 [FB + Óleo de girassol 100%] obteve valores semelhantes de germinação nos 

tempos de 1 e 2 horas (2,5 e 2,3%) (Figura 2). Conídios de Beauveria bassiana formulados 

em óleo enulsionável (óleo de girassol), mantiveram germinação de 80% por 90 dias 

armazenados em temperatua à 30°C, enquanto formulações contendo somente arroz + lactose 



64 

 

 

 

 

obtiveram de 95% até 30 dias. Além dos óleos vegetais alguns inertes também podem atuar na 

proteção do patógeno contra efeito da temperatura elevada, como é o caso da lactose. 

Conídios de Beauveria bassiana em mistura com arroz e lactose permaneceram viáveis (95%) 

durante trinta dias, ao passo que na ausência do açúcar, após dez dias de armazenamento a 

viabilidade caiu drasticamente, sendo que os produtos estavam armazenados a 30ºC 

(MARQUES, 1993).  

 

Figura 2 - Germinação dos conídios (%) das formulações à base de A. nomius submetido à 

temperatura de 50°C durante 1 e 2 horas. Santa Maria, RS, 2018. 

 

ns= não siginificativo 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

4.3.2 Avaliação de eficácia: modo ingestão 

Ensaio 1 

Não houve diferença estatísticas quanto a mortalidade de lagartas de C. includens até 6 

dias após a aplicação das formulações (DAA). As lagartas do tratamento Testemunha 

apresentaram alta sobrevivência até a ultima avaliação aos 9 DAA demonstrando a 

confiabilidade nos dados de mortalidade dos tratamentos fúngicos (Tabela 2). Em todos os 

tratamentos das formulações com o fungo A. nomius houve aumento de mortalidade das 

lagartas ao longo do tempo. Aos 9 DAA o tratamento T1 [FB + Nimbus 100%] obteve a 

maior mortalidade com média de apenas 2,5 lagartas vivas. Nos demais tratamentos a média 
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do número de lagartas vivas de C. includes ficou entre 3 e 4. A maior mortalidade ocorreu a 

partir dos 7 DAA nas plantas de soja, onde também se observou a presença de estruturas de 

reprodução do fungo nas fezes das lagartas. Assim, a contaminação do fungo A. nomius 

ocorreu via ingestão das folhas de soja pulverizadas e via contato do tegumento das lagartas 

com os conidióforos nas fezes.  

A infecção de Aspergillus spp. via tegumento dos insetos só é possível nas espécies 

capazes de produzir quitinase. A inoculação de A. parasiticus em lagartas de S. frugiperda via 

oral resultou em mortalidade de adultos (ALVES, 1998). Ou seja, o poder de contaminação de 

Aspergillus spp. é elevado podendo afetar gerações futuras dos insetos. 

 

Tabela 2 - Número de Chrysodeixis includens em resposta à aplicação das formulações à base 

de A. nomius, Santa Maria, RS, 2018. 

 

Tratamento 
Dias após a aplicação 

3 4 5 6 7 8 9 

Testemunha 7,5
ns

 7,0 
ns

  6,5
ns

  6,0
ns

 6,0a
1 

6,0a 6,0a 

T1 7,0 6,0 6,0 5,5, 3,0b 3,0b 2,5b 

T2 6,5 5,0 4,0 4,0 3,5b 3,0b 3,0b 

T3 6,0 5,0 4,5 3,0 4,0b 4,0b 3,3b 

T4 7,0 6,5 5,0 5,0 4,0b 4,0b 4,0b 

T5 7,0 6,5 6,0 4,0 3,5b      3,5b     3,5b 

C.V 96,98 71,98 62,94 29,61 23,31 22,33 22,96 

  

1 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Scott – Knott a 5% de probabilidade 

de erro 
ns 

não significativo 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

Embora a eficiência de controle tenha sido menor que 50% aos 9 DAA, verifica-se um 

enorme potencial de uso deste fungo para o controle de C. includens em soja. Os produtos 

biológicos normalmente são menos eficientes do que inseticidas químicos. No entanto, 

inseticidas biológicos já foram comprovados de terem um retorno econômico semelhante ao 
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um produto químico, considerando os custos e a produtividade da cultura (PERINI et al., 

2016). Além disso, o período de avaliação foi apenas até 9 dias depois da aplicação das 

formulações com o fungo entomopatogênico, sendo que a mortalidade das lagartas poderia ter 

aumentado nos dias subsequentes e chegado a 100% de mortalidade nessas condições 

controladas. 

 

Tabela 3 - Eficiência de Controle (%) de Chrysodeixis includens em resposta à aplicação das 

formulações à base de A. nomius, Santa Maria, RS, 2018. 

 

Tratamento 
Dias após a aplicação 

3 4 5 6 7 8 9 

T1 0,00 6,25 6,25 12,50 37,50 37,50 43,75 

T2 12,50 25,00 37,25 37,50 37,50 37,50 37,50 

T3 25,00 31,25 31,25 37,50 50,00 50,00 50,00 

T4 0,00 0,00 12,50 12,50 18,75 25,00 25,00 

T5 6,25 6,25 25,00 31,25 31,25 31,25 31,25 

 

*
 Eficiência calculada através da fórmula de Abbot (1925). 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

Ensaio 2 

Na tabela 4 observa-se a mortalidade de lagartas C. includens, quando submetidos a 

alimentação de folhas contaminadas no segundo experimento. Neste experimento observou-se 

que o numero de lagartas na testemunha se manteve constante, gerando confiabilidade nos 

resultados. Neste ensaio, as avaliações ocorreram até 7 DAA, sendo que o controle mais 

eficiente ocorreu nessa data no tratamento T1 [FB + Nimbus 100%] com aproximadamente 

60% de mortalidade. Assim como no ensaio 1, o menor valor de eficácia foi auferido no 

ensaio 2 foi do tratamento T4 [FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%)]. 

 

Tabela 4 - Número de Chrysodeixis includens em resposta à aplicação das formulações à base 

de A. nomius, Santa Maria, RS, 2018. 
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Tratamento 
Dias após a aplicação 

1 2 3 4 5 6 7 

Testemunha 9,38
ns 

8,75 8,13 7,50 7,50 7,50 7,50 

T1 9,33 8,00 8,00 6,47 4,12 3,75 3,13 

T2 8,13 6,25 5,00 5,00 4,38 3,75 3,75 

T3 7,06 5,88 5,63 3,75 4,29 4,29 4,17 

T4 9,33 8,67 6,67 6,25 5,33 5,00 5,00 

T5 8,75 8,13 7,5 4,71 4,38 4,38 4,38 

C.V 86,2 55,63 45,66 48,53 35,4 30,22 28,19 

 
1 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Scott – Knott a 5% de probabilidade 

de erro 
ns 

não significativo 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

Tabela 5 - Eficiência de Controle (%) de Chrysodeixis includens em resposta à aplicação das 

formulações à base de A. nomius, Santa Maria, RS, 2018. 

 

Tratamento  
Dias após a aplicação 

1 2 3 4 5 6 7 

Testemunha 0 0 0 0 0 0 0 

T1 0,53 1,60 8,57 13,73 45,07 50,00 58,27 

T2 13,33 28,57 38,50 33,33 41,60 50,00 50,00 

T3 24,73 24,73 30,75 42,80 42,80 42,80 44,40 

T4 0,53 0,91 16,67 16,67 28,93 33,33 33,33 

T5 6,72 7,09 7,75 37,20 41,60 41,60 41,60 
 

*
 Eficiência calculada através da fórmula de Abbot (1925). 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

4.3.3 Avaliação de eficácia: modo contato 

 



68 

 

 

 

 

Na tabela 6 verifica-se a mortalidade de lagartas da espécie S. frugiperda sobre o 

efeito de A. nomius nas formulações testadas.  O número de insetos na testemunha não variou 

de 1 a 10 DAA oque confirma a confiabilidade desses resultados. O menor número de S. 

frugiperda e as maiores medias de eficiência foram encontradas nos tratamentos/formulações 

T2 [FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %)] e T3 [FB + Óleo de girassol 100%], na 

última avaliação aos 10 DAA (Tabela 6 e 7). De maneira geral, pode-se considerar que a 

eficiência de controle foi baixa nesta última avaliação com o modo de contaminação por 

contato, variando de 16 a 33% de controle de S. frugiperda.  

Ao comparar com resultados outros trabalhos de controle de lagartas por fungos 

verifica-se que A. nomius apresentou baixa eficiência nas condições em que o trabalho foi 

conduzido. Resultados com A. nomius aplicados em A. gemmatalis, demonstram que 

concentrações na ordem de 10
7
 conídios por lagarta, seriam capazes de causar a morte de 50% 

dos indivíduos testados e que concentrações na ordem de 10
10

, causa a morte de 90% dos 

indivíduos testados, mostrando a eficiência de A. nomius, tanto para o controle de S. 

frugiperda como para A. gemmatalis (OLIVEIRA, 2013). Os isolados de B. bassiana 

apresentaram maior patogenicidade contra lagartas de S. frugiperda, com destaque para o 

UNIOESTE 26, com o qual também se teve a maior produção de conídios em meio de cultura 

e em arroz (THOMAZONI; FORMENTINI; ALVES, 2014). Isolado de M. anisopliae, obtido 

a partir das próprias larvas de S. frugiperda e avaliado contra larvas de segundo instar do 

mesmo inseto, apresentou a maior virulência, com 96,6% de mortalidade para uma 

concentração de 1x10
9
 esporos.mL

-1
. A CL50 foi de 5,92 x 10

3
 esporos.mL

-1
 e o tempo letal 

foi de 3,6 dias (GARCIA; GONZÁLEZ; BAUTISTA, 2011). 

Um ponto positivo dos fungos, ao contrário das bactérias, vírus e protozoários 

entomopatogênicos, não necessitam ser ingeridos pelo hospedeiro para causarem infecções, 

bastando, para isso, que seus esporos penetrem diretamente através da cutícula dos insetos. 

Este processo pode ser aumentado pela produção de enzimas que degradam a cutícula. Estas 

enzimas, possivelmente relacionadas com a infectividade, talvez sejam determinantes na 

efetividade do processo (BARROS et al., 2000). 

 

Tabela 6 - Número de Spodoptera frugiperda em resposta à aplicação das formulações à base 

de A. nomius, Santa Maria, RS, 2018. 
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Tratamento 
Dias após a aplicação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Testemunha 5,0
ns 

4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

T1 4,4 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

T2 4,3 4,2 3,7 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

T3 4,7 4,5 4,2 4,0 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 

T4 4,1 4,0 4,0 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

T5 4,4 3,9 3,8 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 

C.V 33,16 24,51 30,85 30,99 34,59 34,79 33,54 34,6 33,45 33,16 
 

1 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade de 

erro 
ns 

não significativo 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

Lagartas da espécie C. includens quando submetidas a contaminação por contado 

apresentaram mortalidade até dez dias de avaliação (10 DAA), mostrando que nesse período 

ainda existia atuação do fungo sobre as lagartas (Tabela 8). A maior mortalidade ocorreu aos 

10 DAA, com respectivamente 60% no tratamento T3 [FB + Óleo de girassol 100%] e 55% 

de mortalidade no T1 [FB + Nimbus 100%]. A menor mortalidade ocorreu no tratamento T5 

[FB + Óleo de milho 100%] com 43% (Tabela 9). 

Com esses resultados de mortalidade de C. includens e S. frugiperda pelo fungo A. 

nomius verifica-se que a lagarta-do-cartucho do milho auferiu menor mortalidade nas 

formulações avaliadas. Ou seja, aparentemente S. frugiperda é menos suscetível a infecção do 

fungo por contato, podendo ter mecanismos que evitam ou dificultam a penetração dos 

micélios do fungo através do tegumento da lagarta. Por outro lado, C. includens demonstrou 

ser mais suscetível à A. nomius, assim como foi visto para A. gemmatalis (OLIVEIRA, 2013). 

A. nomius é um fungo produtor de enzimas do tipo proteases, que podem atuar na penetração 

do fungo via cutícula do inseto. 

 

Tabela 7 - Eficiência de controle (%) de Spodoptera frugiperda em resposta à aplicação das 

formulações à base de A. nomius, Santa Maria, RS, 2018. 
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Tratamento  
Dias após a aplicação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Testemunha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T1 12,0 14,29 16,33 16,33 16,33 16,33 16,33 16,33 16,33 16,33 

T2 14,0 14,29 24,49 28,57 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 32,65 

T3 6,00 8,16 14,29 18,37 24,49 26,53 26,53 28,57 30,61 32,65 

T4 18,0 18,37 18,37 22,45 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 

T5 12,0 20,41 22,45 26,53 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 26,53 
 

*
 Eficiência calculada através da fórmula de Abbot (1925). 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

Com esses resultados de mortalidade de C. includens e S. frugiperda pelo fungo A. 

nomius verifica-se que a lagarta-do-cartucho do milho auferiu menor mortalidade nas 

formulações avaliadas. Ou seja, aparentemente S. frugiperda é menos suscetível a infecção do 

fungo por contato, podendo ter mecanismos que evitam ou dificultam a penetração dos 

micélios do fungo através do tegumento da lagarta. Por outro lado, C. includens demonstrou 

ser mais suscetível à A. nomius, assim como foi visto para A. gemmatalis (OLIVEIRA, 2013). 

A. nomius é um fungo produtor de enzimas do tipo proteases, que podem atuar na penetração 

do fungo via cutícula do inseto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Número de Chrysodeixis includens em resposta à aplicação das formulações à base 

de A. nomius, Santa Maria, RS, 2018. 
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Tratamento 
Dias após a aplicação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Testemunha 10 8,13 7,17 6,89 6,36 6,28 6,22 6,14 6,14 6,14 

T1 7,40 6,40 5,08 5,56 5,00 4,75 4,25 4,25 3,75 2,75 

T2 7,60 6,00 5,10 4,38 4,08 3,88 3,27 3,06 3,06 2,96 

T3 8,44 6,41 6,30 5,00 4,77 4,32 3,86 3,86 3,64 2,50 

T4 8,57 6,53 5,51 4,49 4,49 4,08 3,47 3,27 3,27 3,04 

T5 8,33 7,08 5,83 4,79 4,58 4,19 4,00 4,00 4,00 3,50 

C.V 87,36 69,84 39,45 38,77 30,66 32,91 28,87 29,55 32,12 33,25 
1 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade de 

erro 
ns 

não significativo 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 

 

Tabela 9 - Eficiência de Controle (%) de Chrysodeixis includens em resposta à aplicação das 

formulações à base de A. nomius, Santa Maria, RS, 2018. 

 

Tratamento  

Dias após a aplicação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Testemunha 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T1 
26,00 21,28 29,15 19,30 21,38 24,36 31,67 30,78 38,93 55,21 

T2 
24,00 26,20 28,87 36,43 35,85 38,22 47,43 50,16 50,16 51,79 

T3 
15,60 21,16 12,13 27,43 25,00 31,21 37,94 37,13 40,72 59,28 

T4 
14,30 19,68 23,15 34,83 29,40 35,03 44,21 46,74 46,74 50,49 

T5 
16,70 12,92 18,69 30,48 27,99 33,28 35,69 34,85 34,85 43,00 

 

*
 Eficiência calculada através da fórmula de Abbot (1925). 

T1= FB + Nimbus 100% 

T2= FB + (Nimbus 25% + óleo de girassol 75 %) 

T3= FB + Óleo de girassol 100% 

T4= FB + (Nimbus 25% + Óleo de milho 75%) 

T5= FB + Óleo de milho 100% 
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4.4 CONCLUSÕES 

 

Formulações a base de A. nomius apresentaram boas características físico-químicas na 

calda de pulverização, principalmente quanto a estabilidade e formação de espuma.  

O armazenamento da formulação em temperatura alta afetou a negativamente 

viabilidade e a germinação de conídios. A formulação com Nimbus 100% apresentou o 

melhor efeito de tolerância contra alta temperatura.  

As formulações à base de A. nomius controlam lagartas de 3º instar de C. includens e 

Spodoptera frugiperda via contaminação por contato ou ingestão. As lagartas de C. includens 

são mais suscetíveis quando a contaminação do fungo ocorreu via contato no tegumento da 

lagarta. 
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