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COMPORTAMENTO DE LINHAGENS DE MILHO PARA RESISTÊNCIA A 

LAGARTA DO CARTUCHO 

 

RESUMO- A lagarta do cartucho destaca-se como praga-chave para a cultura do 

milho, assim programas de melhoramento genético explorando a seleção de 

populações com determinado nível de resistência surgem como alternativa para o 

desenvolvimento de cultivares resistentes. Nesse contexto, objetivou-se com este 

trabalho avaliar linhagens endogâmicas de milho quanto à resistência ao ataque da 

lagarta do cartucho, com vista à obtenção de cultivares melhoradas. O experimento 

foi conduzido na segunda safra 2017/18, utilizando 169 linhagens de milho originadas 

de populações provenientes de híbridos comerciais, populações crioulas e populações 

semiexóticas. O delineamento experimental foi em blocos incompletos, em esquema 

látice 13x13, com 2 repetições, onde a unidade experimental era representada pelas 

169 linhagens, que foram avaliadas em campo, através de uma escala de notas de 

danos visuais. Posteriormente, foram coletadas folhas destas linhagens, quarenta dias 

após a semeadura, para realização dos testes de resistência do tipo não preferência 

para alimentação. As linhagens mais e menos preferidas pelas lagartas no teste de 

não preferência para alimentação, foram selecionadas a fim de serem utilizadas no 

teste de antibiose, onde a alimentação das lagartas foi obtida pela coleta de folhas 

das linhagens de milho, cultivadas em casa de vegetação. Os resultados obtidos 

foram submetidos à análise de variância e as médias analisadas pelo teste de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade. Não foi possível verificar nenhum tipo de resistência nas 

linhagens de milho avaliadas a campo, no entanto encontrou-se variabilidade genética 

nas linhagens analisadas em laboratório, onde a 94 de origem 2B587 e a 137 

originada de RVCERC apresentaram os mecanismos de resistência do tipo não 

preferência para alimentação e antibiose, apresentando-se promissoras para 

aumentar a eficiência de cultivares resistentes em programas de melhoramento 

genético.  

 

Palavras-chaves: Spodoptera frugiperda, resistência genética, Zea mays 
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BEHAVIOR OF CORN LINES TO RESISTANCE TO THE FALL ARMYWORM 

 

ABSTRACT- The fall armyworm stands out as a key pest for the maize crop, so genetic 

breeding programs exploring the selection of populations with a certain level of 

resistance appear as an alternative for the development of resistant cultivars. In this 

context, the objective of this work was to evaluate endogamic maize strains in relation 

to resistance to attack of the fall armyworm, in order to obtain improved cultivars. The 

experiment was conducted in the second crop 2017/18, using 169 maize lines 

originating from populations from commercial hybrids, creole populations and semi-

exotic populations. The experimental design was in incomplete blocks, in a 13x13 

lattice scheme, with 2 replicates, where the experimental unit was represented by the 

169 lines, which were evaluated in the field, through a scale of notes of visual 

damages. Subsequently, leaves of these lines were collected, forty days after sowing, 

to perform resistance tests of the non-preference type for feeding. The most and least 

preferred lineages for the caterpillars in the non-preference test for feeding were 

selected to be used in the antibiosis test, where the feeding of the caterpillars was 

obtained by collecting leaves of maize lines grown in a greenhouse. The results were 

submitted to analysis of variance and the means analyzed by the Scott-Knott test, at 

5% probability. It was not possible to verify any type of resistance in the maize lineages 

evaluated in the field, nevertheless genetic variability was found in the lines analyzed 

in the laboratory, where the 94 of origin 2B587 and 137 originated from RVCERC 

presented resistance mechanisms of the non-preference type for feeding and 

antibiosis, promising to increase the efficiency of resistant cultivars in breeding 

programs. 

Keywords: Spodoptera frugiperda, genetic resistance, Zea mays 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 A cultura do milho (Zea mays L.) destaca-se como uma das mais 

importantes “commodities” agrícolas mundiais, devido sua comercialização em 

larga escala, pelo uso do cereal como matéria prima essencial na produção de 

uma gama de produtos e alimentos para o consumo animal e humano.  

Segundo dados obtidos pela FIESP (2018), com base nos relatórios do 

USDA, na safra 2017/18, a produção mundial do grão correspondeu a 1.076,2 

milhões de toneladas, desta os Estados Unidos foram responsáveis por 371 

milhões, seguido pela China com 259,1 milhões e Brasil com 82 milhões de 

toneladas.   

Acompanhando o crescimento da produção, a incidência de pragas na 

cultura do milho apresenta-se como um dos fatores que determinam à 

lucratividade do produtor. Para Barros et al. (2010), a oferta de hospedeiros 

proporcionada pela sucessão de culturas, promovem condições favoráveis para 

o estabelecimento e desenvolvimento desses insetos-pragas, principalmente da 

praga-chave para a cultura, a lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda J. E. 

Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae). 

Os ataques severos no cartucho e injúrias foliares decorrentes de sua 

alimentação podem comprometer em torno de 55,6% o rendimento da cultura, 

sendo considerada como fase crítica, quando este se encontra em estádio 

vegetativo, necessitando assim de táticas de manejo integrado para reduzir o 

nível populacional da praga abaixo dos níveis de dano (GALLO et al., 2002; 

CRUZ, 2008).  

Para este fim, normalmente são utilizados como medida de controle a 

aplicação de produtos fitossanitários, que apesar de sua eficiência, o uso 

indiscriminado desses inseticidas não seletivos aos agentes de controle 

biológico, podem permitir o surgimento de pragas secundárias e intensificar o 

ataque de pragas primárias resistentes (RESTELLO et al., 2009; ZOTTI et al., 

2010).  
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Com intuito de reduzir o número de aplicações e proporcionar resistência 

no milho à Spodoptera frugiperda, o uso de plantas geneticamente modificadas 

expressando o gene inseticida Bacillus thuringiensis Berliner (Bt) é uma 

realidade global (ISAAA, 2017). Em contrapartida, a evolução da resistência da 

lagarta do cartucho, principalmente em relação à proteína Cry1F, tem 

comprometido o sucesso destes bioinseticidas no campo (WAQUIL et al., 2016). 

Diante desta necessidade, programas de melhoramento genético 

explorando a seleção de populações com determinado nível de resistência são 

alternativas para o desenvolvimento de cultivares resistentes a insetos (REIS e 

MIRANDA FILHO, 2003). De acordo com Lara (1991), as vantagens em utiliza-

las em relação á inseticidas químicos, vão além de permitir a redução de 

consideráveis perdas na produção, sendo compatíveis com outras táticas de 

controle, não oneram o custo de produção, não colocam em risco a saúde 

humana e animal, além de não poluir o meio ambiente. Deste modo, as práticas 

sustentáveis de proteção de plantas contribuem para o equilíbrio do manejo 

integrado de pragas principalmente para agricultores familiares, em busca de 

uma agricultura sustentável e orgânica.  

O sucesso no desenvolvimento de cultivares resistentes depende da 

eficiência na seleção dos genitores a serem utilizados nos cruzamentos em que 

serão originados (RODRIGUES et al., 2009). A seleção realizada em linhagens 

endogâmicas permite a fixação gênica, possibilitando a geração de plantas com 

genótipos idênticos (FALCONER, 1987). Para isso, linhagens endogâmicas são 

levadas a homozigose através de sucessivas autofecundações a fim de serem 

utilizada em cruzamentos, objetivando a obtenção de híbridos com fenótipo de 

interesse (SILVEIRA e MORO, 2009).  

Para Alvarez e Miranda Filho (2002), apesar da grande variabilidade do 

germoplasma de milho no Brasil, a identificação de novas fontes de resistência 

é extremamente importante devido ao aumento de ataques de insetos, o que 

possibilitaria a introdução de novos genes na base genética de cultivares 

comerciais ou até mesmo a identificação de mecanismos ou genes resistentes 

não acessíveis anteriormente, através do uso de novos genótipos. 

Assim objetivou-se com o presente trabalho identificar os mecanismos de 

resistência do tipo não preferência para alimentação e antibiose em linhagens 
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endogâmicas de milho, além de observar seu comportamento em campo através 

da escala visual de notas de danos ocasionados por S. frugiperda. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A cultura do milho 

 

O milho é uma gramínea alógama, monóica, de metabolismo C4, 

pertencente à família Poaceae, tribo Maydeae, gênero Zea (MAGALHÃES et al., 

1995; PATERNIANI e CAMPOS, 1999).  

A espécie representa um dos cerais mais consumidos e cultivados 

mundialmente, e essa demanda é justificada em função de suas inúmeras 

aplicações no setor agroindustrial, seja por sua composição química e valor 

nutricional ou por ser base para a produção de diversos derivados de consumo 

animal e humano (CARDOSO et al., 2011; SHIFERAW et al., 2011).  

Nas últimas décadas, devido ao avanço tecnológico da cultura, a 

produtividade do milho teve um acréscimo considerável (GALVÃO et al., 2014). 

Segundo a FIESP (2018), no 4º levantamento realizado pelo USDA, a produção 

mundial de milho foi equivalente a 1,03 bilhões de toneladas, sendo a estimativa 

de produção para safra 2018/19 de 1,06 bilhões de toneladas. Os Estados 

Unidos lideram o ranking de maior produtor com 371 milhões de toneladas, 

seguidos pela China em segundo lugar com 215,9 milhões de toneladas e o 

Brasil que apesar de estar em terceira colocação com 83 milhões de toneladas, 

vem desempenhando papel importante como segundo maior exportador mundial 

do grão. Na safra 2017/18 a estimativa de área nacional plantada, teve um total 

de 16.608,1 milhões de hectares, e a produtividade foi estimada em 5.336 Kg ha-

1 (CONAB, 2018). 

O sucesso do alto potencial produtivo do milho é resultado de sua ampla 

adaptação a diferentes condições ambientais e a sua alta variabilidade genética, 

que atendem inúmeras condições dos agricultores (NASCIMENTO et al., 2011). 

Para Barbosa (1983), fatores ambientais como intensidade de radiação solar, 

gás carbônico, água e temperatura são fundamentais para o rendimento da 

cultura do milho, visto que, a temperatura ideal para a gramínea é entre 30 e 
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32ºC, que juntamente com as condições adequadas dos demais fatores, atuam 

diretamente em processos físicos e em reações bioquímicas necessárias em 

todo seu ciclo. 

Segundo Magalhães e Durães (2006), o ciclo de desenvolvimento do 

milho é dividido em dois estádios denominados de vegetativo (V) e reprodutivo 

(R), onde o estádio vegetativo compreende-se desde a emergência da planta 

(VE) até seu florescimento (VT), em que suas subdivisões (V1,V2,V3 até Vn) são 

definidas segundo a contagem do número de folhas completamente 

desenvolvidas (n), enquanto o reprodutivo define-se de acordo com o 

desenvolvimento do grão, representado pelas subdivisões designadas de 

embonecamento e florescimento (R1), grão bolha d’água (R2), grão leitoso (R3), 

grão pastoso (R4), grão farináceo e formação de dente (R5) e maturação 

fisiológica (R6).  

Durante todo seu ciclo fenológico, o milho é hospedeiro de uma gama de 

insetos fitófagos que comprometem seu crescimento e desenvolvimento (CRUZ 

et al. 2012), destacando-se o principal inseto-praga para a cultura, a lagarta do 

cartucho. Para Ota et al. (2011), o plantio sucessivo de milho é um dos fatores 

que contribuem para permanência desses insetos na cultura, principalmente em 

regiões onde o cultivo de milho é realizado em duas épocas distintas (TOSCANO 

et al., 2012).  

 

2.2  A lagarta do cartucho 

 

Descrita como Phalaena frugiperda, a lagarta do cartucho passou por 

inúmeras denominações até ser definida como Spodoptera frugiperda 

(Lepidoptera:Noctuidae), onde segundo Luginbill (1928) a espécie de origem 

tropical, teve seu primeiro grande surto relatado em 1912 nos Estados Unidos, 

redistribuindo-se através da migração de mariposas para diversas regiões e 

diferentes culturas. No Brasil, as lagartas de S. frugiperda podem ser 

encontradas em todo território nacional e são conhecidas popularmente como 

“lagarta-militar”, “lagarta-do-cartucho”, “lagarta-dos-milharais”, “lagarta-das-

folhas” e “lagarta-dos-arrozais” (CRUZ, 1995; GALLO et al., 2002). 
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S. frugiperda é considerada como uma praga polífaga, alimentando-se de 

uma gama de hospedeiros de importância agrícola, como tomate, pimentas, 

alfafa, cevada, trigo, aveia, arroz, milheto, amendoim, beterraba, soja, cana-de-

açúcar, tabaco e hortaliças, com preferência alimentar para o milho, sorgo e 

algodão (YU et al., 2003; BARLOW e KUHAR, 2009). Em pesquisa realizada por 

Casmuz et al. (2010), verificou-se uma gama de 186 plantas utilizadas para 

alimentação do inseto, distribuídas em 42 famílias, com maior assiduidade para 

família Poaceae (35,5%), Fabaceae (11,3%), Solanaceae e Asteraceae (4,3%), 

Rosaceae e Chenopodiaceae (3,7%) e Brassicaceae e Cyperaceae (3,2%). 

Considerada como um inseto holometabólico, S. frugiperda possui 

metamorfose completa, no qual seu ciclo biológico apresenta quatro fases 

distintas, compreendidas em adulto, ovo, lagarta e pupa (LUGINBILL, 1928). 

As mariposas medem de 32 a 40 mm, sendo que o macho normalmente 

apresenta coloração de cinza a marrom com manchas brancas triangulares nas 

asas, distinguindo-se das fêmeas que variam de marrom a acinzentada uniforme 

(CAPINERA, 2017). Os adultos iniciam suas atividades ao anoitecer, através da 

movimentação entre plantas hospedeiras mais propícias a sua alimentação, 

oviposição e acasalamento. Normalmente as fêmeas depositam seus ovos na 

parte inferior das folhas, em massas unidas entre si e fixados por uma substância 

produzida por suas glândulas coletéricas, recobertos por densa camada de 

escamas e pelos de seu abdome (PATEL, 1981; SPARKS, 1979). 

Próximo à eclosão, os ovos passam de uma coloração verde-clara para 

um aspecto mais escurecido, em razão da cápsula cefálica do embrião, vista 

através do cório translúcido. Ao eclodir, as larvas alimentam-se da própria casca 

do ovo e após um período de repouso são conduzidas pela luz a encontrar seu 

primeiro hospedeiro, tecendo um fio de seda utilizado como meio de dispersão 

(CRUZ, 1995).  

Segundo Capinera (2017), a fase larval é composta por seis instares, 

compreendidos em aproximadamente de 12 a 30 dias (GALLO et al., 2002), e 

quando amadurecem, características marcantes vão se destacando, como a 

coloração do corpo acastanhada ou esverdeada com linhas subdorsais e laterais 

brancas e o “Y” invertido presente na parte frontal da cabeça. Possuem pináculos 

distribuídos em pares, em cada lado dos segmentos do corpo, sendo que no 
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último segmento abdominal os pináculos apresentam-se em quatro pontos 

pretos distribuídos como vértices de um quadrado (SOSA-GÓMEZ et al., 2014).  

A fase larval compreende-se de 12 a 30 dias e a fase pupal é de 3 a 25, 

dependendo da temperatura (GALLO et al., 2002). 

No 6º instar, as lagartas completamente desenvolvidas dirigem-se ao solo 

para transformar-se em pupa (SPARKS, 1979). Neste período, a lagarta cessa 

sua alimentação e encontra-se em uma profundidade que varia de 2 a 8 cm, 

quando constrói um casulo com partículas de solo ligadas com seda ou aos 

restos de materiais vegetais encontrados na superfície (CAPINERA, 2017). Para 

Gallo et al. (2002), o período pupal compreende-se á pré-pupa e pupa, que vai 

desde a formação da câmara pupal no solo, até a emergência do adulto, cerca 

de 3 a 25 dias. Esta fase é marcada por um período extremamente sensível a 

danos, sendo que quando perturbada a pupa pode movimentar-se 

vigorosamente (CRUZ, 1995). 

Para Murúa e Virla (2004), o conhecimento desses parâmetros biológicos 

é fundamental para o desenvolvimento de estratégias que gerenciam a primeira 

geração responsável pela colonização da praga em gramíneas. 

Na cultura do milho os danos causados pela lagarta do cartucho, chegam 

a reduzir cerca de 55,6 % do rendimento dos grãos, dependendo do estádio de 

desenvolvimento das plantas. As larvas recém eclodidas alimentam-se dos 

tecidos verdes da planta, deixando-a com um aspecto de folha raspada, restando 

apenas a epiderme membranosa e conforme se desenvolvem intensificam seus 

ataques à medida que começam a fazer orifícios nas folhas. Além da injúria 

característica da espécie no cartucho da planta, é comum encontrar plantas com 

o sintoma de coração morto, ocasionado pela alimentação no ponto de 

crescimento ou até mesmo pela secção do colmo, resultando em morte da 

planta. O ponto de inserção da espiga e os grãos também podem ser 

danificados, afetando sua formação e qualidade (PAINTER, 1955; CRUZ et al., 

1987; CRUZ, 2008).  

No Brasil a diversa oferta de hospedeiros ao longo do ano, proporcionada 

pela sucessão de culturas, tem contribuído para dificuldade de manejo da 

espécie, necessitando de conhecimentos de dinâmica populacional, planos de 

amostragem e nível de controle (BARROS et al., 2010). Logo, métodos de 
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controle químico, cultural ou biológico podem ser utilizados para manter o nível 

populacional da praga abaixo dos níveis de dano econômico (CRUZ et al., 1986). 

No entanto, o uso indiscriminado de inseticidas sintéticos tem sido uma prática 

de controle ineficaz, que eleva os custos de produção e seleciona populações 

resistentes a princípios ativos (DIEZ-RODRIGUEZ e OMOTO, 2001; VIANA et 

al., 2007). Neste sentido, o uso de cultivares resistentes obtidas em programas 

de melhoramento genético, tem sido uma estratégia importante no manejo 

integrado de pragas. 

 

2.3 Resistência de plantas a insetos 

 

A resistência de plantas a insetos é um fenômeno resultante da interação 

do hospedeiro com a praga, podendo ser ou não alterada segundo as condições 

ambientais (WISERMAN e DAVIS, 1979). Painter (1951) a definiu como sendo a 

influência da soma relativa de características hereditárias possuídas pelas 

plantas, as quais influenciam o resultado do grau de dano causado pelo inseto. 

No manejo integrado de pragas, o uso de plantas resistentes a insetos, 

além de ser uma técnica compatível com os demais métodos, permite o controle 

de pragas evitando o desequilíbrio ambiental e o custo adicional ao produtor 

(LARA, 1991). Este método foi empregado pela primeira vez no século XIX na 

França, para o controle do inseto Daktulosphaira vitifoliae (Fitch, 1854) 

(Phylloxera vitifoliae) que destruiu 1.200.000 hectares de videira, através de 

porta-enxertos resistentes (GALLO et al., 2002).  

 Em pesquisas realizadas por Viana e Gama (1988), com intuito de 

identificar fontes de resistência a S. frugiperda em 64 genótipos de milho, 

demonstram que materiais pertencentes ao grupo Antigua se destacavam como 

mais resistentes aos ataques da praga, além de apresentar resistência múltipla 

a diversas outras espécies de Lepidoptera.  

De característica hereditária, as progênies de cultivares resistentes, 

devem ter o mesmo comportamento, nas mesmas condições em que a 

resistência foi explorada, podendo ou não permanecer quando as condições 

forem alteradas. Além de materiais comerciais, os selvagens e exóticos também 

podem ser fontes de resistência a pragas, uma vez que por ser específica, a 
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resistência da planta pode ser constatada para uma espécie, porém suscetível 

para outra (VENDRAMIM e NISHIKAWA, 2001). 

 A base genética da resistência à lagarta do cartucho tem demonstrado 

ser de natureza quantitativa, com variação devido aos efeitos aditivos, embora 

não possa ser desconsiderada a ação do gene dominante (GUIRAMÃES e 

VIANA, 1992; WILLIAMS et al., 1995).  

Quando a resistência é considerada de natureza quantitativa, controlada 

por muitos genes e com controle genético poligênico, é dominada de resistência 

horizontal, sendo capaz de controlar um amplo espectro de biótipos da espécie. 

Porém, por possuir baixa herdabilidade, apresenta uma menor probabilidade em 

manter a resposta na geração seguinte. Em contrapartida, a resistência vertical 

é incorporada facilmente em novas variedades, pelo fato de ser controlada por 

um ou poucos genes, resultando em um alto nível de resistência ao inseto. A 

grande desvantagem deste tipo de resistência é o surgimento de novos biótipos 

da praga, consequência do uso contínuo da cultivar resistente (VENDRAMIM e 

NISHIKAWA, 2001). 

Segundo Chrispim e Ramos (2007), cultivares resistentes podem 

expressar diferentes graus de resistência em resposta ao ataque da praga, 

podendo apresentar imunidade, alta resistência, resistência moderada, 

suscetibilidade e alta suscetibilidade. Há situações em que a planta pode ser 

pouco danificada embora não seja resistente, este fato, em particular, é 

determinado como pseudoresistência, podendo apresentar-se em três tipos 

distintos: a) evasão hospedeira que ocorre quando a planta é exposta a uma 

baixa densidade populacional do inseto; b) escape, quando a planta é menos 

infestada por um simples acaso; c) ou resistência induzida em situações em que 

a planta apresenta uma resistência temporária, quando submetida a condições 

ambientais especiais. 

A grande vantagem em usar cultivares com alto nível de resistência é a 

redução drástica na população da espécie, abaixo dos níveis de dano 

econômico, visto que as cultivares com resistência moderada associadas a 

outras táticas de controle, são capazes de diminuir ainda mais a população da 

espécie. No entanto a grande desvantagem é que a realização de ensaios de 

resistência de plantas a insetos além de ser um procedimento oneroso, devem 
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ser realizados em longo prazo, associando conhecimentos aprofundados sobre 

a biologia do inseto, correlacionado aos estádios de desenvolvimento da cultura 

em questão (MAXWELL et al., 1972).  

Alguns fatores da planta, do inseto e do ambiente podem influenciar 

diretamente na manifestação da resistência, como por exemplo o estádio 

fenológico em que a planta se encontrava no momento do ataque, bem como as 

suas diferentes partes infestadas. A idade, espécie, raça ou biótipo do inseto, 

tamanho da população, fatores climáticos, disponibilidade de nutrientes e sais 

minerais são fatores que não devem ser desconsiderados (BUENO et al., 2006). 

 

2.4  Mecanismos de resistência de plantas a insetos 

 

A resistência de plantas a insetos é classificada em três mecanismos 

denominados de tolerância, não preferência ou antixenose e antibiose 

(PAINTER, 1951). 

A categoria descrita como tolerância trata-se da habilidade da planta em 

suportar ou recuperar-se de ataques da praga, sem influenciar na biologia do 

inseto. Por outro lado, o mecanismo de antibiose é caracterizado pela 

capacidade da planta em causar alterações no desenvolvimento e ciclo biológico 

da praga. A não preferência refere-se à planta ser menos utilizada pelo inseto 

para alimentação, oviposição ou abrigo, em condições de igualdade aos demais 

materiais (PANDA e KHUSH, 1995; SMITH, 2010).  

Wiserman e Davis (1979) dividem a não-preferência em dois tipos, 

considerando duas situações distintas, quando a variedade é menos preferida 

na presença de outras variedades e quando a não-preferência ocorre em cultivo 

isolado, denominando-as de relativa e obsoleta, respectivamente. É possível 

observar os três mecanismos de resistência, em diferentes níveis em cada 

material.  

Lara (1991) relatam as possíveis causas desses tipos de resistência, 

podendo ser de origem física, química ou morfológica. A não preferência está 

relacionada a uma série de estímulos de natureza física e química que levam ao 

inseto a utilizar ou não a planta. Ao localizar a planta, os estímulos atraentes 

conduzem o inseto em direção ao hospedeiro e os estímulos repelentes o levam 
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a locomover-se em direção contrária. Ao encontrar o hospedeiro os estímulos 

denominados arrestantes sinalizam ao inseto à cessar a movimentação, e 

através dos estímulos incitantes ou excitantes iniciam sua alimentação ou 

oviposição, e os estimulantes permitem a manutenção destas atividades. Os 

supressores impedem que estes insetos utilizem o hospedeiro para alimentação 

ou oviposição, e os estímulos derretentes dificultam que o inseto continue a se 

alimentar ou ovipositar na planta.  A antibiose usa de estímulos de natureza 

química para conferir resistência às plantas. A tolerância pode ocorrer devido a 

uma maior capacidade da planta em regenerar tecidos danificados ou produzir 

tecidos novos mais rapidamente, além de utilizar de defesas físicas para suportar 

as injúrias.  

Em relação às defesas químicas, as plantas produzem uma gama de 

substâncias voláteis, com intuito de proteger-se contra o ataque de herbívoros e 

atrair polinizadores, dentre eles pode-se destacar os metabólitos secundários 

produzidos pelas plantas (PINTO-ZEVALLOS et al., 2013). 

Estudos realizados por Penãflor et al. (2011) constataram que os ovos ou 

substâncias secretadas pela fêmea de S. frugiperda no momento da oviposição 

impedem as emissões de voláteis liberados por plantas de milho, afetando as 

respostas da planta a herbivoria e interações com outros organismos. Tais 

resultados comprovam que as emissões desses voláteis de defesa dependem 

da espécie da planta, do herbívoro e de fatores ambientais (PINTO-ZEVALLOS 

et al., 2013). 

Os principais metabólitos secundários podem ser divididos segundo a sua 

rota biossintética em terpenos, compostos fenólicos e alcalóides (VIEIRA e 

AGOSTINI-COSTA, 2007). 

Os terpenos são a classe mais variada estruturalmente, sendo que em 

termos de defesa vegetal contra herbívoros, os monoterpenos são substâncias 

voláteis que atraem polinizadores e repelem insetos, enquanto os 

sesquiterpenóides atuam como desestimulantes ao inseto no momento do 

ataque. Outro composto importante na defesa de planta contra insetos são as 

saponinas, pertencentes à classe dos triterpenos. Os tetraterpenenos 

influenciam na atratividade de polinizadores e pragas, conferindo a planta cores 
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amareladas, alaranjadas e avermelhadas (TAIZ e ZEIGER, 2006; VIZZOTO et 

al., 2010).  

Os compostos fenólicos são responsáveis pelo sabor, odor e coloração 

em vegetais, enquanto que os alcaloides são compostos contendo nitrogênio 

que possuem acentuado efeito no sistema nervoso do inseto, extremamente 

importante na defesa contra herbivoria (VIZZOTO et al., 2010). 

A formação de barreiras físicas também é um mecanismo essencial na 

defesa de plantas, pois impedem a entrada de patógenos e pragas nos tecidos 

(ARIMURA et al., 2005). A superfície lisa da cutícula e epiderme dificultam a 

penetração e fixação dos insetos nos tecidos, assim como presença de cristais 

e dureza da folha, podem conter propriedades irritantes a insetos fitófagos 

(LARA, 1991). A presença de tricomas com compostos tóxicos podem provocar 

repelência, imobilidade ou morte do inseto, além de dificultar a oviposição 

(LEVIN, 1973). 

Algumas proteínas presentes nas plantas também podem interferir em 

defesa dos tecidos vegetais contra algum estresse biótico ou abiótico, dentre 

elas destacam-se as inibidoras de proteases, polifenoloxidases, peroxidases e 

fenilalanina-amônia-liase (RYAN, 1990; LINTHORST, 1991; CONSTABEL e 

RYAN, 1998; SIQUEIRA-JUNIOR et al., 2002). 

Segundo Stratmann (2003), o hormônio ácido jasmônico, também 

desempenha papel importante na indução de genes de defesa em plantas. Após 

o ataque da praga, os elicitores presentes nas secreções orais do inseto entram 

em contato com a parte injuriada da planta, desencadeando uma despolarização 

da membrana e um influxo de cálcio. O dano produz um acúmulo de oxigênio 

que reagem com superóxido e peróxido de hidrogênio, possuindo funções 

regulatórias de defesa. O dano contínuo na planta faz com que ocorra um 

acúmulo de transcrições de uma MAP quinase envolvida na produção do 

hormônio ácido jasmônico, resultando na ativação de genes responsáveis pela 

produção de voláteis químicos de defesa contra a herbivoria (ARIMURA et al., 

2005; MITHÖFER et al., 2005; KOST e HEIL, 2006; WU e BALDWIN, 2009). 

Nas secreções orais de S. frugiperda há peptídeos que induzem a 

emissão de voláteis após sua alimentação na planta (FELTON e TUMLINSON, 

2008). Resultados de pesquisas realizadas por Alborn et al. (1997), 
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comprovaram que na secreção oral das lagartas existem dois tipos de elicitores, 

denominados de conjugados de ácidos graxos e aminoácidos, e enzimas líticas. 

Tais mecanismos de resistência podem ser classificados em constitutivos, 

quando as características de resistência são expressas sem a presença de 

algum fator elicitor, ou induzidos que ocorre na planta em resposta a herbivoria 

(STOUT, 2013). 

Existe na literatura uma série de informações à cerca da resistência de 

plantas de milho a S. frugiperda. O mecanismo de antibiose foi constado por 

Vendramim e Fancelli (1988), ao observarem que os genótipos Zapalote Chico 

e Cateto Palha Roxa causaram efeitos adversos sobre o desenvolvimento do 

inseto. 

O genótipo Mp708 resultado da seleção individual e do cruzamento entre 

Mp704 x Tuxpeño-601 por oito gerações, apresentou resistência a S. frugiperda 

e Diatraea grandiosella (WILLIAMS et al., 1990). Em pesquisas realizadas por 

Wiserman et al. (1967) a população FAWCC (C5) apresentou o mecanismo de 

antibiose e não preferência para alimentação. 

Estudando os mecanismos de não preferência para alimentação, Silveira 

et al. (1997) constataram tal resistência de lagartas de S. frugiperda de 1º e 5º 

instar, ao genótipo Mp707 e a raça Zapate Chico. 

Segundo Viana e Potenza (2000) o genótipo CMS-14C além de ser o 

menos preferido para alimentação, afetou vários aspectos do ciclo de vida de S. 

frugiperda e o genótipo BR-201 apresentou o mecanismo de não preferência 

para alimentação.  

Foi constatado por Rosa et al. (2012) ao serem realizados estudos sobre 

a biologia de S. frugiperda em 5 genótipos de milho, que a linhagem M89611 

interferiu no desenvolvimento do inseto. 

 

2.5  Metodologias de infestação e avaliação de genótipos resistentes  

 

A tomada de decisão sobre quando controlar a praga é determinada pela 

amostragem aparente do número de plantas atacadas em campo, a fim de obter 

informações sobre em que nível populacional que o inseto se encontra (CRUZ, 

2008).  
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A eficiência destes métodos depende da habilidade visual de cada 

amostrador, devendo atentar-se a fatores que podem influenciar nos resultados, 

como por exemplo características da planta, injúrias causadas por fatores 

ambientais e característica da espécie amostrada (CORRÊA-FERREIRA, 2012). 

Diversas escalas de notas atribuídas aos danos visuais de injúrias 

causada pela alimentação de S. frugiperda nas folhas tem sido utilizadas. 

Wiseman et al. (1967) foi o primeiro a desenvolver uma escala de classificação 

visual de injúrias causadas pela lagarta do cartucho, considerando as diferenças 

entre os genótipos de milho através da contagem do número de nós danificados.  

Diversos autores utilizam de porcentagens para determinação do nível de 

dano causado pela S. frugiperda. Leuck (1972) atribuíram notas em uma escala 

de 1 a 9 de acordo com a intensidade de ataque observada, onde a nota 1 

correspondia a 10%, a nota 2 a 20% e assim sucessivamente. 

Wiserman e Davis (1979) definiram como método de avaliação de 

experimentos uma escala visual de notas que variam de 0 a 9, onde notas 

atribuídas de 0 a 3 determinavam resistência, de 4 a 6 para resistência 

intermediária e de 7 a 9 suscetível. Ainda destacaram a importância da 

uniformidade da infestação da lagarta, podendo ser feita naturalmente ou 

artificialmente.  

As mais utilizadas no Brasil são aquelas descritas por Carvalho (1970) 

que leva em consideração os danos causados nas folhas mais novas do cartucho 

da planta, e a escala proposta por Davis et al. (1999), que avalia os danos 

causados na planta inteira (PALMA et al., 2012). 

Para Alvarez e Miranda Filho (2002), a precisão dessas avaliações em 

campo foi impulsionada pela criação de técnicas de infestação artificial que 

permitiam avaliações uniformes em um grande número de plantas, quando a alta 

infestação natural não ocorria na área experimental.  

Os genótipos de milho CMS 23, CMS 1C, CMS 24, Zapalote Chico foram 

os menos atacados dentre 64 acessos, em condições de campo através de uma 

escala de notas atribuídas a danos visuais (VIANA e GAMA, 1988). 

Boiça Junior et al. (2004) determinaram que medidas de controle seriam 

tomadas, quando as plantas tivessem nota 3 segundo a escala de notas proposta 

por Cruz e Turpin (1982), variando de 1 a 5. 
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Além dos conhecimentos obtidos pelas escalas de notas de danos visuais, 

é evidente a importância de estudos realizados em laboratório, baseados no 

entendimento dos mecanismos de resistência, na seleção hospedeira e no 

comportamento alimentar dos insetos (JONES et al., 1981). 

Testes de não preferência para alimentação representam a capacidade 

da planta em permanecer com menor consumo alimentar por até 24 horas após 

a liberação da lagarta, sendo que disposição de todos os materiais na placa de 

Petri representa o consumo das lagartas de S. frugiperda com chance de 

escolha, enquanto que ao ser individualizado cada material em uma placa de 

Petri, estabelece-se o mecanismo sem chance de escolha para alimentação da 

lagarta (CAMPOS et al., 2010).  

Para Parra (2009), a taxa de crescimento, tempo de desenvolvimento, 

peso corporal, sobrevivência de larvas e fecundidade de adultos, são aspectos 

que podem ser afetados pela quantidade e qualidade do alimento ingerido. Neste 

caso, testes realizados no inseto a fim de verificar o mecanismo de resistência 

do tipo antibiose são extremamente eficientes.  

Segundo Di Bello (2015), para realização destes testes, as condições 

empregas devem ser criteriosamente confiáveis, para que a resistência 

realmente se manifeste. Diversos fatores podem influenciar na expressão desta 

resistência como aqueles referentes ás plantas, ao inseto e ao ambiente (SMITH, 

2005).  

Em relação a planta alguns métodos devem ser determinados, 

dependendo da espécie de hospedeiro e do inseto, como o uso de folhas inteiras 

ou partes do tecido vegetal. Souza et al. (2012) ao avaliarem genótipos de soja 

quanto à resistência a Anticarsia gemmatalis, perceberam um maior consumo 

por discos foliares em relação ao folíolo.  

Quanto ao inseto, as técnicas de criação laboratorial de insetos e a 

escolha do recipiente para acondicionamento dos insetos, são fatores que 

determinarão a qualidade dos ensaios, evitando o canibalismo e proporcionando 

condições de sanidade adequadas, além de permitirem níveis populacionais da 

praga adequados para realização dos testes (PARRA, 2009).  

Neste contexto, é evidente a importância da resistência no controle de 

pragas, observada através da seleção natural ou dirigida (HARLAN, 1975).  
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Sendo assim, o sucesso da detecção de resistência em programas de 

melhoramento genético vegetal, requer um planejamento adequado dos 

métodos de coleta, infestação e avaliação dos experimentos (SILOTO, 2002). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Experimento em Campo 

3.1.1 Instalação e condução 

O experimento foi conduzido durante a segunda safra 2017/18, no período 

de fevereiro a julho de 2018, na área experimental da Fazenda Escola da 

Universidade Federal de Goiás, localizada o município de Jataí – GO, a uma 

latitude de 17º 52' 53”S e longitude: 51º 42' 52”W, em altitude de 700m.  

O clima da região é do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen, com 

duas estações bem definidas, com seca de maio a setembro e chuva de outubro 

a abril (INMET, 2018). Durante o período da condução do presente experimento 

a temperatura média foi equivalente a 30ºC e precipitação total correspondeu a 

435 mm (Figura 1). 

 

Figura 1. Dados climatológicos referentes ao período entre 16/02/2018 e 16/07/2018, em 
Jataí/GO, segundo dados disponibilizados pelo INMET (2018). 

 

De acordo com a Embrapa (1997), o solo da área experimental é 

classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico, com textura argilosa. As 

linhagens de milho foram semeadas manualmente, em sulcos previamente 
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adubados utilizando 400 Kg ha-1 da formulação 04-20-18, e em cobertura no 

estádio vegetativo V3 (presença de 3 folhas totalmente expandidas) aplicou-se 

300 Kg ha-1 da formulação 20-00-20. A adubação de semeadura e cobertura foi 

estabelecida de acordo com o resultado da análise de solos e a expectativa de 

rendimento para a cultura do milho. 

O manejo de inseto-pragas foi realizado apenas no plantio através do 

tratamento de sementes com inseticida Fipronil®, e quando necessário para o 

controle de plantas daninhas aplicou-se herbicida tembotriona (Soberan® a 150 

mL ha-1) e atrazina (Atrazina Nortox 500 SC a 1.000 g i.a. ha-1).  

 

3.1.2 Linhagens  

Foram utilizadas 169 linhagens endogâmicas de milho obtidas por 

autofecundação de populações provenientes de híbridos comerciais, populações 

crioulas e populações semiexóticas, pertencentes ao banco de germoplasma da 

Universidade Federal Goiás (Tabela 1). 

Tabela 1. Origem e geração das linhagens endogâmicas utilizadas para 
avaliação em campo, Jataí, segunda safra 2017/2018 

Origem Códigos Geração Descrição 

MPA 1 a 8 e 23 a 25 S5 
População de origem crioula, 

originada de movimento de pequeno 
agricultor 

SIMPA 26 a 48 S4 
Sintético de origem da população 

MPA 

HG49 16 a 22 S4 
População originada de híbrido 
cultivado no estado de Goiás 

NAPPM x HG49 9 a 15 S4 
Híbrido interpopulacional de 

população do projeto NAP com 
resistência a Phaeosphaeria maydis  

RV CERC 
49 a 51; 62 a 65; 71 a 

86; 93; 135 a 143 
S4 

Composto selecionado para 
resistência à cercóspora 

POP PRECOCE 60; 118 a 124 S5 População superprecoce 

2B587 
52 a 59; 87 a 92; 94 a 

117  
S5 

Híbridos comerciais plantados no 
estado de Goiás 

AG7088 66 a 70; 155 a 169 S5 
Híbridos comerciais plantados no 

estado de Goiás 

2B433 61; 125 a 134 S5 
Híbridos comerciais plantados no 

estado de Goiás 

AG6040 144 a 154 S5 
Híbridos comerciais plantados no 

estado de Goiás 
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3.1.3 Amostragem e parâmetros avaliados 

Semanalmente foram realizadas avaliações visuais de dano foliar no 

milho causado pela S. frugiperda, que compreenderam de trinta dias após a 

semeadura e estenderam-se até o início do estádio reprodutivo, totalizando 5 

avaliações.  

Foram atribuídas notas que variaram de 0 a 9, segundo a escala de danos 

visuais proposta por Davis et al. (1999) (Figura 2; Tabela 2).  

 

Figura 2. Escala de notas de danos causados por Spodoptera frugiperda em plantas de milho 
(Adaptada de Davis et al., 1999) (Fonte: DuPont Pioneer) 
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Tabela 2. Escala de notas de danos causados por Spodoptera frugiperda em 
plantas de milho (Adaptada de Davis et al., 1999) 

Nota Descrição do dano 

1 Nenhum dano visível. 

2 Perfurações diminutas em poucas folhas. 

3 Pequenos danos em formas de furos em poucas folhas. 

4 Danos em forma de furos em várias folhas e lesões em poucas folhas. 

5 Lesões em várias folhas. 

6 Grandes lesões em várias folhas. 

7 Grandes lesões em várias folhas e porções dilaceradas em poucas folhas. 

8 Grandes lesões e grandes porções dilaceradas em várias folhas. 

9 Grandes lesões e grandes porções dilaceradas na maioria das folhas. 

 

As avaliações foram realizadas sempre por três avaliadores pré-definidos, 

que ao acaso tomavam 5 plantas por unidade experimental atribuindo notas de 

acordo com a intensidade dos danos observados em cada época de avaliação. 

Assim, os dados foram obtidos pelas médias das notas atribuídas a cada 

linhagem, em cada período.  

Realizou-se também avaliações complementares quanto aos 

componentes agronômicos durante o ciclo da cultura, sendo: 

Altura de planta (AP): medida em metros, do nível do solo até a inserção 

da folha bandeira – média de cinco plantas aleatórias por unidade experimental; 

Altura de inserção de espiga (AE): medida em metros, do nível do solo até 

a inserção da espiga - média de cinco plantas aleatórias por unidade 

experimental; 

Número de dias de florescimento feminino (FF): período compreendido 

entre a semeadura e o florescimento feminino, que é evidenciado quando 50% 

de plantas da parcela estiverem com estilo-estigma emitido e visível; 

Número de dias de florescimento masculino (FM): período compreendido 

entre a semeadura e o florescimento, que é evidenciado quando 50% de plantas 

da parcela estiverem liberando pólen; 

Número de espigas (NESP): definido como número de espigas por 

parcela, obtido por contagem direta após a colheita; 
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Intervalo entre os florescimentos masculino e feminino (IFMF): foi 

determinado pela diferença, da ântese e exposição do estilo-estigma das plantas 

da parcela 

Peso de espigas sem palha (PESP): pesagem em gramas, das espigas 

despalhadas por parcela; 

Número de galerias/danos na espiga (DE): obtido através da contagem 

simples de galerias por espiga em cada parcela; 

 

3.1.4 Estrutura e delineamento experimental 

O delineamento experimental utilizado foi o delineamento em blocos 

incompletos, em esquema látice 13x13, porém este delineamento foi 

desconsiderado nas análises genético-estatísticas, visto que o mesmo 

apresentou eficiência baixa quando comparado ao blocos ao acaso. Assim,  foi 

utilizado o delineamento em blocos ao acaso, com duas repetições, onde a 

unidade experimental representada pelas 169 linhagens foi constituída por uma 

linha de 3 metros, com espaçamento entre linhas de 0,90 metros e 0,20 metros 

entre plantas. 

Os dados foram submetidos à análise de variância (Teste F) a nível de 

5% de probabilidade e as médias foram comparadas pelo teste Scott-Knott 

usando o programa estatístico RBio (BHERING, 2017). 

 

3.2 Experimento em laboratório 

 

3.2.1 Não preferência alimentar de S. frugiperda em testes com e 

sem chance de escolha 

As 169 linhagens de milho foram semeadas na área experimental da 

Fazenda Escola da Universidade Federal de Goiás – Regional de Jataí, como 

descrito no item 3.1.1. 

As lagartas recém-eclodidas utilizadas nos testes de não preferência para 

alimentação com e sem chance de escolha foram obtidas da criação de 

manutenção de S. frugiperda iniciada com indivíduos provenientes do 

Laboratório de Entomologia da Universidade Federal de Goiás – Regional de 

Goiânia.  
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Quarenta dias após a semeadura, retirou-se parte das folhas de cada 

linhagem, a fim de serem usados nos testes. Estas foram lavadas em água 

destilada e o excesso de água foi retirado com papel toalha, para eliminação de 

possíveis contaminantes. De cada material foram retirados dois discos foliares 

com o auxílio de um perfurador com área de 3,5 cm².  

Ambos os discos foram identificados e pesados frescos, e posteriormente 

um deles foi destinado à placa de Petri para consumo das lagartas recém-

eclodidas de S. frugiperda e o outro encaminhado para secagem em estufa a 

60ºC até atingir massa constante. Após 24 horas, retirou-se os resquícios dos 

discos consumidos para serem encaminhados à estufa até peso constante.  

No teste de não preferência alimentar com chance de escolha, os discos 

foliares retirados de cada umas das 169 linhagens, foram dispostos de 5 em 5 

em uma mesma placa de Petri (8,0 cm de diâmetro) em sistema de arena, sobre 

papel filtro umedecido, com 3 repetições, liberando-se 8 lagartas recém-

eclodidas por repetição no centro da placa de Petri.  

No teste sem chance de escolha cada material destinado a Placa de Petri 

foi individualizado, utilizando 3 repetições e liberando 3 lagartas por placa. O 

delineamento experimental utilizado para ambos os testes foi o delineamento 

inteiramente casualizado.  

Para determinação da massa seca consumida, foi utilizada a seguinte 

equação: 

𝑀𝑆𝐶𝑂𝑁𝑆 =  {[1 − (
𝑀𝐹𝑂 − 𝑀𝑆𝑂

𝑀𝐹𝑂
)] 𝑥 𝑀𝐹𝐿} − 𝑀𝑆𝐹   

Onde:  

MFO – Massa fresca original do disco que não foi fornecido às lagartas 

MFL – Massa fresca do disco fornecido para consumo das lagartas na placa de 

Petri 

MSO – Massa seca do disco original 

MSF – Massa seca dos resquícios dos discos após 24 horas de alimentação 

 

E a área foliar consumida foi calculada por:  

𝐴𝐹𝐶𝑂𝑁𝑆 = 3,5 𝑥 (
𝑀𝑆𝐶𝑂𝑁𝑆

𝑀𝑆𝐿
) 

Onde:
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Continua... 
 

 

ÁREA DO DISCO – 3,5 cm² 

MSCOS – Matéria seca consumida 

MSL – Matéria seca do disco fornecido para o consumo das lagartas, dado por:  

𝑀𝑆𝐿 =  {[1 − (
𝑀𝐹𝑂 − 𝑀𝑆𝑂

𝑀𝐹𝑂
)] 𝑥 𝑀𝐹𝐿} 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância (Teste F) a nível de 

5% de probabilidade e as médias foram comparadas pelo teste Scott-Knott 

usando o programa estatístico RBio (BHERING, 2017). 

 

3.2.2 Antibiose 

 

Após a realização dos testes no item 3.2.1, foram selecionados 23 

linhagens menos preferidas pelas lagartas recém-eclodidas de S. frugiperda, e 

5 linhagens mais preferidas, com base nos resultados obtidos pelo teste de não 

preferência para alimentação sem chance de escolha, assim com a 

disponibilidade de sementes no banco de germoplasma.  

Em seguida estes materiais foram submetidos ao teste de antibiose 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3. Identificação dos genótipos selecionados no teste de não-preferência 
para alimentação sem chance de escolha, destinados a realização do teste de 
antibiose 

Número 
de 

linhagens 
usadas no  

teste 
antibiose 

 
Codificação das 

linhagens 
selecionados no 

teste de não- 
preferência alimentar 

Origem Classificação 

1  4 MPA menos preferido 

2  6 MPA menos preferido 

3  21 HG49 menos preferido 

4  23 MPA menos preferido 

5  27 SIMPA menos preferido 

6  28 SIMPA menos preferido 

7  30 SIMPA menos preferido 
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8  62 RV CERC. menos preferido 

9  65 RV CERC. menos preferido 

10  70 AG 7088 menos preferido 

11  77 RV CERC. menos preferido 

12  78 RV CERC. menos preferido 

13  86 RV CERC. menos preferido 

14  87 2B587 menos preferido 

15  88 2B587 menos preferido 

16  91 2B587 menos preferido 

17  94 2B587 menos preferido 

18  96 2B587 menos preferido 

19  97 2B587 menos preferido 

20  98 2B587 menos preferido 

21  99 2B587 menos preferido 

22  100 2B587 menos preferido 

23  137 RV CERC. menos preferido 

24  161 AG 7088 mais preferido 

25  123 POP PRECOCE mais preferido 

26  110 2B587 mais preferido 

27  134 2B433 mais preferido 

28  74 RV CERC. mais preferido 

 

As linhagens de milho selecionadas nos testes de não preferência para 

alimentação, foram semeadas em vasos plásticos com capacidade de 14 litros 

de solo, preenchidos com mistura de terra e composto, adubados e corrigidos o 

pH, de acordo com as recomendações da cultura do milho. 

Para cada tratamento foram utilizados 3 vasos, com 3 plantas por vaso 

dispostos em casa de vegetação. Realizou-se 2 aplicações de 25 mL do adubo 

foliar com a formulação 10-08-08 e duas aplicações de 200 kg ha-1 de sulfato de 

amônio.  

O experimento foi instalado em laboratório, utilizando-se o delineamento 

inteiramente ao acaso, onde as lagartas recém-eclodidas, retiradas da criação 

de S. frugiperda iniciada com indivíduos provenientes do Laboratório de 

Entomologia da Universidade Federal de Goiás – Regional de Goiânia, foram 

individualizadas em Placas de Petri revestidas com papel filtro umedecido, em 4 

repetições, considerando que cada lagarta correspondia a uma repetição.
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Estas foram alimentadas diariamente com 14 cm² das folhas das 

linhagens de milho selecionadas, as quais foram devidamente lavadas antes de 

serem fornecidas às lagartas. Independente do consumo das folhas pelas 

lagartas, estas eram trocadas diariamente, após a higienização das placas.  

Foram realizadas avaliações aos cinco, dez e quinze dias após a eclosão 

das lagartas e posterior alimentação, onde foram avaliados os seguintes 

parâmetros: 

Biomassa das lagartas (g): obtida através da pesagem individual de cada 

lagarta de cada tratamento utilizando de uma balança de precisão analítica. 

Comprimento das lagartas (cm): esta medição foi realizada com o auxílio 

de uma régua com graduação em centímetros. 

Os dados foram submetidos à análise de variância (Teste F) a nível de 

5% de probabilidade e as médias foram comparadas pelo teste Scott-Knott 

usando o programa estatístico RBio (BHERING, 2017). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Experimento em campo  

 

De acordo com a análise de variância, para nota de danos visuais 

causados pela lagarta do cartucho no milho, em cinco avaliações ao longo do 

ciclo da cultura, não foram detectadas diferenças significativas entre as 169 

linhagens avaliadas (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Resumo da análise de variância para escala de notas de danos visuais 
no milho, quanto ao ataque de Spodoptera frugiperda 

FV GL 
Quadrado médio 

AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 

Bloco 1 22,182923 22,347184 36,275541 6,449574 0,055214 

Tratamentos 168 1,092439ns 1,889097ns 1,499977ns 0,783078ns 0,502131ns 

Resíduo 168 1,154743 2,193871 1,594138 0,834336 0,431775 

Média   3,094408 2,924172 2,407071 1,985178 1,405089 

CV (%)   34,72 50,65 52,45 46,01 46,76 

ns - não significativo ; AV1 - primeira avaliação aos 30 DAP ; AV2 - segunda avaliação aos 37 
DAP ; AV3 - terceira avaliação aos 44 DAP ; AV4 - quarta avaliação aos 51 DAP ; AV5 - quinta 
avaliação aos 58 DAP. 

 

Deste modo, observa-se que o ataque da lagarta ao longo do tempo não 

afetou o desenvolvimento das linhagens, visto que a densidade populacional da 

praga neste período, não foi suficiente para atingir nível de dano econômico e 

nível de controle, o que corroborou para que não fosse possível a detecção de 

nenhum tipo de resistência em campo, em condições de infestação natural. 

Cardoso (2010), concluiu que o nível de controle da lagarta do cartucho é 

de 20% das plantas com pontuações e de uma a três lesões circulares pequenas 

em até 1,5 cm. Mais recentemente, Waquil et al. (2013) atribuíram o nível de 

controle, em diferentes híbridos de milho, somente quando 20% das plantas 

apresentavam nota de danos maiores do que 3. Desta forma, ambos autores 

evidenciaram a importância da densidade populacional da praga, para 
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constatação da resistência em campo, através de escalas de notas de danos 

visuais.  

Todas as médias constatadas no experimento foram de baixa magnitude, 

o que indica que não houve nível populacional da praga suficiente para atingir o 

nível de controle.  Apesar das maiores médias terem sido observadas na primeira 

avaliação, estas não foram altas suficientes para obter diferenças significativas 

ao longo do tempo, devido ao baixo ataque observado em todas as avaliações 

em condições de campo, sob infestação natural. 

Os coeficientes de variação (CV%) encontrados na análise de variância 

em geral foram de alta magnitude, no entanto este resultado não compromete a 

boa precisão na tomada dos dados experimentais, visto que é bastante comum 

encontra-los nestas situações. Neri et al. (2005) obtiveram um coeficiente de 

variação de 25% ao avaliarem os danos causados no milho pela S. frugiperda 

através da escala de notas de danos visuais proposta por Davis e Williams 

(1989). Zancanaro et al. (2012) encontraram coeficientes de variação que 

variaram de 6,38% a 32,73% ao atribuírem notas de danos visuais causados 

pela S. frugiperda em híbridos de milho. Ota et al. (2011) justificaram o fato de 

ter ocorrido altos valores de coeficientes de variação (39%) em avaliações de 

notas de injurias foliares causadas pela S. frugiperda no milho, devido 

interferência do ambiente na diferenciação das cultivares e ao nível populacional 

da praga e de seus inimigos naturais, influenciando a magnitude do ataque e a 

expressão do dano. 

Tozzetti et al. (1995) obtiveram nota média de dano visual no milho aos 

ataques da lagarta-do-cartucho de 1,79. O mesmo ocorreu com Chang et al. 

(1985) que atribuíram as baixas médias obtidas aos diferentes níveis de 

adubação. Ambos autores confirmam que o nível populacional da praga no 

período do inverno é inferior em relação ao período da safra.  

Durante o período da condução do presente experimento a temperatura 

média foi equivalente a 30ºC e  precipitação total correspondeu a 435 mm (Figura 

1). Deste modo a alta temperatura juntamente um maior volume de chuvas, 

observados no período de janeiro a março, podem ter contribuído para menor 

ocorrência das lagartas no campo, visto que as condições ideais de temperaturas 

são de 16ºC a 27ºC, com baixa precipitação (BRUNINI, 1997). 
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Segundo Cruz (1995), quanto maior a temperatura, menor o ciclo larval e 

consequentemente, quanto menos desenvolvida a lagarta, menor será a 

quantidade de alimento ingerido. 

Roel et al. (2017) atribuíram o fato de ter ocorrido a baixa densidade 

populacional da lagarta no campo, como resultado da alta precipitação no 

período da condução do ensaio. Em contrapartida Farinelli e Fornasieri Filho 

(2006), obtiveram notas de danos maiores, em condições de baixas 

precipitações pluviais que resultou no aumento populacional da praga. 

Verifica-se na Tabela 5 que apenas para a variável danos na espiga não 

foram constatadas diferenças significativas, como resultado do baixo ataque da 

lagarta na cultura. Enquanto que para os demais componentes avaliados, foram 

detectadas diferenças entre os tratamentos, sendo um indicativo de diferenças 

genéticas entre as linhagens avaliadas.  

 

Tabela 5. Resumo da análise de variância para os componentes agronômicos: 
altura de planta (AP), altura de inserção de espiga (AE), florescimento feminino 
(FF), florescimento masculino (FM), intervalo entre o florescimento masculino e 
feminino (IFMF), peso de espiga (PESP), dano na espiga (DE) 

FV GL 
Quadrado médio 

AP (cm) AE (cm) FF FM IFMF PESP (g) DE 

Bloco 1 0,13 65,68 84,5 86,52 2,0 0,0008 15,34 

Tratamentos 168 895,92** 445,25** 29,89** 20,59** 4,10** 0,0070** 0,99ns 

Resíduo 168 78,78 43,53 2,60 2,66 1,83 0,0012 0,82 

Média   147,27 74,44 65,47 65,40 1,148 0,197 1,005 

CV (%)   6,02 8,86 2,46 2,49 117,76 17,54 90,31 

σ²g   408,56 205,85 13,65 8,96 1,14 0,003 0,87 

h² (%)   91,20 90, 43 91,30 87,07 55,48 83,05 17,45 

ns - não significativo; * significativo a 5% de probabilidade ; ** significativo a 1% de probabilidade 
pelo teste F. σ²g – variância genética. h² - coeficiente de herdabilidade. 

  

Os valores encontrados nas médias das avaliações realizadas, indicam 

um comportamento diferenciado entre as linhagens, de acordo com a sua origem 

genética.  

A endogamia pode interferir nas alterações fisiológicas encontradas nas 

linhagens, visto que a tendência é observar uma redução média no porte das 

plantas e um aumento no ciclo. Segundo Botelho et al. (2016), em genótipos que 

apresentem maior depressão por endogamia é possível detectar uma alta 
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magnitude para o caractere altura de inserção espigas, contribuindo para sua 

redução. 

Em geral os coeficientes de variação (CV%) foram de magnitude baixa, 

apresentando-se de 6% a 18%, exceto para a característica dano da espiga. 

Para o intervalo entre florescimento masculino e feminino foi observado um 

coeficiente de variação extremamente alto (117,76%).  Segundo Câmara et al. 

(2007), os altos valores observados para o intervalo entre o florescimento 

masculino e feminino, são em virtude da própria natureza do caráter, onde a 

média formada por valores positivos e negativos é muito baixa, contribuindo para 

o aumento deste valor, e as estimativas da herdabilidade são elevadas, 

principalmente em relação à componente produção de grãos, assim como o 

florescimento que possui pouca influência ambiental. 

Foram verificados valores elevados dos coeficientes de herdabilidade nos 

caracteres altura de planta, altura de inserção de espiga, florescimento feminino 

e masculino e peso de espigas, indicando que a variação observada é pouco 

influenciada pelo ambiente e, em sua maior parte, decorrente de fatores 

genéticos. Para o intervalo entre o florescimento masculino e feminino foi 

observada uma herdabilidade mediana, em cerca de 50% e para danos da 

espiga a herdabilidade foi baixa, confirmando que o caráter  possui alta influência 

ambiental. Segundo Falconer (1982), a herdabilidade é a relação entre a 

variância genética e a variância fenotípica, que expressa a confiabilidade do 

valor fenotípico como indicador do valor genético; portanto, para características 

de alta herdabilidade é maior o sucesso de se realizar seleção com base no valor 

fenotípico. 

No presente trabalho as diferenças observadas entre as linhagens 

avaliadas pelo teste Scott-knott para altura de plantas (Tabela 6) e altura de 

inserção de espiga (Tabela 7), não são resultantes de injúrias foliares 

provocadas pela lagarta, considerando que não houveram diferenças quanto aos 

níveis de danos nas avaliações visuais, assim a menor estatura média observada 

no experimento foi devido ao fenômeno da depressão endogâmica e, as 

diferenças entre as  linhagens, foram inerentes às diferenças genéticas entre 

elas. Visto que o efeito de depressão por endogamia é a redução na expressão 
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de caracteres quantitativos, em decorrência do aumento da homozigose 

causado pelas sucessivas autofecundações (MIRANDA FILHO, 2001). 

Nota-se que para as maiores alturas de plantas, encontram-se linhagens 

originadas das populações SIMPA, AG7088, MPA e RV CERC. Por outro lado, 

as de menores alturas, foram provenientes das populações RV CERC., 2B433, 

2B587, POP PRECOCE, HG49, AG7088, AG6040. Para altura de inserção 

espigas, o comportamento das linhagens foi semelhante ao de altura de plantas, 

sendo as de maiores alturas, provenientes das populações originadas do 

material crioulo, enquanto as menores alturas ocorreram em linhagens de origem 

de híbridos comerciais. 

Quanto ao peso médio de espigas, foi detectado diferenças entre as 

médias pelo teste Scott-Knott (Tabela 8). A variação no peso de espigas está 

relacionado à diferentes origens das linhagens, o que afeta na sua performance 

genética, considerando que não foram encontradas diferenças significativas 

quanto ao dano da lagarta.  

A linhagem codificada por 41, originada do sintético MPA, se destacou 

com alta produção, o que pode ser explicado pela sua maior altura, tendo maior 

vantagem competitiva, ou por ter menor efeito da depressão por endogamia. 

O mesmo resultado pode ser observado nas linhagens que obtiveram as 

maiores médias, cujas origens concentram basicamente nas populações MPA, 

SIMPA e AG7088, originadas de materiais crioulos, que são caracterizadas por 

uma alta estatura. Em contrapartida, as linhagens que obtiveram menores 

médias, consequentemente foram aquelas menos produtivas, com menor porte, 

oriundas em grande parte das populações RVCERC e POP PRECOCE, 

resultantes de híbridos comerciais (Tabela 9).  
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Tabela 6. Médias das 169 linhagens de milho para característica altura de planta (AP)  

 
 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. 

 

LIN AP (cm) LIN AP (cm) LIN AP (cm) LIN AP (cm) LIN AP (cm) LIN AP (cm) LIN AP (cm) LIN AP (cm)

41 212,00 a 46 172,00 b 6 157,95 c 102 150,70 c 54 141,90 d 99 133,80 d 14 127,00 e 22 115,20 e

165 198,50 a 40 171,30 b 143 157,80 c 163 150,50 c 137 141,40 d 144 133,80 d 49 126,80 e 61 115,20 e

3 198,20 a 142 170,70 b 158 157,80 c 153 150,10 c 138 141,30 d 145 133,70 d 70 126,70 e 123 113,40 e

63 197,20 a 10 169,70 c 17 157,70 c 1 150,05 c 113 141,10 d 67 133,50 d 82 126,70 e 78 113,30 e

4 195,50 a 26 168,80 c 30 157,70 c 146 149,70 c 20 141,00 d 92 133,50 d 88 126,70 e 134 111,10 e

68 194,00 a 5 167,40 c 101 157,40 c 55 149,40 c 43 139,90 d 51 133,20 d 76 126,60 e 52 110,80 e

140 191,00 a 45 166,90 c 135 157,20 c 117 149,20 c 94 139,90 d 115 132,40 d 148 125,80 e 127 110,00 e

139 187,10 b 164 166,60 c 160 157,00 c 132 149,10 c 90 139,60 d 56 131,80 d 169 125,00 e 50 107,50 e

24 186,20 b 12 166,10 c 125 156,70 c 161 149,00 c 167 139,60 d 150 131,10 d 73 124,90 e

2 183,30 b 109 165,70 c 23 156,60 c 9 148,40 c 34 139,60 d 110 130,40 e 83 124,40 e

38 182,80 b 33 163,70 c 25 156,60 c 32 148,40 c 69 139,40 d 86 130,10 e 74 124,20 e

7 182,40 b 21 163,50 c 130 156,30 c 129 148,40 c 155 139,30 d 87 130,00 e 72 124,20 e

27 178,00 b 42 163,20 c 103 156,20 c 156 147,80 d 154 139,10 d 108 129,90 e 71 123,80 e

44 177,90 b 159 162,70 c 124 155,40 c 19 145,50d 100 138,90 d 121 129,80 e 84 123,30 e

29 177,80 b 48 162,60 c 104 154,95 c 120 145,50 d 66 138,50 d 53 129,30 e 93 123,30 e

28 177,40 b 8 160,10 c 106 154,95 c 13 145,40 d 168 138,10 d 75 128,70 e 81 123,10 e

47 176,90 b 11 159,60 c 166 154,40 c 91 145,20 d 96 137,50 d 97 128,10 e 58 121,10 e

35 175,90 b 162 159,60 c 65 154,10 c 36 144,90 d 57 137,10 d 157 128,00 e 16 119,10 e

39 175,90 b 136 158,90 c 107 153,90 c 116 144,70 d 95 136,70 d 60 127,60 e 77 118,00 e

141 174,60 b 118 158,50 c 119 153,90 c 111 144,30 d 151 135,80 d 149 127,40 e 79 117,80 e

64 173,30 b 18 158,20 c 59 153,30 c 131 142,40 d 126 134,20 d 15 127,20 e 80 117,70 e

31 172,10 b 62 158,20 c 105 152,90 c 89 142,20 d 112 134,10 d 147 127,20 e 122 117,10 e

133 172,10 b 37 158,05 c 114 152,00 c 85 142,10 d 98 134,00 d 152 127,10 e 128 116,70 e
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 Tabela 7. Médias das 169 linhagens de milho para característica altura de inserção de espiga (AE) 

 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. 

LIN AE (cm) LIN AE (cm) LIN AE (cm) LIN AE (cm) LIN AE (cm) LIN AE (cm) LIN AE (cm)

3 115,50 a 31 90,50 b 25 82,00 b 37 76,00 b 98 68,50 c 148 60,50 d 80 50,50 d

7 109,50 a 46 90,00 b 136 82,00 b 89 76,00 b 53 68,00 c 169 60,50 d 74 50,00 d

41 104,50 a 140 89,50 b 160 82,00 b 145 76,00 b 105 68,00 c 70 60,00 d 58 49,00 d

28 102,50 a 68 89,00 b 92 80,50 b 126 73,50 c 117 68,00 c 115 60,00 d 50 48,50 d

24 102,00 a 6 88,50 b 104 80,50 b 86 73,00 c 14 67,50 c 122 60,00 d 88 48,50 d

44 102,00 a 21 88,50 b 156 80,50 b 161 73,00 c 96 67,50 c 152 60,00 d 15 48,00 d

139 102,00 a 36 88,50 b 166 80,50 b 17 72,50 c 34 66,50 c 71 58,50 d

4 101,00 a 153 88,50 b 162 80,00 b 30 72,50 c 43 66,50 c 113 58,50 d

47 100,50 a 164 88,50 b 9 79,50 b 57 72,50 c 100 66,50 c 52 57,50 d

8 99,00 a 27 88,00 b 64 79,50 b 103 72,50 c 110 66,00 c 87 57,50 d

39 98,00 a 38 87,50 b 158 79,50 b 54 72,00 c 112 66,00 c 84 57,00 d

40 97,50 a 62 87,50 b 59 78,50 b 138 72,00 c 94 65,00 c 157 57,00 d

63 97,50 a 118 87,50 b 93 78,50 b 55 71,50 c 147 65,00 c 22 56,50 d

165 97,00 a 143 85,50 b 107 78,00 b 66 71,50 c 69 64,50 c 134 56,50 d

141 96,50 a 125 85,00 b 130 78,00 b 137 71,50 c 108 64,50 c 73 56,00 d

26 96,00 a 10 84,50 b 163 78,00 b 85 71,00 c 155 64,50 c 75 55,50 d

45 96,00 a 146 84,50 b 19 77,50 b 151 70,50 c 61 62,00 c 82 55,50 d

5 95,00 a 1 84,00 b 106 77,50 b 32 70,00 c 67 62,00 c 121 55,50 d

33 95,00 a 90 83,50 b 129 77,50 b 116 70,00 c 128 62,00 c 77 53,50 d

42 94,50 a 132 83,50 b 144 77,50 b 56 69,50 c 120 61,50 c 83 53,00 d

35 92,50 a 133 83,50 b 20 77,00 b 51 69,00 c 168 61,50 c 76 52,50 d

2 92,00 a 91 83,00 b 154 77,00 b 131 69,00 c 49 61,00 c 72 52,00 d

48 92,00 a 124 83,00 b 11 76,50 b 150 69,00 c 97 60,50 d 127 52,00 d
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Tabela 8. Peso médio de espigas (PESP) das 169 linhagens de milho 

 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott.

LIN PESP (g) LIN PESP (g) LIN PESP (g) LIN PESP (g) LIN PESP (g) LIN PESP (g) LIN PESP (g) LIN PESP (g)

41 0,4675 a 118 0,2560 c 111 0,2240 c 63 0,2035 d 48 0,1860 d 89 0,1655 d 86 0,1525 d 79 0,1055 e

27 0,3495 b 116 0,2530 c 105 0,2220 c 95 0,2010 d 42 0,1855 d 169 0,1655 d 108 0,1515 d 81 0,1035 e

40 0,3470 b 44 0,2520 c 16 0,2205 c 109 0,1980 d 11 0,1850 d 84 0,1640 d 61 0,1495 d 78 0,0940 e

59 0,3150 b 153 0,2515 c 51 0,2200 c 130 0,1970 d 24 0,1840 d 136 0,1625 d 85 0,1455 e 71 0,0900 e

2 0,3140 b 65 0,2495 c 18 0,2185 c 87 0,1965 d 20 0,1835 d 168 0,1625 d 92 0,1450 e 121 0,0885 e

4 0,3125 b 164 0,2460 c 94 0,2170 c 35 0,1955 d 7 0,1830 d 60 0,1620 d 32 0,1440 e 119 0,0835 e

159 0,3120 b 166 0,2425 c 112 0,2165 c 97 0,1955 d 128 0,1825 d 82 0,1610 d 110 0,1435 e 15 0,0810 e

155 0,3115 b 46 0,2420 c 106 0,2165 c 114 0,1955 d 103 0,1785 d 74 0,1605 d 69 0,1430 e 123 0,0795 e

29 0,3090 b 26 0,2410 c 22 0,2155 c 145 0,1955 d 91 0,1780 d 83 0,1605 d 76 0,1430 e

3 0,3085 b 131 0,2390 c 96 0,2130 c 72 0,1945 d 47 0,1760 d 36 0,1600 d 49 0,1390 e

31 0,3035 b 140 0,2370 c 158 0,2130 c 113 0,1940 d 117 0,1750 d 75 0,1600 d 104 0,1375 e

17 0,2990 b 38 0,2345 c 66 0,2125 c 115 0,1940 d 147 0,1750 d 10 0,1590 d 25 0,1350 e

39 0,2980 b 163 0,2330 c 99 0,2125 c 148 0,1935 d 57 0,1735 d 167 0,1590 d 150 0,1335 e

143 0,2970 b 156 0,2305 c 19 0,2115 c 64 0,1925 d 100 0,1720 d 50 0,1585 d 13 0,1250 e

162 0,2855 b 102 0,2295 c 132 0,2110 c 160 0,1925 d 14 0,1715 d 37 0,1580 d 152 0,1250 e

1 0,2840 b 54 0,2290 c 55 0,2090 d 12 0,1920 d 146 0,1705 d 52 0,1580 d 127 0,1225 e

43 0,2770 b 56 0,2275 c 125 0,2090 d 6 0,1915 d 149 0,1700 d 144 0,1580 d 34 0,1200 e

28 0,2760 b 142 0,2275 c 101 0,2080 d 129 0,1910 d 161 0,1700 d 73 0,1565 d 138 0,1155 e

165 0,2750 b 88 0,2275 c 62 0,2075 d 133 0,1900 d 90 0,1690 d 107 0,1560 d 58 0,1150 e

30 0,2715 b 8 0,2270 c 53 0,2075 d 151 0,1900 d 9 0,1680 d 77 0,1555 d 93 0,1140 e

33 0,2710 b 68 0,2260 c 141 0,2055 d 126 0,1895 d 122 0,1665 d 134 0,1555 d 120 0,1120 e

21 0,2625 c 45 0,2255 c 5 0,2050 d 157 0,1890 d 23 0,1660 d 137 0,1535 d 154 0,1115 e

139 0,2625 c 124 0,2255 c 98 0,2045 d 67 0,1885 d 70 0,1660 d 135 0,1530 d 80 0,1080 e
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Tabela 9. Resumo do componente agronômico peso de espigas (g), segundo o 
teste Scott-Knott, considerando a origem das linhagens 

 

LIN Grupo Origem LIN Grupo Origem 

41 a SIMPA 69 e AG7088 

27 b SIMPA 76 e RVCERC 

40 b SIMPA 49 e RVCERC 

59 b 2B587 104 e 2B587 

2 b MPA 25 e MPA 

4 b MPA 150 e AG6040 

159 b AG7088 13 e NAPPMXHG49 

155 b AG7088 152 e AG6040 

29 b SIMPA 127 e 2B433 

3 b MPA 34 e SIMPA 

31 b SIMPA 138 e RVCERC 

17 b HG49 58 e 2B587 

39 b SIMPA 93 e RVCERC 

143 b RVCERC 120 e POP PREC 

162 b AG7088 154 e AG6040 

1 b MPA 80 e RVCERC 

43 b SIMPA 79 e RVCERC 

28 b SIMPA 81 e RVCERC 

165 b AG7088 78 e RVCERC 

30 b SIMPA 71 e RVCERC 

33 b SIMPA 121 e POP PREC 

85 e RVCERC 119 e POP PREC 

92 e 2B587 15 e NAPPMXHG49 

32 e SIMPA 123 e POP PREC 

110 e 2B587       
Maiores e menores médias constadas na Tabela 8. 

 

As diferenças observadas nas médias das linhagens para florescimento 

feminino (Tabela 10) e florescimento masculino (Tabela 11), pelo teste de Scott-

Knott, são em virtude de que as linhagens avaliadas no presente estudo não 

possuem ciclos coincidentes e pertencem a 10 conjuntos de diferentes origens. 

Deste modo, as maiores médias foram observadas, em geral, nas 

linhagens originadas do composto RVCERC, mostrando que os diferentes 

períodos para florescimento tem o efeito das diferenças genéticas observadas 

entre as linhagens de diferentes origens. 

De acordo com a Tabela 12, que mostra o agrupamento pelo Teste Scott-

Knott, pode ser observada diferenças entre as linhagens em relação ao intervalo 
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entre florescimento feminino e masculino, que vai de coincidência entre a 

emissão do órgão masculino e feminino na planta a diferença de 6 dias entre os 

florescimentos.  

 A hipótese de que os genótipos passaram por estresses de desfolha foi 

descartada no presente estudo, considerando que não foi possível detectar 

diferenças significativas quanto ao dano foliar causado pela S. frugiperda. Assim, 

os maiores valores obtidos podem ser devido a característica genética das 

linhagens, pois as mesmas são originadas de diferentes populações.  

 As linhagens que obtiveram os maiores valores de IFMF apresentaram-

se, em sua maioria de origem RVCERC ou AG 7088, evidenciando uma maior 

fragilidade as condições de estresses, como aqueles causados por desfolha 

decorrente do ataque de lagartas (Tabela 13). 

Cairns et al. (2013), afirmaram que os maiores valores de IFMF sugerem 

uma maior sensibilidade a condições de estresse.  Em contrapartida, de acordo 

com Durães et al. (1998) os menores valores observados indicam o sincronismo 

no florescimento resultado do baixo nível de estresse ou ausência do mesmo. 

Deste modo, as linhagens com IFMF igual a zero podem ser consideradas como 

as mais adequadas no presente estudo.
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Tabela 10. Valores médios de florescimento feminino (FF) de 169 linhagens de milho, medidas em dias após o plantio 

LIN FF LIN FF LIN FF LIN FF LIN FF LIN FF LIN FF LIN FF 

71 75 a 8 69 b 69 67 b 66 66 b 11 64 c 150 64 c 30 61 d 124 60 d 

76 75 a 9 69 b 95 67 b 67 66 b 14 64 c 151 64 c 50 61 d 126 60 d 

85 75 a 12 69 b 102 67 b 68 66 b 23 64 c 160 64 c 86 61 d 127 60 d 

74 74 a 13 69 b 103 67 b 92 66 b 41 64 c 162 64 c 89 61 d 131 60 d 

75 74 a 18 69 b 107 67 b 96 66 b 46 64 c 163 64 c 91 61 d 148 60 d 

77 74 a 25 69 b 136 67 b 98 66 b 51 64 c 21 63 c 125 61 d 156 60 d 

78 74 a 166 69 b 141 67 b 100 66 b 52 64 c 90 63 c 130 61 d 167 60 d 

79 74 a 5 68 b 145 67 b 108 66 b 54 64 c 123 63 c 142 61 d 168 60 d 

80 74 a 34 68 b 146 67 b 109 66 b 55 64 c 128 63 c 152 61 d     

81 74 a 45 68 b 16 66 b 114 66 b 56 64 c 147 63 c 164 61 d     

49 73 a 63 68 b 17 66 b 115 66 b 62 64 c 149 63 c 169 61 d     

72 73 a 94 68 b 20 66 b 116 66 b 97 64 c 154 63 c 15 60 d     

73 73 a 105 68 b 22 66 b 117 66 b 99 64 c 161 63 c 19 60 d     

83 73 a 144 68 b 24 66 b 133 66 b 101 64 c 27 63 d 28 60 d     

84 73 a 165 68 b 26 66 b 135 66 b 106 64 c 38 62 d 29 60 d     

93 73 a 2 67 b 33 66 b 138 66 b 111 64 c 40 62 d 31 60 d     

82 71.5 a 4 67 b 35 66 b 139 66 b 112 64 c 57 62 d 43 60 d     

1 70.5 a 6 67 b 37 66 b 143 66 b 113 64 c 61 62 d 60 60 d     

64 70.5 a 10 67 b 39 66 b 153 66 b 121 64 c 70 62 d 87 60 d     

32 70 b 36 67 b 42 66 b 155 66 b 129 64 c 110 62 d 88 60 d     

104 70 b 47 67 b 44 66 b 157 66 b 132 64 c 120 62 d 118 60 d     

3 69 b 48 67 b 53 66 b 58 65 c 137 64 c 158 62 d 119 60 d     

7 69 b 65 67 b 59 66 b 134 65 c 140 64 c 159 62 d 122 60 d     

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott.
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Tabela 11. Valores médios de florescimento masculino (FM) de 169 linhagens de milho, medidas em dias após o plantio 

LIN FM LIN FM LIN FM LIN FM LIN FM LIN FM LIN FM LIN FM 

71 74 a 78    69 b 35 67 c 33 66 c 155 66 c 129 64 d 132 62 e 50 60 e 

74 73 a 79    69 b 48 67 c 42 66 c 157 66 c 137 64 d 152 62 e 60 60 e 

75 73 a 80    69 b 69 67 c 44 66 c 158 66 c 139 64 d 164 62 e 88 60 e 

76 73 a 105    69 b 84 67 c 45 66 c 162 66 c 140 64 d 29 61 e 89 60 e 

81 71,5 a 5    68 c 94 67 c 47 66 c 169 66 c 149 64 d 31 61 e 118 60 e 

82 71,5 a 6    68 c 95 67 c 53 66 c 65 65 c 150 64 d 55 61 e 119 60 e 

85 71,5 a 9    68 c 107 67 c 59 66 c 134 65 c 153 64 d 86 61 e 121 60 e 

166 71,5 a 12    68 c 109 67 c 66 66 c 160 65 c 156 64 d 87 61 e 124 60 e 

1 70,5 b 36    68 c 114 67 c 67 66 c 23 64 d 161 64 d 91 61 e     

83 70,5 b 37    68 c 115 67 c 70 66 c 39 64 d 21 63 d 120 61 e     

104 70,5 b 63    68 c 136 67 c 92 66 c 41 64 d 52 63 d 122 61 e     

73    70 b 64    68 c 138 67 c 98 66 c 46 64 d 90 63 d 125 61 e     

77    70 b 93    68 c 145 67 c 100 66 c 54 64 d 123 63 d 127 61 e     

2    69 b 103    68 c 159 67 c 101 66 c 56 64 d 128 63 d 130 61 e     

3    69 b 108    68 c 163 67 c 102 66 c 57 64 d 154 63 d 131 61 e     

7    69 b 116    68 c 4 66 c 112 66 c 58 64 d 27 62 e 142 61 e     

8    69 b 144    68 c 11 66 c 117 66 c 62 64 d 30 62 e 147 61 e     

10    69 b 146    68 c 14 66 c 133 66 c 96 64 d 38 62 e 167 61 e     

18    69 b 165    68 c 17 66 c 135 66 c 97 64 d 40 62 e 168 61 e     

25    69 b 13   67 c 20 66 c 141 66 c 99 64 d 51 62 e 15 60 e     

49    69 b 16 67 c 22 66 c 143 66 c 106 64 d 61 62 e 19 60 e     

68    69 b 32 67 c 24 66 c 148 66 c 110 64 d 111 62 e 28 60 e     

72    69 b 34 67 c 26 66 c 151 66 c 113 64 d 126 62 e 43 60 e     
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. 
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Tabela 12. Valores médios do intervalo entre florescimento masculino e feminino (IFMF) de 169 linhagens de milho, medido em 
dias 

IFMF LIN IFMF LIN IFMF LIN IFMF LIN IFMF LIN IFMF LIN IFMF 

2,5 b 132 2,0 b 75 1,0 c 168 1,0 c 42 0 c 97 0 c 143 0 c 

2,5 b 139 2,0 b 87 1,0 c 1 0 c 43 0 c 98 0 c 144 0 c 

2,5 b 147 2,0 b 89 1,0 c 3 0 c 44 0 c 99 0 c 145 0 c 

2,0 b 151 2,0 b 94 1,0 c 5 0 c 46 0 c 100 0 c 150 0 c 

2,0 b 153 2,0 b 102 1,0 c 7 0 c 48 0 c 106 0 c 154 0 c 

2,0 b 162 2,0 b 103 1,0 c 8 0 c 53 0 c 107 0 c 155 0 c 

2,0 b 4 1,0 c 105 1,0 c 15 0 c 54 0 c 113 0 c 157 0 c 

2,0 b 6 1,0 c 109 1,0 c 17 0 c 56 0 c 117 0 c 165 0 c 

2,0 b 9 1,0 c 114 1,0 c 18 0 c 59 0 c 119 0 c     

2,0 b 12 1,0 c 115 1,0 c 19 0 c 60 0 c 119 0 c     

2,0 b 16 1,0 c 120 1,0 c 20 0 c 61 0 c 123 0 c     

2,0 b 29 1,0 c 122 1,0 c 21 0 c 62 0 c 124 0 c     

2,0 b 30 1,0 c 127 1,0 c 22 0 c 63 0 c 125 0 c     

2,0 b 31 1,0 c 131 1,0 c 23 0 c 66 0 c 128 0 c     

2,0 b 34 1,0 c 138 1,0 c 24 0 c 67 0 c 129 0 c     

2,0 b 35 1,0 c 141 1,0 c 25 0 c 69 0 c 130 0 c     

2,0 b 36 1,0 c 146 1,0 c 26 0 c 82 0 c 133 0 c     

2,0 b 47 1,0 c 149 1,0 c 27 0 c 86 0 c 134 0 c     

2,0 b 50 1,0 c 152 1,0 c 28 0 c 88 0 c 135 0 c     

2,0 b 52 1,0 c 160 1,0 c 33 0 c 90 0 c 136 0 c     

2,0 b 58 1,0 c 161 1,0 c 38 0 c 91 0 c 137 0 c     

2,0 b 71 1,0 c 164 1,0 c 40 0 c 92 0 c 140 0 c     

2,0 b 74 1,0 c 167 1,0 c 41 0 c 95 0 c 142 0 c     
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott 
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Tabela 13. Maiores valores médios do intervalo entre florescimento masculino e 
feminino (IFMF) de linhagens de milho, segundo sua origem 

LIN Grupo Origem 

84 a RVCERC 

148 a AG6040 

78 a RVCERC 

79 a RVCERC 

80 a RVCERC 

93 a RVCERC 

159 a AG7088 

169 a AG7088 

49 a RVCERC 

70 a AG7088 

72 a RVCERC 

77 a RVCERC 

121 a POP PREC 

156 a AG7088 

158 a AG7088 

85 a RVCERC 
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4.2  Experimento em laboratório 

 

4.2.1 Não preferência para alimentação de S. frugiperda em testes 

com e sem chance de escolha 

 

Observa-se na Tabela 14 que as 169 linhagens de milho submetidas ao 

teste de não preferência alimentar com chance de escolha, em laboratório, 

apresentaram diferenças significativas entre si, a 5% de probabilidade. 

 

Tabela 14. Resumo da análise de variância para as variáveis de massa seca 
consumida (MSCONS) e área foliar consumida (AFC), em teste de 
não-preferência alimentar com chance de escolha 

FV GL 
Quadrado Médio 

MSCONS (g) AFC (cm²) 

Linhagens 168 0,0000058305** 0,45047** 

Resíduo 336 0,0000017525** 0,14155** 

Média  0,001502807 0,4159262 

CV (%)  88,09 90,46 
ns- não significativo, *significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade 

pelo teste F.  

 

Os resultados de média da matéria seca consumida pelas lagartas 

(Tabela 15) foram transformados em área foliar consumida (Tabela 16). Onde as 

linhagens que não apresentaram consumo foram as codificadas por 17, 19, 27, 

37, 47, 62, 67, 80, 100, 117, 150, 96, 101 e 18, pelo teste Scott-Knott, indicando 

menor atratividade e preferência pelas lagartas recém eclodidas. Estas 

concentravam-se basicamente nas origens MPA, SIMPA, RVCERC, AG7088, 

AG6040, 2B587 e HG49.  

De acordo com as informações contidas na Tabela 17, que indica as 

linhagens mais e menos consumidas no teste de não-preferência alimentar com 

chance de escolha, segundo sua origem, verifica-se que aquelas que se 

mostraram mais suscetíveis aos ataques das lagartas recém-eclodidas de S. 

frugiperda, foram em geral oriundas de híbridos comerciais, indicando que estas 

possam ser mais preferidas e atacadas, quando plantadas próximos a outros 

híbridos.
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Tabela 15. Médias das 169 linhagens de milho submetidas ao teste de não preferência alimentar a S. frugiperda, com chance de 
escolha, avaliadas quanto à massa seca consumida, em 24 horas 

LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) 

89 0,005414 a 2 0,003111 b 153 0,002175 b 144 0,001450 c 76 0,001066 c 43 0,00472 c 10 0,00139 c 47 0 c 

1 0,005177 a 49 0,003100 b 139 0,002150 b 156 0,001426 c 168 0,001066 c 63 0,00454 c 57 0,00136 c 62 0 c 

68 0,005163 a 110 0,003042 b 106 0,002141 b 78 0,001402 c 164 0,001049 c 71 0,00450 c 96 0,00133 c 67 0 c 

129 0,005003 a 141 0,003032 b 22 0,002122 b 35 0,001390 c 108 0,00961 c 120 0,00436 c 30 0,00131 c 80 0 c 

5 0,004971 a 24 0,002973 b 135 0,002118 b 38 0,001355 c 136 0,00945 c 162 0,00434 c 65 0,00131 c 100 0 c 

33 0,004826 a 167 0,002901 b 31 0,002110 b 88 0,001278 c 166 0,00945 c 158 0,00432 c 41 0,00127 c 101 0 c 

146 0,004779 a 51 0,002860 b 82 0,002047 b  9 0,001268 c 55 0,00929 c 111 0,00410 c 79 0,00114 c 117 0 c 

92 0,004678 a 3 0,002764 b 75 0,001968 b 143 0,001259 c 140 0,00833 c 29 0,00400 c 46 0,00105 c 150 0 c 

102 0,004390 a 155 0,002754 b 159 0,001963 b 114 0,001228 c 48 0,00806 c 53 0,00359 c 60 0,00946 c     

90 0,004331 a 145 0,002661 b 81 0,001948 b 147 0,001204 c 98 0,00789 c 94 0,00343 c 116 0,00926 c     

74 0,004078 a 73 0,002653 b 163 0,001934 b 83 0,001168 c 7 0,00753 c 56 0,00342 c 138 0,00763 c     

148 0,004056 a 11 0,002653 b 72 0,001933 b 113 0,001165 c 66 0,00737 c 21 0,00333 c 45 0,00703 c     

84 0,004025 a 34 0,002612 b 105 0,001797 c 151 0,001139 c 131 0,00705 c 122 0,00333 c 95 0,00693 c     

4 0,004021 a 32 0,002536 b 23 0,001778 c 132 0,001131 c 115 0,00677 c 58 0,00330 c 118 0,00623 c     

142 0,003666 a 169 0,002510 b 124 0,001746 c 36 0,001131 c 104 0,00668 c 42 0,00321 c 64 0,00593 c     

25 0,003665 a 85 0,002508 b 109 0,001692 c 87 0,001124 c 28 0,00621 c 93 0,00281 c 137 0,00163 c     

134 0,003631 a 160 0,002485 b 121 0,001663 c 40 0,001123 c 16 0,00533 c 44 0,00273 c 99 0,00966 c     

165 0,003579 a 125 0,002413 b 119 0,001638 c 126 0,001093 c 13 0,00516 c 112 0,00271 c 61 0,00933 c     

91 0,003506 a 52 0,002409 b  70 0,001627 c 154 0,001078 c 59 0,00515 c 97 0,00200 c 17 0 c     

149 0,003451 a 130 0,002339 b 15 0,001585 c 86 0,001078 c 20 0,00504 c 26 0,00200 c 18 0 c     

133 0,003391 b 127 0,002306 b 8 0,001562 c 103 0,001074 c 77 0,00495 c 152 0,00169 c 19 0 c     

69 0,003264 b 128 0,002264 b 14 0,001490 c 6 0,001073 c 12 0,00483 c 50 0,00152 c 27 0 c     

161 0,003233 b 123 0,002176 b 157 0,001480 c 54 0,001068 c 39 0,00480 c 107 0,00148 c 37 0 c     

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott.
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Tabela 16. Médias das 169 linhagens de milho submetidas ao teste de não preferência alimentar a S. frugiperda, com chance de 
escolha, avaliadas quanto a área foliar consumida em 24 horas 

AFC (cm²) LIN AFC (cm²) LIN AFC (cm²) LIN AFC (cm²) LIN AFC (cm²) LIN AFC (cm²) LIN AFC (cm²) 

0,8832 b 22 0,6208 b 38 0,3879 c 126 0,2824 c 12 0,1359 c 10 0,0428 c 67 0,0000 c 

0,8811 b 106 0,6016 b 157 0,3877 c 83 0,2819 c 63 0,1355 c 65 0,0402 c 80 0,0000 c 

0,8643 b 81 0,5962 b 88 0,3857 c 166 0,2803 c 71 0,1305 c 107 0,0402 c 100 0,0000 c 

0,8593 b 127 0,5844 b 35 0,3842 c 136 0,2795 c 29 0,1250 c 41 0,0358 c 117 0,0000 c 

0,8477 b 23 0,5643 b 143 0,3829 c 132 0,2751 c 43 0,1231 c 79 0,0352 c 150 0,0000 c 

0,8330 b 125 0,5614 b 114 0,3802 c 108 0,2588 c 21 0,1166 c 30 0,0343 c 96 0,0000 c 

0,8328 b 75 0,5598 b 9 0,3761 c 140 0,2225 c 111 0,1094 c 116 0,0263 c 101 0,0000 c 

0,8299 b 153 0,5516 b 144 0,3665 c 48 0,2223 c 120 0,1085 c 46 0,0257 c 18 0,0000 c 

0,7732 b 128 0,5399 c 54 0,3649 c 6 0,2222 c 158 0,1058 c 138 0,0224 c     

0,7666 b 130 0,5305 c 78 0,3342 c 98 0,2171 c 53 0,1011 c 95 0,0215 c     

0,7433 b 72 0,5281 c 40 0,3306 c 7 0,2138 c 56 0,1007 c 45 0,0172 c     

0,7420 b 31 0,5185 c 147 0,3288 c 66 0,2112 c 42 0,0853 c 64 0,0157 c     

0,7229 b 123 0,5052 c 151 0,3281 c 115 0,1865 c 58 0,0852 c 118 0,0153 c     

0,7180 b 8 0,4854 c 164 0,3274 c 131 0,1843 c 94 0,0851 c 60 0,0124 c     

0,7152 b 14 0,4755 c 168 0,3268 c 28 0,1690 c 93 0,0817 c 137 0,0047 c     

0,6982 b 119 0,4610 c 87 0,3192 c 104 0,1597 c 122 0,0777 c 61 0,0024 c     

0,6943 b 70 0,4569 c 103 0,3041 c 13 0,1594 c 44 0,0745 c 99 0,0022 c     

0,6914 b 105 0,4558 c 86 0,3028 c 162 0,1575 c 112 0,0741 c 17 0,0000 c     

0,6831 b 124 0,4450 c 113 0,2966 c 16 0,1567 c 26 0,0555 c 19 0,0000 c     

0,6710 b 109 0,4294 c 36 0,2956 c 39 0,1528 c 97 0,0509 c   27 0,0000 c     

0,6662 b 121 0,4234 c 154 0,2939 c 59 0,1437 c 152 0,0463 c 37 0,0000 c     

0,6320 b 156 0,4125 c 76 0,2892 c 77 0,1418 c 57 0,0449 c 47 0,0000 c     

0,6221 b 15 0,3893 c 55 0,2825 c 20 0,1411 c 50 0,0429 c 62 0,0000 c     

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott.
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O que acontece nesta situação é uma movimentação das lagartas, 

atraídas por compostos voláteis liberados no momento da herbivoria, fazendo 

com que ocorra uma escolha entre os alimentos disponíveis, conforme a 

palatabilidade e os órgãos sensoriais do inseto. Segundo Lara (1991), a 

presença de vários discos foliares dentro de cada placa, resultam em uma 

liberação de substâncias voláteis que circulam entre os discos, podendo ser 

atrativos e responsáveis pela seleção hospedeira.  

Tais substâncias também podem atuar negativamente na preferência do 

inseto, fazendo com que ocorra uma menor alimentação em determinadas 

linhagens. Para Boiça Junior et al. (2004),  essas substâncias atuam repelindo 

ou diminuindo a palatabilidade dos tecidos vegetais. Esse efeito repelente é 

justificado devido à volatilização de compostos secundários oriundos das folhas 

(VENDRAMIM e GUZZO, 2009). 

 

Tabela 17. Resumo do teste de não-preferência alimentar com chance de 
escolha, segundo dados de área foliar consumida e a origem de cada linhagem 

LIN Grupo Origem LIN Grupo Origem 

68 a AG7088 17 c MPA 

89 a 2B587 19 c MPA 

5 a MPA 27 c SIMPA 

129 a 2B433 37 c SIMPA 

92 a 2B587 47 c SIMPA 

33 a SIMPA 62 c RVCERC 

74 a RVCERC 67 c AG7088 

90 a 2B587 80 c RVCERC 

84 a RVCERC 100 c 2B587 

146 a AG6040 117 c 2B587 

148 a AG6040 150 c AG6040 

69 a AG7088 96 c 2B587 

91 a 2B587 101 c 2B587 

102 a 2B587 18 c HG49 

142 a RVCERC       

133 a 2B433       

165 a AG7088       

 

 

Os mesmos materiais foram submetidos ao teste de não-preferência 

alimentar sem chance de escolha apresentando diferenças significativas entre 

si, a 5% de probabilidade (Tabela 18).  
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Tabela 18. Resumo da análise de variância para as variáveis de massa seca 
consumida (MSCONS) e área foliar consumida (AFC), em teste de 
não-preferência alimentar sem chance de escolha 

FV GL 
Quadrado Médio 

MSCONS (g) AFC (cm²) 

Linhagens 168 0,0000097511** 0,79860** 

Resíduo  338 0,0000019804** 0,15544** 

Média   0,00175069 0,5016917 

CV (%)    80,38 78,59 
ns- não significativo, *significativo a 5% de probabilidade, ** significativo a 1% de probabilidade 
pelo teste F; MSCONS: matéria seca consumida; AFC: área foliar consumida. 
 

Para matéria seca consumida (Tabela 19) e área foliar consumida (Tabela 

20), observa-se diferenças entre as médias das linhagens pelo teste Scott-Knott.  

Quando os materiais foram individualizados para o consumo das lagartas 

recém-eclodidas, pode ser observado que as linhagens que mostraram-se mais 

resistentes aos ataques foram as 4, 6, 21, 23, 27, 28, 30, 42, 62, 65, 70, 77, 78, 

82, 82, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 137, as quais 

concentraram-se basicamente nos grupos de origem MPA,SIMPA, RV CERC e 

2B587 (Tabela 21). 

 Deste modo, as características presentes nos genótipos podem definir a 

interação inseto-planta de modo a comportar-se como estimulante ou repelente 

a preferência alimentar do inseto (BOIÇA JUNIOR et al., 2011). 
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Tabela 19. Médias das 169 linhagens de milho submetidas ao teste de não preferência alimentar a Spodoptera frugiperda, sem 
chance de escolha, avaliadas quanto a massa seca consumida, em 24 horas 

LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) LIN MSCONS (g) 

161 0,007467 a 162 0,003800 b 149 0,002500 c 66 0,001566 c 67 0,000966 c 138 0,000500 c 85 0,000100 c 94 0,000000 c 

151 0,006800 a 10 0,003766 b 58 0,002433 c 14 0,001533 c 122 0,000966 c 143 0,000500 c 52 0,000066 c 95 0,000000 c 

110 0,006600 a 126 0,003733 b 112 0,002366 c 109 0,001533 c 71 0,000933 c 56 0,000466 c 61 0,000033 c 96 0,000000 c 

134 0,006466 a 12 0,003666 b 75 0,002300 c 157 0,001533 c 13 0,000900 c 72 0,000466 c 4 0,000000 c 97 0,000000 c 

63 0,006366 a 164 0,003633 b 156 0,002166 c 101 0,001500 c 152 0,000900 c 165 0,000466 c 6 0,000000 c 98 0,000000 c 

118 0,006366 a 76 0,003600 b 15 0,002133 c 119 0,001500 c 59 0,000866 c 36 0,000400 c 21 0,000000 c 99 0,000000 c 

123 0,006366 a 148 0,003566 b 106 0,002133 c 3 0,001466 c 37 0,000800 c 46 0,000400 c 23 0,000000 c 100 0,000000 c 

125 0,005700 a 150 0,003566 b 111 0,002100 c 44 0,001400 c 158 0,000800 c 154 0,000400 c 27 0,000000 c 137 0,000000 c 

155 0,005700 a 129 0,003533 b 55 0,002066 c 20 0,001266 c 45 0,000766 c 16 0,000366 c 28 0,000000 c     

115 0,005633 a 169 0,003533 b 80 0,002066 c 53 0,001233 c 83 0,000766 c 103 0,000333 c 30 0,000000 c     

74 0,005100 a 132 0,003466 b 7 0,002033 c 8 0,001200 c 35 0,000666 c 168 0,000333 c 42 0,000000 c     

114 0,004933 b 120 0,003433 b 105 0,001900 c 54 0,001200 c 49 0,000633 c 34 0,000300 c 62 0,000000 c     

133 0,004766 b 146 0,003433 b 90 0,001866 c 79 0,001166 c 104 0,000633 c 40 0,000300 c 65 0,000000 c     

113 0,004666 b 25 0,003333 b 26 0,001833 c 153 0,001166 c 39 0,000600 c 92 0,000300 c 70 0,000000 c     

124 0,004666 b 128 0,003300 b 108 0,001833 c 140 0,001133 c 89 0,000600 c 43 0,000266 c 77 0,000000 c     

57 0,004600 b 130 0,003266 b 107 0,001800 c 141 0,001133 c 144 0,000600 c 166 0,000266 c 78 0,000000 c     

69 0,004166 b 68 0,003233 b 163 0,001766 c 11 0,001100 c 102 0,000566 c 29 0,000233 c 82 0,000000 c     

117 0,004000 b 136 0,003233 b 1 0,001733 c 139 0,001100 c 2 0,000566 c 81 0,000233 c 84 0,000000 c     

121 0,004000 b 142 0,003200 b 17 0,001700 c 160 0,001066 c 38 0,000533 c 33 0,000166 c 86 0,000000 c     

147 0,003933 b 131 0,003166 b 24 0,001666 c 22 0,001066 c 145 0,000533 c 5 0,000133 c 87 0,000000 c     

167 0,003933 b 135 0,003100 b 73 0,001600 c 60 0,001033 c 32 0,000500 c 9 0,000133 c 88 0,000000 c     

127 0,003833 b 41 0,003100 b 31 0,001566 c 48 0,001000 c 47 0,000500 c 64 0,000133 c 91 0,000000 c     

116 0,003800 b 159 0,002833 b 19 0,001566 c 18 0,00096 c 51 0,000500 c 50 0,000100 c 93 0,000000 c     
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott
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Tabela 20. Médias das 169 linhagens de milho submetidas ao teste de não-preferência alimentar a Spodoptera frugiperda, sem 
chance de escolha, avaliadas quanto a área foliar consumida em 24 horas 

AFC (cm²) LIN AFC (cm²) LIN AFC (cm²) LIN AFC (cm²) LIN AFC (cm²) LIN AFC (cm²) LIN AFC (cm²) 

 1,0910 b  80 0,7530 b 8 0,4516 c 60 0,2826 c 51 0,1350 c 50 0,0253 c 94 0,0000 c 

 1,0604 b  75 0,7466 b 19 0,4292 c 139 0,2814 c 165 0,1322 c 52 0,0179 c 95 0,0000 c 

 1,0553 b  112 0,7068 c 1 0,4288 c 67 0,2486 c 72 0,1230 c 61 0,0057 c 96 0,0000 c 

 1,0478 b  149 0,6657 c 31 0,4279 c 122 0,2392 c 36 0,1220 c 4 0,0000 c 97 0,0000 c 

 1,0477 b  7 0,6572 c 3 0,4222 c 37 0,2368 c 102 0,1190 c 6 0,0000 c 98 0,0000 c 

 1,0302 b  41 0,6551 c 14 0,4085 c 152 0,2349 c 56 0,1180 c 21 0,0000 c 99 0,0000 c 

 1,0129 b  106 0,6348 c 109 0,3969 c 59 0,2332 c 46 0,1153 c 23 0,0000 c 100 0,0000 c 

 0,9813 b  156 0,6001 c 157 0,3939 c 158 0,2245 c 154 0,1120 c 27 0,0000 c 137 0,0000 c 

 0,9805 b  111 0,5802 c 101 0,3873 c 89 0,2175 c 16 0,1056 c 28 0,0000 c     

 0,9685 b  55 0,5621 c 53 0,3607 c 83 0,2149 c 40 0,1015 c 30 0,0000 c     

 0,9670 b  90 0,5530 c 20 0,3597 c 39 0,2131 c 166 0,0982 c 42 0,0000 c     

 0,9469 b  105 0,5352 c 140 0,3505 c 45 0,2127 c 92 0,0934 c 62 0,0000 c     

 0,9448 b  15 0,5304 c 79 0,3471 c 35 0,1951 c 103 0,0931 c 65 0,0000 c     

 0,9336 b  119 0,5219 c 11 0,3447 c 144 0,1949 c 168 0,0911 c 70 0,0000 c     

 0,9141 b  163 0,5120 c 22 0,3424 c 104 0,1855 c 34 0,0836 c 77 0,0000 c     

 0,9068 b  107 0,5045 c 71 0,3363 c 49 0,1710 c 43 0,0752 c 78 0,0000 c     

 0,9024 b  26 0,5033 c 160 0,3333 c 145 0,1605 c 29 0,0723 c 82 0,0000 c     

 0,9007 b  108 0,5022 c 54 0,3286 c 47 0,1572 c 81 0,0614 c 84 0,0000 c     

 0,8992 b  17 0,4914 c 141 0,3222 c 2 0,1565 c 33 0,0526 c 86 0,0000 c     

 0,8608 b  66 0,4798 c 13 0,3117 c 143 0,1463 c 64 0,0386 c 87 0,0000 c     

0,8445 b 24 0,4723 c 153 0,3089 c 138 0,1457 c 5 0,0376 c 88 0,0000 c     

0,7918 b 73 0,4662 c 48 0,2950 c 38 0,1404 c 9 0,0338 c 91 0,0000 c     

0,7853 b 44 0,4622 c 18 0,2942 c 32 0,1372 c 85 0,0328 c 93 0,0000 c     

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. 
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O uso de cultivares com este tipo de resistência, associado ao controle 

químico, podem auxiliar na manutenção da população da praga a níveis 

moderados (OTA et al., 2011). 

Para Wiseman e Davis (1979), a variedade que não é preferida quando 

cultivada sozinha é a fonte mais valiosa de resistência.  

Nesse sentido Oliveira et al. (2018), identificaram que os genótipos de 

milho pipoca Cluster I e Zapalote Chico, possuem resistência do tipo não-

preferência e antibiose, apresentando potencial para serem usados em 

programas de melhoramento genético do milho. 

Viana e Potenza (2000) também utilizaram de testes de não-preferência 

para identificar genótipos de milho resistentes a S. frugiperda, e concluíram que 

a raça Zapalote Chico e BR 201 são os materiais mais promissores neste tipo de 

resistência. 

 

Tabela 21. Resumo do teste Scott-Knott das linhagens de maior área consumida 
e menor área consumida no teste de não-preferencia alimentar sem chance de 
escolha e informações sobre suas respectivas origens  

LIN Grupo Origem LIN Grupo Origem 

161 a AG7088 42 c SIMPA 

110 a 2B587 62 c RVCERC 

151 a AG6040 65 c RVCERC 

123 a POP PREC 70 c AG7088 

63 a RV CERC 77 c RVCERC 

134 a 2B433 78 c RVCERC 

155 a AG7088 82 c RVCERC 

118 a POP PREC 84 c RVCERC 

115 a 2B587 86 c RVCERC 

114 a 2B587 87 c 2B587 

133 a 2B433 88 c 2B587 

74 a RV CERC 91 c 2B587 

125 a 2B433 93 c RVCERC 

69 a AG6088 94 c 2B587 

4 c MPA 95 c 2B587 

6 c MPA 96 c 2B587 

21 c HG49 97 c 2B587 

23 c MPA 98 c 2B587 

27 c SIMPA 99 c 2B587 

28 c SIMPA 100 c 2B587 

30 c SIMPA 137 c RVCERC 
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4.2.2 Teste de antibiose 

 

Observa-se pela análise de variância que as linhagens utilizadas 

apresentaram diferenças significativas entre si a 5% de probabilidade, em 

relação à biomassa de lagartas (Tabela 22) e comprimento das lagartas (Tabela 

23) alimentadas em cinco dias. 

 
Tabela 22. Análise de variância do peso (biomassa) das lagartas de Spodoptera 
frugiperda alimentadas durante 5 dias, com 28 linhagens de milho 

Fonte GL SQ QM F 

Linhagens 27 0,000041922 0,0000015527 2,188** 

Resíduo 68 0,000048256 0,00000070964  

Total 95 0,000090178     

CV (%) = 46,26 
* Significativo a 1%; ** Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.  

 

Tabela 23. Análise de variância do comprimento das lagartas de Spodoptera 
frugiperda alimentadas durante 5 dias, com 28 linhagens de milho 

Fonte GL SQ QM F 

Linhagens 27 0,23323 0,0086381 1,7845** 

Resíduo 68 0,32917 0,0048407  

Total 95 0,56240   

CV (%) = 16,17 
* Significativo a 1%; ** Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.  

 

Redução no peso, retardamento do ciclo, deformidades e anomalias, são 

características observadas em insetos alimentados com genótipos que 

expressam resistência do tipo antibiose, devido a presença de substâncias 

prejudiciais a biologia da praga, normalmente resultando em mortalidade em 

fases imaturas (LARA, 1991; DAVIS et al., 1999). Segundo Vendramim e Guzzo 

(2009), nos primeiros instares esses efeitos tem consequências letais para o 

inseto.  

A Tabela 24 apresenta as médias dos tratamentos em relação à biomassa 

de S. frugiperda alimentadas no período de cinco dias. As linhagens 98, 74, 27, 

65, 30, 6, 91, 110, 86, 21, 100, 96, 87, 161, 99, 62, 28, 78, 88, 94 e 137 

proporcionaram uma redução no peso médio das lagartas que os consumiram.  
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Em relação ao comprimento (Tabela 25), observa-se que as linhagens 21, 

86, 87, 100, 161, 94, 88, 62, 78 e 137 além de causarem uma alteração no peso 

de lagartas alimentadas durante 5 dias, também proporcionaram um menor 

comprimento, aparentando estar no segundo instar, enquanto que as demais 

encontravam-se em desenvolvimento para o terceiro instar. 

Segundo Cruz (1995), no segundo instar larval o comprimento do corpo 

da lagarta-do-cartucho compreende em até 4mm e no terceiro instar o 

comprimento pode variar de 6,35 a 6,50 mm. 

 
Tabela 24. Biomassa média de Spodoptera frugiperda alimentadas durante 5 
dias com 28 genótipos de milho 

Linhagens Origem Biomassa média aos 5 dias (mg) 

23 MPA 0,003600000 a 

77 RVCERC 0,002850000 a 

70 AG7088 0,002675000 a 

4 MPA 0,002625000 a 

97 2B587 0,002400000 a 

134 2B433 0,002300000 a 

123 POP PREC 0,002150000 a 

98 2B587 0,002025000 b 

74 RVCERC 0,001900000 b 

27 SIMPA 0,001866667 b 

65 RVCERC 0,001833333 b 

30 SIMPA 0,001775000 b 

6 MPA 0,001700000 b 

91 2B587 0,001666667 b 

110 2B587 0,001650000 b 

86 RVCERC 0,001625000 b 

21 MPA 0,001550000 b 

100 2B587 0,001533333 b 

96 2B587 0,001500000 b 

87 2B587 0,001450000 b 

161 AG7088 0,001450000 b 

99 2B587 0,001333333 b 

62 RVCERC 0,001325000 b 

28 SIMPA 0,001250000 b 

78 RVCERC 0,001250000 b 

88 2B587 0,001200000 b 

94 2B587 0,000875000 b 

137 RVCERC 0,000000000 b 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 
5 % de probabilidade. 
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Tabela 25. Comprimento médio de lagartas de Spodoptera frugiperda 
alimentadas durante 5 dias com 28 linhagens de milho 

Linhagens Origem Comp. médio aos 5 dias (cm) 

23 MPA 0,5250000 a 

70 AG7088 0,5000000 a 

77 RVCERC 0,5000000 a 

4 MPA 0,4750000 a 

30 SIMPA 0,4750000 a 

98 2B587 0,4750000 a 

27 SIMPA 0,4666667 a 

28 SIMPA 0,4500000 a 

123 POP PREC 0,4500000 a 

134 2B433 0,4500000 a 

74 RVCERC 0,4500000 a 

6 MPA 0,4333333 a 

65 RVCERC 0,4333333 a 

91 2B587 0,4333333 a 

96 2B587 0,4333333 a 

99 2B587 0,4333333 a 

110 2B587 0,4250000 a 

97 2B587 0,4250000 a 

21 HG49 0,4000000 b 

86 RVCERC 0,4000000 b 

87 2B587 0,4000000 b 

100 2B587 0,4000000 b 

161 AG7088 0,4000000 b 

94 2B587 0,3750000 b 

88 2B587 0,3666667 b 

62 RVCERC 0,3500000 b 

78 RVCERC 0,3500000 b 

137 RVCERC 0,3000000 b 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 
5 % de probabilidade. 

 

Com base na origem das linhagens avaliadas, pode ser observado que 

aquelas originadas de 2B587 e RVCERC mostraram-se mais resistentes aos 

ataques das lagartas tanto nos testes de não-preferencia alimentar quanto no 

teste de antibiose, proporcionando uma alteração nos parâmetros peso e 

comprimento da lagarta e mostrando-se como linhagens potencialmente 

resistentes aos ataques de lagartas em seus primeiros instares.  

Moraes et al. (2015) obtiveram resultados semelhantes ao avaliarem o 

mecanismo de resistência do tipo antibiose em 6 híbridos de milho, onde 
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observaram a redução na biomassa e comprimento de lagartas recém-eclodidas 

de S. frugiperda alimentadas por 4 dias.  

Aos dez dias de alimentação com as 28 linhagens, verificou-se diferenças 

significativas apenas para biomassa das lagartas a 5% de probabilidade (Tabela 

26; Tabela 27). No entanto, as médias observadas pelo teste Scott-Knott 

evidenciaram um mesmo comportamento em todos os tratamentos (Tabela 28). 

 

Tabela 26. Análise de variância do peso (biomassa) das lagartas de Spodoptera 
frugiperda alimentadas durante 10 dias, com 28 linhagens de milho 

Fonte GL SQ QM F 

Linhagens 27 0,0064313 0,00023820 1,7376** 

Resíduo 59 0,0080881 0,00013709  

Total 86 0,0145194     

CV (%) = 45,81 

* Significativo a 1%; ** Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 

 
 

Tabela 27. Análise de variância do comprimento das lagartas de Spodoptera 
frugiperda alimentadas durante 10 dias, com 28 linhagens de milho 

Fonte GL SQ QM F 

Linhagens 27 1,9296 0,071468 1,1764ns 

Resíduo 59 3,5842 0,060749  

Total 86 5,5138   

CV (%) = 23,99 
ns - não significativo; * significativo a 5% de probabilidade ; ** significativo a 1% de probabilidade 
pelo teste F. 
 
 

Tabela 28. Biomassa média de Spodoptera frugiperda alimentadas durante 10 
dias com 28 linhagens de milho 

Linhagens Origem Biom. média aos 10 dias (mg) 

23 MPA 0,045500000 a 

77 RVCERC 0,040300000 a 

70 AG7088 0,037325000 a 

123 POP PREC 0,036800000 a 

97 2B587 0,031125000 a 

100 2B587 0,030300000 a 

28 SIMPA 0,029900000 a 

21 HG49 0,029075000 a 

4 MPA 0,028650000 a 

98 2B587 0,028450000 a 

6 MPA 0,027450000 a 

30 SIMPA 0,026500000 a 
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96 2B587 0,026366667 a 

99 2B587 0,025966667 a 

87 2B587 0,023175000 a 

110 2B587 0,022925000 a 

86 RVCERC 0,022675000 a 

74 RVCERC 0,022150000 a 

91 2B587 0,022033333 a 

27 SIMPA 0,021766667 a 

62 RVCERC 0,021425000 a 

161 AG7088 0,021050000 a 

88 2B587 0,019800000 a 

65 RVCERC 0,019666667 a 

134 2B433 0,016550000 a 

78 RVCERC 0,012233333 a 

137 RVCERC 0,005900000 a 

94 2B587 0,005766667 a 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 
5 % de probabilidade. 

 

Aos dez dias não foram observadas diferenças significativas pelo Teste F 

a 5% de probabilidade (Tabela 27), no comprimento das lagartas alimentadas 

pelos 28 linhagens de milho, confirmando o mesmo comportamento entre os 

tratamentos avaliados. Nesta situação, pode ser considerado duas hipóteses, 

onde as lagartas que apresentaram melhor desempenho quando alimentadas 

durante 5 dias tiveram uma redução em seu desenvolvimento de acordo com a 

continuidade da alimentação, ou as lagartas que estavam menos desenvolvidas 

conseguiram recuperar-se de um possível efeito negativo, proporcionado por 

substâncias presentes nos genótipos resistentes.  

Para Smith (2010), a maior duração de um período de desenvolvimento 

das lagartas pode ser observada devido a expressão moderada dos efeitos 

antibióticos causados por plantas resistentes, resultando em uma redução do 

peso e longevidade do inseto posteriormente.  

As lagartas alimentadas pelas 28 linhagens aos 15 dias, apresentaram 

diferenças significativas tanto para biomassa (Tabela 29) quanto para 

comprimento (Tabela 30).  
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Tabela 29. Análise de variância do peso (biomassa) das lagartas de Spodoptera 
frugiperda alimentadas durante 15 dias, com 28 linhagens de milho 

Fonte GL SQ QM F 

Linhagens 27 0,18472 0,0068416 3,1671** 

Resíduo 59 0,12745 0,0021602  

Total 86 0,31218     

CV (%) = 27,91 
ns - não significativo; * significativo a 5% de probabilidade ; ** significativo a 1% de probabilidade 
pelo teste F. 
 

Tabela 30. Análise de variância do comprimento das lagartas de Spodoptera 
frugiperda alimentadas durante 15 dias, com 28 linhagens de milho 

Fonte GL SQ QM F 

Linhagens 27 6,5219 0,241551 2,793** 

Resíduo 59 5,1025 0,086483  

Total 86 11,6244   

CV (%) = 14,06  
ns - não significativo; * significativo a 5% de probabilidade ; ** significativo a 1% de probabilidade 
pelo teste F. 
 

De acordo com o teste de Scott-Knott, as linhagens 94 de origem do 

composto 2B587 e 137 oriunda do RVCERC proporcionaram menores pesos 

(Tabela 31) e menores comprimentos (Tabela 32) às lagartas alimentadas 

durante quinze dias, deste modo tais linhagens influenciaram no 

desenvolvimento da praga ao longo do tempo, possuindo resistência do tipo 

antibiose. 

Tabela 31. Biomassa média de Spodoptera frugiperda alimentadas durante 15 
dias com 28 genótipos de milho 

Linhagens Origem Biomassa média aos 15 dias (mg) 

70 AG7088 0,25700000 a 

77 RVCERC 0,24165000 a 

123 POP PREC 0,23400000 a 

6 MPA 0,20745000 a 

97 2B587 0,20735000 a 

23 MPA 0,20550000 a 

21 HG49 0,19880000 a 

4 MPA 0,19702500 a 

100 2B587 0,19300000 a 

99 2B587 0,18453333 a 

98 2B587 0,17377500 a 

65 RVCERC 0,17206667 a 

30 SIMPA 0,17056667 a 
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27 SIMPA 0,16580000 b 

88 2B587 0,16195000 b 

96 2B587 0,16106667 b 

62 RVCERC 0,15640000 b 

134 2B433 0,15445000 b 

110 2B587 0,14880000 b 

87 2B587 0,14862500 b 

74 RVCERC 0,14110000 b 

28 SIMPA 0,13530000 b 

161 AG7088 0,13360000 b 

91 2B587 0,13310000 b 

78 RVCERC 0,10913333 b 

86 RVCERC 0,10810000 b 

94 2B587 0,05723333 c 

137 RVCERC 0,04920000 c 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 
5 % de probabilidade. 

 

Tabela 32. Comprimento médio de lagartas de Spodoptera frugiperda 
alimentadas durante 15 dias com 28 genótipos de milho 

Genótipos Origem Comprimento médio aos 15 dias (cm) 

77 RVCERC 2,500000 a 

97 2B587 2,500000 a 

123 POP PREC 2,433333 a 

70 AG 7088 2,425000 a 

23 MPA 2,375000 a 

99 2B587 2,333333 a 

4 MPA 2,300000 a 

21 HG49 2,275000 a 

6 MPA 2,250000 a 

27 SIMPA 2,166667 a 

65 RVCERC 2,166667 a 

88 2B587 2,150000 a 

100 2B587 2,150000 a 

87 2B587 2,125000 a 

98 2B587 2,125000 a 

74 RVCERC 2,050000 b 

28 SIMPA 2,000000 b 

30 SIMPA 2,000000 b 

86 RVCERC 2,000000 b 

161 AG7088 2,000000 b 

134 2B433 2,000000 b 

96 2B587 1,900000 b 

110 2B587 1,850000 b 

91 2B587 1,833333 b 
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62 RVCERC 1,750000 b 

78 RVCERC 1,733333 b 

94 2B587 1,500000 c 

137 RVCERC 1,300000 c 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 
5 % de probabilidade. 

 

As lagartas alimentadas durante 15 dias pelas linhagens 94 e 137 

encontravam-se no quinto instar, enquanto que as demais estavam no ultimo 

instar larval, pois de acordo com Cruz (1995) no quinto instar o comprimento 

médio do corpo da lagarta do cartucho varia em torno de 1,8 centímetros e no 

último instar este pode chegar em até 3,5 centímetros.  

Boregas et al. (2013) também constataram a influência de diversos 

hospedeiros na biologia de Spodoptera frugiperda. Campos et al. (2011) 

identificaram o mecanismo de antibiose nas cultivares de amendoim IAC 22 e 

IAC Runner 886 e as consideraram as menos adequadas ao desenvolvimento 

de S. frugiperda.  

Normalmente as larvas acumulam biomassa até atingirem a fase pré-

pupa, quando passam a consumir biomassa a fim de obter energia suficiente 

para passar para a fase pupa sessando a alimentação (SÁ et al., 2009). Deste 

modo, o experimento foi concluído ao final do ciclo larval da lagarta.  

Ortega et al. (1980) destacam a importância em se estudar os 

mecanismos de resistência envolvidos na relação inseto-hospedeiro, de maneira 

a contribuir com a seleção de plantas e aumentar a eficiência em programas de 

melhoramento genético. Desta maneira as linhagens identificadas como 

resistentes a S. frugiperda poderão ser utilizadas para introduzir estas 

características em outros materiais, mesmo que não apresentem característica 

agronômicas desejáveis.
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5 CONCLUSÃO 

 

Não foi possível selecionar as linhagens resistentes de milho em 

condições de campo, devido à baixa infestação natural de S. frugiperda. 

Em condições de laboratório, as linhagens 94 de origem 2B587 e a 137 

de origem RV CERC apresentaram o mecanismo de resistência do tipo não 

preferência alimentar e antibiose. 
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