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Resumo 

 

As formigas predadoras desempenham um papel importante para o 

funcionamento dos ecossistemas, pois fornecem diversos serviços ecossistêmicos 

essenciais. Na sua função como inimigo natural de muitos insetos-praga, elas 

impactam positivamente os agroecossistemas. Em cana-de-açúcar, no Brasil, essas 

espécies são as principais predadoras de ovos e larvas da broca-da-cana, Diatraea 

saccharalis (Lepitoptera: Crambidae), uma das principais pragas dessa cultura. Diante 

disso, a conservação da fauna mirmecológica torna-se uma tarefa desejável, mas ao 

mesmo tempo desafiadora, uma vez que nesse ambiente altamente antropizado, as 

populações de formigas são continuamente impactadas pela aplicação de inseticidas 

para o controle de D. saccharalis e outras pragas da cana-de-açúcar. Além disso, 

fungos entomopatogênicos, são aplicados em programas de manejo integrado de 

pragas e Beauveria bassiana tem mostrado boa eficácia no controle de D. saccharalis. 

No entanto, diversas pesquisas conduzidas no passado mostraram que o uso desse 

fungo para o controle de diversas formigas-praga não levou a resultados satisfatórios. 

Diante disso, o uso de B. bassiana poderia ser uma alternativa interessante e 

sustentável para o controle de D. saccharalis, visto que, esta estratégia de controle 

parece preservar as formigas predadoras. 

Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar o impacto sobre as 

populações de D. saccharalis e formigas predadoras após exposição ao inseticida 

sistêmico tiametoxam + lambda-cialotrina e ao fungo entomopatogênico B. bassiana. 

O experimento foi conduzido em campo em duas diferentes áreas comerciais de cana-

de-açúcar do estado de São Paulo, Brasil. A área total do delineamento experimental 

de 2.500 m2 foi dividida em três parcelas iguais, duas de tratamento e uma de controle. 

A exposição das populações dos insetos aos tratamentos ocorreu por meio de 

pulverização terrestre, aplicando-se o produto com jato direcionado à base da planta 

(70% base / 30% solo), utilizando tiametoxam + lambda-cialotrina (141 / 106 g L-1) ou 

conídios de B. bassiana (1 x 1011 conídios mL-1) em 150 e 200 mL de água 

respectivamente. A dinâmica populacional foi observada e avaliada durante um 

período de 40 a 69 dias após a aplicação, por amostragem semanal de formigas em 

armadilhas do tipo “pitfall” e com isca de sardinha. A infestação pela praga foi avaliada 

com base no índice de intensidade de infestação. Além disso, a atividade dos 



formigueiros foi monitorada e avaliada em cada parcela. Os resultados mostraram que 

os dois produtos diminuíram as populações da praga, porém não causaram um 

impacto direto nas populações das formigas predadoras. Não obstante disso, 

observou-se em todos os tratamentos, incluindo a testemunha, um forte declínio 

populacional de formigas, pela queda contínua no número de insetos capturados em 

armadilhas e pela redução na atividade dos formigueiros. Os fatores bióticos e 

abióticos que poderiam ter sido responsáveis pelo declínio populacional da praga e 

seu inimigo natural foram discutidos. Para apoiar os resultados do experimento 

principal, ensaios complementares foram instalados em uma terceira área 

experimental, onde as formigas foram expostas aos mesmos tratamentos e a praga 

infestada artificialmente. A baixa incidência de danos observada em todas as parcelas 

sugere que houve predação, porque foi verificada presença expressiva de formigas 

forrageando na parte aérea das plantas, enquanto procurava-se pela praga nas 

plantas. Portanto, suspeita-se que o declínio das populações de formigas no 

experimento principal está relacionado às condições do habitat, particularmente à 

distribuição e disponibilidade de fonte de alimentos. 

 

Palavras-chaves: Formigas predadoras; Diatraea saccharalis; inseticidas 

neurotóxicos e sistêmicos; Beauveria bassiana; relações tróficas.   



Abstract 

 

Predatory ants, play an important role for the functioning of ecosystems as 

they provide several essential ecosystem services. In their role as natural enemy of 

many pest insects, they positively impact agroecosystems. In Brazilian sugarcane 

plantations these ant species are the main predators of eggs and initial instar larvae of 

the sugarcane borer, Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae), one of the key 

pests of this crop. Thus, the conservation of the predaceous ant fauna turns out to be 

a desirable, but at the same time challenging task. In this highly anthropized 

environment, ant populations are continuously impacted by the widespread application 

of insecticides used to control D. saccharalis and other sugarcane pests. Further, 

entomopathogenic fungi are used within integrated pest management and Beauveria 

bassiana has proven to be efficient in controlling D. saccharalis. However, a variety of 

previous studies showed, that the control of pest ants, using fungal entomopathogens, 

did not lead to satisfactory results. Thus, the use of B. bassiana could be an interesting 

and sustainable alternative to control D. saccharalis as this control strategy seems to 

preserve the ants.  

In this context, the purpose of the following study was to evaluate the impact 

on D. saccharalis and predatory ant populations after exposure to thiamethoxan + 

lambda-cialotrina, a systemic insecticide, or to B.  bassiana, an entomopathogenic 

fungus. The experiment was conducted under field conditions in two different 

commercial sugarcane plantations located in the state of São Paulo, Brazil. The total 

experimental area of 2.500 m2 was divided into three equal plots, two treatment and 

one control area. The exposure of the insect populations to the treatments occurred by 

terrestrial pulverization, applying the product with the jet directed to the base of the 

plant (70% base / 30% soil), using thiamethoxan + lambda-cialotrina (141 / 106 g L-1) 

or B. bassiana (1 x 1011 conidia mL-1) as a suspension with 150 or 200 L of water, 

respectively. The population dynamics had been observed and assessed during a 

period of 40 to 69 days after application by weekly sampling of ants in pitfall- and 

sardine bait traps, and evaluation of the pest infestation based on the infestation 

intensity index. Further, anthill activity was monitored and assessed in each plot. The 

results showed that both products reduced the pest populations but did not cause a 

direct impact on the populations of predatory ants. Despite this, in all plots, including 



the control, we observed a heavy decline of the ant populations, verified by a 

continuous drop in the number of insects captured in the traps and the reduction of the 

anthill activity. We discussed the biotic and abiotic factors that could have been 

responsible for the population decline of the pest and its natural enemy. To support the 

results of the main experiment, complementary essays had been installed in a third 

experimental area, where the ants had been exposed to the same treatments. After 

application of the products, the area was artificially infested with the pest. The low 

damage incidence observed in all plots suggests predation, particularly as the 

presence of foraging ants had been verified, while looking for incidences of the pest 

on the plants. Hence, we suspect, that the decline of the ant populations in the main 

experiment seems somehow to be related to habitat conditions such as distribution 

and availability of food sources.  

 

Keywords: Predatory ants; Diatraea saccharalis; neurotoxic and systemic insecticides; 

Beauveria bassiana; trophic relationships. 

 

 

  



LISTA DE GRÁFICOS 
 
 

Gráfico 1.  Principais fatores associados ao declínio de insetos (valores em %)....025 
 
 
Gráfico 2. Os 10 principais países em termos de uso de inseticidas em toneladas e 
classificação global em termos de uso em quilogramas por hectare (kg ha-1)..........027 
 
 
Gráfico 3. Evolução do uso de inseticidas em quilogramas por hectare de área 
produtiva em sistema de agricultura intensiva no Brasil, no período de 1990 a 
2018..........................................................................................................................028 
 
 
Gráfico 4. Mortalidade corrigida de lagartas (pré-pupas) de D. saccharalis em nove 
dias após imersão em suspensão de várias concentrações......................................059 
 
 
Gráfico 5. Mortalidade causada por B. bassiana (Bv062) em diferentes espécies de 
Diatraea spp. em concentrações de 1 x 107 conídios mL-1 em laboratório................065 
 
 
Gráfico 6. Mortalidade cumulativa de S. invicta após exposição indireta a três cepas 
de fungos entomopatogênicos em comparação ao controle.....................................084 
 
 
Gráfico 7. Valores médios diários de temperatura, umidade relativa e THI no 
período de 10/09 até 15/12/2020 no local do experimento instalado em Vista Alegre 
do Alto.......................................................................................................................094 
 
 
Gráfico 8. Valores médios diários de temperatura, umidade relativa e THI no 
período de 15/01 até 28/02/2021 no local do experimento instalado em 
Sertãozinho..............................................................................................................095 
 
 
Gráfico 9. Valores médios diários de temperatura, umidade relativa e THI no 
período de 04/01 até 03/02/2021 no local do experimento instalado em Ribeirão 
Preto.........................................................................................................................096  
 
 
Gráfico 10. Evolução das populações de D. saccharalis, em porcentagem média de 
índice de intensidade de infestação (I.I.I.), por diferentes períodos após a aplicação 
dos tratamentos em canavial. Vista Alegre do Alto, SP, 2020...................................102 
 
 
Gráfico 11. Desenvolvimento vegetal da cana-de-açúcar, em número médio de 
entrenós por planta, no ensaio conduzido em Vista Alegre do Alto, SP, 2020...........103 
 



Gráfico 12. Evolução das populações de D. saccharalis, em porcentagem média de 
índice de intensidade de infestação (I.I.I.), por diferentes períodos após a aplicação 
dos tratamentos em canavial. Sertãozinho, SP, 2021...............................................108 
 
 
Gráfico 13. Evolução das populações de formigas predadoras, em número médio de 
formigas capturadas por armadilhas “pitfall” por diferentes períodos após a aplicação 
dos tratamentos em canavial. Vista Alegre do Alto, SP, 2020...................................110 
 
 
Gráfico 14. Evolução das populações de formigas predadoras, em número médio de 
formigas capturadas por armadilhas “pitfall” por diferentes períodos após a aplicação 
dos tratamentos em canavial. Sertãozinho, SP, 2021...............................................111 
 
 
Gráfico 15.  Evolução das populações de formigas predadoras, em número médio de 
formigas capturadas por armadilhas de sardinha por diferentes períodos após a 
aplicação dos tratamentos em canavial. Vista Alegre do Alto, SP, 2020. ..................114 
 
 
Gráfico 16. Evolução de formigueiros baseada no índice de colonização em 
diferentes períodos após a aplicação dos tratamentos em canavial. Vista Alegre do 
Alto, SP, 2020...........................................................................................................117 
 
 
Gráfico 17. Evolução do índice de colonização dos formigueiros originais; 
Tratamento: TMX+LCT. Sertãozinho, SP, 2021........................................................120 
 
 
Gráfico 18. Evolução do índice de colonização dos formigueiros novos; Tratamento: 
TMX+LCT. Sertãozinho, SP, 2021............................................................................120 
 
 
Gráfico 19. Evolução do índice de colonização dos formigueiros originais; 
Tratamento: BB. Sertãozinho, SP, 2021...................................................................120 
 
 
Gráfico 20. Evolução do índice de colonização dos formigueiros novos; Tratamento: 
BB. Sertãozinho, SP, 2021.......................................................................................120 
 
 
Gráfico 21. Evolução do índice de colonização nos formigueiros originais; 
Tratamento: T. Sertãozinho, SP, 2021......................................................................120 
 
 
Gráfico 22. Evolução do índice de colonização nos formigueiros novos; Tratamento: 
T. Sertãozinho, SP, 2021..........................................................................................120 
 
 



Gráfico 23. Evolução de formigueiros (originais e novos) baseada no índice de 
colonização global calculado, em valores absolutos, em diferentes períodos após a 
aplicação dos tratamentos em canavial. Sertãozinho, 2021......................................121 
 
 
Gráfico 24. Número médio de formigas capturadas por armadilha na parte aérea de 
plantas por diferentes períodos nos tratamentos em canaviais. Ribeirão Preto, SP, 
2021..........................................................................................................................125 
 
 
Gráfico 25. Evolução de formigueiros baseada no índice de colonização calculado, 
em valores absolutos, em diferentes períodos após a aplicação dos tratamentos em 
canavial. Ribeirão Preto, SP, 2021............................................................................126 
 
 
  



LISTA DE QUADROS 
 
 
Quadro 1. Configuração do módulo de comunidades que serve de base para as 
análises dos impactos e interações tróficas analisados e discutidos no âmbito dessa 
Dissertação...............................................................................................................032 
 
 
Quadro 2. Detalhes técnicos dos quatro ensaios para avaliar o efeito da presença 
do solo na eficácia do fungo entomopatogênico B. bassiana em três semanas........075 
 
 
Quadro 3. Detalhes técnicos dos ensaios para avaliar a eficácia do fungo B. 
bassiana sobre S. invicta por meio de injeção de conídios nos formigueiros.............079 
 
 
Quadro 4. Localidades nos quais foi conduzido o protocolo 1 e detalhes de cada 
ensaio instalado em diferentes cidades do estado de São Paulo (SP)......................089  
 
 
Quadro 5. Estágio de desenvolvimento e variedades da cana-de-açúcar utilizada 
em cada localidade...................................................................................................090 
 
 
Quadro 6. Relação dos tratamentos aplicados nos ensaios..................................090 
 
 
Quadro 7. Condições climatológicas na data de aplicação dos tratamentos em cada 
umas das localidades...............................................................................................091 
 
 
Quadro 8. Relação das estações meteorológicas, cujos registros de dados foram 
usados para a análise e avaliação das influências climáticas nos resultados dos 
ensaios.....................................................................................................................094  
 
 
Quadro 9. Possíveis motivos que podem explicar a dinâmica populacional de D. 
saccharalis nas três parcelas no experimento conduzido em Vista Alegre do Alto, 
SP.............................................................................................................................107 
 
 
Quadro 10. Características físico-químicas de tiametoxam + lambda-cialotrina.....130 
  



LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. Modelo genérico demostrando o processo de infecção causado por um 
fungo entomopatogênico..........................................................................................058 
 
 
Figura 2. Avaliação do estado de atividade dos formigueiros no canavial de 
Sertãozinho, SP, usando bandeiras de cores diferentes para cada avaliação. Fotos 
tirados em 18/02/2021, ou seja, aos 19 dias após a instalação do ensaio.................119  
 
 
Figura 3. Divisão temporal de trabalho baseado nas alterações comportamentais 
em operárias com envelhecimento, com exemplo em Pheidole dentata (Hymenoptera: 
Formicidae)...............................................................................................................129 
 
 
Figura 4. Resumo dos fatores que determinam a suscetibilidade de formigas 
predadoras ao fungo B. bassiana..............................................................................133 
 
 
Figura 5. Interações tróficas entre as populações inseridas no módulo de 
comunidade definido como base para as análises envolvidas no atual trabalho.......135 
  



LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 1. Efeito de B. bassiana em diferentes concentrações sobre diferentes 
estágios de desenvolvimento de D. saccharalis em laboratório................................062 
 
 
Tabela 2. Efeito da pulverização de várias concentrações de B. bassiana (Bv062) 
em ovos de D. saccharalis e eficácia de três concentrações em condições semi-
campo.......................................................................................................................065 
 
 
Tabela 3. Concentrações e tempos letais de B. bassiana (Bv062) em larvas de 2º 
ínstar de D. saccharalis.............................................................................................065 
 
 
Tabela 4. Metodologias de aplicação e respectivos resultados após exposição de 
S. invicta à B. bassiana por meio de diferentes rotas de exposição...........................069 
 
 
Tabela 5. Porcentagem (%) de operárias e larvas de S. invicta infectadas com B. 
bassiana após ingestão de isca tratada....................................................................070 
 
 
Tabela 6. Concentrações letais de B. bassiana sobre S. invicta em diferentes 
condições, detalhes técnicos e respetivos resultados...............................................071 
 
 
Tabela 7. Porcentagem de formigueiros originais e novos ativos por levantamento 
e parcela e nível de infecção.....................................................................................078 
 
 
Tabela 8. Porcentagem dos formigueiros ativos após injeção das formulações com 
ou sem conídios........................................................................................................080 
 
 
Tabela 9. Escolha preferencial do local de nidificação e mortalidade em rainhas 
fundadoras expostas à várias espécies de fungos....................................................083 
 
 
Tabela 10. Comparações múltiplas (Contrastes de Tukey) entre os efeitos causados 
pelos tratamentos nas populações da praga. GLM com distribuição quase-Poisson 
seguido por um post-hoc Tukey test (p < 0,05). Vista Alegre do Alto, SP, 2020.........102 
 
 
Tabela 11. Duração média (dias) de diferentes fases de D. saccharalis em diferentes 
temperaturas. Dados de laboratório com UR 75 ± 10%; fotofase 14h.......................104 
 
 



Tabela 12. Comparações múltiplas (Contrastes de Tukey) entre os efeitos causados 
pelos tratamentos nas populações da praga. GLM com distribuição quase-Poisson 
seguido por um post-hoc Tukey test (p < 0,05). Sertãozinho, SP, 2021.....................108 
 
 
Tabela 13. Comparações múltiplas (Contrastes de Tukey) entre os efeitos causados 
pelos tratamentos nas populações de formigas capturadas nas armadilhas com 
sardinha. GLM com distribuição binominal negativa seguido por um post-hoc Tukey 
test (p < 0,05). Vista Alegre do Alto, SP, 2020...........................................................114 
 
 
Tabela 14. Número médio de formigas capturadas por armadilha por semana após 
aplicação dos tratamentos em canavial e dados climatológicos durante os dias de 
coleta das amostras em armadilhas de sardinha no ensaio de Sertãozinho, SP, 
2021..........................................................................................................................116  
 
 
Tabela 15. Comparações múltiplas (Contrastes de Tukey) entre os efeitos causados 
pelos tratamentos na atividade dos formigueiros. GLM com distribuição quase-Poisson 
seguido por um post-hoc Tukey test (p < 0,05). Vista Alegre do Alto, SP, 
2020..........................................................................................................................118 
 
 
Tabela 16. Ocorrência da broca-da-cana (OCCana), que é a somatória do número 
de lagartas encontradas dentro e fora dos colmos e de evidências de ocorrência 
(número de folhas raspadas, de tentativas de entrada e de orifícios de entrada), em 
plantas de cana-de-açúcar em diferentes períodos após aplicação dos tratamentos no 
canavial. Ribeirão Preto, SP, 2021............................................................................123 
 
 
Tabela 17. Comparações múltiplas (Contrastes de Tukey) entre os efeitos causados 
pelos tratamentos nas populações de formigas predadoras capturadas em armadilhas 
de sardinha. GLM com distribuição binominal negativa seguido por um post-hoc Tukey 
test (p < 0,05). Ribeirão Preto, SP, 2021...................................................................124  
 
  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

 
AIC Critério de informação de Akaike (Akaike information criterion) 

BB Beauveria bassiana 

Bdentro Número de entrenós brocados 

Bfora Número de lagartas vivas ou mortas encontradas fora dos colmos 

CA Coeficiente angular 

CTC Centro de Tecnologia Canavieira 

CUML Centro Universitário Moura Lacerda 

DAA Dias após aplicação 

df Graus de Liberdade (degrees of freedom) 

DT50 Meia-vida (half life) 

ESALQ Escola Superior de Agricultura “Luíz de Queiroz” 

EUA Estados Unidos da América 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FB Fatores biológicos 

FEP Fungo entomopatogênico 

FL Flórida 

Fmg_N_at Formigueiro novo ativo 

Fmg_N_inat Formigueiro novo inativo 

Fmg_O_at Formigueiro original ativo 

Fmg_O_inat Formigueiro original inativo 

FN Formigueiro novo 

FO Formigueiro original 

Frasp Número de folhas raspadas 

GISD Global Invasive Species Database 



GLM Model Linear Generalizado (Generalized Linear Model) 

GO Goias 

hnp Half normal plot 

I.I.I. Índice de intensidade de infestação 

I.C Índice de colonização 

IC_N Índice de colonização de formigueiros novos 

IC_O Índice de colonização de formigueiros originais 

III_id_max Máximo de dias de vida de uma lagarta de Diatraea saccharalis para 
causar dano visível (I.I.I.) à cana-de-açúcar. 
 

III_id_min Mínimo de dias de vida de uma lagarta de Diatraea saccharalis 
para causar dano visível (I.I.I.) à cana-de-açúcar. 
 

INMET Instituto Nacional de Meteorologia 

ISSG Invasive Species Specialist Group 

K Constante térmica 

LCT Lambda-cialotrina 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MB Metarhizium brunneum 

MC Mudanças climáticas 

MFC Média de formigas capturadas 

MG Minas Gerais  

MIP Manejo Integrado de Pragas 

MS Mato Grosso do Sul 

MT Mato Grosso 

nAChR Receptores nicotínicos de acetilcolina  
(Nicotinic acetylcholine receptors) 
 

Oentr Número de orifícios de entrada concluídas 

OCCana Ocorrências em cana-de-açúcar 

P Poluição 



PE Pernambuco 

PH Perda de habitat 

PLV Pulverização direita da formiga 

PVC Policloreto de vinila 

Qtd. Quantidade 

RIFA Red Imported Fire Ant (Solenopsis invicta) 

SCC Solo ou superfície de placa Petri contaminada com conídios 

SE Erro padrão (Standard error)  

SP São Paulo 

Tar Temperatura do ar 

Temp. Temperatura 

Tentr Número de tentativas de entrada observada nos colmos 

THI Índice Temperatura-Umidade (Temperature-Humidity Index) 

TMX Tiametoxam 

Tb Temperatura base 

Tmax Térmico superior de desenvolvimento 

To Temperatura no ponto de orvalho 

UR Umidade relativa do ar 

USD Dólar dos Estados Unidos (United States Dólar) 

USP Universidade de São Paulo 

UV Radiação ultravioleta 

WHO World Health Organization 

 



LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 

°C Grau Celsius 

µg Micrograma 

cm Centímetro 

cm2 Centímetro quadrado 

cm3 Centímetro cúbico 

CO2 Dióxido de carbono 

DT50  Meia-vida (Half-life) 

g Grama 
h Hora 
ha Hectares 
km Quilômetros 
kPa Quilopascal 
LC50 Concentração letal 50% (lethal concentration 50%) 

LC90 Concentração letal 90% (lethal concentration 90%) 

LT50 Tempo médio para atingir mortalidade de 50%  
(Lethal Time for 50% mortality) 
 

LT90 Tempo médio para atingir mortalidade de 90%  
(Lethal Time for 90% mortality) 
 

m Metro 
m2 Metro quadrado 
min Minuto 
mL Mililitro 
mm Milímetros 
s Segundo 
t Tonelada 

Χ2 Chi-square 

 

  



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO.............................................................................................024 

1.1. Contextualização e justificativa....................................................................024 

1.2. Objetivos......................................................................................................031 

1.3. Abordagem da pesquisa..............................................................................032 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA........................................................................034 

2.1. A praga - A broca da cana-de-açúcar, Diatraea saccharalis  
(Lepidoptera: Crambidae)............................................................................034 

2.1.1. Bioecologia................................................................................................... 34 

2.1.2. Danos e prejuízos causados pela broca-da-cana-de açúcar.......................036 

2.2. Importância de formigas predadoras em cana-de-açúcar............................037 

2.3. Inseticidas sistêmicos: impactos em organismos e ecossistemas................040 

2.3.1. Piretroides....................................................................................................042 

2.3.2. Neonicotinoides............................................................................................ 44 

2.3.2.1. Considerações gerais................................................................................... 44 

2.3.2.2. Modo de ação dos neonicotinoides..............................................................045 

2.3.2.3. Impactos de neonicotinoides sobre formigas...............................................048 

2.3.2.4. Inseticidas sintéticos e sistêmicos e D. saccharalis......................................052 

2.4. Fungos entomopatogênicos (FEP).............................................................. 53 

2.4.1. Uso de fungos entomopatogênicos no controle biológico de pragas............053 

2.4.2. Beauveria bassiana – Características e modo de ação de FEP....................056 

2.4.3. Suscetibilidade da broca da cana-de-açúcar (D. saccharalis)......................059 

2.4.4. Suscetibilidade das formigas predadoras....................................................066 

2.4.5. B. bassiana: interações tróficas e impactos para o controle biológico..........087 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS.............................................................................089 

3.1. Protocolo 1 ..................................................................................................089 

3.1.1. Localidades..................................................................................................089 

3.1.2. Detalhes técnicos do protocolo 1.................................................................090 

3.1.2.1. Delineamento experimental e tratamentos...................................................090 

3.1.2.2. Variáveis de avaliação e amostragem..........................................................091 

3.1.2.3. Dados meteorológicos.................................................................................093 



3.2. Protocolo 2 ..................................................................................................095 

3.2.1. Localidade  ..................................................................................................095 

3.2.2. Detalhes técnicos do protocolo 2 .................................................................095 

3.2.2.1. Delineamento experimental, tratamentos e dados meteorológicos..............095 

3.2.2.2. Variáveis de avaliação e amostragem .........................................................097 

3.3. Análise de dados .........................................................................................099 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO...................................................................101 

4.1. Protocolo 1 ....... ..........................................................................................101 

4.1.1. Populações da broca-da-cana (Diatraea saccharalis)..................................101 

4.1.1.1. Ensaio de Vista Alegre do Alto, SP...............................................................101 

4.1.1.2. Ensaio de Sertãozinho, SP...........................................................................107 

4.1.2. Populações de formigas predadoras no solo................................................109 

4.1.2.1. Ensaio de Vista Alegre do Alto, SP...............................................................109 

4.1.2.2. Ensaio de Sertãozinho, SP...........................................................................110 

4.1.3. Populações de formigas predadoras da parte aérea....................................113 

4.1.3.1. Ensaio de Vista Alegre do Alto, SP..............................................................113 

4.1.3.2. Ensaio de Sertãozinho, SP...........................................................................115 

4.1.4. Formigueiros................................................................................................116 

4.1.4.1. Ensaio de Vista Alegre do Alto, SP...............................................................116 

4.1.4.2. Ensaio de Sertãozinho, SP...........................................................................118 

4.2. Protocolo 2 ..................................................................................................122 

4.2.1. Ocorrência da praga em cana-de-açúcar (OCCana).....................................122 

4.2.2. Populações de formigas predadoras na parte aérea das plantas.................124 

4.2.3. Formigueiros................................................................................................125 

4.3. Impactos dos produtos nas populações de insetos......................................127 

 

5. CONCLUSÕES............................................................................................138 

6. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS……………………………….139 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………….141 

ANEXOS…………………………………………………………………………………...163 
 



 
24 

 
1. INTRODUÇÃO 
1.1. Contextualização e justificativa 
 

Começar essa introdução com uma citação de um dos mais famosos biólogos, 

naturalistas e autores de vários livros best-sellers do mundo, parece ser um começo 

adequado para contextualizar o problema desta pesquisa.  

 
“If all mankind were to disappear, the world would regenerate  
back to the rich state of equilibrium that existed ten thousand  
years ago. If insects were to vanish, the environment would  
collapse into chaos.” 
― E.O. Wilson 

 

Há alguns anos, biólogos e ecólogos alertaram para a perda global de 

biodiversidade em vertebrados terrestres e aquáticos, e a maior parte da atenção 

científica e pública se concentrou em vertebrados mais comuns, particularmente em 

mamíferos e aves. Os insetos eram rotineiramente sub-representados em pesquisas 

de biodiversidade e conservação, apesar da importância primordial deles devido aos 

diversos serviços essenciais que prestam para o bom funcionamento e equilíbrio dos 

ecossistemas (SÁNCHEZ-BAYO; WYCKHUYS, 2019). 

Esses serviços ecológicos englobam polinização, tanto de plantas selvagens 

como de culturas agrícolas, dispersão de sementes, reciclagem de nutrientes no solo, 

além de fornecer uma fonte alimentar rica para níveis tróficos mais elevados e servir 

de inimigo natural para uma ampla gama de pragas agrícolas (HALLMANN et al., 

2017). 

Uma pesquisa conduzida por Ollerton, Winfree e Tarrant (2011) mostrou que 

a maioria das plantas floríferas, tanto de comunidades naturais como de culturas 

agrícolas, é polinizada por insetos, morcegos, pássaros ou outros pequenos 

vertebrados. Estima-se para as zonas temperadas que uma média de 78% da flora 

depende da polinização via animais, enquanto nas regiões tropicais esse valor sobe 

para 94%; corrigindo o fator da diversidade latitudinal, a média global estimada é de 

87,5%.  

Losey e Vaughan (2006) estimam que os quatro serviços (enterro de esterco, 

controle de pragas, polinização e nutrição para outros animais) geram uma redução 

de custo anual de USD 57 bilhões apenas nos EUA, enfatizando que esse valor 
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apenas representa uma parte de todos os serviços prestados por insetos. Nesse 

estudo foram incluídos apenas os serviços prestados por insetos selvagens, excluindo 

polinizadores domesticados para fins comerciais, principalmente abelhas para a 

produção de mel, assim como os valores econômicos gerados por insetos 

artificialmente criados no âmbito de programas de controle biológico. 

O estudo recente de Sánchez-Bayo e Wyckhuys (2019), que englobou 73 

pesquisas de longo-prazo conduzidas globalmente, revela o estado preocupante da 

biodiversidade de insetos no mundo, já que quase metade das espécies estão 

declinando rapidamente e um terço está sob ameaça de extinção.  

O estudo é geograficamente viesado, pois a maioria das pesquisas de longo-

prazo foram conduzidas em países do hemisfério norte (Europa, EUA, Canadá) e, 

portanto, não engloba tendências em regiões tropicais, onde dados históricos sobre a 

biodiversidade de insetos são inexistentes ou incompletos. No entanto, pode-se supor 

que, considerando os principais fatores para o declínio dos insetos conforme mostrado 

no gráfico a seguir (Gráfico 1), a situação e as tendências, especialmente em países 

com agricultura altamente intensificada, são semelhantes. 

 

 
Gráfico 1. Principais fatores associados ao declínio de insetos (valores em %). 
Fonte: Adaptado de SÁNCHEZ-BAYO; WYCKHUYS, 2019, p. 19-20. 
Notas: PH: perda de habitat (49,7%); P: poluição (25,8%); FB: fatores biológicos (17,6%); MC: 
mudanças climáticas (6,9%) 
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Segundo as estatísticas publicadas pela FAOSTAT1, 1.567.682 mil de 

hectares (12%) do total de área terrestre do planeta é dedicado a agricultura intensiva 

(FAO, 2018). Segundo Gibbs et al. (2010), na Europa e na América do Norte, a 

expansão da fronteira agrícola ocorreu principalmente na primeira metade do século 

XX, enquanto na América do Sul, África e Ásia ocorreu principalmente na segunda 

metade do século, devido à Revolução Verde.  

Observando, por exemplo, o Brasil, a Mata Atlântica, que segundo Myers et 

al. (2000) é o quarto mais importante hotspot de biodiversidade, praticamente 

desapareceu, em virtude do avanço da fronteira agrícola na época colonial e da mais 

recente urbanização massiva (RIBEIRO et al. 2011). Segundo Ribeiro et al. (2009), 

apenas 11,7% da sua extensão original ainda permanecem, porém, a maior parte da 

área remanescente é representada por fragmentos pequenos, isolados e muitas vezes 

em estado de degeneração avançado.  No Cerrado, segundo Myers et al. (2000) o 

sexto hotspot de biodiversidade mais importante, a fronteira agrícola avançou durante 

a Revolução Verde, abrindo áreas enormes para o plantio de monoculturas de soja, 

milho e algodão em sistemas de produção altamente industrializados. Não há dúvidas 

que esses avanços, apesar de terem sido importantes para o desenvolvimento 

econômico do país, causaram impactos significantes na biodiversidade, em geral, e 

nas populações de insetos, em específico.  

A expansão industrializada da fronteira agrícola é caracterizada pelo plantio 

de monoculturas geneticamente uniformes e de alto rendimento, pelo uso repetitivo e 

abundante de fertilizantes sintéticos e inseticidas químicos, sendo esses últimos 

muitas vezes aplicados sem as populações de pragas terem atingido um nível de 

controle (BUENO et al., 2019), pela remoção de abrigos como arbustos e árvores para 

promover a mecanização, e pela modificação de cursos de água para facilitar irrigação 

e melhorar a drenagem. Poucas espécies conseguem se adaptar a esses ambientes 

altamente antropizados e tecnificados, o que causou uma simplificação expressiva de 

biodiversidade, entre polinizadores, inimigos naturais e fauna edáfica, criando 

condições favoráveis para o aparecimento de pragas agrícolas nessas monoculturas 

(SÁNCHEZ-BAYO; WYCKHUYS, 2019), principalmente em regiões tropicais, devido 

 
1 http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL 
 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL
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às condições climáticas favoráveis e a falta de invernos rigorosos para quebrar o ciclo 

de reprodução dos insetos.  

O uso global de inseticidas, em 2018, foi de 400.266 toneladas e o Brasil 

assumiu com 60.607 toneladas, o segundo lugar após os EUA, com 65.771 toneladas 

(FAO, 2018) (Gráfico 2). Porém, relacionando o volume de inseticidas aplicado em 

áreas cultivadas em regime de agricultura intensiva, o Brasil ocupa o quinto lugar 

(Gráficos 2 e 3), enquanto o Japão assume a posição de liderança (Gráfico 2).  

 

 
Gráfico 2. Os 10 principais países em termos de uso de inseticidas em toneladas e 
classificação global em termos de uso em quilogramas por hectare (kg ha-1). 
Fonte: Adaptado de Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations 
(2018). 
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Gráfico 3. Evolução do uso de inseticidas em quilogramas por hectare de área 
produtiva em sistema de agricultura intensiva no Brasil, no período de 1990 a 2018. 
Fonte:  Adaptado de Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations 
(2018). 
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Resíduos de inseticidas também são frequentemente encontrados em 

alimentos como frutas, hortaliças e peixes, representando, assim, potenciais riscos 

para a saúde humana (SCOTT et al., 2014; CIMINO et al., 2017). 

Outro problema sério é que a aplicação repetitiva, abundante e 

frequentemente irracional de inseticidas com o mesmo modo de ação exacerba o 

desenvolvimento da resistência de muitas pragas a estes produtos (FURLAN et al., 

2017), além de promover ressurgência de pragas e surtos de pragas secundárias.  

Um exemplo interessante, nesse contexto, é o estudo de Santos et al. (2016), 

que revelou que doses subletais de imidacloprido, um neonicotinoide frequentemente 

usado em tratamentos de sementes pré-plantio, aumentam a fertilidade de fêmeas do 

percevejo-marrom, Euschistus heros (Hemiptera: Pentatomidae), que apesar de terem 

a sua sobrevivência comprometida aumentaram a sua oviposição após exposição a 

doses subletais. Esses resultados podem ajudar a explicar o motivo do surto dessa 

praga observado em plantios de soja em várias regiões do Brasil.  

Nos últimos anos tem-se observado um crescente desenvolvimento da 

resistência de pragas às moléculas recentemente desenvolvidas, nomeadamente as 

da classe dos neonicotinoides, causando falhas no controle de pragas e 

comprometendo, dessa forma, o seu uso (BARZMAN et al., 2015; SIMON-DELSO et 

al., 2015). Muitos dos mecanismos de resistência são comuns em outras classes de 

inseticidas (piretroides, fenilpirazois, inibidores da colinesterase). Assim, o 

desenvolvimento de novos neonicotinoides (sulfoxaflor, flupiradifurona2) ou outras 

moléculas com o mesmo modo de ação não está sendo uma estratégia sustentável 

em médio-longo prazos (FURLAN et al., 2017). 

O futuro do controle químico, que representa uma indústria de enorme 

importância econômica global, está cada vez mais ameaçado pelo surgimento da 

resistência de pragas e pela falta de disponibilidade de novas substâncias ativas 

(BARZMANN et al., 2015).  

Diante desse cenário crítico e extremamente complexo, a necessidade em 

desenvolver estratégias alternativas e sustentáveis de proteção de cultivos está se 

tornando cada vez mais evidente para mitigar os grandes desafios do século XXI, que 

 
2  Flupiradifurona é comercializado como “inseticida butenolida”, porém a sua estrutura química e  
   o seu modo de ação é similiar ao dos neonicotinoides, ambos os inseticidas atuam via ligação  
   agonística ao nAChR do inseto. O mesmo vale para sulfoxaflor. 
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os sistemas globais de alimentos e agricultura enfrentam. Sendo esses, a 

necessidade em providenciar alimentos e outros produtos agrícolas suficientes para 

alimentar a humanidade e atender às crescentes e variáveis demandas globais, e, ao 

mesmo tempo, preservando e aumentando a produtividade e o uso sustentável dos 

recursos naturais disponíveis (FAO, 2018).  

No contexto deste desafio, a utilização de agentes biológicos para o controle 

de pragas abre oportunidades interessantes e promissoras. No Brasil, o uso de 

controle biológico registrou fortes taxas de crescimento nos últimos anos e tem se 

destacado no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para a agricultura tropical.  

Segundo a CropLife, existem hoje no mercado nacional 376 produtos 

registrados para o controle de diversas pragas3. Quase a metade desses produtos foi 

aprovada nos últimos 5 anos. O uso de produtos biológicos (exclusivamente e no 

âmbito de manejo integrado de pragas) abrangeu em 2019 cerca de 23 milhões de 

hectares, englobando várias culturas, e as previsões de crescimento de 15 até 20% 

ao ano, são promissoras (BUENO et al., 2019). 

Não obstante, essa estratégia de controle de pragas engloba uma série de 

desafios enquanto usada em plantios extensos de milhares de hectares de 

monoculturas em regiões tropicais, onde, dependendo da cultura, se realiza mais do 

que uma safra por ano, e os cultivos, ao longo dos seus desenvolvimentos vegetais, 

serão atacados por várias pragas que poderão ocorrer no mesmo ou em diferentes 

estágios fenológicos.  

Considerando que o controle biológico engloba o uso de organismos vivos no 

controle de pragas, o sucesso depende fortemente de metodologias eficientes de 

criação em escala, de logística sofisticada para atender as regiões remotas e de 

metodologias especificas de liberação e aplicação de inimigos naturais. Além disso, é 

necessário um monitoramento contínuo de infestações das pragas, para determinar o 

momento certo de aplicação ou liberação, que por sua vez exige pessoal bem treinado 

(PINTO, PARRA, 2002; BUENO et al., 2019).  

Com esses fatores em mente, entende-se facilmente por que uma grande 

parte dos agricultores brasileiros está convencida de que o uso de inseticidas 

sintéticos é a única solução viável para controlar as infestações de pragas que causam 

 
3 https://croplifebrasil.org/publicacoes/produtos-biologicos-registrados/ 
 

https://croplifebrasil.org/publicacoes/produtos-biologicos-registrados/
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prejuízos significativos às culturas. Isso porque essa metodologia oferece a 

possibilidade de eliminar populações de várias pragas com apenas uma aplicação, o 

que, no caso do controle biológico, em geral, não é possível, devido a especificidade 

da maioria dos agentes. 

Diante dessa situação complexa, entende-se que um dos grandes desafios 

para o controle biológico, no futuro, será, além dos anteriormente mencionados, o 

desenvolvimento de soluções e estratégias ecológica- e economicamente viáveis, que 

vão além da multiplicação em massa e da introdução de um agente eficaz no campo 

para controlar uma praga específica.  

Na liberação ou aplicação de agentes biológicos, que são organismos vivos, 

precisa ser levada em consideração a complexidade da comunidade biológica, seja 

ela benéfica ou praga, que já coexiste nos agroecossistemas, principalmente no que 

diz respeito às diversas relações tróficas existentes entre essas comunidades (BRITO; 

VÁZQUEZ; ALFONSO-SIMONETTI; 2019). 

 

1.2. Objetivos 
 

Diante do problema apresentado no ponto anterior, o presente trabalho teve 

como objetivos avaliar o quanto as populações de pragas e insetos benéficos em um 

canavial são impactados pela aplicação de inseticidas químicos, como tiametoxam + 

lambda-cialotrina, ou agentes biológicos, como Beauveria bassiana 

(Deuteromycotina: Hyphomycetes), e como essas aplicações afetam as interações 

tróficas nessa comunidade biológica, considerando também as condições climáticas 

locais. 

Além disso, busca entender em que medida os resultados podem formar a 

base para o desenvolvimento de uma solução integrada e ecológica- e 

economicamente viável de controle biológico em cana-de-açúcar, que também 

considera insetos benéficos naturalmente existentes nos canaviais, sendo, dessa 

forma, uma alternativa sustentável para substituir ou reduzir o uso de inseticidas 

químicos. 
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1.3. Abordagem da pesquisa 
 

Apesar de que se trata de uma monocultura, caracterizada por uma 

comunidade vegetal uniforme, com exceção de algumas plantas daninhas que não 

foram controladas, a complexidade da comunidade biológica em um canavial é 

razoavelmente alta. Vários artrópodes, algumas pragas e outros seus inimigos 

naturais, além de microrganismos, coexistem nesse habitat.  

A tentativa de abordar todas as interações tróficas existentes engloba o risco 

de perder o foco nos processos chaves, cujas dinâmicas pretende-se avaliar. A fim de 

reduzir a complexidade, Holt (2009) e Holt e Hochberg (2001) sugeriram o foco nas 

interações significantes entre uma quantidade pequena de espécies (entre 3 e 6) que 

interagem em módulos de comunidades definidos. Diante disso, foram isoladas tanto 

as espécies-chave como as substâncias que interferem nas suas interações. A função 

e interação de cada elemento é detalhada no quadro a seguir (Quadro 1).  

 

Espécie Função Interação Nota 

Cana-de-açúcar Cultivo 
comercial   

Broca-da-cana  
(D. saccharalis) Praga-chave Se alimenta da cana-

de-açúcar. 
Causa prejuízos comerciais 
significantes ao produtor. 

Formigas predadoras Inimigo natural 

Se alimenta de ovos 
e lagartas de 
primeiros ínstares da 
broca-da-cana. 

Predadora generalista, voraz 
e altamente adaptada para 
sobreviver em ambientes 
antropizados. 
Ocorre naturalmente nos 
canaviais, ou seja, é um 
inimigo natural disponível com 
custo “zero”. 

Beauveria bassiana  
Inimigo natural 
e agente 
biológico 

Fungo 
entomopatogênico 
que causa 
mortalidade em vários 
hospedeiros. 

Fungo generalista e 
facultativo com potencial de 
causar infecções tanto na 
broca-da-cana como nas 
formigas predadoras. 

Tiametoxam + lambda- 
cialotrina 

Inseticida 
sistêmico de 
contato e 
ingestão  

Causa mortalidade e 
efeitos subletais em 
insetos. 

Substância sintética, não 
seletiva e altamente tóxica 
para insetos, composto pelos 
grupos químicos de 
neonicotinoides e piretroides. 

Quadro 1. Configuração do módulo de comunidades que serve de base para as 
análises dos impactos e interações tróficas analisados e discutidos no âmbito dessa 
Dissertação. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Entende-se que, de um ponto de vista ecológico, o inseticida não deveria 

constar em um módulo de comunidades. Não obstante disso, foi incluído a fim de 

simplificar a sistematização do conceito.  

A avaliação dos impactos causados nesses insetos, que foram expostos aos 

produtos artificialmente introduzidos na comunidade, foi realizada por meio de ensaios 

de campo, cujos detalhes constam no item 3 (material e métodos) desse trabalho. 

Foram avaliados além de impactos diretos, eventuais efeitos nas interações tróficas 

entre as espécies. Como o fator clima é uma variável que influencia tanto a bioecologia 

dos insetos como a eficácia dos produtos, considerou-se, nessas avaliações, também 

os dados climatológicos locais no decorrer dos ensaios. 

Em paralelo, foi efetuada uma revisão de literatura a fim de obter informações 

adicionais que agregam à explicação, com base em resultados de pesquisas 

nacionais e internacionais, a) fatos importantes sobre a bioecologia da praga e seus 

inimigos naturais; b) aspectos comportamentais, especialmente aqueles relacionados 

às sociedades de insetos sociais; c) parâmetros químicos e fisiológicos e potenciais 

riscos ecológicos, causados pelos inseticidas aplicados no experimento; d) aspectos 

relacionados com a atuação de fungos entomopatogênicos e a suscetibilidade tanto 

da broca-da-cana como das formigas, ajudando, dessa forma, na interpretação dos 

resultados obtidos por meio dos ensaios de campo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
2.1. A praga - a broca-da-cana-de-açúcar, Diatraea saccharalis  

(Lepidoptera: Crambidae) 
2.1.1. Bioecologia 

 

D. saccharalis, conhecida como a broca-da-cana-de-açúcar, é uma das 

pragas-chaves da cana-de-açúcar nas Américas (BOTELHO, 1992). No Brasil, o 

inseto ocorre em todas as regiões onde essa cultura tem expressão, se alimentando 

não apenas da cana-de-açúcar, mas também do milho, sorgo e arroz, causando 

prejuízos economicamente significativos (PINTO; GARCIA; OLIVEIRA, 2006; SOLIS; 

METZ, 2016). 

A broca-da-cana é um lepidóptero de hábitos noturnos com ciclo de vida 

holometábolo, cuja duração depende das condições climáticas, principalmente 

temperatura e umidade relativa (MELO; PARRA, 1988; PINTO; RODRIGUES; OLIVA, 

2018). As tabelas mostrando o ciclo de vida de D. saccharalis em diferentes 

temperaturas (MELO; PARRA, 1988; GEREMIAS, 2013) em condições de laboratório 

podem ser consultadas no anexo (ANEXO A), pois serão essenciais para a 

interpretação dos resultados obtidos em campo discutidos na seção 4 desse trabalho.  

Nesse contexto, vale a pena salientar que ensaios conduzidos em laboratório 

ocorrem sempre em um ambiente controlado com condições (temperatura, UR e 

fotofase) geralmente constantes que imitam apenas parcialmente as condições 

encontradas no campo. Além disso, as condições ambientais geralmente medidas em 

estações meteorológicas no campo podem não refletir o microclima encontrado no 

interior do canavial, que apresenta temperaturas menores e umidades relativas 

maiores comparando com as condições no exterior (ANGELOCCI et al., 1996; IVAN, 

2018; PINTO; RODRIGUES; OLIVA, 2018). 

Após emergirem, as fêmeas levam de um até dois dias para começar a 

ovipositar (MELO; PARRA, 1988). Ao longo da sua vida de adulto cada fêmea deposita 

entre 300 e 780 ovos, colocando-os de forma agrupada (5 a 50 ovos por postura) 

(PARRA; MIHSFELDT, 1992; PARRA et al., 1999) nas folhas verdes, tanto na face 

superior como inferior do limbo foliar (FUCHS; HARDING, 1978; HAMM et al., 2012). 

Baixas umidades causam ressecamento dos ovos, comprometendo, dessa forma, a 

sua sobrevivência (PARRA et al, 1999; PINTO; GARCIA; OLIVEIRA, 2006). 
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Após a eclosão, as larvas ficam expostas na planta, raspando as folhas, 

alimentando-se da nervura central, fazendo galerias nas bainhas das folhas e 

caminhando em direção ao colmo. Ao fim do segundo ínstar larval começam a 

penetrar e perfurar o colmo pela região do nó próximo às gemas (PINTO; GARCIA; 

OLIVEIRA, 2006).  

Entrando no colmo, a lagarta caminha em direção ao palmito, formando 

galerias longitudinais e transversais até entrar na fase pupal. Podem entrar no colmo 

e sair, perfurando outro entrenó acima ou abaixo do anterior, o que acontece 

principalmente no caso em que a sua galeria fica inundada com água de chuva 

(BOTELHO; MACEDO, 2002). Durante a fase larval, o lepidóptero passa por cinco a 

seis ínstares (MELO; PARRA, 1988), medindo no final dessa fase cerca de 25 mm. 

Antes de entrar na fase pupal a lagarta abre um orifício, que serve de saída para os 

adultos, fechando-o com fios de seda e restos de alimentação (PINTO; GARCIA; 

OLIVEIRA, 2006). 

Os adultos emergem em momentos distintos, sendo os machos os primeiros, 

saindo da sua fase pupal entre 2 e 5 dias antes das fêmeas. A longevidade dos adultos 

é de 8 a 16 dias, sendo as fêmeas mais longevas do que os machos (MELO; PARRA, 

1988; PINTO; RODRIGUES; OLIVA, 2018).  

D. saccharalis passa por quatro a cinco gerações por ano (SGRILLO, 1979; 

MELO; PARRA, 1988), sendo a sua densidade populacional maior durante os meses 

de verão (SILVEIRA NETO; CARVALHO; PARANHOS, 1968; CARBOGNIN, 2016), 

principalmente em virtude das condições climáticas mais favoráveis ao 

desenvolvimento da praga (PINTO; RODRIGUES; OLIVA, 2018). Os primeiros 

ataques ocorrem na fase de perfilhamento, após a formação dos primeiros entrenós 

basais, ou seja, a partir do terceiro mês após o plantio ou corte da cana. 

A maior parte dos inseticidas químicos não tem apresentado resultados 

satisfatórios no controle desse inseto, pois o comportamento críptico dessa praga, que 

passa a maior parte da sua fase larval no interior do colmo, a torna um alvo difícil para 

a maioria dos inseticidas (PAULI et al., 2018), com exceção aos sistêmicos, como 

neonicotinoides, que enquanto aplicados em doses adequadas na soqueira ou no 

sulco serão translocados pela planta, agindo no tecido vegetal por bastante tempo.  
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2.1.2. Danos e prejuízos causados pela broca-da-cana 
 

D. saccharalis causa danos direitos e indiretos na cana-de-açúcar, sendo os 

primeiros caracterizados pelas construções de galerias no interior dos colmos, perda 

de peso do colmo, perfilhamento lateral, enraizamento aéreo e “coração-morto” (morte 

da gema apical) (BOTELHO; MACEDO, 2002; PINTO; GARCIA; OLIVEIRA, 2006. 

DINARDO-MIRANDA et al., 2013).  

Os danos indiretos são provocados por fungos das espécies Colletotrichum 

falcatum (Glomerellales: Glomerellaceae) e Fusarium moniliforme (Hypocreales: 

Nectriaceae) que penetram os entrenós pelos orifícios abertos pela lagarta causando 

infecções fúngicas, doenças popularmente chamadas de podridão-vermelha e 

fusariose, respectivamente (PINTO; GARCIA; OLIVEIRA, 2006; DINARDO-MIRANDA 

et al., 2013).  

A infecção patogênica causa inversão de sacarose armazenada na planta o 

que resulta em perda de produção no processo de transformação, principalmente 

devido à contaminação do caldo que compromete a fermentação alcoólica e à 

dificuldade de cristalização do açúcar (PINTO; GARCIA; OLIVEIRA, 2006; DINARDO-

MIRANDA et al., 2012).  

Estima-se os danos causados pela praga através do índice de intensidade de 

infestação (I.I.I.) que pode ser determinado por meio de duas metodologias. A primeira 

alternativa será via captura semanal de machos da praga com armadilhas de fêmeas 

virgens de D. saccharalis. 20 machos capturados por semana e armadilha 

representam um I.I.I. de 1%. Detalhes sobre o uso dessa técnica podem ser obtidos 

em Pinto, Rodrigues e Oliva (2018). 

A segunda alternativa é via análise direta dos colmos, coletando-se 20 colmos 

por hectare. Abrindo longitudinalmente os colmos serão contados o número total de 

entrenós assim como os entrenós brocados. O I.I.I. representa a porcentagem dos 

entrenós brocados em relação ao total de entrenós (SILVA et al., 1997; PINTO, 2019). 

Dependendo da variedade da cana-de-açúcar, a média de perdas a cada 1% 

de I.I.I. é de 1,14% na produção agrícola, adicionando as perdas no processamento 

industrial de 0,42% na produção de açúcar e 0,21% na produção de etanol. Estas 

perdas são equivalentes a uma redução de 2,53% na margem de contribuição agrícola 
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e 2,05% na margem de contribuição industrial (CTC, 2007a, 2007b; DINARDO-

MIRANDA, 2008). 

 

2.2. Importância de formigas predadoras em cana-de-açúcar 
 

Individualmente insignificantes, impressionam pela sua abundância e 

dominância ecológica. Formigas são encontradas em quase toda parte do mundo, 

porém pouca atenção é dada a elas. Quando atraem atenção, é principalmente 

quando fornecem desserviços caros no seu caráter de pragas agrícolas ou urbanas, 

como por exemplo as formigas cortadeiras dos Atta spp. e Acromyrmex spp. 

(Hymenoptera: Formicidae) (FLEIG-DIEHL et al. 1992; LOPEZ; ORDUZ, 2002; 

CARDOSO et al. 2012) ou como espécies exóticas invasoras como Solenopsis invicta 

(Hymenoptera: Formicidae) (WILLIAMS et al., 2003; WETTERER; DAVIS Jr., 2010; 

WANG et al., 2020; CABI, 20214) ou Linepithema humile (Hymenoptera: Formicidae) 

(BLIGHT et al., 2010; BERVILLE et al., 2013; BARBEIRI et al., 2013; 

BERTELSMEIER, 2014; CABI, 20215) em diversas partes do mundo.  

Diante disso, entende-se por que as formigas, em comparação com outros 

insetos sociais, em particular as abelhas, basicamente não recebem atenção no 

âmbito das discussões sobre os impactos letais e subletais causados por inseticidas 

sistêmicos em insetos sociais e outros artrópodes não-alvos. 

Porém, as formigas merecem atenção, principalmente por serem 

responsáveis por uma ampla gama de serviços essenciais para todo o ecossistema, 

e para agroecossistemas em especial (DRUMMOND; CHOATE, 20116; TORO; 

RIBBONS; PELINI, 2012). Elas impactam a distribuição, evolução e densidade 

populacional de inúmeros plantas e animais. As operárias forrageiras são necrófagas 

e predadoras de outros insetos, muitas vezes consideradas pragas agrícolas e 

urbanas, e pequenos invertebrados (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). No entanto, seu 

potencial como inimigos naturais para pragas de insetos agrícolas ainda é 

inexplorado, subestimado e, consequentemente, subutilizado.  

 
4 https://www.cabi.org/isc/datasheetreport/50569 
5 https://www.cabi.org/isc/datasheetreport/30839 
6 Um resumo de pesquisas citando os benefícios das formigas em agroecossistemas com base em 
  estudos realizados nos EUA pode ser encontrado em Drummond, Choate (2011, p. 162). 
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Ao carregar sementes para alimentação às colônias, e perdendo algumas no 

meio do caminho, as formigas são responsáveis pela dispersão de muitas espécies 

da flora. Além disso, desempenham um papel importante para a saúde do solo, pois 

construindo os seus ninhos subterrâneos, elas movem grandes quantidades de terra, 

até mais do que as minhocas, e fazem, assim, circular grandes quantidades de 

nutrientes vitais (HÖLLDOBLER; WILSON, 1994; DRUMMOND; CHOATE, 2011; 

TORO; RIBBONS; PELINI, 2012). 

Formigas são altamente sociais (eussociais). Isso significa que as suas 

sociedades (colônias), muitas vezes chamadas superorganismos, combinam as 

seguintes três características: a) elas vivem em sistemas de castas complexas, 

divididas em uma real reprodutiva (rainhas) e uma operária não reprodutiva, e 

empregam uma divisão de trabalho bem-organizada; b) duas ou mais gerações de 

adultos coexistem na mesma colônia; c) a casta não reprodutiva cuida da progênie 

(HÖLLDOBLER; WILSON, 2008). Formigas mostram comportamentos altruístas e 

usam uma ampla gama de semioquímicos (feromônios) em um sistema de 

comunicação sofisticado. (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). 

Taxonomicamente as formigas são classificadas na família de Formicidae, 

dentro da ordem Hymenoptera. A diversidade de formigas é enorme. Baseado na 

publicação mais recente do site AntWiki7 foram identificadas, cientificamente, 13.973 

espécies de 340 diferentes gêneros, que por sua vez são agrupados em 17 

subfamílias, e ainda existem espécies desconhecidas.  

A diversidade abundante desses insetos está refletindo no sucesso de 

evolução dessas criaturas que exploraram os mais diversos habitats. Algumas 

espécies de formigas se adaptaram muito bem até mesmo aos habitats mais 

antropizados e perturbados, como calçadas urbanas ou monoculturas agrícolas 

altamente tecnificadas, como, por exemplo, os canaviais. 

Baseado em pesquisas conduzidas por Rossi e Fowler (2004), os gêneros 

Pheidole spp., Solenopsis spp., Dorymyrmex spp., Crematogaster spp., (Subfamília 

Mymicinae), Brachymyrmex spp. (Subfamília Formicinae) e Ectatomma spp. 

(Subfamília Ponerinae) são os das formigas predadoras (BACCARO et al., 2015) mais 

abundantes nos canaviais brasileiros, particularmente no estado de São Paulo. Santos 

 
7 https://www.antwiki.org/wiki/Welcome_to_AntWiki 
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(2012), ao analisar a mirmecofauna em um canavial perto de Recife (PE), coletou 

amostras similares.  

Esses gêneros constroem os seus ninhos subterrâneos no solo, adotaram 

uma dieta generalista e desenvolveram diversas estratégias comportamentais, como 

eficiência em fazer recrutamento, agressividade em forragear, poliginia, capacidade 

em mudar rapidamente toda a colônia do local ou criar ninhos secundários. Essas 

estratégias as permitem sobreviver em ambientes altamente antropizados, além de se 

recuperarem relativamente rápidas após terem as suas populações diminuídas em 

virtude das diversas práticas agrícolas que ocorreram ao longo do ano-safra 

(SANTOS, 2012). 

Nos canaviais, as formigas desempenham um papel importante no controle 

de D. saccharalis, pois se alimentam de ovos e larvas de primeiros ínstares dessa 

praga. Porém, existem até hoje poucos estudos publicados visando como essas 

predadoras poderiam ser incorporadas sistematicamente em programas de controle 

biológico de pragas da cana-de açúcar (ROSSI; FOWLER, 2004).  

Segundo Reagan et al. (1972), observou-se um aumento triplo das 

populações de D. saccharalis em canaviais na Louisiana (EUA), após diminuição das 

populações de S. invicta no âmbito de programas de erradicação da espécie, 

considerada exótica invasora nos EUA, usando inseticidas organoclorados. 

Rossi e Fowler (2000) evidenciaram a importância de S. invicta como 

predadora de larvas de D. saccharalis em condições de campo por meio de infestação 

artificial de plantas em parcelas com e sem supressão prévia de formigas com 

inseticidas. O experimento mostrou uma redução significativa das populações de D. 

saccharalis nas parcelas sem supressão de formigas.  

Para avaliar uma alternativa economicamente viável no controle de D. 

saccharalis, Rossi e Fowler (2002) conduziram outro experimento que consistiu em 

um aumento artificial das populações de S. invicta em canaviais, transferindo colônias 

maduras de outras localidades. O ensaio não atingiu o resultado esperado. Suspeita-

se que isso se deve a mortalidade das colônias por falta de transferência das rainhas, 

assim como devido ao deslocamento natural das colônias, uma prática 

frequentemente adotada por S. invicta especialmente após perturbações. 

Um experimento conduzido por Harvey e Eubanks (2003) avaliou a eficácia 

de S. invicta no controle de duas pragas-chave de couve (Brassica oleracea) nos EUA, 
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uma delas Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae), e várias espécies de vaquinhas 

(Coleoptera: Chrysomelidae). Os ensaios foram instalados em ambientes diferentes, 

um sistema de monocultura e outro com adubo verde (trevo branco) plantado nas 

entrelinhas, a fim de observar como a complexidade do habitat afeta a eficiência das 

formigas como agentes biológicos. 

O experimento revelou que a presença das formigas reduziu 

significativamente as populações de ambas as pragas, o que resultou em aumento de 

produtividade da couve. A predação foi mais rápida e mais eficiente nas parcelas com 

adubo verde, apesar de que as abundâncias de formigas foram 23% menores quando 

comparadas com a monocultura. Porém, a produtividade da couve nas parcelas com 

adubo verde tendeu a ser menor. Segundo os pesquisadores, isso se deve ao fato de 

que o adubo verde foi incluído para simular um habitat mais complexo e não para 

melhorar a composição do solo, entrando assim em competição com a cultura.  

 

2.3. Inseticidas sistêmicos: impactos em organismos e ecossistemas 
 

Em países da Europa, EUA e, mais recentemente, também da Ásia, a pressão 

da população por uma agricultura mais ecológica, protegendo os recursos naturais, 

vem aumentando significativamente nos últimos anos. Nesse contexto, as discussões 

referentes ao uso excessivo de inseticidas químicos na agricultura intensiva vêm 

crescendo constantemente. Os inseticidas dos grupos químicos dos neonicotinoides, 

piretroides e fenilpirazóis (fipronil) estão no foco desses debates (BONMATIN et al., 

2014; PISA et al., 2015 e 2017). 

A fim de não ir além do escopo deste trabalho, serão abordados apenas o 

modo de ação e os impactos causados pelos dois grupos químicos que compõem o 

inseticida utilizado no ensaio em campo, nomeadamente o Engeo PlenoTM S. 

Engeo PlenoTM S é um inseticida sistêmico de contato e ingestão composto 

por dois grupos químicos, nomeadamente tiametoxam (TMX) e lambda-cialotrina 

(LCT), que pertencem aos grupos químicos dos neonicotinoides e piretroides, 

respectivamente. O produto foi desenvolvido e registrado pela empresa multinacional 

Syngenta e está sendo comercializado globalmente.  

Nas culturas da soja e do milho o produto é amplamente usado para controlar 

várias espécies de percevejos, porém, segundo o fabricante, ele promete também alta 
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eficácia contra insetos mastigadores e desfolhadores, como diversas espécies de 

lepidópteros, ou seja, considerado a sua composição química e ação sistêmica, o 

produto, parece uma opção tecnicamente viável também para a broca-da-cana.  

No Brasil, o produto tem registro para o controle de D. saccharalis. Segundo 

a bula, registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sob 

nº 061058, o fabricante recomenda o uso do produto quando o nível de infestação 

atingir entre 3 e 5% dos colmos, com presença de lagartas vivas, antes de elas 

penetrarem no colmo, ou seja, quando as lagartas estiverem em estádio de 

desenvolvimento entre o 2º e 3º ínstar.  

Porém, vale salientar que inseticidas neurotóxicos dos grupos químicos dos 

neonicotinoides e piretroides, geralmente mostram baixa seletividade aos parasitoides 

de larvas Cotesia spp. (Hymenoptera: Braconidae) (MATIOLI; ZANARDI; 

YAMAMOTO, 2019) e de ovos Trichogramma spp. (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae) (PREETHA et al., 2009; CLOYD; BETHKE, 2011; COSTA et al., 

2014; JIANG et al., 2019), sendo Trichogramma galloi e Cotesia flavipes amplamente 

usados em programas de controle biológico da broca-da-cana (PINTO; TRUJILLO, 

2019).  

Tiametoxam + lambda-cialotrina (TMX + LCT) causou mortalidade de 100% 

em C. flavipes após exposição de fêmeas recém-eclodias à uma superfície 

contaminada. O efeito residual se manteve mesmo 30 dias após aplicação, causando 

mortalidades de 30% (MATIOLI; ZANARDI; YAMAMOTO, 2019). Segundo Costa et 

al. (2014), o inseticida causou efeitos transgeracionais expressivos em T. galloi após 

exposição dos estágios ovo-larval, pré-pupal e pupal. Narazaki (2019) verificou 100% 

na redução do parasitismo após imersão dos ovos de D. saccharalis ao TMX + LCT, 

além de causar mortalidades de 79% em fêmeas de T. galloi. Telenomus podisi 

(Hymenoptera: Platygastridae), um parasitoide de ovos de Euschistus heros, teve a 

sua capacidade de parasitismo reduzido após ser exposto ao TMX + LCT (PAZINI et 

al., 2017), e adultos de Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae) (BELOTI et al., 

2015) sofreram mortalidades consideráveis (87,4%) após exposição.  

Na cana-de-açúcar, o Engeo PlenoTM S promete alta eficácia contra adultos e 

ninfas de pragas mastigadoras, como o gorgulho-da-cana [Sphenophorus levis 

(Coleoptera: Curculionidae)] e o besouro-rajado [Metamasius hemipterus (Coleoptera: 
 

8 Bula: https://www.syngenta.com.br/sites/g/files/zhg256/f/engeo_pleno_2.pdf?token=1601413863 
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Curculionidae)], assim como insetos sugadores, como as cigarrinhas-das-raízes 

[Mahanarva spp. (Hemiptera: Cercopidae)]. No caso do controle de pragas do solo, o 

produto é geralmente aplicado sobre o solo, no sulco de plantio sobre as mudas (cana-

planta) ou logo após corte com implemento cortador de soqueiras (cana-soca). No 

controle das cigarrinhas-das-raízes, as aplicações são foliares na fase do 

perfilhamento (PRECETTI; ARRIGONI, 1990; MACEDO; GARCIA; BOTELHO, 2006).  

Como as populações da cigarrinha-das-raízes e da broca-da-cana ocorrem 

em períodos similares, espera-se um efeito de controle simultâneo das pragas com 

apenas uma aplicação (“aplica um, mata dois”) e, consequentemente, uma redução 

no custo do manejo de pragas. 

Porém, a viabilidade financeira da estratégia de manejo deveria ser avaliada 

num contexto mais amplo, incluindo o nível de infestação de cada população, 

seletividade do produto para inimigos naturais e efeitos colaterais a longo prazo entre 

outros.  

 

2.3.1. Piretroides  
 

Problemas associados com o amplo uso de organofosforados e carbamatos, 

como resistência de pragas (DENHOLM et al., 1998; ALYOKHIN et al., 2008), 

ressurgimento de pragas (HARDIN, 1995; DUTCHER, 2007; CHINTALAPATI et al., 

2016) e surtos de pragas secundárias, bem como as preocupações com a alta 

toxicidade para invertebrados benéficos e mamíferos (MINEAU et al., 1999; 

FLEISCHLI et al., 2004; SÁNCHEZ-BAYO, 2011; GUPTA; MILATOVIC, 2012), têm 

reduzido progressivamente a disponibilidade dessas substâncias em muitos países 

desenvolvidos (FURLAN et al., 2017). 

Os piretroides foram introduzidos no mercado, para substituir esses grupos de 

inseticidas, principalmente em virtude da sua baixa toxicidade para mamíferos 

(GAMMON; CHANDRASEKARAN; ELNAGGER, 2012). Porém, a sua alta toxicidade 

para insetos e, sendo assim, o seu impacto sobre os inimigos naturais de diversas 

pragas, com consequentes riscos de surtos de pragas secundárias, comprometeu a 

confiança do seu uso em programas de manejo integrado de pragas (MIP) (FURLAN 

et al., 2017). 
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O resumo a seguir é baseado no artigo de He et al. (2008), Katagi (2011) e 

Maund et al. (2011), e fornece uma breve visão geral sobre os aspetos químicos, 

toxicológicos e impactos ambientais de piretroides em geral e da lambda-cialotrina em 

especial. 

Lambda-cialotrina (LCT) é um inseticida do grupo de piretroides, que por sua 

vez é análogo químico sintético das piretrinas. Piretrinas são compostos naturais 

produzidos nas flores dos crisântemos (Chrysanthemum cinerariaefolium). Desde o 

início dos anos 1980, os inseticidas contendo piretroides têm sido amplamente usados 

para controlar pragas agrícolas e urbanas.  

A substância não é facilmente volatilizada na atmosfera. As propriedades e os 

indicadores físicos, químicos e de meio-ambiente de LCT indicam que o produto é 

lipofílico, tem baixa solubilidade em água e, sendo assim, um baixo potencial de 

lixiviação, porém, é rapidamente adsorvido aos solos e sedimentos, especialmente no 

caso em que o solo contém alto teor de matéria orgânica. O produto tem alta 

estabilidade ambiental e a sua permanência no solo, dependendo do tipo e estrutura, 

temperatura, radiação solar e umidade, é em média de 1,3 semanas (DT50) e 14,5 

semanas (DT90). Os primeiros piretroides mostraram baixa fotoestabilidade, porém 

essa deficiência foi melhorada no desenvolvimento das moléculas mais recentes.  

Piretroides tendem a ser não seletivos, representando assim um potencial 

risco para insetos não-alvos. LCT é altamente tóxico para insetos e organismos 

aquáticos, em particular larvas de insetos aquáticos, peixes e anfíbios. Ligados às 

partículas de solo, em virtude da erosão e do escoamento superficial (run-off), a 

substância entra nos cursos d’água e lagos, representando, assim, um risco para a 

fauna aquática. Pesquisas recentes revelaram que resíduos de piretroides estão 

sendo frequentemente encontrados em sedimentos de cursos de água e lagos 

adjacentes às zonas agrícolas.  

Devido à natureza lipofílica dos piretroides, as substâncias são prontamente 

absorvidas por membranas e tecidos biológicos. Na sua ação como inseticida de 

contato, LCT penetra na cutícula do inseto, interrompendo a condução elétrica em 

minutos ao se ligar a uma proteína que regula a abertura e fechamento do canal de 

sódio, bloqueando, dessa forma, o seu fechamento, o que resulta em estimulação 

nervosa contínua, perda de controle do sistema nervoso, tremores e paralisia, levando 

o inseto a morte em poucos minutos (efeito “knockout”). 
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Entretanto, devido ao uso excessivo, diversos insetos desenvolveram 

resistências contra piretroides e com o lançamento de neonicotinoides, os piretroides 

perderam alguma participação no mercado (SIMON-DELSO et al., 2015; JESCHKE et 

al., 2011). 

Recentemente, foram lançadas combinações de neonicotinoides com 

piretroides, para ampliar o espectro/portfólio de inseticidas neonicotinoides 

combinando diferentes características tóxicas e modos de ação para obter efeitos 

aditivos, aumentando assim a eficácia dos produtos, além de repor inseticidas 

classificadas no WHO como Classe 1a -extremamente tóxicos e 1b - altamente tóxicos 

(JESCHKE et al., 2011; WHO, 2019). 

 

2.3.2. Neonicotinoides 
2.3.2.1. Considerações gerais  
 

Os primeiros inseticidas neonicotinoides foram introduzidos no mercado no 

início dos anos 1990. Hoje, formam o grupo de inseticidas mais usados globalmente, 

com uma participação no mercado acima de 25% (MENZEL; TISON, 2019). 

Na agricultura e silvicultura, são usados principalmente em forma de 

aplicações profiláticas por meio de tratamento de sementes (seed-dressing, seed-

coating), de pulverizações foliares e aplicações no solo (drench), mas também como 

injeção direta no tronco de árvores comerciais e de paisagismo urbano, entre outros. 

Além disso, são usados no controle de pragas urbanas (baratas, formigas, cupins), 

em aplicações veterinárias (contra pulgas e carrapatos em animais domésticos e de 

estimação) e na piscicultura (SIMON-DELSO et al., 2015). Estima-se que as 

aplicações via tratamento de sementes e injeções no solo correspondem à 60% do 

total de uso global (JESCHKE et al., 2011).  

Neonicotinoides são solúveis em água e, sendo assim, podem ser facilmente 

absorvidos pelas raízes e translocados pelo tecido vascular e folhas. Uma vez dentro 

da planta tornam-se sistêmicos, protegendo a planta contra insetos herbívoros 

(WOOD; GOULSON, 2017). A persistência no tecido vegetal, assim como o grau de 

toxicidade, depende da metodologia de aplicação, do tipo de planta, do seu estádio 

fenológico e da dose aplicada (SIMON-DELSO et al., 2015).  
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Em geral, a aplicação direto no solo (drench) e aplicações foliares resultam 

em uma concentração maior do ingrediente ativo no tecido vegetal do que as 

aplicações profiláticas via tratamento de sementes (PISA et al., 2015). 

Pesquisas mostraram que apenas aproximadamente 5% do ingrediente ativo 

é absorvido pelas plantas e o resto é disperso amplamente no meio ambiente. Desde 

meados dos anos 2000, há uma preocupação crescente referente aos impactos 

colaterais causados por neonicotinoides no meio ambiente e em organismos não-

alvos (WOOD; GOULSON, 2017).  

As características dos neonicotinoides aumentam o risco de contaminação do 

meio ambiente e a exposição dos organismos não-alvos, causando impactos letais e 

subletais em várias espécies. A contaminação ambiental ocorre por diferentes rotas, 

incluindo poeira gerada durante a semeadura de sementes tratados, contaminação e 

acúmulo em solos aráveis, escoamento para cursos de água e absorção de inseticidas 

por plantas não-alvos (BONMATIN et al., 2014). 

A persistência dos neonicotinoides no solo depende do tipo do solo (textura e 

teor de matéria orgânica), radiação solar, temperatura, umidade e pH do solo. Em 

regiões tropicais, as meias-vidas (DT50) no solo, em geral, são mais curtas do que em 

regiões temperadas, em virtude de mais horas de sol, maior intensidade de radiação 

solar e de temperaturas mais altas (BONMATIN et al., 2014). 

As propriedades sistêmicas dos neonicotinoides em combinação com as 

aplicações profiláticas consecutivas, criam forte pressão de seleção nas populações 

de pragas, acelerando, assim, a evolução da resistência (SIMON-DELSO et al., 2015).  

Os primeiros casos de resistência foram observados em Bemisia tabaci 

(mosca-branca) (Hemiptera: Aleyrodidae), Leptinotarsa decemlineata (besouro-da-

batata) (Coleoptera: Chrysomelidae), Aphis gossypii (pulgão-de-algodão) (Hemiptera: 

Aphididae) e Nilaparvata lugens (cigarrinha-marrom) (Hemiptera: Delphacidae), entre 

outros. Uma compilação detalhada dos insetos que desenvolveram resistências contra 

neonicotinoides pode ser encontrada em Furlan et al. (2017).  

 

2.3.2.2. Modo de ação dos neonicotinoides  
 

Segundo Pisa et al. (2015), neonicotinoides são inseticidas altamente tóxicos 

para uma ampla gama de invertebrados, particularmente insetos, que sofrem impactos 
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letais e subletais quando expostos a essas substâncias. A extrema toxicidade dessas 

substâncias para insetos contrasta com uma baixa toxicidade para vertebrados e 

mamíferos, e essa seletividade se deve a um tipo diferente de receptores nicotínicos 

de acetilcolina (nAChRs) encontrados nesses organismos (SANCHEZ-BAYO, 2011). 

Imidacloprido, clotianidin e tiametoxam pertencem ao subgrupo das 

nitroguanidinas, que geralmente são mais tóxicas do que os neonicotinoides do 

subgrupo das cianoamidinas, ao qual pertencem tiacloprido, acetamiprido e 

sulfoxaflor.  

Uma molécula recentemente desenvolvida pela DuPont Crop Protection é 

triflumezopirim, que pertence à nova classe de neonicotinoides, os inseticidas 

mesoiônicos (CORDOVA, et al., 2016).  

Neonicotinoides afetam o sistema nervoso dos invertebrados, ao interromper 

a transmissão neural no sistema nervoso central e periférico. As substâncias imitam a 

ação de neurotransmissores e atuam como agonistas nos receptores nicotínicos de 

acetilcolina (nAChRs), localizados em diferentes partes do sistema nervoso do inseto 

(SIMON-DELSO et al., 2015). Basicamente, simulam o efeito da nicotina (MENZEL; 

TISON, 2019). A ação agonística induz excitação contínua das membranas neuronais, 

produzindo descargas que levam à paralisia e ao esgotamento da energia celular e 

finalmente à morte do inseto (SIMON-DELSO et al., 2015). 

A alta eficácia dos neonicotinoides em causar letalidade em insetos e a 

crescente evidência de que esses inseticidas também comprometem o sistema 

imunológico, a fecundidade e a reprodução, enfatizam a periculosidade dessa classe 

de inseticidas e o seu potencial em diminuir significativamente as populações de 

artrópodes (PISA et al., 2017). 

Os impactos subletais sobre a biologia e ecologia da grande maioria dos 

invertebrados não-alvos, dos quais muitos desempenham uma função essencial para 

o bom funcionamento e equilíbrio do ecossistema, ainda são pouco estudados 

(DOUGLAS; ROHR; TOOKER, 2015). Enquanto esses efeitos colaterais sobre 

abelhas [Apis mellifera, Apis cerana (Hymenoptera: Apidae)] e outros polinizadores 

[Bombus spp. (Hymenoptera: Apidae), Hylaeus spp. (Hymenoptera: Colletidae) entre 

outros] são bem investigados (CARVELL et al., 2006; WHITEHORN et al., 2012; 

GOULSON; 2015), pouco se sabe ainda sobre os impactos negativos causados por 

neonicotinoides em diversos inimigos naturais, como por exemplo himenópteros 
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parasitoides, formigas e coleópteros predadores (PISA et al., 2015). Uma compilação 

dos resultados das pesquisas mais recentes em relação aos impactos causados em 

invertebrados, vertebrados e ecossistemas pode ser encontrada em Pisa et al. (2017).  

Nessa compilação os autores não classificaram as formigas como insetos 

benéficos, porém como pragas urbanas, agrícolas ou espécies invasoras, o que mais 

uma vez deixa claro que a importância dessas criaturas para o ecossistema é 

subestimada. 

A literatura referente às pesquisas relacionadas aos impactos causados por 

neonicotinoides sobre abelhas e outros polinizadores é ampla e vem crescendo 

exponencialmente ao longo dos últimos cinco anos. Já se sabia que doses subletais 

afetam a memória, a capacidade de aprendizagem, atividade em forragear e se 

locomover (MENZEL; TISON, 2019), porém estudos mais recentes revelaram 

aspectos novos em relação a esse tema, incluindo fecundidade reduzida de rainhas 

(WHITEHORN et al., 2012; WILLIAMS et al, 2015; BARON et al. 2017), 

comprometimento de espermatozoides em zangões (CHAIRMANEE et al., 2016; 

STRAUB et al., 2016), impactos em gerações futuras devido a exposição ontogênica 

(TAVARES et al., 2015; WU et al. 2017), assim como interações negativas com 

parasitas [Varroa spp. (Acari: Mesostigmata: Varroidae), Nosema ceranae 

(Microsporidia: Nosematidae)] e o sistema imunológico (DUSSAUBAT et al., 2016).  

Uma discussão e abordagem detalhada desse tema interessante iria além do 

escopo desta dissertação, porém, detalhes sobre as mais recentes revelações 

relacionadas às pesquisas envolvendo polinizadores podem ser obtidas em Pisa et al. 

(2015) e Pisa et al. (2017).  

No entanto, como o presente trabalho busca entender quais serão os 

possíveis impactos causados pelos produtos usados no ensaio de campo sobre as 

populações de formigas predadoras e D. saccharalis, serão discutidos, a seguir, 

alguns estudos que visaram a avaliar eventuais efeitos subletais em formigas. Além 

disso, será abordada a eficácia do inseticida no controle de D. saccharalis, 

considerando especialmente o comportamento críptico da praga.  
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2.3.2.3. Impactos de neonicotinoides sobre formigas 

 

O fato de formigas, como as abelhas, serem insetos sociais da ordem 

Hymenoptera, leva à suposição de que diversos efeitos colaterais observados para 

abelhas também ocorrem em formigas, comprometendo a fecundidade, a reprodução 

e, em particular, o complexo sistema de comunicação e, portanto, toda a estrutura 

organizacional da colônia.  

Segundo Williamson e Wright (2013), os neonicotinoides atuam em vias 

neuronais específicas, e por isso, esperam-se diferentes efeitos comportamentais, 

dependendo da espécie do himenóptero. 

Wang e Chen (2015) estudaram os efeitos de imidacloprido em doses de 0,01 

e 0,25 µg mL-1 (administração oral via solução em água destilada) em rainhas 

fundadoras recém-copuladas, em laboratório. A pesquisa avaliou mortalidade, 

produção e qualidade de ovos e a sua sobrevivência, ciclo de desenvolvimento até o 

nascimento das primeiras operárias assim como a habilidade das rainhas em cuidar 

da primeira progênie.  

Não foi verificado aumento de mortalidade de rainhas nas duas doses de 

imidacloprido em relação à testemunha. Porém, observou-se que na concentração de 

0,25 µg mL-1, a duração da fase de ovo foi estendida e nenhuma larva atingiu a fase 

pupal. Verificou-se, ainda, que o comportamento das rainhas em cuidar dos ovos foi 

comprometida em ambos os tratamentos, o que poderia explicar a inviabilidade de 

grande parte da postura.  

Assuma-se que a falha em produzir pupas deve-se a deficiência nutricional 

das larvas, uma vez que rainhas fundadoras colocam além de ovos embrionados, 

ovos tróficos, que servem de alimento para as larvas recém eclodidas até as primeiras 

operárias surgirem e saírem para forragear (VOSS; BLUM, 1987). A inviabilidade de 

boa parte dos ovos poderia ter causado escassez de alimentos e, consequentemente, 

deficiência nutricional nas larvas. 

Baseado nos resultados, pôde-se concluir que imidacloprido em doses 

subletais causa efeitos colaterais em rainhas fundadoras de S. invicta, 

comprometendo, dessa forma, o desenvolvimento de novas colônias.   

Os efeitos subletais de imidacloprido em cinco diferentes concentrações, de 

0,01 a 1,0 µg mL-1 (administração oral em suspensão de 5% de água açucarada) nos 
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comportamentos essenciais para o desenvolvimento de colônias de S. invicta, como 

escavar, forragear e alimentação, foram avaliados por Wang, Zeng e Chen (2015).  

Os resultados mostraram que a dose de 1,0 µg mL-1 causou mortalidade 

significativamente maior do que nos demais tratamentos em todos os ensaios. Doses 

> 0,25 µg mL-1 reduziram a alimentação de S. invicta a partir do segundo dia e supõe-

se que isso se deve ao efeito do neonicotinoide. Ao contrário, formigas expostas a 

0,01 µg mL-1 aumentaram a sua alimentação. Outras pesquisas de Haynes (1988) 

citado pelos pesquisadores tinham mostrado que inseticidas neurotóxicos estimulam 

a ingestão de alimentos em algumas espécies de insetos.  

Doses maiores do que 0,25 µg mL-1 também reduziram a vontade em escavar, 

enquanto a dose de 0,01 µg mL-1 estimulou essa atividade significativamente. Escavar 

é um comportamento importante em formigas que constroem os seus ninhos 

subterrâneos, pois serve para construir, alargar e reparar o ninho, além de criar 

caminhos para o forrageamento. Diante disso, ficou óbvio que a negligência dessa 

atividade pode comprometer a vida da colônia.  

Em relação à capacidade de forragear, observou-se que as formigas expostas 

a doses maiores do que 0,25 µg mL-1 reduziram a sua velocidade significativamente, 

porém não houve diferença significativa em relação ao tempo que levaram até 

encontrar as iscas.  

Baseado nos resultados, pode-se concluir que o imidacloprido em doses 

subletais impacta comportamentos essenciais para um bom funcionamento da 

colônia, comprometendo, dessa forma, a sua organização e sobrevivência.  

Thiel e Köhler (2016) avaliaram o impacto de imidacloprido em doses 

subletais, em duas espécies europeias de formigas, Lasius niger (Hymenoptera: 

Formicidae) e Lasius flavus (Hymenoptera: Formicidae), focando naquela pesquisa 

em alterações do comportamento interativo de forragear, na competição e na 

agressividade das formigas. Na natureza, essas duas espécies interagem no mesmo 

habitat (áreas agrícolas e urbanas) e concorrem pelos mesmos recursos alimentares.  

As colônias foram expostas, subsequentemente, a duas doses (1,25 e 1,5 µg 

mL-1 de imidacloprido) ao longo de três semanas cada, via administração oral em 

suspensão de 20/80% mel/água. Observou-se que a habilidade de L. niger em 

encontrar e explorar fontes de alimento ficou comprometida. Nas confrontações 

interespecíficas, a espécie subordinada, L. flavus, mostrou um aumento significativo 
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da agressividade, aumentando o seu risco de ser repelida, o que reduziu a 

probabilidade da sua sobrevivência para 60%.  

Os resultados deste estudo são relevantes, considerando que o 

comportamento e a interação das espécies exercem um papel fundamental, tanto na 

formação de processos ecológicos como na estruturação de comunidades naturais de 

formigas (SIH et al., 2012). Baseado nas diferenças comportamentais, particularmente 

agressão e evasão, as espécies de formigas foram organizadas em hierarquias de 

dominação, que são consistentes em todo o mundo (SAVOLAINEN et al., 1989). 

A pesquisa de Thiel e Köhler (2016) revelou que imidacloprido nas doses de 

1,25 e 1,5 µg mL-1 afeta o comportamento de forragear e a agressão de duas espécies 

de formigas nativas que coexistem no mesmo habitat, mostrando, assim, o potencial 

do inseticida em perturbar e desequilibrar a composição, estrutura e dinâmica de 

comunidades naturais de formigas (THIEL; KÖHLER, 2016). 

Barbieri et al. (2013) conduziram um experimento parecido, porém, ao invés 

de avaliar se doses subletais de 1,0 µg mL-1 de imidacloprido (administração oral via 

suspensão de água com mel) afetam o comportamento e as ações interespecíficas 

em duas espécies nativas, foram escolhidas, para esse experimento, Monomorium 

antarcticum (formiga-do-sul) (Hymenoptera: Formicidae), uma espécie nativa e 

endêmica na Nova Zelândia, e Linepitherma humile (formiga-argentina) 

(Hymenoptera: Formicidae), uma espécie exótica invasora. As espécies concorrem no 

mesmo habitat (áreas de agricultura e urbanas) e são agressivas entre elas.  

Os resultados mostraram que a reprodução da espécie nativa não ficou 

comprometida, enquanto a reprodução da formiga-argentina foi reduzida em 50% 

comparando com o respectivo grupo de controle. A habilidade em encontrar e explorar 

fontes de alimento não foi afetada em nenhuma das espécies. Referente às interações 

entre as duas espécies, observou-se que enquanto expostas ao inseticida a espécie 

nativa ficou menos agressiva perante a espécie invasora, porém, a sua probabilidade 

de sobrevivência não foi afetada. Ao contrário da espécie invasora, que enquanto 

exposta ao imidacloprido, aumentou a sua agressividade perante a espécie nativa não 

exposta, porém teve a sua sobrevivência reduzida. Na interação entre uma espécie 

invasiva não exposta e uma espécie nativa exposta ao imidacloprido a espécie 

invasora mostrou-se menos agressiva perante a espécie nativa, porém teve maior 

probabilidade de sobrevivência.  
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Em linha com a pesquisa de Thiel e Köhler (2016), os resultados de Barbieri 

et al. (2013) mostram o potencial dos neonicotinoides em afetar a estrutura e dinâmica 

de comunidades de formigas nos ecossistemas, o que pode influenciar o sucesso de 

espécies invasoras exóticas.  

A mais recente pesquisa de Li et al. (2019) busca entender os efeitos do limite 

máximo de resíduos de triflumezopirim sobre as condições físicas e o comportamento 

das operárias de S. invicta e o impacto para a colônia usando doses de 0,2 e 0,5 µg 

mL-1 de triflumezopirim (administração oral via suspensão em 10% de água 

açucarada). Para a avaliação comportamental foram definidas as variáveis 

velocidade, capacidade de adesão e agressividade interespecíficas.  

  Os resultados mostraram que essas doses administradas durante 56 dias 

não impactam significativamente a mortalidade e a alimentação das formigas e o 

desenvolvimento da colônia, porém, observou-se que a capacidade de adesão das 

formigas e a sua agressividade perante colônias de outra espécie de formigas 

(Pheidole fervida) aumentou em ambos os tratamentos. Além disso, a velocidade de 

locomoção das operárias expostas à dose de 0,5 µg mL-1 aumentou 

significativamente. Baseado nesses resultados Li et al. (2019) concluíram que 

triflumezopirim administrada por 56 dias nas doses acima citadas não causaram 

efeitos colaterais em operárias e colônias de S. invicta.  

Em um outro experimento com triflumezopirim, Wang et al. (2020) avaliaram 

os impactos do inseticida em S. invicta, em concentrações mais altas e períodos de 

exposição mais longos. Observou-se que a exposição das operárias a doses de 120 

μg mL-1 de triflumezopirim (administração oral via suspensão em 10% de água 

açucarada) por 72 h não causou mortalidade alta nas formigas, porém, 100% de 

mortalidade foi alcançada após exposição das formigas à dose de 10 μg mL-1 de 

triflumezopirim por duas semanas. A dose de 10 μg mL-1, não alterou os hábitos de 

alimentação das formigas durante os primeiros sete dias de experimento, mas foi 

observada uma redução significativa da agressividade em confrontos interespecíficos 

com espécies nativas.   

Os resultados obtidos por Li et al. (2019) e Wang et al. (2020) indicam que o 

triflumezopirim é uma toxina de ação lenta e que quando aplicada em doses altas (10 

μg mL-1) e durante um período maior do que sete dias causa impacto negativo sobre 

populações de S. invicta.  
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Pan, Lu e Wang (2017) avaliaram os efeitos da exposição de curto prazo (28 

dias) de doses de 1 e 2 μg mL-1 de sulfoxaflor (administração oral via suspensão em 

10% de água açucarada) sob S. invicta em um ensaio similar. Os seguintes 

parâmetros foram avaliados: crescimento da colônia, consumo de alimentos (água 

açucarada e gafanhotos) e interações interespecíficas.  

Observou-se que a exposição ao sulfoxaflor produziu efeitos negativos 

significativos no crescimento das colônias, com perdas cumulativas de peso da 

colônia de 83,36 e 100,0% após o tratamento com 1 μg mL-1 e 2 μg mL-1, 

respectivamente. O consumo de água açucarada em colônias sobreviventes diminuiu 

com o aumento da concentração do inseticida. Além disso, o consumo de gafanhotos 

diminuiu após o tratamento de 2 μg mL-1, porém, essa redução não foi observada no 

tratamento de 1 μg mL-1. Após 14 dias de exposição, as operárias de S. invicta 

reduziram a sua agressividade perante P. fervida em confrontos interespecíficos, 

reduzindo a probabilidade de sobrevivência para 48%, comparando com o grupo de 

controle. Os resultados indicam que sulfoxaflor em doses de 1 e 2 μg mL-1, podem 

causar impactos letais e subletais em S. invicta.  

Baseado nos resultados das diversas pesquisas pôde-se concluir que 

neonicotinoides causam efeitos letais e subletais em populações de formigas, mas o 

impacto depende da dose e da rota de exposição, que pode ser via contato direto no 

momento da aplicação ou via ingestão de presa contaminada, que nesse caso até 

podem ocorrer impactos ao nível da colônia.  

 

2.3.2.4. Inseticidas sintéticos e sistêmicos e D. saccharalis 
 

No Brasil, em aproximadamente 50% da área cultivada (5,0 milhões de 

hectares), o controle da broca-da-cana ocorre através de liberações inundativas dos 

himenópteros parasitoides, C. flavipes (parasitoide larval) e T. galloi (parasitoide de 

ovos), seja em programas predominantemente biológicos ou no âmbito de programas 

de manejo integrado de pragas (MIP), junto com o controle químico e/ou outras táticas 

de controle (PINTO; TRUJILLO, 2019).  

Com o aumento da produção da cana-de-açúcar ao longo das últimas 

décadas e a expansão da cultura em novas regiões (GO, MT, MG e MS), a 

complexidade no manejo de pragas da cultura em geral e da broca-da-cana em 
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especial aumentou (PINTO; GARCIA; OLIVEIRA, 2006; PINTO, 2008; PINTO, 2019), 

considerando particularmente que uma usina média, com 40–50 mil hectares, tem que 

gerenciar plantios de cana-de-açúcar de diversas variedades, em diferentes estágios, 

ao longo de um ano inteiro.  

A fim de garantir eficácia, o controle biológico exige que as equipes que 

monitoram as pragas sejam bem treinadas e que possuam, além de conhecimentos 

técnicos, conhecimentos específicos referentes à bioecologia da praga e seus 

inimigos naturais, sejam eles micro- ou macrorganismos.  

Diante desse cenário, acredita-se que futuramente haverá uma mudança no 

controle de pragas no setor e existe um certo receio que a tradição do controle 

biológico de pragas seja substituída cada vez mais pelo uso de inseticidas químicos, 

uma vez que estratégias agrícolas, como mudanças geográficas e expansão/aumento 

de plantio, assim como estratégias varietais, englobam vários riscos, que podem ser 

contornados e controlados através de uso predominante de inseticidas químicos. 

Por outro lado, a maior parte dos inseticidas químicos nem sempre tem 

apresentado resultados satisfatórios no controle da broca-da-cana. Isso pouco se 

deve ao seu potencial em causar mortalidade, mas principalmente ao comportamento 

críptico da praga, que depois de eclodir fica apenas uma até duas semanas exposta 

para ser atingida pelo produto (PAULI et al., 2018). Diante disso, o sucesso do produto 

depende muito do momento certo da sua aplicação.  

Inseticidas que, além de atuar sobre adultos e lagartas neonatas, possuam 

ação ovicida, prometem maior sucesso no controle da broca-da-cana. Em geral, são 

inseticidas sistêmicos de ingestão e contato compostos por duas moléculas como por 

exemplo clorantraniliprole (antranilamida) + lambda-cialotrina (piretroide); 

metoxifenozida (diacilhidrazina) + espinetoram (espinosina); tiametoxam 

(neonicotinoide) + lambda-cialotrina (piretroide); imidacloprido (neonicotinoide) + 

ciflutrina (piretroides) entre outros.  

 

2.4. Fungos entomopatogênicos (FEP) 
2.4.1. Uso de fungos entomopatogênicos no controle biológico de pragas 
 

Fungos entomopatogênicos são importantes inimigos naturais de muitas 

espécies de insetos e ácaros. Ao contrário de vírus e bactérias, que entram no 
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hospedeiro via sistema digestório, os fungos infectam o seu hospedeiro por meio do 

tegumento. Em virtude disso, são agentes de controle biológico muito valiosos para 

insetos sugadores, como pulgões, mosca-branca, psilídeos e outros hemípteros 

(HAYEK; MEYLING, 2018).  

Durante as últimas décadas, foram conduzidas inúmeras pesquisas, para 

determinar e avaliar a eficácia dos FEP como agentes de controle biológico de 

diversos insetos-praga, assim como para a compreensão de métodos para proteger 

os artrópodes benéficos da infecção fúngica (ROY et al. 2010; HAYEK; MEYLING, 

2018).  

Desde os anos 1960, foi desenvolvida uma ampla gama de bioinseticidas 

baseados em FEP. De lá para cá surgiram 171 produtos com doze espécies ou 

variedades (subespécies) de fungos que têm sido empregados como ingredientes 

ativos de bioinseticidas e bioacaricidas para aplicações em programas de controle 

biológico clássico, inundativo e inoculativo e no âmbito de MIP (Manejo Integrado de 

Pragas).  Hoje, cerca de 30 desses produtos não estão mais em uso. A distribuição 

regional engloba América do Sul (42,7%), EUA (20,5%), Europa e Ásia (12,3% cada), 

América Central (7%), África (2,9%), e Oceania (2,3%). (FARIA; WRAIGHT, 2007; 

VEGA; KAYA 2012).  

Entre os produtos licenciados e disponíveis no mercado para o controle 

biológico de pragas, formulações com entomopatógenos da ordem Hypocreales, 

Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae e Cordyceps fumosorosea, são as que 

mais foram estudadas globalmente, representando, até hoje, o grupo de FEP mais 

usado no controle biológico de pragas (FARIA; WRAIGHT, 2007; VEGA et al., 2012; 

HAJEK; MEYLING, 2018).  

Os FEP da classe de Hypocreales ganharam maior atenção comercial em 

virtude de serem encontrados comumente na natureza e se mostrarem patogênicos 

para uma ampla gama de insetos, infectando os seus hospedeiros em diferentes 

ínstares do seu desenvolvimento, como fase de ovo, larval, pupal ou adulta (BARRA-

BUCAREI; IGLESIAS; TORRES, 2019).  

Além disso, esses fungos podem ser criados e multiplicados in vitro, o que 

possibilita uma produção em massa economicamente viável. Os produtos têm bom 

tempo de prateleira, são fáceis de manusear, multiplicar e formular, exibindo altos 

níveis de eficácia no controle de pragas. Na maior parte, a aplicação dos FEP é 
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inundativa, ou seja, tecnicamente a sua aplicação não difere muito do uso de 

químicos. Aliás, frequentemente são escolhidos como alternativa para inseticidas 

sintéticos, mas algumas características específicas precisam ser consideradas para 

garantir que esses organismos vivos forneçam um controle eficaz da praga desejada 

(JARONSKI, 2009; HAYEK; MEYLING, 2018).  

Os FEP, em virtude do seu ciclo de vida, não mostram um efeito imediato 

como os inseticidas químicos (efeito “spray & kill”), porém, dependendo do tipo do 

fungo e das condições bióticas e abióticas do ambiente onde foram inseridos, o 

controle de pragas usando FEP pode ter um efeito mais duradouro, considerando o 

comportamento saprófito dos FEP, que permite que o fungo persista por algum tempo 

no solo e que ocorram ondas sucessivas de infecção (HAYEK; MEYLING, 2018).  

O uso de FEP é recomendado para controlar as populações de pragas em 

densidades ainda baixas, ou seja, logo nas primeiras gerações, para manter as 

populações sempre abaixo do nível de dano econômico.  

A dose correta de conídios viáveis é um fator crucial, que segundo Jaronski 

(2009) é um “jogo de números” (winning the game of numbers). Os FEP da ordem de 

Hypocreales, em geral, exibem uma virulência baixa comparados com os fungos da 

ordem de Entomophthorales. Sendo assim, uma grande quantidade de conídios é 

necessária para atingir a praga-alvo (VEGA; KAYA, 2012). 

Além disso, existem inúmeros fatores bióticos e abióticos que precisam ser 

considerados. Esses, por sua vez, dependem do modo de aplicação do produto, ou 

seja, aplicação foliar (terrestre ou aérea) ou aplicação no solo (área total ou drench). 

Para aplicações foliares, temperatura, umidade e radiação solar (UV-A e UV-B) são 

os principais fatores que impactam a eficácia, enquanto temperatura, umidade e 

características físicas e químicas do solo, incluindo o fator biótico (outros 

microrganismos), impactam os FEP quando aplicados no solo (VEGA et al. 2012; 

HAYEK; MEYLING, 2018).   

O espectro de fatores bióticos e abióticos que impactam a eficácia dos FEP 

no controle biológico enfatiza a importância de considerá-los como organismos vivos. 

Uma abordagem ecológica para o controle biológico, levando em consideração os 

diversos fatores ambientais que afetam os fungos, assim como as suas relações 

tróficas (planta, praga, inimigos naturais) no ambiente em qual foram inseridos, é 
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crucial para garantir a eficiência dos fungos no controle biológico de pragas (HAYEK; 

MEYLING, 2018). 

 

2.4.2. Beauveria bassiana: características e modo de ação de FEP 
 

O potencial de B. bassiana em causar infecções fúngicas letais foi 

comprovada pela primeira vez há cerca de 200 anos, quando Agostino Bassi (1773-

1856), um advogado e cientista italiano, descobriu que um fungo entomopatogênico, 

hoje denominado B. bassiana, causou infecções e letalidade no bicho-da-seda 

[Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae)], cuja alta mortalidade na época 

comprometeu significativamente a indústria de seda na Itália (VEGA; KAYA, 2012; 

HAYEK; MEYLING, 2018).  

O FEP B. bassiana pertence ao filo Ascomycote, ordem Hypocreales, família 

Cordycipitaceae, é generalista e facultativo, que causa infecções em uma ampla gama 

de insetos, o que torna esse fungo um agente de elevada importância no 

desenvolvimento de produtos para o controle biológico de pragas agrícolas. Até 2012, 

mais de 700 espécies de insetos hospedeiros foram registradas para B. bassiana (LI9, 

1988, apud VEGA; KAYA, 2012).  

O ciclo de vida de B. bassiana se divide em uma fase parasítica, que se inicia 

com a infecção do hospedeiro e termina com a sua morte, e uma fase saprofítica, que 

ocorre após a morte do inseto. Durante a fase saprofítica, o fungo sobrevive se 

alimentando de matéria orgânica do solo ou como, endófitos em plantas, até encontrar 

novamente um hospedeiro suscetível (BARRA-BUCAREI; IGLESIAS; TORRES, 

2019).  

Como os fungos são microrganismos eucarióticos heterotróficos, eles são 

incapazes de fixar carbono e, portanto, precisam absorver os compostos orgânicos de 

outros organismos para obter suas fontes primárias de energia (VEGA; KAYA, 2012). 

B. bassiana, como todos os FEP, usa como fonte de carbono a quitina, o maior 

componente do exoesqueleto de insetos (BARRA-BUCAREI; IGLESIAS; TORRES, 

2019).  

 
9 Li, Z. Z. (1988). List of the insect hosts of Beauveria bassiana. In: Study and Application of  

Entomogenous Fungi in China, Vol. 1, pp. 241 e 255. Beijing: Academic Periodical Press 
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A infecção fúngica ocorre quando o fungo em forma de esporos 

microscópicos, chamados conídios, geralmente produzidos assexuadamente e 

dispersos no ambiente em que os insetos hospedeiros estão presentes, aderem ao 

tegumento de um inseto suscetível (SHAH; PELL, 2003).  

Aderido a um hospedeiro suscetível, ocorre a germinação dos conídios na 

cutícula do inseto. Esse processo é favorecido em um ambiente com umidade relativa 

do ar acima de 70% por um período de 14h (DIAZ et al., 2006). Por meio de penetração 

mecânica (pressão hifal) e enzimática (lipases, proteases e quitinases, que causam a 

degradação da cutícula) da cutícula do inseto, forma-se o tubo germinativo 

(apressório), que serve para ancorar o esporo ao hospedeiro (BARRA-BUCAREI; 

IGLESIAS; TORRES, 2019).  

Após passar a cutícula, o fungo prolifera, formando corpos de hifas 

secundárias com ramificações para a procutícula. A seguir, os corpos hifais encontram 

a camada epidérmica e sua respectiva membrana basal e se espalham pela 

hemocele, invadindo todo o corpo do inseto (Figura 1) (VEGA et al., 2012).  

Atingindo a hemocele ocorre a transição do crescimento germinativo para 

crescimento vegetativo. Alterações metabólicas permitem o fungo em utilizar o corpo 

do inseto como fonte de nutrientes para o seu crescimento e reprodução (VEGA et al, 

2012). Se desenvolvendo dentro do corpo do hospedeiro, o fungo libera toxinas e 

enzimas degradadoras que afetam o sistema imunológico do inseto, alterando o seu 

metabolismo e comprometendo principalmente seu sistema nervoso (BARRA-

BUCAREI; IGLESIAS; TORRES, 2019).  

A ação dessas substâncias causa alterações físicas e comportamentais do 

hospedeiro, como febre comportamental (termorregulação), paralisação de 

alimentação, atividade reduzida ou aumentada, resposta reduzida à semioquímicos, 

mudanças no comportamento reprodutivo, que acabam levando o inseto a morte 

(ROY et al., 2006).  

Após a morte do hospedeiro se inicia a segunda fase do ciclo. O fungo cresce 

para fora do cadáver do hospedeiro, continuando o seu desenvolvimento saprofítico, 

produzindo rapidamente conídios ou outros propágulos assexuais que serão 

disseminados horizontalmente (entre cadáveres e insetos saudáveis) ou pelo vento 

(BARRA-BUCAREI; IGLESIAS; TORRES, 2019). No caso de B. bassiana, esse 

estágio de desenvolvimento é caracterizado pela presença de um micélio de conídio 
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branco no tegumento do cadáver, que se mostra entre quatro até dez dias após a 

infecção.

 
Figura 1. Modelo genérico demostrando o processo de infecção causado por um fungo 
entomopatogênico. 
Fonte: VEGA et al., 2012, p. 185. 

 

A infecção fúngica em si, assim como a duração do ciclo do patógeno-

hospedeiro, depende tanto de fatores bióticos como abióticos. Entre os fatores 

abióticos que afetam a eficácia, viabilidade e persistência dos FEP em campo estão 

radiação solar (raios UV-A e UV-B), temperatura, umidade relativa, disponibilidade de 

nutrientes (alimentação na fase saprófito), características da planta (área foliar, 

estrutura e química da superfície da folha) características do solo, além de aplicação 

ou residual de fungicidas (HAYEK; MEYLING, 2018).  

A suscetibilidade e a relação com o hospedeiro são determinadas pela 

densidade e comportamento dos hospedeiros, assim como pelos nutrientes presentes 

nos insetos, que são essenciais para a propagação, dispersão e persistência dos 

fungos (HAYEK; MEYLING, 2018).  

Nos pontos a seguir serão detalhadas diversas pesquisas que avaliaram a 

suscetibilidade tanto de D. saccharalis como das formigas predadoras ao fungo B. 

bassiana. Além disso, serão discutidas as diversas estratégias comportamentais, que 

as formigas como insetos eussocias adotaram para obter ou melhorar a imunidade 

social.  
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2.4.3. Suscetibilidade da broca da cana-de-açúcar (D. saccharalis) 
 

O controle biológico de D. saccharalis ocorre principalmente a partir de 

liberações em massa dos himenópteros parasitoides, C. flavipes (parasitoide larval) e 

T. galloi (parasitoide de ovos), ambos criados artificialmente em biofábricas e 

laboratórios externos ou, em alguns casos, nas próprias usinas (PINTO; TRUJILLO, 

2019). A combinação dos dois parasitoides tem garantido um controle eficiente, uma 

vez que os himenópteros atuam em diferentes estádios de desenvolvimento da praga 

(PINTO, 2019). 

O fungo B. bassiana é uma alternativa interessante e promissora para o 

controle de D. saccharalis, especialmente em altas infestações, uma vez que tem 

mostrado eficácia tanto no controle de adultos como no de ovos e lagartas de 

diferentes ínstares (PINTO, 2019). 

Alves et al. (1985) conduziram um dos primeiros experimentos no Brasil a fim 

de determinar o LC50/LT50 de B. bassiana para D. saccharalis e avaliar a sua eficácia 

em condições de campo. Para determinar o LC50/LT50 lagartas de 5° ínstar (pré-

pupa), foram imersas por quatro segundos em suspensão de conídio com diferentes 

concentrações (Gráfico 4).  

 

 
Gráfico 4. Mortalidade corrigida de lagartas (pré-pupas) de D. saccharalis em nove 
dias após imersão em suspensão de várias concentrações. 
Fonte: Adaptado de ALVES et al.,1985, p. 404. 
 

Observou-se que a concentração de 5,5 x 108 conídios mL-1 causou 

mortalidade de 60% após 48 horas e 97,5% após 72 horas. Para a concentração mais 

baixa (5,5 x 104 conídios mL-1) 40% de mortalidade foi atingida nove dias após a 
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exposição. Baseado nesses resultados estimou-se a LC50 para 1,27 x 105 conídios 

mL-1 (intervalo inferior: 9,14 x 104 | intervalo superior: 1,78 x 105 conídios mL-1 com 

5% de probabilidade) (Gráfico 4). 

Para o ensaio em campo, lagartas de 3° ínstar de D. saccharalis foram 

imersas em suspensão utilizando duas concentrações diferentes, 3,7 x 107 (T1) e 3,7 

x 108 conídios mL-1 (T2), e uma testemunha (sem tratamento) e posteriormente 

colocadas em plantas de cana-de-açúcar. A avaliação quantitativa e qualitativa 

(classificação de 0 até 5, dependendo do dano causado pela praga) mostrou que os 

danos causados pelas lagartas inoculadas foi 45% menor comparando com as 

lagartas do grupo de controle. Em relação à mortalidade, observou-se valores de 47 

e 56% para os tratamentos T1 e T2 respectivamente.  

Svedese, Lima de Luna Alves e Figueiredo (2013a) avaliaram o efeito da 

temperatura na patogenicidade de duas cepas de B. bassiana (URM2915 e 

URM3447), assim como o potencial do fungo para a transmissão horizontal 

intraespecífica da infecção fúngica em larvas do 3º ínstar de D. saccharalis em 

laboratório.  

Para o experimento avaliando o impacto da temperatura, as larvas foram 

expostas ao patógeno via imersão em solução de 108 conídios mL-1 por 30 segundos 

e, posteriormente mantidas em três temperaturas diferentes (20, 26 e 32°C). A 

transmissão horizontal intraespecífica foi avaliada ao expor larvas de 3° ínstar sadias 

aos cadáveres infetados mortos, usando três proporções diferentes, nomeadamente 

proporções de 1:1, 1:2 e 1:3 (cadáveres versus larvas sadias). 

Os resultados mostraram que B. bassiana causa infecções fúngicas mortais 

em larvas do 3º ínstar de D. saccharalis e que a patogenicidade do fungo depende 

significativamente da temperatura, atingindo quase 100% de mortalidade em 26°C 

contra 50 e 30,3% em 32 e 20°C, respectivamente. O menor LT50 foi obtido para 

ambas as cepas em 26, seguido por 32 e 20°C. 

A patogenicidade entre as duas cepas diferiu apenas na temperatura de 20°C, 

mostrando a cepa URM2915 uma mortalidade significativamente maior (30,3%) do 

que URM3447 (20%). Não havia diferença significativa de mortalidade entre as duas 

cepas nas temperaturas de 26 e 32°C. 
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Os testes avaliando o potencial do fungo para transmissão horizontal da 

infecção mostraram que B. bassiana é capaz de causar infecções intraespecíficas 

entre as larvas. As taxas de mortalidade diferiram entre 59 e 95,5%, dependendo da 

proporção de cadáveres infectados, aos quais foram expostas as larvas sadias, sendo 

a maior foi atingido nas relações 1:1 e 1:2, enquanto se observou um declínio na 

mortalidade na proporção de 1:3, particularmente na cepa URM3447. 

O experimento confirmou a eficácia de B. bassiana no controle de larvas de 

D. saccharalis e mostrou que o fungo é capaz de causar infecções em larvas via 

transmissão horizontal em condições de laboratório. Além disso, confirmou-se que a 

patogenicidade e virulência do fungo depende, entre outros fatores, também da cepa.  

Esse fato importante foi confirmado por Svedese (2013b) em um outro 

experimento, que avaliou a patogenicidade de 10 diferentes cepas de B. bassiana, 

isoladas de diferentes hospedeiros e regiões do Brasil e da Argentina, contra D. 

saccharalis (concentração 1 x 108 conídios mL-1). O resultado mostrou que apesar de 

que todas as cepas serem patogênicas, houve diferenças significativas na virulência 

do fungo, o que se refletiu na mortalidade do hospedeiro, que variou entre 36 até 88%.  

Nesse contexto, vale a pena salientar que ambos os experimentos foram 

conduzidos em laboratório, que oferece um ambiente controlado com condições 

climáticas constantes e não imita as condições naturais. Além disso, as condições 

ambientais geralmente medidas em campo podem não refletir aqueles encontrados 

no microambiente habitado pelo inseto e pelo fungo (BENZ, 198710 apud VEGA et al. 

2012). 

Além disso, deve-se considerar para condições de campo o comportamento 

críptico da praga, que a partir do 3º ínstar entra no colmo da cana-de-açúcar, o que 

dificulta que a larva seja atingida pelo fungo. Diante disso, as aplicações do fungo em 

campo deveriam ocorrer sincronizadas com o ciclo de desenvolvimento da praga. 

Considerando que a lagarta, após de eclodir, fica exposta por apenas uma até duas 

semanas se alimentando, raspando as folhas e bainhas e a casca dos entrenós. 

Atingir a larva antes da sua entrada no colmo, faz que o cadáver fique exposto no 

campo, aumentando a probabilidade de iniciar um foco secundário de infecção nas 

novas larvas que tentarão penetrar o colmo. 

 
10 Benz, G. (1987). Environment. In J. R. Fuxa & Y. Tanada (Eds.), Epizootiology of Insect Diseases  

(pp. 177-214). New York, USA: Wiley- Interscience Berbee 
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Oliveira et al. (2008) avaliaram os impactos dos fungos entomopatogênicos B. 

bassiana (cepa ESALQ 4470) e M. anisopliae (cepa E9) nas concentrações de 103, 

104 e 105 conídios mL-1 sobre parâmetros biológicos de D. saccharalis, sendo eles o 

período e a viabilidade larval e pupal, fecundidade, viabilidade de ovos e longevidade 

de adultos (machos e fêmeas) de D. saccharalis oriundos de larvas infectadas e 

sadias, em laboratório. Verificou-se que o fungo B. bassiana foi patogênico para D. 

saccharalis pelos diferentes parâmetros biológicos analisados mediantes no 

experimento. Os resultados detalhados desse experimento foram consolidados na 

tabela a seguir (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Efeito de B. bassiana em diferentes concentrações sobre diferentes estágios 
de desenvolvimento de D. saccharalis em laboratório. 

 
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA et al., 2008, p. 222. 

 

Observou-se que a sobrevivência das larvas diminuiu significativamente com 

o aumento da concentração dos isolados do fungo. A menor sobrevivência foi 

verificada na concentração mais alta (105 conídios mL-1). Não houve impacto do fungo 

no período larval, pupal e na viabilidade das pupas. 

Adultos oriundos de larvas submetidas à concentração de 105 conídios mL-1 

mostraram a menor fecundidade. A viabilidade de larvas eclodidas de ovos desses 

adultos assim como a sobrevivência das pupas foi significativamente menor 

comparando com a testemunha e com os grupos submetidos a concentrações 

menores. Além disso, notou-se que a longevidade dos adultos, independentemente 

do sexo, foi significativamente comprometida.  

Larvas
Testemunha 28,00 ± 2,25 a 90,00 ± 9,13 a 7,53 ± 0,31 a 84,33 ± 20,53 a

10³ 24,60 ± 1,73 a 86,70 ± 13,94 a 7,47 ± 0,15 a 76,67 ± 9,13 a

10⁴ 25,30 ± 3,04 a 76,67 ± 19,00 ab 7,63 ± 0,57 a 75,33 ± 23,29 a

10⁵ 26,30 ± 2,50 a 56,67 ± 19,00 b 7,97 ± 0,60 a 60,00 ± 25,28 a
valor de p¹

Adultos
Testemunha 357,17 ± 19,24 a 88,41 ± 2,04 a 3,50 ± 0,55 a 4,83 ± 0,75 a

10³ 337,33 ± 37,22 a 83,28 ± 3,60 a 3,17 ± 0,98 ab 4,00 ± 0,63 b

10⁴ 323,00 ± 58,80 a 63,43 ± 8,30 b 2,50 ± 0,55 bc 3,33 ± 0,52 c

10⁵ 237,00 ± 35,23 b 48,60 ± 3,22 c 2,17 ± 0,41 c 2,50 ± 0,55 d
valor de p¹
¹ Por meio do teste de Kruskal-Wallis.
² Diferença significativa a 5,0%.

Periodo pupal (dias)

0,2713

Viabilidade pupal (%)

0,3404

Fecundidade Viabilidade de ovos (%) Longevidade de (f) Longevidade de (m)

0,1430

Periodo larval (dias) Viabilidade larval (%)

0,0475²

0,0074² < 0,0001² 0,0008² 0,0186²

Médias (± DP) seguidas de mesma letra, nas colunas, para cada estágio de desenvolvimento, não diferem entre si por meio de 
comparações pareadas do teste de Kruskal-Wallis.
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O fato de o fungo aplicado em concentrações de 105 conídio mL-1 causar 

efeitos subletais na geração seguinte é um aspecto relevante que precisa ser 

considerado na avaliação da eficácia de B. bassiana em programas de controle 

biológico, seja para D. saccharalis isoladamente, ou como benefício colateral, no 

âmbito de controle de outras pragas importantes em cana-de-açúcar, como por 

exemplo o gorgulho-da-cana (S. levis) ou o besouro-rajado (M. hemipterus), para o 

controle dos quais B. bassiana mostrou eficácia (VINHA et al., 2020). 

O fato do fungo B. bassiana precisar ser aplicado em altas doses para causar 

efeito sobre D. saccharalis também foi confirmado em experimentos conduzidos por 

Faccio et al. (2012), que avaliaram a eficácia de B. bassiana (cepa IBCB 66) em 

condições de campo usando várias doses, variando de 90 (2 x 1013) a 450 g ha-1 (1 

x 1014 conídios viáveis ha-1) em parcelas experimentais com blocos ao acaso de 2.000 

m2 cada. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que seriam necessárias doses 

maiores do que 270 g ha-1 (6 x 1013 conídios viáveis ha-1) para causar mortalidades 

expressivas em lagartas de D. saccharalis em relação à testemunha.  

Um experimento parecido foi conduzido por Dias et al. (2013), que avaliaram 

a eficácia de B. bassiana (cepa IBCB 723) sobre lagartas de diferentes ínstares de D. 

saccharalis em diferentes concentrações e concluíram que para essa cepa a dose de 

5 kg ha-1 (5 x 1013 conídios viáveis ha-1) causa maior mortalidade em lagartas de D. 

saccharalis em condições de campo.  

Arcas, Diaz e Lecuona (1999) avaliaram a eficácia de duas cepas diferentes 

de B. bassiana sobre larvas de 3° ínstar de D. saccharalis e observaram que há 

diferença significativa em termos de desempenho das duas cepas, particularmente 

em relação ao seu potencial de esporulação e virulência, dependendo da forma como 

o fungo foi cultivado (cultura em estado sólido e cultura submersa), antes de imergir 

as larvas em uma suspensão de 1 x 108 conídios mL-1.  

Apenas uma das cepas manteve a sua virulência, causando mortalidade 

maior do que 80% nas larvas, quando produzida em culturas de estado solido. Esses 

resultados confirmam que persistência, virulência e esporulação dependem, além das 

condições abióticas, também da própria genética do fungo e a sua capacidade em 

metabolizar compostos poliméricos que foram usados no experimento, como dieta 

artificial, a fim de avaliar o potencial para a produção em massa de B. bassiana.  
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O fato de que a forma de cultivar o fungo pode influenciar a sua virulência 

também foi avaliado por Alves et al. (2002), que compararam a eficácia de B. bassiana 

no controle de D. saccharalis entre suspensões de micélio (yeast-like cells) e 

suspensões de conídios, ambas em concentrações de 107 e 108 células mL-1. Os 

resultados mostraram que a suspensão de micélio na concentração de 107 células 

mL-1 causou mortalidade de 70% após imersão das larvas de D. saccharalis, enquanto 

a suspensão de conídios causou mortalidade de apenas 30%. Além disso, observou-

se que o tempo até a morte foi mais curta usando a suspensão de micélio. Na 

concentração de 108 células mL-1 não se verificou uma diferença significativa em 

relação à mortalidade causada pelas duas suspensões, porém o tempo médio de 

sobrevivência foi mais curta na suspensão de micélio (5,4 dias) do que na suspensão 

de conídios (7,7 dias).  

A cana-de-açúcar na Colômbia é atacada por seis espécies de Diatraea spp., 

que, em algumas regiões, ocorrem simultaneamente e que têm respostas diferentes 

aos himenópteros parasitoides de ovos e larvas usados no Brasil, T. galloi e C. flavipes 

(SOLIS; METZ, 2016; PINTO; TRUJILLO, 2019). 

Neste contexto, um experimento mais recente foi conduzido na Colômbia por 

Garcia et al. (2018) com o objetivo de avaliar a eficácia de uma cepa nativa (Bv062) 

de B. bassiana, isolada de larvas de D. saccharalis, em larvas de 2° ínstar de várias 

espécies de Diatraea spp.11, entre elas D. saccharalis, assim como em ovos de D. 

saccharalis.  

O experimento foi composto por três etapas; a) avaliação da eficácia da cepa 

Bv062 em larvas de 2° ínstar de quatro espécies expostas ao patógeno via 

pulverização; b) avaliação da eficácia do fungo sobre ovos de D. saccharalis expostos 

ao patógeno via pulverização; c) determinação  das LC50/LT50 e LC90/LT90 dessa 

cepa para D. saccharalis; d) determinação da eficácia do fungo sob condições de 

semi-campo por meio de infestação artificial de plantas com larvas de 2º ínstar de D. 

saccharalis previamente pulverizadas com B. bassiana. 

Os resultados, foram consolidados no gráfico (Gráfico 5) e nas tabelas 

(Tabelas 2 e 3) a seguir, mostram que: a) a patogenicidade e virulência do fungo varia 

entre as espécies de D. saccharalis; b) o fungo, além de ter potencial ovicida, causa 

 
11 D. saccharalis, D. indignella, D. tabernella e D. busckella. 
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mortalidade em larvas neonatas que eclodiram dos ovos previamente expostos ao 

fungo; c) altas doses são necessárias para causar um efeito letal significante, em 

particular no caso em que o fungo for aplicado via foliar em campo, que nesse caso 

estima-se que a concentração deveria ser de 2 x 1012 conídios viáveis ha-1. 

 

 
Gráfico 5. Mortalidade causada por B. bassiana (Bv062) em diferentes espécies de 
Diatraea spp. em concentrações de 1 x 107 conídios mL-1 em laboratório. 
Fonte: Adaptado de GARCIA et al., 2018, p. 1205. 
 

Tabela 2. Efeito da pulverização de várias concentrações de B. bassiana (Bv062) em 
ovos de D. saccharalis e eficácia de três concentrações em condições semi-campo. 

 
Fonte: Adaptado de GARCIA et al., 2018, p. 1205. 
 

Tabela 3. Concentrações e tempos letais de B. bassiana (Bv062) em larvas de 2º 
ínstar de D. saccharalis. 

 
Fonte: Adaptado de GARCIA et al., 2018, p. 1205. 

 

24,1

67,6

73,3

83,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

D. busckella

D. tabernella

D. saccharalis

D. indigenella

Mortalidade (%)

Concentração
(conídio/ml)
Testemunha 0,00 95,32 a 0,00 0,00
5 x 10⁶ 2,28 c 94,40 ab 64,86 d 65,00 d 46,00 b
1 x 10⁷ 5,33 c 91,94 abc 72,89 cd 75,02 c 75,00 a
5 x 10⁷ 6,12 c 85,65 bc 81,72 ab 81,95 b 69,00 a
1 x 10⁸ 17,96 b 83,67 c 78,81 bc 82,34 b
5 x 10⁸ 25,51 a 73,41 d 87,21 ab 90,89 a

Mortalidade em cond. 
semi-campo (%)

Médias seguidas de mesma letra, não diferem entre si por meio do teste de Tukey com 5% e significância.

Infeção de ovos
(%)

Larvas eclodidas
(%)

Mortalidade de larvas 
corrigida (%)

Mortalidade corrigida 
acum. (%)

LC | LT

conídio/ml | dias inferior superior X² slope
LC50 9,04 x 10⁵ 4,4 x 10⁵ 1,6 x 10⁵ 0,649 0,876
LT50 6,07 dias 3,77 dias 8,09 dias 28,77 4,14
LC90 2,07 x 10⁷ 1,5 x 10⁷ 7,2 x 10⁷ 0,649 0,876
LT90 12,25 dias 9,07 dias 23,08 dias 28,77 4,14

HeterogeneidadeLimites de NC
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2.4.4. Suscetibilidade das formigas predadoras 
 

Existem várias pesquisas e estudos conduzidos, tanto em laboratório como 

em condições de campo, que têm como objetivo verificar a suscetibilidade de formigas 

a diversos fungos entomopatogênicos, como B. bassiana, M. anisopliae, Metarhizium 

brunneum e Paecilomyces lilacinus (Deuteromycotina: Hyphomycetes) para avaliar o 

potencial deles no controle biológico de formigas, consideradas no contexto dessas 

pesquisas como pragas urbanas ou agrícolas, assim como espécies exóticas 

invasoras, nocivas aos ecossistemas nativos nos quais foram introduzidas.  

No âmbito desses estudos destacam-se as pesquisas conduzidas nos EUA 

sobre o controle biológico de S. invicta, conhecida popularmente como formiga-de-

fogo, ou Red Imported Fire Ant (RIFA) nos EUA.  

Essa espécie é uma das formigas invasoras mais notórias e considerada uma 

das mais agressivas espécies exóticas, nomeada para a lista dos 100 piores invasores 

do mundo compilada pelo Invasive Species Specialist Group (ISSG, 201412).  

Nativa da América do Sul, S. invicta foi introduzida em vários países e regiões, 

incluindo nos EUA, vários países da Ásia, Nova Zelândia e Austrália (KORZUKHIN et 

al., 2001), assim como em países insulares do Caribe (DAVIS et al., 2001).  

As densidades médias das populações de S. invicta nos EUA são cinco vezes 

maiores do que em seus habitats nativos na América do Sul. Esse desequilíbrio de 

populações se deve principalmente à falta de inimigos naturais. Dos 30 inimigos 

naturais daquela formiga encontrados na América do Sul, basicamente nenhum existe 

nos EUA (WILLIAMS et al., 2003). 

Nos EUA, o controle de S. invicta ocorre predominantemente por meio do uso 

de inseticidas sintéticos, porém, esse método fornece apenas controle temporário (até 

um ano) e não está sendo economicamente viável para áreas maiores (WILLIAMS et 

al., 2003; FUXA; RICHTER, 2004), além de causar diversos impactos negativos aos 

ecossistemas, relatados em seções anteriores.  

Para aliviar a forte dependência das inseticidas sintéticos, um tremendo 

esforço foi feito nas últimas décadas para mitigar os problemas das formigas-de-fogo 

usando diversos agentes biológicos, entre outros, o fungo entomopatogênico B. 

 
12 SSG, 2014. Global Invasive Species Database (GISD). Invasive Species Specialist Group of the 

 IUCN Species Survival Commission. http://www.issg.org/database/welcome/ 

http://www.issg.org/database/welcome/
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bassiana (LORETO; HUGHES, 2016; ROJAS; ELLIOT; MORALES-RAMOS, 2018). 

Vários testes têm mostrado resultados promissores em laboratório, porém, a sua 

eficácia em condições de campo tem sido questionável (WILLIAMS et al., 2003; 

LORETO; HUGHES, 2016).  

Parte da explicação é que as formigas desenvolveram uma série de 

estratégias individuais e coletivas para combater os patógenos e lidar com a rica e 

frequentemente infecciosa comunidade microbiana que habita seus ninhos e locais de 

alimentação (OI; PEREIRA, 1993; KONRAD et al., 2012; ROJAS; ELLIOT; LORETO; 

HUGHES, 2016; MORALES-RAMOS, 2018). Essa capacidade de adaptação ao risco 

de infecção de bactérias patogênicas, fungos e outros microrganismos que se 

desenvolvem no seu ambiente, chamada de imunidade social (KONRAD et al., 2012; 

DIEZ; LEJEUNE; DETRAIN, 2014; MEUNIER, 2015; CREMER, 2019), é um dos 

motivos que explica a extraordinária diversidade e o sucesso ecológico dos insetos 

sociais (TRANIELLO; ROSENGAUS; SAVOIE, 2002; LORETO; HUGHES, 2012). 

Os mecanismos de controle de doenças usados por espécies eussociais 

incluem secreções glandulares de antibióticos, limpeza individual e mútua, remoção 

de indivíduos infectados e mortos da colônia e as respostas imunes inatas e 

adaptativas dos membros da colônia (TRANIELLO; ROSENGAUS; SAVOIE, 2001; 

LIU et al., 2019). 

Hölldobler e Wilson (1990; 2008), assim como Diez et al. (2013) e Diez, 

Lejeune e Detrain (2014), interpretam as atividades relacionadas com a remoção de 

cadáveres como ações de prevenção para manter a higiene dentro da colônia.  

Bos et al. (2012) avaliaram mudanças comportamentais em Camponotus 

aethiops (Hymenoptera: Formicidae) após exposição de operárias ao fungo 

entomopatogênico M. brunneum e observaram que durante os primeiros dois dias 

após serem expostas ao patógeno, as formigas aumentaram a limpeza individual e 

foram limpas com mais frequência por membros das colônias, comparando com o 

grupo de controle. No 3º dia após tratamento foi observado que as formigas tratadas 

ficarem mais tempo fora do ninho e reduziram o seu contato com as larvas e ovos, 

além de ficarem mais agressivas perante as operárias de outras colônias. Os 

pesquisadores interpretaram esses comportamentos como altruístas, a fim de reduzir 

o risco de contaminação coletiva da colônia.  
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Um comportamento altruísta similar foi observado por Heinze e Walter (2014) 

em operárias da espécie Temnothorax unifasciatus (Hymenoptera: Formicidae) que 

independentemente de serem infectadas por M. anisopliae, ou tiveram as suas vidas 

comprometidas por serem previamente expostas ao 95% de CO2, se afastaram das 

suas colônias dias ou horas antes da sua morte.  

Outra pesquisa conduzida por Chapuisat et al. (2007) demonstrou que 

pedaços de resina conífera solidificada, que as operárias das formigas da madeira, 

Formica paralugubris (Hymenoptera: Formicidae), trazem para seus ninhos protegem 

suas larvas contra o impacto patogênico prejudicial de dois microrganismos 

frequentemente encontrados nos seus ninhos perenes, o fungo entomopatogênico M. 

anisopliae e a bactéria Pseudomonas fluorescens.  

Siebenreicher, Vinston e Kenerley (1992) avaliaram a eficácia do fungo 

entomopatogênico B. bassiana no controle de S. invicta em condições de laboratório 

por meio de diferentes rotas de exposição e metodologias de aplicação, sendo elas a 

pulverização e imersão de formigas em suspensão de conídios, infecção via contato 

indireto dos insetos com uma superfície previamente contaminada com o fungo, assim 

como via ingestão, usando conídios formulados em iscas. 

Observou-se uma mortalidade maior de formigas após imersão dos insetos 

em solução, comparando com a aplicação via pulverização. Referente à infecção via 

contato indireto, ou seja, expor os insetos a uma superfície contaminada com 

formulação de conídio em pó, os resultados mostraram uma mortalidade acima de 

80%. Embora esporos de B. bassiana tenham sido detectados na cabeça, antenas, 

abdômen e pernas das formigas, os pesquisadores suspeitam que a rota de infecção 

mais provável foi através do tarso, onde a germinação ainda estava presente após 

120 h da exposição. A tabela a seguir (Tabela 4) mostra as especificações técnicas e 

os resultados dos ensaios.  
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Tabela 4. Metodologias de aplicação e respectivos resultados após exposição de S. 
invicta à B. bassiana por meio de diferentes rotas de exposição. 

 Aplicação Concentração LC50 Mortalidade 

Pulverização 108 conídio mL-1 2,8 x 1012 conídios 
mL-1 

52% 

Imersão  108 suspensão de conídios-attapulgita 
suspensão 

2,9 x 105 conídios 
mL-1 

94% 

Imersão  108 suspensão de conídios-  attapulgita 
suspensão + 1% Tween 80 (polisorbato) 

1,6 x 105 conídios 
mL-1 

97% 

Imersão 
(testemunha) 10% suspensão de attapulgita  14% 

Contato indireto 
(via superfície 
contaminada)  

2,26 x 107 conídios cm-2  < 80% 

Fonte: Adaptado de SIEBENREICHER; VINSTON; KENERLEY, 1992, p. 281. 
Nota: Attapulgita (AlMgO3Si) 

 

Em relação aos ensaios usando três diferentes iscas com 108 conídio mL-1, 

os pesquisadores observaram que as iscas líquidas foram mais eficazes em operárias, 

enquanto iscas sólidas causaram uma mortalidade maior em larvas. Por meio de 

dissecações, exames microscópicos e o uso de um método de cultivo para revelar a 

presença de fungos viáveis, os pesquisadores concluíram que operárias adultas 

médias foram consideradas capazes de filtrar os conídios do líquido.  

Conídios em fase de germinação foram encontrados apenas nos corpos de 

operárias maiores, que conseguiram ingerir o fungo (Tabela 5). Na maior parte das 

cavidades bucais das operárias adultas médias foram encontrados conídios em 

formato de “pellets”, o que leva a conclusão de que essas operárias não foram 

capazes de ingerir os conídios. Porém, o fungo foi observado em larvas de 4º ínstar, 

o que leva à suposição de que o fungo ingerido por meio das iscas líquidas foi 

transferido das operárias maiores à prole via trofalaxia (processo de alimentação em 

que um indivíduo transfere para outro o alimento que se encontra dentro do seu 

próprio tubo digestório por regurgitação).  
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Tabela 5. Porcentagem (%) de operárias e larvas de S. invicta infectadas com B. 
bassiana após ingestão de isca tratada. 

Estágio de 
desenvolvimento 
das formigas 

Testemunha¹ 
Sólido Líquido Líquido 

Isca em base de 
proteína 

Isca em base de 
azeite de oliva 

Isca baseada em 
água açucarada 

Operária 0 34,6 36,7 34,4 

Larva 0 87,0 28,0 40,0 

Fonte: Adaptado de SIEBENREICHER; VINSTON; KENERLEY, 1992, p. 283. 
Nota: ¹ exposição a cada uma das 3 iscas sem adição de conídios.  

 

O último experimento dessa série visou determinar se o contato com o solo 

previamente contaminado com B. bassiana causou mortalidade ou alterações 

comportamentais nas formigas. Também foi avaliado se as formigas não tratadas 

alteraram o seu comportamento perante os membros da colônia que foram imersos 

em suspensão de 108 conídios mL-1.  

Nesses ensaios, os conídios foram misturados com areia (2,8 x 106 conídios 

cm-3) ou aplicados diretamente sobre a superfície (2,3 x 107 conídios cm-2). Em 

ambos os ensaios as formigas não mostraram uma reação repelente ao ambiente 

contaminado e as operárias infectadas foram reintegradas às suas colônias. Também 

não foi observada mortalidade expressiva quando comparada ao grupo de controle. 

Entretanto, das poucas operárias que morreram, a maior parte foi contaminada por B. 

bassiana.  

Independentemente da causa da morte, os cadáveres foram removidos do 

ninho e depositados em pilhas de lixo antes da germinação do fungo. Interessante foi 

que nesses ensaios não houve esporulação do fungo nas formigas mortas 

depositadas nas pilhas de cadáveres. Os pesquisadores suspeitam que esse 

fenômeno se deve ao fato de que os cadáveres foram removidos para um ambiente 

menos favorável para a esporulação e que as formigas usaram o veneno produzido 

nas suas glândulas, que tem um efeito antimicrobiano, para desinfectar os cadáveres.  

Outra linha de pesquisa conduzida por Pereira, Stimac e Alves (1993) teve 

como objetivo avaliar o efeito antagonista do solo na eficácia do fungo B. bassiana 

como agente de controle para S. invicta, para determinar os dados de concentração-

resposta de conídios sobre a formiga. A linha de pesquisa foi composta por seis 

ensaios, que ocorreram em laboratório sob condições diferentes. Os detalhes técnicos 

dos ensaios e os resultados obtidos foram consolidados na tabela a seguir (Tabela 6).   
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Tabela 6. Concentrações letais de B. bassiana sobre S. invicta em diferentes 
condições, detalhes técnicos e respetivos resultados. 

Ensaio Rota de 
exposição 

Doses 
(qtd.) 

Doses 
(conc.) 

LC50 | CA LT50 (dias) | 
CA 

Morta-
lidade 

Infecção 
fúngica 

(1) PLV + 
placa de 
Petri limpo 

Direto no 
inseto 7 

10⁶ - 10⁹ 
conídios 
mL-1 

0,9 x 10⁶  
CA: 1,0 

7,0 (10⁷) 
CA: 4,9 
 
5,7 (10⁸) 
CA: 5,2 

100% 
(10⁸) 

88% 
(10⁸) vs 
1% (T) 

(2) PLV + 
solo 
esterilizado 

2,0 x 10⁶ 
CA: 1,2 

~100% 
(10⁸) 

86% 
(10⁸) vs 
1% (T) 

(3) PLV + 
solo não 
esterilizado 

3,0 x 10⁶ 
CA: 1,2 

98% 
(10⁸) 

88% 
(10⁹) vs 
1% (T) 

(4) Aplicado 
na superfície 
da placa 
dePetri 

Indireto 
via 
contato 
com SCC 

7 

1,4 x 10¹ - 
1,4 x 10⁴ 
conídios 
mm-² 

0,9 x 10³ 
CA: 1,4 

12,3 (1,4 x 
10³) 
CA: 3,7 
 
7,0 (1,4 x 10⁴) 
CA: 6,4 

~100% 
(10⁴) 

<50% 
(10²) 
~100% 
(10⁴) 

(5) Mist-
urado em 
solo 
esterilizado 

6 
10 - 10⁶ 
conídios g-
1 de solo 

1,4 x 10² 
CA: 0,38 

90% 
(10⁶) 

70% 
(10⁶) 

(6) Mist-
urado em 
solo não 
esterilizado 

5 
10⁶ - 10⁸ 
conídios g-
1 de solo 

2,3 x 10⁹ 
CA: 1,06 

<50% 
(10⁸) 

não 
signf. 

Fonte: Adaptado de PEREIRA; STIMAC; ALVES, 1993, p. 159-160. 
Notas: PLV: pulverização direta da formiga; SCC: solo ou superfície de placa de Petri contaminado com 
conídios; T: testemunha; CA: coeficiente angular. 
 

Baseado nesses resultados, Pereira, Stimac e Alves (1993) concluíram que o 

impacto antagonista e protetor do solo é basicamente insignificante no caso em que 

houve exposição direta dos insetos ao patógeno via pulverização e que o efeito ocorre 

apenas em solo não esterilizado. 

Essa conclusão foi reforçada por meio de outro experimento, no qual as 

formigas pulverizadas com suspensão de conídios foram retiradas dos ambientes com 

solo esterilizado (ensaio 5) e não esterilizado (ensaio 6), após de três dias, e 

colocadas em placas de Petri limpas. 

Os pesquisadores observaram uma mortalidade significativamente maior nas 

formigas retiradas do ambiente com solo não esterilizado comparando com a 

mortalidade das formigas que permaneceram nesse ambiente. Ao contrário, não foi 

observada uma diferença significante na mortalidade das formigas que foram retiradas 

do ambiente com solo esterilizado com o grupo que permaneceu nesse ambiente. O 

resultado desse experimento leva a suposição que o contato prolongado com solo não 

esterilizado tem um efeito supressivo sobre a infecção fúngica. 
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Outras pesquisas realizadas a fim de avaliar eventuais interações entre 

fungos entomopatogênicos e a biota do solo determinaram que ocorrem mais 

infecções em solo estéril do que em solo não esterilizado, sugerindo que o potencial 

de esporulação e germinação dos fungos pode ser suprimido ou até inativado por 

membros da biota do solo (SHIMUZA; MAEHARA; SATO, 2002.), por meio de 

antibiose por excreção de metabólitos secundários (VOS et al., 2015) ou porque os 

fungos são consumidos por microparasitas. 

Fuxa e Richter (2004) mostraram que a composição e a umidade do solo 

podem impactar a eficácia do fungo no controle de S. invicta, sendo comprometida em 

solos argilosos, praticamente nula em solos com teor de argila maior do que 70%, 

enquanto em solos arenosos mostraram um potencial de controle melhor. 

Independentemente da composição do solo, a eficácia foi melhor em solos úmidos, 

porém, praticamente nulo em solos secos. 

A alta mortalidade e o alto nível de infecção observados nas formigas que 

foram expostas à superfície contaminada (ensaio 4) indicaram que existe a 

possibilidade de as operárias terem adquirido uma infecção fúngica caminhando sobre 

um solo contaminado enquanto estavam forrageando. Porém, as possíveis 

interligações entre as diversas variáveis existentes em condições em campo, em 

particular o efeito antagonista do solo e as influências climáticas (temperatura e UR), 

podem conter o risco de infecção.  

Os valores baixos dos coeficientes angulares, referentes às curvas de 

concentração-resposta, indicam que concentrações altas de conídios são necessárias 

para obter uma mortalidade elevada no momento da aplicação do fungo.  

Os LT50 foram consistentes com as relações e o ciclo patógeno–hospedeiro 

do fungo, ou seja, com os tempos que são necessários para fixação, germinação, 

penetração e crescimento do patógeno antes da morte do inseto.  

Uma pesquisa conduzida por Stimac et al. (1993), em laboratório, visou, além 

de avaliar diversas metodologias de aplicação e doses do fungo, determinar se o 

comportamento social das formigas interfere na performance do fungo. 

No âmbito do experimento, os autores avaliaram a mortalidade de S. invicta 

em duas vias de aplicação, sendo a primeira a aplicação direta da suspensão fúngica 

(doses de 1,25 x 1010 até 2,0 x 1011 conídios 20mL-1) via pulverização em colônias 
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de formigas, compostas por 13.000 a 34.000 indivíduos. Foi mantida uma colônia 

como grupo de controle.  

Após o tratamento, as formigas foram transferidas para caixas de ensaio 

limpas e mantidas em um ambiente favorável, tanto para a sobrevivência das formigas 

como para a esporulação do fungo. Os pesquisadores observaram uma mortalidade 

acelerada três dias após aplicação, atingindo um pico dez dias após o tratamento, o 

que está consistente com as relações e o ciclo patógeno-hospedeiro do fungo.  

Dependendo da dose de conídios, a mortalidade cumulativa foi de 62% para 

a suspensão com menor concentração de conídios (0,125g 20mL-1 d’água) e de 90% 

para a com a maior concentração (2g 20mL-1 d’água). A infecção fúngica foi 

confirmada como causa da morte para os casos letais ocorridos entre os dias três até 

dez após a aplicação. A taxa de mortalidade acumulada do grupo de controle foi menor 

do que 25%. Em nenhum indivíduo do grupo de controle a infecção fúngica foi 

confirmada como causa da morte.  

O segundo ensaio ocorreu em copos plásticos (240 mL), com aplicação do 

fungo em formulações de conídios em pó em cinco diferentes doses (104 a 1010 

conídios g-1) misturadas com terra de diatomáceas (pó inerte proveniente de algas 

diatomáceas fossilizadas, que possui o dióxido de sílica como principal ingrediente). 

Para o grupo de controle usou-se apenas terra de diatomáceas. O experimento 

consistiu em duas metodologias, porém, em ambos os testes foi utilizado 1 g de 

formigas, que corresponde a cerca de 800 indivíduos.  

Esse experimento tinha como objetivo avaliar: a) se o fungo em pó mostra 

uma eficácia maior do que o fungo aplicado em suspensão; b) se a aplicação do fungo 

em grupos de formigas menores se reflete positivamente na performance do fungo; c) 

a eficácia do fungo quando aplicado no solo.  

Para o primeiro teste, 0,1 g da formulação em pó e 1 g de formigas foram 

colocados em um copo e agitados por 10 s. A seguir, as formigas foram transferidas 

para copos limpos ou copos que continham 100 g de solo e 10 mL de água deionizada 

(desmineralizada). Para o segundo teste, os pesquisadores misturaram 1 g de 

formulação com 100 g de solo e 10 mL de água deionizada e, a seguir, 1 g de formigas 

foi adicionado.   

Os resultados obtidos mostraram que a aplicação direta do pó em doses 

maiores do que 104 conídios formiga-1 causa uma mortalidade expressiva (99% para 
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dose de 106 conídios formiga-1) nos insetos, independentemente do ambiente para o 

qual as formigas foram transferidas após a aplicação (copo limpo ou com solo). No 

caso em que a formulação foi misturada no solo, doses maiores do que 107 conídios 

formiga-1 eram necessárias para causar um efeito letal significativamente maior 

comparando ao grupo de controle.  

Baseado nos resultados obtidos, Stimac et al. (1993) concluíram que a 

eficácia do fungo é determinada pela dose, pelo modo de aplicação e pelo tamanho 

do grupo de formigas expostas ao tratamento.  

Os pesquisadores observaram que as formigas formaram aglomerações no 

ato da pulverização. Esse comportamento de proteção pode ter feito com que as 

formigas no centro da aglomeração tenham recebido uma quantidade menor de 

conídios comparada àquela recebida pelas formigas na periferia. Além disso, notaram 

que a natureza hidrofóbica da cutícula do inseto, repele as suspensões aquosas de 

conídios.  

Enquanto a formulação em pó foi aplicada em grupos pequenos de formigas, 

os insetos foram incapazes de formar aglomerações de proteção. Além disso, se 

verificou uma boa adesão da formulação de conídios em pó na cutícula dos insetos, o 

que aumenta a probabilidade de infecção, especialmente quando misturada com terra 

de diatomáceas, que tem um efeito abrasivo. 

Referente à aplicação do fungo no solo, os pesquisadores observaram uma 

eficácia reduzida devido ao menor contato entre patógeno e hospedeiro. As 

observações estão em linha com as pesquisas de Siebenreicher, Vinston e Kenerley 

(1992), mencionadas anteriormente, assim como com a pesquisa de Pereira e Stimac 

(1992), que avaliou a transmissão da infecção fúngica entre membros de S. invicta da 

mesma colônia, causada por B. bassiana na ausência e presença de solo. 

No âmbito dessa linha de pesquisa Pereira e Stimac (1992) instalaram quatro 

ensaios compostos como detalhados no quadro a seguir (Quadro 2). Para causar a 

infecção artificial, foram usados conídios de B. bassiana (cepa 447) em suspensão na 

concentração de 3 x 108 a 109 conídios mL-1. Baseado em experimentos anteriores 

conduzidos por Pereira (1991), os pesquisadores esperavam essa concentração 

causar uma mortalidade perto de 100%.  
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Ensaios 
(1) Mix de FI 
vivas e FS sem 
presença de solo 

(2) Mix de FI 
vivas e FS com 
presença de solo 

(3) Mix de FI 
mortas e FS sem 
presença de solo 

(4) Mix de FI 
mortas e FS com 
presença de solo 

 
Proporção de FI 
vivas ou mortas x 
FS 
 

0, 5, 15, 50, 85 e 
100% do peso 
total (3g) 

0, 5, 15, 50 e 
100% do peso 
total (3g) 

0, 5, 15, 50 e 
85% do peso 
total (3g) 

0, 5, 15, 50 e 
85% do peso 
total (3g) 

Quadro 2. Detalhes técnicos dos quatro ensaios para avaliar o efeito da presença do 
solo na eficácia do fungo entomopatogênico B. bassiana em três semanas. 
Fonte: Adaptado de PEREIRA; STIMAC, 1992, p. 1428. 
Notas: FI: formiga artificialmente infectada; FS: formiga saudável. 
 

Foram observadas as seguintes situações e comportamentos: 

Ensaio (1): 

• independentemente do “mix” (formigas infectadas versus formigas saudáveis), 

foram observadas pilhas de cadáveres dois dias após o tratamento; 

• as pilhas de cadáveres foram estabelecidas em um canto da caixa de ensaio, 

enquanto as formigas se aglomeraram no canto oposto;  

• o tamanho da pilha de cadáveres foi em proporção direta ao número de 

formigas infectadas, ou seja, quanto maior foi a proporção de formigas 

infectadas, maior foi a pilha de cadáveres. 

 

Ensaio (2): 

• o comportamento das formigas foi normal, com exceção para o grupo com 

nível de infecção de 100%; 

• as pilhas de cadáveres dos grupos com taxa menor de formigas infectadas 

foram cercadas com solo, sendo todas as pilhas de cadáveres construídas 

de forma organizada e bem definida (exceto para o grupo com 100% de 

infecção), o que contribuiu para diminuir a esporulação do fungo;  

• o tamanho da pilha dos cadáveres foi proporcional à taxa de formigas 

infectadas; 

• a taxa de sobrevivência das formigas saudáveis foi de 70%, 

independentemente da taxa de formigas infectadas, o que levou à 

conclusão de que as formigas consolidadas na pilha de cadáveres foram 

previamente infectadas e de que a infecção de formigas doentes para 

formigas saudáveis foi suprimida pela presença do solo, ou seja, o solo tem 

uma função inibidora e protetora. 
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Ensaios (3) e (4): 

• a taxa de sobrevivência foi baixa (< 46%), especialmente nos grupos com 

50 e 85% de infectados, sendo que apenas 3% das formigas do grupo de 

85% sobreviveram ao experimento, enquanto a taxa de sobrevivência do 

grupo de controle foi de 40%. 

 

Os resultados dos ensaios confirmaram que os comportamentos de higiene 

adotados pelas formigas limitam a disseminação do fungo na colônia de duas formas, 

sendo a primeira a necroforese (remoção de cadáveres) e consolidação dos 

cadáveres em pilhas em uma área designada, que não é usada pelas formigas, e 

cercar essas pilhas com solo, no caso em que for possível, ou seja, nos ensaios (2) e 

(4).  

A segunda forma consta na manipulação dos cadáveres por meio de 

substâncias químicas produzidas nas glândulas das formigas, que têm efeito 

antibiótico, como por exemplo o veneno alcaloide. Storey13 (1990 apud PEREIRA; 

STIMAC, 1992) observou que essas substâncias antagonistas, em particular 

alcaloides de veneno produzidos nas glândulas das formigas, são usados como 

desinfetantes em colônias maduras de S. invicta, enquanto as formigas foram 

expostas ao fungo aplicado no solo.  

Brütsch et al. (2016) observaram que F. paralugubris (formiga-de-madeira), 

para proteger as suas colônias contra diversos patógenos, além de coletar resina de 

coníferos, que por si já possui propriedades antimicrobianas, suplementam essa 

resina com ácido fórmico produzido por suas glândulas. As formigas combinam as 

suas defesas próprias com as providenciadas por plantas e encontradas na natureza, 

obtendo assim um agente antimicrobiano mais potente para manter a higiene nas 

colônias. 

O efeito antimicrobiano do veneno de S. invicta também foi observado por 

Wang et al. (2015), que demostraram por meio de ensaios conduzidos em laboratório, 

usando ninhos artificias de S. invicta, que houve uma redução significante da taxa de 

germinação do fungo B. bassiana, após sua exposição à voláteis do veneno derivado 

 
13 STOREY, G. K. (1990). Chemical defenses of the fire ant, Solenopsis invicta, Buren, against infection  

by the fungus Beauveria bassiana (Balsamo) Vuill., Ph.D. dissertation, University of Florida, Gainsville 
(FL), USA. 
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das formigas. Os pesquisadores acreditaram que a fumigação do ninho poderia ser 

uma variável importante do sistema imunológico social de S. invicta. 

Estas conclusões são de grande importância na avaliação do uso potencial 

de B. bassiana em larga escala para controlar S. invicta em condições de campo. 

Considerando, além os demais comportamentos de proteção que ocorrem em 

colônias na natureza e que diminuíram a taxa de transmissão da infecção entre os 

membros da colônia. 

Oi et al. (1994), avaliaram a eficácia do fungo B. bassiana em condições de 

campo14 através de duas metodologias, sendo elas a aplicação de iscas de arroz 

previamente contaminadas com B. bassiana (cepa 447) acima de 50 formigueiros 

ativos e a injeção de conídios em formulação de pó nos formigueiros. 

 

Ensaio 1: Iscas de arroz 

 Iscas compostas por 190 g de arroz branco cozido misturado com 10 g de 

conídios foram distribuídas em cada um dos 50 formigueiros ativos, previamente 

perturbados, a fim de garantir uma ampla exposição dos insetos ao fungo. Na área de 

controle foram usados 200 g de arroz branco cozido puro.  

A duração do experimento foi de dois meses e se estendeu ao longo do 

período de 19/04 até 14/06/1989 com temperatura e precipitação estáveis na região. 

Os resultados, em relação à atividade dos formigueiros originais e novos foram 

resumidos mais para adiante na Tabela 8.  

A separação dos formigueiros em originais e novos deve-se às características 

das colônias de S. invicta, que são compostas por vários formigueiros interligados por 

túneis subterrâneos. Perturbações naturais ou antropizadas podem levar as formigas 

a deslocarem toda a colônia ou a dividirem em vários formigueiros (WILLIAMS; 

LOFGREN, 1983). 

  

 
14 Os ensaios foram executados em pastos não tratados localizados na Universidade de Flórida, em 
  Gainesville, FL (EUA). 
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Tabela 7. Porcentagem de formigueiros originais e novos ativos por levantamento e 
parcela e nível de infecção. 

Ensaio Parcela 
Semana 1 Semana 4 Semana 8 

FO FN FO FN FO FN 
Aplicação 
superficial 
04/1989 

BB 66,0 36,0 68,0 32,0 38,0 32,0 

T 92,0 10,0 84,0 14,0 74,0 18,0 

Fonte: OI et al. 1994, p. 626. 
Notas: Valores em porcentagem.  
BB: iscas de arroz com conídios; T: testemunha; FO: formigueiro original; FN: formigueiro novo. 
 

Observou-se que o nível de infecção das amostras de formigas coletadas nos 

formigueiros tratados (54,4 ± 5,5%) foi maior do que no grupo de controle (1,8 ± 0,9%), 

porém, após seis semanas, o nível de infecção no grupo de tratamento não diferiu do 

grupo de controle. Além disso, o declínio de formigueiros ativos, assim como a criação 

de formigueiros novos, foi mais expressivo no grupo de tratamento comparando com 

o grupo de controle.  

Nas parcelas tratadas com o fungo, foram observadas formigas que se 

movimentaram de uma forma atípica, parecida com os movimentos de alarme em 

resposta à perturbação do ninho. Seis dias após o tratamento foram observadas pilhas 

de cadáveres perto dos formigueiros que receberam o tratamento. As análises feitas 

no laboratório confirmaram que a causa da morte era a infecção por B. bassiana. 

 

Ensaio 2:  Injeção de conídios 

Para o segundo experimento, composto por três ensaios, várias formulações 

de conídios foram injetadas em formigueiros ativos por meio de uma sonda conectada 

a um aparelho de gás comprimido. Os detalhes técnicos de cada ensaio podem ser 

conferidos no quadro 3.  
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 Ensaio 1 

Nov/1999 
Ensaio 2 
Mai/1991 

Ensaio 3 
Jul/1992 

Parcela 
 

2 x 900m² 2 x 400m² (a) 1 x 3.500m²  
(b) 1 x 2.700m² 
(c) 1 x 3.200m² 

Formigueiros 06 FO (tratamento) e  
10 FO (controle) 

 6 FO e 7 FN 
(tratamento) e 8 FO 
(controle) 

(a) 41 FO 
(b) 34 FO 
(c) 37 FO 

 
Formulação de injeção 

10 g conídios + 90 g 
terra de diatomácea  

10, 15 ou 20 g de 
conídio + 1 g de terra 
de diatomácea. 
Formulação com peso 
de conídio > 90%  

(a) 10% conídio + 
sílica pirogênica 
(caráter 
hidrofóbico) 

(b) Sílica pirogênica 
(c) CO2 

Quadro 3. Detalhes técnicos dos ensaios para avaliar a eficácia do fungo B. bassiana 
sobre S. invicta por meio de injeção de conídios nos formigueiros.   
Fonte: OI et al., 1994, p. 624-625. 
Notas:  FO: formigueiro original; FN: formigueiro novo. 
 

Dos formigueiros dos ensaios 1 e 2, amostras de formigas foram coletadas 

diariamente ao longo de uma semana para se determinar a ocorrência de infecção. 

Em seguida, os intervalos de amostragem foram estendidos para 3, 4 e 7 dias. 

Em todos os ensaios observou-se que os picos de infecção ocorreram em um 

período de até sete dias após aplicação, seguido por um rápido declínio. Independente 

da metodologia ou dose aplicada, o nível de contaminação máxima se manifestou 

numa faixa de 52-60%. O nível de infecção das amostras obtidas nos ensaios de 

injeção declinou mais rapidamente quando comparado com o nível de infecção das 

amostras do ensaio com aplicação superficial.  

No ensaio conduzido em Mai/1991, observou-se uma redução expressiva do 

nível de infecção logo na segunda semana, atingindo quase o nível do grupo de 

controle, enquanto no ensaio com aplicação superficial foram necessárias seis 

semanas para atingir esse nível. Os pesquisadores supuseram que esse fenômeno 

se deve ao surgimento de formigueiros novos, que foi mais expressivo nos ensaios de 

injeção comparados aos de aplicação superficial.  
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Tabela 8.  Porcentagem dos formigueiros ativos após injeção das formulações com 
ou sem conídios. 

Ensaio Parcela Semana 1 Semana 4 Semana 8 
FO FN FO FN FO FN 

E01 | Nov/90 
BB 87,5 50,0 62,5 25,0 25,0 75,0 

T 40,0 40,0 40,0 60,0 40,0 75,0 

E02 | Mai/91 
BB 0,0 50,0 0,0 117,0 0,0 0,0 

T 25,0 50 37,5 62,5 0,0 0,0 

E03 | Jul/92 

BB + 
sílica 4,9 41,4 0,0 34,1 0,0 0,0 

Sílica 
pura 8,8 32,4 5,9 35,3 0,0 0,0 

T   21,6 54,1 18,9 51,4 0,0 0,0 

Fonte: Adaptado de OI et al.,1994, p. 626. 
Notas: valores em porcentagem; FO: formigueiro original; FN: formigueiro novo. 
 

Além disso, verificou-se em todos os ensaios que a taxa de formação de 

formigueiros novos foi maior nas áreas tratadas com o fungo do que nas áreas de 

controle. Entre os ensaios, o tratamento usando a formulação de conídios com sílica 

pirogênica causou a redução mais expressiva em formigueiros ativos (Quadro 3).  

Vale a pena salientar que a aplicação de silício puro foi mais eficaz do que 

alguns tratamentos previamente executados que continham o fungo. Isso se deve às 

características hidrofóbicas do elemento. Além disso, esse produto inibe as formigas 

em efetuar limpeza corporal individual, uma vez que a sílica faz com que os orifícios 

bucais das formigas fiquem entupidos.  

Essa percepção é de grande importância no que diz respeito ao 

desenvolvimento de novos produtos para o controle biológico de S. invicta, ou seja, 

além de ser patógeno, o produto deve garantir uma boa adesão no corpo do inseto a 

fim de atingir níveis de eficácia maiores. 

No entanto, os pesquisadores suspeitam que o grau de infecção real nos 

formigueiros tratados foi significativamente maior, uma vez que as amostras de 

formigas coletadas se compõem apenas de formigas que responderam à perturbação 

do formigueiro, que ocorreu no âmbito do ensaio para a coleta das amostras. Oi et al. 

(1994) assumiram que formigas em estado avançado de infecção fúngica muito 

provavelmente não responderam à perturbação. Além disso, suspeitam que 

cadáveres, cujo motivo de morte é relacionado à uma infecção fúngica, foram 

removidos pelas operárias. 
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Além de coletarem amostras para determinar o nível de infecção fúngica, os 

pesquisadores visaram a avaliar se houve alteração no comportamento/atividade de 

forragear. Essa avaliação foi conduzida apenas nos ensaios de injeção. 

Diante disso, foram coletadas, semanalmente (duas, três e quatro após o 

tratamento), amostras de S. invicta e outras espécies de formigas usando armadilhas 

aéreas compostas por um tubo de ensaio, que continham como isca um pedaço de 

atum enlatado com óleo de soja. 

Analisando os resultados dos levantamentos das armadilhas aéreas, os 

pesquisadores observaram uma alteração na composição (diversidade) das formigas 

capturadas nessas armadilhas. Antes das aplicações, S. invicta foi a espécie mais 

representativa nas amostras, mas observou-se um declino expressivo dessa espécie 

logo na primeira semana, enquanto a quantidade das demais espécies se manteve 

inalterada, aumentando, dessa forma, a sua representatividade nas armadilhas.  

Esse quadro se manteve inalterado ao longo das oito semanas de duração do 

experimento. Suspeitou-se que a alteração da diversidade se deve à redução das 

populações ou, no mínimo, em uma alteração no comportamento que se manifesta 

em atividade reduzida de forragear que, por sua vez, poderia estar relacionada com 

uma infecção fúngica.  

Oi et al. (1994) concluíram que B. bassiana pode causar infecção letal em S. 

invicta e pode comprometer a atividade de forragear dessa espécie em condições de 

campo, causando, assim, supressão das suas populações. Entretanto, os 

pesquisadores, não conseguiram evidenciar que houve transmissão do patógeno 

dentro e entre as colônias e assumiram que os comportamentos de higiene, sendo 

eles limpeza individual e mútua e necroforese, têm um papel importante nesse 

sentido, uma vez que reduziram o risco de infecção.  

Um experimento comportamental conduzido por Brütsch et al. (2014) analisou 

a preferência de rainhas fundadoras em escolher os locais para construir as suas 

colônias de forma claustral (sem sair do ninho para obter alimentação). O objetivo da 

pesquisa foi avaliar se as rainhas fundadoras detectam e rejeitam locais contaminados 

com os fungos entomopatogênicos B. bassiana (8,9 x 107 conídios viáveis mL-1) M. 

brunneum (3,5 x 107 conídios viáveis mL-1) e Fusarium graminearum (7,8 x 105 

conídios viáveis mL-1), um patógeno de plantas pertencentes à mesma ordem de B. 

bassiana, e Petromyces alliaceus (1,5 x 107 conídios viáveis mL-1), um fungo não 
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entomopatogênico. Além disso, os pesquisadores avaliaram se na presença de cepas 

de B. bassiana, as rainhas se associam com outras rainhas fundadoras a fim de se 

beneficiarem da proteção social existente em colônias maduras. 

Durante a fase claustral, o sistema de imunidade das rainhas pode ser 

comprometido, uma vez que os insetos não saem do ninho para forragear, vivendo 

assim das suas reservas corporais, convertendo e metabolizando os corpos 

gordurosos e músculos alares em ovos, bem como em alimento (ovos tróficos) para 

criar a primeira geração da progênie (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). 

Para o experimento, que ocorreu em ambiente de laboratório, rainhas jovens 

recém-acasaladas da espécie Formica selysi tinham que escolher os locais para a 

construção dos seus ninhos, para os quais foram oferecidos ninhos artificiais. Em cada 

ninho artificial foi colocado um pedaço de papel de filtro (6 x 2 cm), contaminado 

individualmente, com um dos quatros quatro fungos, mantendo um ninho livre de 

tratamento como controle. 

Para a surpresa dos pesquisadores, as rainhas mostraram uma preferência 

inicial significativamente maior para os ninhos contaminados com fungos, do que para 

os ninhos de controle. Tendo a opção em escolher entre um ninho contaminado com 

B. bassiana e um ninho livre de conídios (controle), 75% das rainhas expostas a esse 

experimento entraram primeiro no ninho contaminado. Um resultado parecido foi 

obtido oferecendo o ninho de controle e um ninho contaminado por M. brunneum, 

escolhido com preferência por 67,7% das rainhas. 80% das rainhas preferiram um 

ninho contaminado por F. graminearum ao invés do ninho de controle. Em relação ao 

fungo não entomopatogênico a preferência foi de 65%. Além da preferência inicial 

pelos ninhos contaminados, a permanência, em dias, das rainhas nesses locais foi 

maior e a troca de ninho menor, comparado com os ninhos de controle.  

Porém, os autores observaram que a mortalidade em rainhas expostas a um 

dos fungos entomopatogênicos foi maior, quando comparada àquela ocorrida para os 

fungos não entomopatogênicos e o controle. Os detalhes podem ser observados na 

tabela a seguir (Tabela 9).  
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Tabela 9.  Escolha preferencial do local de nidificação e mortalidade em rainhas 
fundadoras expostas à várias espécies de fungos.   

Fungo Amostra 
(Qtd.) 

Escolha 
preferencial 

(%) 

Mortalidade 
(%) 

Mortalidade 
(Qtd.) 

Apresentação 
de micélio 

(Qtd.) 

B. bassiana 80 75,0% 27,5% 22 8 

M. brunneum 62 67,7% 11,3% 7  

F. graminearum 40 80,0% 2,5% 1  

P. alliaceus 40 65,0% 0,0% 0  

Fonte: Adaptado de BRÜTSCH et al. 2014, p. 73-74. 

 

Não foi evidenciada a tendência das rainhas se associarem na presença do 

fungo B. bassiana no âmbito de pleometrose secundária15 a fim de se beneficiarem 

de comportamentos de defesa/proteção, como por exemplo, limpeza mútua. 

Os resultados obtidos por Brütsch et al. (2014) mostraram a suscetibilidade 

das rainhas fundadoras aos fungos entomopatogênicos, principalmente B. bassiana, 

que causou uma mortalidade significativa nas rainhas. A presença do patógeno é 

comum no habitat natural desta espécie de formiga, e F. selysi obviamente é capaz 

de reconhecer a sua presença no solo. Diante disso, é incompreensível o porquê das 

rainhas preferirem locais de nidificação contaminados.  

Rojas, Elliot e Morales-Ramos (2018) avaliaram a mortalidade de S. invicta 

após exposição indireta das formigas aos fungos entomopatogênicos B. bassiana 

(cepas GHA e NI8) e M. brunneum aplicados via pulverização, na concentração de 

106 conídios mL-1 em papel-filtro. O experimento foi iniciado num ambiente controlado, 

em laboratório, e depois estendido para condições de campo. Os resultados obtidos 

por meio do ensaio em laboratório constam no gráfico a seguir (Gráfico 4).  

Baseado nesse resultado, pôde-se concluir que as formigas indiretamente 

expostas aos fungos entomopatogênicos por um período de sete dias consecutivos 

sofreram uma letalidade maior do que as formigas do grupo de controle, e que a cepa 

NI8 de B. bassiana causou mortalidade significativamente maior do que os outros dois 

patógenos.  

 
15 Pleometrose: A colônia é fundada por múltiplas rainhas  

 Pleometrosa primária: Múltiplas rainhas persistem de uma associação pleometrótica. 
 Pleometrose secundária: A colônia começa com apenas uma rainha e outras se juntam    
 posteriormente via adopção ou fusão com outras colônias.  
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Gráfico 6. Mortalidade cumulativa de S. invicta após exposição indireta a três cepas 
de fungos entomopatogênicos em comparação ao controle. 
Fonte: Adaptado de ROJAS; ELLIOT; MORALES-RAMOS, 2018, p. 5. 
Nota: T: testemunha; MB: Meterhizium brunneum; BB: Beauveria bassiana 

 

Pôde-se observar uma mortalidade acelerada nos tratamentos de M. 

brunneum e B. bassiana (GHA) logo nos primeiros dois dias, nos quais 51,35 e 56,68% 

das formigas morreram, respectivamente, enquanto a maior parte da mortalidade 

observada no tratamento com B. bassiana, cepa NI8, (84,48%) ocorreu mais tarde, 

principalmente entre os dias 4 até 6 dias (Gráfico 6).  

Analisando o motivo da morte, os pesquisadores verificaram que no caso de 

M. brunneum e B. bassiana (GHA), apenas 9,47 e 35,96% da letalidade, 

respectivamente, podem ser explicadas pela infecção fúngica. O contrário verificou-

se no tratamento de B. bassiana (NI8), no qual o motivo principal da mortalidade 

(51,71%) foi inerente à infecção pela cepa. 

Em relação à baixa mortalidade, em geral, vale salientar que a infecção 

ocorreu apenas via contato indireto com os patógenos e não por meio da aplicação 

direta via pulverização. Vale considerar que o delineamento do experimento não 

garantiu que todas as operárias fossem expostas ao patógeno, uma vez que para 

entrar em contato com o fungo o inseto precisava se deslocar para o outro lado da 

caixa. 

Como o fungo B. bassiana (NI8) mostrou os resultados mais promissores, foi 

escolhido para mais duas etapas do experimento, tendo a primeira o objetivo de testar 

a eficácia de B. bassiana em erradicar colônias de S. invicta em laboratório, enquanto 

a segunda englobou um teste preliminar em campo. 
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A etapa 1 avaliou a eficácia do fungo via ingestão em iscas de semolina de 

milho previamente contaminadas com solução composta por 0,25 g de conídios de 

NI8, 30 mL de 0,2% TDA16 e 100 mL de sacarose a 6%. As formigas levaram as iscas 

para os seus ninhos para alimentarem as suas larvas e para o consumo próprio. 

Observou-se que após 90 dias da instalação do ensaio, todas as colônias do 

tratamento foram erradicadas, enquanto as colônias do grupo de controle 

permaneceram ativas. 

Um fenômeno parecido foi observado no teste em campo (etapa 2), executado 

em setembro de 2016, para o qual as iscas foram enterradas nas proximidades da 

entrada dos ninhos a uma profundidade de 5 cm. Após 3 - 4 meses, todas as colônias 

foram erradicadas, enquanto as colônias do grupo de controle se mantiveram ativas.  

Para avaliar o efeito a longo prazo, o monitoramento da área foi estendido até 

fevereiro de 2018. Os autores observaram que à atividade dos formigueiros na área 

de controle se manteve em alta (dez formigueiros bem desenvolvidos), enquanto a 

recuperação dos formigueiros na área tratada foi vagarosa. Apenas foram verificadas 

três colônias pequenas, provavelmente recentemente estabelecidas por rainhas 

fundadoras. 

Os resultados em campo obtidos por Rojas, Elliot e Morales-Ramos (2018), 

se mostraram mais promissores do que os revelados por Oi et al. (1994) e 

Siebenreicher, Vinston e Kenerley (1992) que foram previamente descritos.  

Bos et al. (2019) conduziram uma pesquisa17 comparando a suscetibilidade 

de doze diferentes espécies de formigas18 aos fungos B. bassiana e M. brunneum, 

observando, em paralelo, três comportamentos de defesa, sendo eles limpeza 

individual e mútua e trofalaxia, assim como o papel da glândula metapleural em 

relação à suscetibilidade dos insetos.  

As dozes espécies vivem em habitats similares19, a maioria nidifica no solo, 

porém, quatro espécies constroem um monte acima de suas câmaras subterrâneas. 

 
16 TDA (éter tridecílico de polioxietileno) é um surfactante não iônico usado para umidificar o pó de  
  conídios (JIN et al., 2008). 
17 As amostras foram coletadas no arquipélago de Hanko na Finlândia.  
18 Lasius platythorax, Lasius flavus, Camponotus ligniperdus, Formica truncorum, Formica exsecta,  

Formica lugubris, Formica sanguinea, Formica pratensis, Formica fusca, Formica cinerea,  
Myrmica schenckiand, Myrmica ruginodis) 

19 Florestas de coníferas e habitats consistindo em povoamentos de pinheiros e abetos com solos 
  oligotróficos moderadamente ácidos. 
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Todas as espécies se alimentam de uma dieta parecida, composta por insetos e 

“honeydew” de pulgões.  

Ambos os fungos foram aplicados via imersão dos insetos, por 5 s, em uma 

suspensão fúngica de alta concentração (108 conídios mL-1). Os grupos de controle 

foram imersos em uma solução de espalhante (0,01% Triton-X). 

Bos et al. (2019) encontraram diferenças significativas nas suscetibilidades 

das espécies de formigas aos dois patógenos. O experimento mostrou também que a 

exposição ao fungo B. bassiana causou uma mortalidade maior do que a exposição 

ao M. brunneum o que está em linha com a pesquisa de Rojas, Elliot e Morales-Ramos 

(2018).  

Foi observado um nível baixo de limpeza mútua, assim como de trofalaxia, 

porém, quase todas as espécies aumentaram o nível de limpeza individual após 

exposição ao patógeno.  

Reber et al. (2011) também observaram um aumento na limpeza individual 

após exposição da espécie Formicia selysi ao fungo entomopatogênico M. anisopliae 

o que leva a conclusão de que as formigas são capazes em detectar o risco de 

infecção. Também não identificou um aumento em limpeza mútua, visto que todos os 

indivíduos da amostra foram expostos ao fungo simultaneamente.  

Ao contrário observou-se que indivíduos contaminados, quando foram 

reintroduzidos no seu grupo de amostra, após exposição ao patógeno, foram limpos 

pelos demais membros do grupo. Diante desse resultado, Reber et al. (2011) 

concluíram que a limpeza mútua é uma ação proativa e profilática, para manter a 

higiene na colônia, considerando que forrageadoras que voltam ao ninho podem 

transportar patógenos infecciosos perigosos.  

A pesquisa de Reber et al. (2011) determinou, ainda, que indivíduos limpos 

pelos demais membros do grupo, além de efetuarem limpeza individual, continham 

menos conídios nas suas cutículas (2.500 conídios formiga-1) em relação à indivíduos 

que apenas exerceram limpeza individual (5.200 conídios formiga-1).  

As espécies que exerceram o nível maior de limpeza individual foram as que 

mostraram maior suscetibilidade e mortalidade frente aos fungos. Esse resultado 

levou os pesquisadores a suporem que a suscetibilidade depende de, além de aspetos 

comportamentais, de outros fatores, como fisionomia (cutícula mais resistente), 

glândula metapleural eficiente, aspectos filogenéticos, entre outros.  
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Resumindo os resultados das várias pesquisas detalhadas nessa seção, 

pode-se concluir que, de um modo geral, as formigas são suscetíveis ao fungo 

entomopatogênico B. bassiana. Porém, a probabilidade para que uma infecção 

fúngica se manifeste, causando letalidade em nível individual ou até erradicando 

colônias completas, depende de vários fatores como condições climáticas, dose 

(apenas concentrações altas causaram mortalidade expressiva nos ensaios), modo e 

metodologia de aplicação, gênero da formiga, densidade de formigas e os 

comportamentos de defesa individuais e coletivos.  

Vale salientar que as variedades de cepas de B. bassiana diferem em sua 

virulência e que cepas mais raras geralmente causam mortalidade maior (REBER; 

CHAPUISAT, 2012).  

Diante disso, pôde-se supor que da forma como B. bassiana foi aplicado no 

atual ensaio de campo, não deverá causar impacto supressivo significativo nas 

populações de formigas predadoras no canavial e que as formigas, 

consequentemente, continuarão exercendo o seu papel como inimigos naturais de D. 

saccharalis. Não obstante disso, deve-se considerar que existem as três seguintes 

potenciais rotas de exposição e, sendo assim, riscos de infecção: 

• via ingestão de ovos e larvas de D. saccharalis contaminadas pelo fungo, 

porém, ainda vivas, ou seja, a ingestão ocorreu no início do ciclo patógeno–

hospedeiro, que no caso da B. bassiana leva cerca de 4-10 dias; 

• via contato indireto, a caminhar no solo contaminado; 

• via contato direto, a formiga estava no local quando o produto foi pulverizado. 

 

2.4.5. B. bassiana: interações tróficas e impactos para o controle biológico 
 

No âmbito de desenvolvimento de estratégias e programas de controle 

biológico é importante determinar quais são os hospedeiros suscetíveis a um 

determinado FEP, incluindo os insetos alvos e não-alvos, e qual é a virulência. Além 

disso é essencial saber como os FEP interagem direta e indiretamente com outros 

organismos (plantas, microrganismos no solo) em ambientes tróficos complexos 

(VEGA.; KAYA, 2012).  

No entanto, determinar e avaliar a gama de hospedeiros a fim de desenvolver 

estratégias de controle biológico sustentáveis, não é simples e requer um 
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conhecimento aprofundado da bioecologia e do comportamento, tanto do fungo como 

do inseto-praga e seus inimigos naturais, assim como das interações tróficas entre 

todas essas espécies na comunidade (VEGA et al., 2012)  

Considerando diversos inimigos naturais em um programa de controle 

biológico, vários resultados podem ser previstos, dependendo do tipo de inimigos, sua 

bioecologia, sua ocorrência espaço-temporal e as interações tróficas entre as 

populações dessa comunidade.  

Como possíveis resultados pode-se obter: a) diminuição do efeito do controle 

biológico em virtude dos efeitos conflituosos entre as diversas espécies; b) efeito 

neutral devido a redundâncias funcionais ou neutralização de efeitos positivos e 

negativos e c) aumento do efeito do controle biológico quando os inimigos naturais 

complementam os efeitos uns dos outros por meio de partição e/ou facilitação de 

recursos (STRAUB; FINKE; SNYDER, 2008).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS  
 

Os ensaios em campo foram conduzidos baseados em dois protocolos de 

experimento diferentes. Enquanto o objetivo do protocolo 1 foi avaliar o quanto as 

populações de D. saccharalis e das formigas predadoras foram impactadas direta ou 

indiretamente (via as relações tróficas) pela aplicação do inseticida químico 

tiametoxam + lambda-cialotrina (TMX + LCT), e do fungo entomopatogênico 

Beauveria bassiana (BB), ao longo de uma linha de tempo mais prolongada (no 

mínimo 40 dias), o foco do protocolo 2 foi avaliar, num espaço de tempo menor (30 

dias), se a aplicação dos mesmos produtos aplicados nas mesmas concentrações 

impacta as relações tróficas, principalmente a predação da praga pelas formigas, e 

sendo assim o sucesso da praga em se estabelecer no local e causar danos à cana-

de-açúcar. Para garantir a presença da praga no local ela foi infestada artificialmente 

e as populações, tanto da praga como das formigas foram mais minuciosamente 

avaliados.  
  

3.1. Protocolo 1 
3.1.1. Localidades  

 

O protocolo 1 foi instalado independentemente em duas áreas comerciais 

localizadas no estado de São Paulo, conforme detalhado no quadro a seguir (Quadro 

4). Para garantir a confidencialidade dos dados, os nomes dos proprietários não serão 

divulgados no presente trabalho, sendo elas consequentemente designadas como 

área comercial A e B. 

 

Área 
comercial Localidade Aplicação Encerramento Duração 

A Vista Alegre do Alto (SP) 06/10/2020 14/12/2020 69 dias 

B Sertãozinho (SP) 30/01/2021 11/03/2021 40 dias 

Quadro 4. Localidades nos quais foi conduzido o protocolo 1 e detalhes de cada 
ensaio instalado em diferentes cidades do estado de São Paulo (SP).  
Fonte: Elaboração própria. 
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3.1.2. Detalhes técnicos do protocolo 1 
3.1.2.1. Delineamento experimental e tratamentos 
 

O delineamento experimental utilizado no âmbito do protocolo 1, que, 

conforme mencionado no subitem anterior, foi instalado independentemente em duas 

localidades diferentes, foi de blocos ao acaso em três parcelas subdivididas (“split-

plot”), sendo destinadas duas parcelas aos respectivos tratamentos com B. bassiana 

(Boveril WP PL63) e tiametoxam + lambda-cialotrina (Engeo PlenoTM S), mantendo 

uma parcela como controle (testemunha), ou seja, sem qualquer aplicação. O 

tamanho de cada parcela foi de 50 x 50 m (2.500 m2), sem bordadura, cada uma com 

33 linhas de cana-de-açúcar e espaçamento de 1,5 m entre as linhas. O quadro 

(Quadro 5) a seguir destaca as variedades utilizadas em cada ensaio.  

 

Área comercial Variedade Idade do canavial 
Média de 
entrenós/cana 
Início do ensaio 

Média de 
entrenós/cana 
Final do ensaio 

A CTC 9002 Cana soca 2º corte 
Corte 03/2020 1,66 4,13 

B RB97-5242 Cana soca 2º corte 
Corte 10-11/2020 6,30 12,01 

Quadro 5. Estágio de desenvolvimento e variedades da cana-de-açúcar utilizada em 
cada localidade. 
Fonte: Elaboração própria baseada nas avaliações semanais e informação obtidas 
através dos responsáveis das áreas. 
Nota: A velocidade de crescimento, o tamanho e a formação de entrenós dependem das características 
de cada variedade e das condições climáticas. 
 

 

#Parcela Tratamento Produto Concentração Dose em kg 
ou L p.c. ha-1 

Volume de 
calda 

1 
Tiametoxam 
(TMX) + lambda-
cialotrina (LCT) 

Engeo 
PlenoTM S 

141 g L-1 (TMX) 
106 g L-1 (LCT) 

1,5 L 150 L ha-1 

2 Testemunha (T) = = = = 

3 Beauveria 
bassiana (BB) 

Boveril WP  
(ESALQ PL63) 

0,5 x 1011 conídios 
viáveis ha-1 

500 g 200 L ha-1 

Quadro 6. Relação dos tratamentos aplicados nos ensaios 
Fonte:   Elaboração própria. 
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A aplicação dos produtos foi efetuada no dia e horário indicado no Quadro 7 

por meio de um pulverizador terrestre (Uniport ou New Holland) realizada com jato 

dirigido à base da planta, pulverizando 70% do produto nesse local e 30% no solo.  

 

Área 
comercial 

Data de 
aplicação Horário Temperatura UR (%) Formação de nuvens 

A 06/10/2020 09h44min -
10h25min 25,3 ± 2,0 52,5 ± 9,5 

Ligeiramente nublado, 
com formação de 
nuvens de véu. 

B 30/01/2021 10h10min -
11h15min 23,5 ± 1,4 78,5 ± 5,0 Céu limpo 

Quadro 7. Condições climatológicas na data de aplicação dos tratamentos em cada 
umas das localidades. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

3.1.2.2. Variáveis de avaliação e amostragem 
 

Em cada uma das três parcelas foram avaliadas, independentemente, as 

seguintes variáveis: a) presença de formigas predadoras caminhando na superfície 

do solo; b) presença de formigas predadoras da parte aérea, caminhando pelas 

plantas; c) atividade de formigueiros das formigas predadoras; d) índice de 

intensidade de infestação das plantas causado pela broca-da-cana nas parcelas. 

 

Formigas predadoras do solo: 

Para a amostragem de formigas caminhando na superfície do solo, foram 

instaladas na linha 16 em cada parcela, a partir de 10 m da bordadura, sete armadilhas 

do tipo “pitfall”, constituída por um tubo de PVC com 10 cm de diâmetro e 20 cm de 

altura, instalado a um centímetro abaixo do nível de solo, com um copo plástico de 

500 mL inserido, contendo água e formol 2% e gotículas de detergente de lava-louça 

para quebrar a tensão superficial da água, garantindo, assim, o afundamento dos 

insetos no líquido.  

 

Formigas predadoras da parte aérea: 

Para a amostragem das formigas predadoras que caminhavam pelas folhas e 

colmos da cana-de-açúcar, foram usadas dez armadilhas por parcela, constituídas por 

um tubo de vidro contendo um pequeno pedaço de sardinha (~1 cm) enlatada em óleo 
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vegetal. As armadilhas foram instaladas, semanalmente, ao acaso e retiradas no 

mesmo dia após de três horas. 

A avaliação semanal, tanto das formigas do solo como das formigas da parte 

aérea, foi baseada no número médio de formigas capturadas (MFC) em cada parcela, 

calculada conforme a seguinte fórmula. 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑓𝑓 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑓𝑓 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑓𝑓𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑓𝑓𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡
 

 

Formigueiros: 

Semanalmente, foram escolhidos em cada parcela, ao acaso, sete pontos de 

1 x 1 m. Contou-se o número de formigueiros das espécies predadoras classificando-

os em ativos ou inativos. Um formigueiro foi classificado como ativo pela observação 

de presença de formigas na entrada do olheiro ou em cima do montículo.  

A avaliação semanal dos formigueiros foi baseada no índice de colonização 

(I.C.), que é calculado conforme a seguinte fórmula: 

 

𝐼𝐼.𝑀𝑀. (%) =  
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑎𝑎𝑚𝑚𝑓𝑓
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑎𝑎𝑚𝑚𝑓𝑓

× 100 

 

Um I.C. = 1 significa que a quantidade de formigueiros ativos corresponde à 

quantidade de formigueiros inativos, porém, nesse contexto, vale salientar que o IC 

não fornece informações sobre o tamanho do formigueiro e a população de insetos 

que o habita. O I.C. é meramente um indicador que classifica o estado de atividade 

da colônia. 

 

Broca-da-cana: 

Em cada parcela e em cada uma das linhas L8-9, L12-13 e L15-16 foram 

escolhidos três pontos de 1 m linear cada (duas linhas de 0,5 m paralelas), avaliando 

10 canas em cada ponto. Totalizando, dessa forma, 90 plantas avaliadas por parcela. 

As plantas foram despalhadas e os colmos com sinais de entrada da broca-da-cana 

foram partidos longitudinalmente. Considerou-se como entrenó brocado apenas os 

entrenós com galerias formadas pela broca-da-cana. A fim de calcular o índice de 
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intensidade de infestação (I.I.I.) foram contados o número total de entrenós avaliados, 

assim como o número de entrenós brocados. O I.I.I. (%) foi determinado pela seguinte 

fórmula: 

𝐼𝐼. 𝐼𝐼. 𝐼𝐼. (%) =  
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛ó𝑓𝑓 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚𝑓𝑓
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛ó𝑓𝑓

× 100 

 

Todas as avaliações foram realizadas uma semana antes da instalação do 

ensaio e a partir daí semanalmente até o encerramento do ensaio. As amostras de 

formigas foram conservadas em tubos com álcool 70%, com identificação da data de 

coleta, parcela e número da repetição, e levados ao laboratório do Centro Universitário 

Moura Lacerda (CUML), em Ribeirão Preto, para posterior contagem e documentação.  

O prazo para conclusão desta Dissertação não permitiu realizar a identificação 

das amostras por gêneros, pois esse levantamento necessitaria o envolvimento de um 

taxonomista e, posteriormente, um estudo mais profundo da bioecologia de cada 

gênero, a fim de garantir o uso adequado desses dados, gerando assim mais valor 

para essa pesquisa, que justifica tempo e gastos inerentes com esse levantamento 

detalhado. 

Porém, foi efetuada a separação da amostra em formigas predadoras e 

cortadeiras, cuja identificação é relativamente simples. As últimas foram excluídas da 

amostragem e, sendo assim, não entraram na contagem.  

Referente aos gêneros de formigas predadoras, assumiu-se que as amostras 

de formigas englobaram principalmente os gêneros generalistas identificados em 

canaviais brasileiros por outros pesquisadores, como Rossi e Fowler (2004), que 

observaram que os gêneros Pheidole spp., Solenopsis spp., Dorymyrmex spp., 

Crematogaster spp., Brachymyrmex spp. e Ectatomma spp. são os gêneros de 

formigas predadoras mais abundantes nos canaviais localizados no estado de São 

Paulo.   
 

3.1.2.3. Dados meteorológicos 
 

Os dados meteorológicos, foram obtidos através do site do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET) onde foi baixado o arquivo de dado referente as estações 

meteorológicas que ficam na proximidade dos locais do ensaio (Quadro 8).  
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Área comercial Nome da estação N.º da estação Distância ao 

local Período de dados  

A Ariranha A736 24,8 km 01/09/2020 até 
15/12/2020 

B Pradópolis A747 37,2 km 01/01/2021 até 
11/03/2021 

Quadro 8. Relação das estações meteorológicas, cujos registros de dados foram 
usados para a análise e avaliação das influências climáticas nos resultados dos 
ensaios.   
 
 

 
Gráfico 7. Valores médios diários de temperatura, umidade relativa e THI no período 
de 10/09 até 15/12/2020 no local do experimento instalado em Vista Alegre do Alto. 
Fonte: INMET | Estação meteorológica de Ariranha (A736). 
Notas: THI: Índice de Temperatura-Umidade (Temperature-Humidity Index; detalhes sob ponto 3.3. e 
ANEXO B); Temp.: temperatura média diária do ar; UR_%: umidade relativa do ar. 

 

Os indicadores no período assinalado (caixa azul) no Gráfico 7, que se 

referem ao período imediatamente antes e depois da data de aplicação, variam em 

valores médios mensais de temperatura, umidade relativa e índice de Temperatura-

Umidade (THI) em 16,85 ± SE 2,82%, -42,45 ± SE 10,75%, 4,65 ± SE 0,68%, 

respectivamente.  
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Gráfico 8. Valores médios diários de temperatura, umidade relativa e THI no período 
de 15/01 até 11/03/2021 no local do experimento instalado em Sertãozinho. 
Fonte: INMET | Estação meteorológica de Pradópolis (A747). 
Notas: THI: Índice de Temperatura-Umidade (Temperature-Humidity Index; detalhes sob ponto 3.3. e 
ANEXO B); Temp.: temperatura média diária do ar; UR_%: umidade relativa do ar. 
 

3.2. Protocolo 2 
3.2.1. Localidade  

 

O protocolo 2 foi instalado em um canavial, ao lado do Centro Universitário 

Moura Lacerda, situada na Av. Dr. Oscar de Moura Lacerda, 1520 - Independência, 

Ribeirão Preto, SP (Latitude:  21° 9'39.30"S | Longitude: 47°46'7.44"O). 

 

3.2.2. Detalhes técnicos do protocolo 2 
3.2.2.1. Delineamento experimental, tratamentos e dados meteorológicos 
 

O delineamento experimental utilizado no âmbito do protocolo 2 foi 

inteiramente casualizado. Os produtos, assim como a concentração da solução 

aplicada, foram os mesmos do ensaio principal. Para os dois tratamentos foram 

definidas duas parcelas de 10 x 10 m cada uma, mantendo mais duas parcelas de 

igual tamanho como controle (testemunha). Entre as parcelas, manteve-se uma 

bordadura de plantas um metro linear. A sequência das parcelas no delineamento foi 
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BB; T; TMX + LCT; T; TMX + LCT; BB. As repetições foram tiradas das duas parcelas 

para cada tratamento. A variedade plantada foi CTC20 de 2° corte, com cerca de três 

meses de idade, com espaçamento de 1,5 m entre as linhas. 

Os tratamentos foram aplicados no dia 4 de janeiro de 2021 por volta das 

18h00min, usando um equipamento costal pressurizado, equipado com bico leque 

80/04. A temperatura na hora de aplicação foi de 33°C e a umidade relativa de 53%, 

porém verificou-se uma queda de temperatura durante a noite para uma média de 

23,9 °C com umidade relativa de 62,2%. 

No gráfico 8 pode-se ver os dados meteorológicos cadastrados por meio de 

um “datalogger” que foi instalado no local de experimento na hora da aplicação dos 

produtos. Sendo assim, os dados meteorológicos cadastrados no dia de aplicação se 

referem ao período das 18h00min a 00h00min. Nos dias subsequentes foram 

registrados por meio desse aparelho os dados climáticos (temperatura e UR) em cada 

10 minutos. O THI foi calculado baseado na fórmula indicada sob o subitem 3.3. 

 

Gráfico 9. Valores médios diários de temperatura, umidade relativa e THI no período 
de 04/01 até 03/02/2021 no local do experimento instalado em Ribeirão Preto.  
Fonte: Registros do “datalogger” instalado no local de experimento durante o período 
do ensaio. 
Notas: THI: Índice de Temperatura-Umidade (Temperature-Humidity Index; detalhes sob ponto 3.3. e 
ANEXO B); Temp.: temperatura média diária do ar; UR_%: umidade relativa do ar. 
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Um dia após a aplicação dos produtos infestou-se artificialmente e ao acaso 

as plantas de cada parcela com lagartas neonatas de D. saccharalis, liberando, 

também, fêmeas adultas da praga recém-copuladas. Em cada parcela foram 

distribuídas 1.000 lagartas e 17 fêmeas copuladas, obtidas de criação massal 

comercial, em dieta artificial à base de germe-de-trigo e levedura, da Biocontrol, em 

Sertãozinho, SP. 

 

3.2.2.2. Variáveis de avaliação e amostragem 
 

Em cada uma das seis parcelas foram avaliados, independentemente, as 

seguintes variáveis: a) presença de lagartas pequenas fora do colmo (“broca-fora”); b) 

presença de lagartas dentro do colmo (“broca-dentro”); c) presença de formigas 

predadoras da parte aérea, caminhando pelas plantas; d) atividade de formigueiros 

das formigas predadoras. 

 

Broca-fora: 

Foram avaliados cinco pontos de dez plantas seguidas por cada parcela, ou 

seja, cinco plantas em cada uma das linhas paralelas, totalizando 10 repetições e 100 

plantas por tratamento. A avaliação das plantas levou em consideração os seguintes 

indicadores, número de folhas raspadas por planta, número de tentativas de entrada 

nos nós e número de orifícios de entrada nos nós. A avaliação ocorreu nos dias 0, 3, 

7, 10, 15, 21 e 30 dias após a aplicação dos produtos. 

 

Broca-dentro: 

Foram avaliados cinco pontos de 10 plantas seguidas por cada parcela, ou 

seja, 5 plantas em cada uma das linhas paralelas. As canas com sinais de entrada da 

broca foram partidas longitudinalmente. Contou-se o número de lagartas e pupas por 

colmo, o número total de entrenós e os entrenós brocados, Considerou-se como 

entrenó brocado apenas os entrenós com galerias formadas pela broca-da-cana. As 

avaliações foram efetuadas aos 0, 15 e 30 dias após a aplicação dos produtos. 

Na modelagem dos Modelos Lineares Generalizados (GLM), as variáveis de 

observação das categorias “broca-dentro” e “broca-fora” foram consolidados em um 

indicador, chamado ocorrências em cana-de-açúcar (OCCana) somando: 
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𝑂𝑂𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐵𝐵𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐶𝐶 + 𝑀𝑀𝑓𝑓𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑇𝑇𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒𝑓𝑓 + 𝑂𝑂𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒𝑓𝑓 + 𝐵𝐵𝑑𝑑𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓  

 

 

Representando: 

• Bfora  o número de lagartas vivas ou mortas encontradas fora dos colmos; 

• Frasp  o número de folhas raspadas; 

• Tentr  o número de tentativas de entrada observada nos colmos; 

• Oentr  o número de orifícios de entrada concluídas; 

• Bdentro o número de entrenós brocados. 

 

Formigas na parte aérea: 

Em cada uma das parcelas foram instaladas, semanalmente, pela manhã, 

cinco armadilhas de sardinha igual ao do ensaio principal. A avaliação ocorreu no 

mesmo dia após duas horas. Instalou-se as armadilhas até os números ficarem 

semelhantes entre os tratamentos. 

 

Formigueiros de espécies predadoras: 

Em cinco pontos por parcela avaliou-se, semanalmente, o número de 

formigueiros de espécies predadoras em 1 x 1 m por ponto. Os formigueiros foram 

marcados, ao lado direito, com bandeiras indicando olheiros originais, viabilizando o 

acompanhamento ao longo do experimento. Os formigueiros foram classificados em 

formigueiros ativos e inativos.  

Ao contrário do ensaio principal instalado em Vista Alegre do Alto, no qual 

essa classificação ocorreu apenas pela presença de formigas ao redor dos olheiros 

de entrada, avaliou-se o estado dos formigueiros perturbando-os, conforme sugerido 

por Oi et al. (1994). Essa perturbação foi realizada enfiando um espeto dentro do 

olheiro ou do montículo e observando a saída de formigas. No caso em que foram 

encontrados novos olheiros no ponto, eles foram marcados com uma bandeira de 

outra cor, indicando olheiros novos. Esse mesmo conceito foi adotado para o ensaio 

instalado em Sertãozinho.  

No ensaio instalado em Ribeirão Preto, efetuou-se o acompanhamento dos 

formigueiros originais e novos via marcação com bandeiras de cor apenas para os 



 
99 

 
formigueiros classificados como ativos. A bandeira foi retirada no caso em que o 

formigueiro se tornou inativo ao longo do período do experimento. Porém, no caso do 

ensaio em Sertãozinho, acompanhou-se a atividade dos formigueiros ao longo de todo 

o período do ensaio, independentemente do seu estado de atividade. O objetivo foi 

avaliar a dinâmica de colonização nas parcelas e se ao longo do tempo, o estado de 

atividade altera de ativo para inativo e vice-versa.  

 

3.3. Análise dos dados 
 

Por meio de Modelos Lineares Generalizados (GLM)20 com distribuição 

binominal negativa e função log (glm.nb do MASS package do R com link function = 

“log”) ou distribuição quase-Poisson (glm com family = quasipoisson e link function = 

“log”) foi avaliado se as populações de insetos foram impactadas ao longo da linha de 

tempo do ensaio, pelos tratamentos, assim como por fatores abióticos (temperatura, 

UR) e se existiu uma relação entre a dinâmica populacional da praga e a do seu 

inimigo natural.  

Todas as análises estatísticas (GLM) foram calculadas baseadas em valores 

normalizados de cada avaliação, sendo a base de referência (valor = 1) os valores 

obtidos na avaliação prévia (dia zero após aplicação). A normalização deve-se a 

necessidade em neutralizar discrepâncias expressivas entre os valores obtidos em 

cada uma das três parcelas na avaliação prévia. As discrepâncias se devem 

principalmente ao fato de que as amostras em cada levantamento, com sete até dez 

repetições por parcela, eram relativamente pequenas e de contagem. 

As populações de insetos foram definidas como variável de resposta, e 

tratamento, linha de tempo do experimento (dias após tratamento), índice de 

Temperatura-Umidade (Temperature-Humidity Index; THI), e a interação entre as 

populações como variáveis explicativas. O THI foi determinado a fim de obter um 

indicador que combinasse as duas variáveis, temperatura e umidade relativa, 

solucionando, dessa forma, a colinearidade entre as duas variáveis, conforme 

sugerido por Dunn e Smyth (2018). Usou-se a seguinte fórmula: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼 = 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑚𝑚 + 0,36 𝑇𝑇𝑚𝑚 + 41,5 

 
20 Sigla em inglês para Generalized Linear Models (GLM) 
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Em que Tar é a temperatura média do ar em cada dia, em °C; e To é a 

temperatura do ponto de orvalho, em °C (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 

2007). A temperatura do ponto de orvalho foi determinada baseado na equação de 

Tetens (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2007), cujos detalhes podem ser 

consultados no anexo (ANEXO B).  

Para todos os modelos, a adequação do ajuste (goodness-of-fit) foi avaliada 

por meio de half normal plots do resíduo de desvio usando o hnp package de R. Além 

disso, a sobre dispersão (overdispersion) foi avaliada com base nos valores (desvio 

do residual / graus de liberdade do residual) do modelo (HILBE, 2014; DEMÉTRIO et 

al., 2014). O nível de significância foi estabelecido em p < 0,05 para todos os testes. 

Os p-valores foram calculados baseados no teste da razão de verossimilhança 

(likelihood ratio test) usando a função anova de R. Variáveis explicativas não 

significativas (p > 0,05) foram removidas para obter o modelo mínimo adequado. No 

caso do GLM com distribuição binominal negativa, a seleção de modelo com critérios 

de informação [critério de informação de Akaike (AIC)], foi realizada para identificar o 

melhor modelo (menor valor de AIC) (HILBE, 2014). 

Em caso de diferenças significativas entre os tratamentos, foram realizadas 

comparações múltiplas com o teste de Tukey (p < 0,05), utilizando a função glht do 

pacote multicomp de R com p-valores ajustados (HOTHORN; BRETZ; WESTFALL, 

2008). Todas as análises estatísticas foram realizadas com o software R versão 

1.4.1103 (R Development Core Team, 2021). 
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4. Resultados e discussão 
 

Para facilitar a compreensão e interpretação dos resultados discriminados 

nessa secção é importante salientar que todos os gráficos apresentados a seguir se 

baseiam em valores reais/absolutos, enquanto os resultados das análises estatísticas, 

usando Modelos Lineares Generalizados (GLM), foram calculados baseados em 

valores normalizados, conforme explicado no subitem anterior (subitem 3.3. Análise 

de dados). As tabelas com os valores reais e normalizados obtidos para cada uma 

das variáveis, em cada avaliação ao longo da linha do tempo e em cada um dos três 

ensaios, assim como os gráficos baseados em valores normalizados, podem ser 

consultados no anexo do presente trabalho (Anexos C-K). 

 
4.1. Protocolo 1 
4.1.1. Populações da broca-da-cana (Diatraea saccharalis) 
4.1.1.1. Ensaio de Vista Alegre do Alto, SP 
 

Observou-se quedas expressivas das populações da praga, seguidas por 

recuperações moderadas e quedas subsequentes em todas as parcelas, incluindo a 

parcela de controle (T), o que deixa a supor, que além dos tratamentos, Beauveria 

bassiana (BB), tiametoxam + lambda-cialotrina (TMX + LCT), existem outros fatores 

abióticos ou bióticos que influenciaram a dinâmica populacional de D. saccharalis ao 

longo da linha de tempo do ensaio (Gráfico 10).  
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Gráfico 10. Evolução das populações de D. saccharalis, em porcentagem média de 
índice de intensidade de infestação (I.I.I.), por diferentes períodos após a aplicação 
dos tratamentos em canavial. Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
Dados em valores reais/absolutos (não normalizados). As tabelas com os valores reais e normalizados 
e o gráfico baseado em valores normalizados consta no ANEXO C.  
 

Analisando os resultados dos Modelos Lineares Generalizados (GLM) 

verificou-se que as populações de D. saccharalis tenderam a cair em todas as 

parcelas. Notou-se uma queda significante nas parcelas tratadas com o fungo 

entomopatogênico B. bassiana (BB) (estimate: -2,130934, SE ± 0,382968, F = -5,564, 

df = 2, p < 0,0001) e o produto químico tiametoxam + lambda-cialotrina (TMX + LCT) 

(estimate: -2,240775, SE ± 0,402350, F = -5,569, df = 2, p < 0,0001). A tabela a seguir 

(Tabela 10) mostra que o efeito causado nas populações da praga pelos dois 

tratamentos diferiu significativamente da testemunha, porém não houve diferença 

significativa comparando os dois tratamentos entre si. 

 

Tabela 10. Comparações múltiplas (Contrastes de Tukey) entre os efeitos causados 
pelos tratamentos nas populações da praga. GLM com distribuição quase-Poisson 
seguido por um post-hoc Tukey test (p < 0,05). Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 

 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina; ajust.: 
ajustado. Resultados baseados em valores normalizados. 
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2.ª geração da praga com 
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Tratamentos Estimate SE F p-value (ajust.)

BB x T -2,1309 0,3830 -5,5640 < 0,0001

TMX + LCT x T -2,2408 0,4024 -5,5690 < 0,0001

TMX + LCT x BB -0,1038 0,5267 -2,0900 0,9760
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Comparando os resultados dos dois tratamentos, pôde-se concluir que no 

âmbito desse ensaio o efeito dos dois produtos sobre as populações da praga e sob 

as condições climáticas verificadas foi semelhante. Enquanto na parcela de TMX + 

LCT ainda se manteve um índice de intensidade de infestação de 0,6% aos 69 dias 

após a aplicação, apesar de que a queda das populações foi mais acentuada (I.I.I. 

caiu de 6,9% para 0,6%), o fungo entomopatogênico aparentemente conseguiu 

eliminar completamente a praga, uma vez que o índice de intensidade de infestação 

caiu de 5,1% para 0,0%.  

Além disso, verificou-se por meios dos Modelos Lineares Generalizados ‘que 

as condições climáticas adversas, especificamente o Índice de Temperatura-Umidade 

(Temperature Humidity Index; THI) (estimate: -0,149491, SE ± 0,056235, F = -2,658, 

df= 1, p = 0,012833), causaram impacto nas populações da praga.  

Nesse sentido deve-se considerar que na data da instalação do ensaio a 

cultura da cana-de-açúcar ainda estava em fase de perfilhamento com área foliar 

reduzida, baixa estrutura das plantas e com uma média de 1,66 entrenós por planta, 

enquanto no final do ensaio o número médio de entrenós por planta se elevou à 4,13 

a 5,05 (Gráfico 11). Diante disso, pode-se supor que a população da praga observada 

na avaliação previa representou a primeira geração do inseto que se estabeleceu na 

cultura após o corte do canavial, que ocorreu em março de 2020.  

 

 
Gráfico 11. Desenvolvimento vegetal da cana-de-açúcar, em número médio de 
entrenós por planta, no ensaio conduzido em Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 
Dados em valores reais/absolutos (não normalizados). 
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O estágio de desenvolvimento vegetal da cana-de-açúcar comprometeu a 

formação de um microclima favorável para a praga, devido às condições climáticas 

adversas que ocorreram no período imediatamente antes e depois da data de 

aplicação, com temperaturas muito acima e umidades relativas do ar abaixo da média 

mensal (Gráfico 7). 

Essas condições climáticas não eram favoráveis nem para o desenvolvimento 

de D. saccharalis, assim como para o fungo entomopatogênico. Portanto, pôde-se 

supor que as populações de D. saccharalis, em particular, tenham sofrido com as 

baixas umidades e as altas temperaturas, considerando, especialmente, que os ovos 

dela são muito sensíveis ao ressecamento em umidades relativas do ar inferiores a 

70% (PARRA et al., 1999; PINTO; GARCIA; OLIVEIRA, 2006), o que poderia explicar 

o motivo do declínio das populações na testemunha.  

A curva populacional da praga (Gráfico 10) no tratamento testemunha mostra 

um desfasamento de aproximadamente 10 dias quando comparada com as curvas 

dos outros dois tratamentos, que se reflete no pico populacional aos 10 dias após a 

aplicação. Uma possível explicação para esse pico populacional poderia ser 

encontrada no ciclo de vida da praga (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Duração média (dias) de diferentes fases de D. saccharalis em diferentes 
temperaturas. Dados de laboratório com UR 75 ± 10%; fotofase 14h.  

 
Fonte: Adaptado de PARRA; MELO, 1988. 
Notas: III_id_min: mínimo de dias de vida de uma lagarta de D. saccharalis para causar dano visível 
(I.I.I.) à cana-de-açúcar; III_id_max: máximo de dias de vida de uma lagarta de D. saccharalis para 
causar dano visível (I.I.I.) à cana-de-açúcar. 

Valores em dias Ínstar T_20°C T_22°C T_25°C T_30°C T_32°C

m: macho; f: fêmea ovo 10,60 7,20 6,00 4,90 4,30

L_01 11,21 6,50 5,76 3,88 6,10

L_02 6,38 3,68 3,07 3,75 4,00

L_03 5,41 4,75 5,58 4,10 3,00

L_04 8,00 4,26 4,36 2,76 4,60

L_05 9,66 4,72 4,57 2,69 5,28

L_06 9,91 6,44 4,00 5,36 1,00

Lagarta ∑(L_01+,...,+ L_06) 50,57 30,35 27,34 22,54 23,98

pupa_m 13,30 11,10 11,11 7,90 6,70

pupa_f 14,00 11,10 8,10 6,90 7,40

ciclo_m 74,47 48,65 44,45 35,34 34,98
ciclo_f 75,17 48,65 41,44 34,34 35,68

fase de ovo até final do 2º ínstar III_id_min 28,19 17,38 14,83 12,53 14,40

3º ínstar larval até final da fase pupal (m) III_id_max_m 46,28 31,27 29,62 22,81 20,58

3º ínstar larval até final da fase pupal (f) III_id_max_f 46,98 31,27 26,61 21,81 21,28

6 ínstares da lagarta
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A tabela acima pode-se visualizar os dados do ciclo de vida de D. saccharalis 

em condições de laboratório (Tabela 11), porém vale a pena salientar que em campo 

esses valores podem variar entre ± 5 a 25% em virtude dos inúmeros fatores bióticos 

e abióticos que influenciam o ciclo de desenvolvimento de cada espécie. Isso dificulta 

bastante a estimativa de um valor certo para cada uma das diferentes condições 

encontradas em campo. 

Diante disso, pode-se supor que o pico aos 10 dias após aplicação na curva 

da testemunha representa as populações da praga que, na avaliação prévia do 

ensaio, estavam em fase de ovo ou lagarta recém-eclodida e que até os 10 dias após 

a aplicação conseguiram chegar no mínimo até o 3º ínstar larval e entrar no colmo 

(III_id_min).  

Para o fenômeno de o índice de intensidade de infestação aos 0 dias após a 

aplicação na parcela de testemunha ter mostrado um valor muito inferior àqueles dos 

tratamentos, não houve uma explicação científica, a não estar relacionado com efeitos 

de amostragem, considerando que se trata de um experimento conduzido em campo 

baseado em amostras relativamente pequenas e de contagens. Como explicada sob 

subitem 3.3. sobre a análise de dados do presente trabalho, esse efeito foi 

neutralizado por meio da normalização dos dados. 

Analisando a progressão das três curvas representando as populações da 

praga nos tratamentos e na testemunha, observou-se que as populações de D. 

saccharalis tenderam ao declínio gradualmente, apesar de que ocorreram picos 

populacionais inferiores em todas as curvas, que indicam que ainda houve presença 

da praga no ambiente.  

Nesse contexto, deve-se relembrar a forma como o índice de intensidade de 

infestação (I.I.I.) é calculado. O apuramento do I.I.I. se baseia em danos visíveis 

(galerias formadas pela praga) após a abertura longitudinal dos colmos da cana-de-

açúcar com presença de orifício de entrada visível. Contabiliza-se, para efeitos de 

cálculo do I.I.I., os danos visíveis no interior do colmo, independentemente se a praga 

ainda se encontra lá no momento da avaliação ou se o inseto já tinha eclodido da pupa 

após completar a sua metamorfose. Isso, às vezes, torna difícil a atribuição do dano 

no tempo.  

Sendo assim, a fase de dano se inicia com a entrada da praga no colmo 

(III_id_min), o que acontece a partir do 3º ínstar larval, e se estende até o final da fase 
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pupal (III_id_max), englobando, dessa forma, todo o período no qual a praga entra no 

colmo para ganhar peso e completar o seu ciclo de vida.  

No entanto, deve-se ressaltar que as infestações encontradas no momento da 

instalação do experimento em Vista Alegre do Alto devem se referir aos danos 

causados pela primeira geração de D. saccharalis, pois para completar o seu 

desenvolvimento, a praga necessita de internódios completamente desenvolvidos. 

Como pode ser observada no gráfico 11, na data de instalação do experimento, a 

cana-de-açúcar plantada em Vista Alegre do Alto estava com apenas um entrenó 

completamente desenvolvido e com o segundo na fase final de formação. 

Outra explicação provável é o comportamento críptico da praga, que entrando 

no colmo após terminar o 2º ínstar larval, fica protegida dos tratamentos, assim como 

das condições climáticas adversas, por encontrar condições de umidade e 

temperatura mais favoráveis no interior do colmo. Dentro do colmo, consegue terminar 

o seu ciclo de desenvolvimento, gerando uma nova geração. 

Deve-se considerar também o modo de atuação dos tratamentos. No caso do 

inseticida químico espera-se um efeito “spray and kill”, enquanto o fungo tem um modo 

de ação mais lento, mostrando o seu efeito apenas após 4 a 10 dias, dependendo de 

vários fatores bióticos e abióticos. 

Em geral pôde-se assumir que a diminuição das populações da primeira 

geração da praga comprometeu o estabelecimento de futuras gerações ao longo da 

linha do tempo do experimento, que foi evidente por um período de 69 dias e que 

também se confirmou no modelo através da significância do fator de tempo (duração 

do ensaio) (estimate: -0,023120, SE ± 0,006258, F = -3,695, df = 1, p = 0,000947).  

O quadro a seguir (Quadro 9) visa facilitar a compreensão dos picos 

populacionais observados nas curvas que representam a evolução das populações 

de D. saccharalis ao longo da linha de tempo do ensaio.  
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Curva DAA Explicação 

BB 3 

I.I.I. causado por larvas que aos 0 DAA estavam terminando o 2.º ínstar larval e 
que conseguiram entrar no colmo (III_id_min). 
I.I.I. causado antes da aplicação, porém não contabilizado devido à efeitos de 
amostragem. 

T 10 
Indivíduos que aos 0 DAA estavam em fase de ovo ou lagarta recém eclodida e 
que até aos 10 DAA conseguiram chegar no mínimo até o 3.º ínstar larval e entrar 
no colmo (III_id_min).  

TMX + LCT 16 Indivíduos que aos 0 DAA já estavam dentro do colmo e sendo assim protegidos 
de quaisquer fatores bióticos ou abióticos adversos (III_id_max).   

T 24 

Mix entre III_id_min, representando os primeiros indivíduos que conseguiram 
entrar do colmo provenientes da 2.ª geração.  
III_id_max representando os últimos indivíduos da 1.ª geração que estão 
terminando ou já terminaram o seu ciclo de desenvolvimento.  
Suponha-se que o pico populacional inferior se deve principalmente às condições 
climáticas adversas.  

BB 38 
III_id_min representando os primeiros indivíduos da 2.ª geração provenientes de 
adultos que não tiveram uma infecção fúngica ou que aos 0 DAA se encontravam 
protegidos no interior do colmo em fase final da metamorfose.  

TMX + LCT  45 

III_id_min representando os primeiros indivíduos da 2.ª geração provenientes de 
adultos que aos 0 DAA se encontravam protegidos no interior do colmo em fase 
final da metamorfose.  
O período residual do químico está terminando permitindo assim o 
reestabelecimento da praga.  
Pico populacional reduzido devido à mortalidade da primeira geração causada 
pelo produto químico e às condições climáticas adversas. 

T 62 

Mix entre III_id_min, representando os primeiros indivíduos que conseguiram 
entrar do colmo provenientes da 3.ª geração.  
III_id_max representando os últimos indivíduos da 2.ª geração que estão 
terminando ou já terminaram o seu ciclo de desenvolvimento.  
Suponha-se que o pico populacional inferior se deve principalmente às condições 
climáticas adversas.  

Quadro 9. Possíveis motivos que podem explicar a dinâmica populacional de D. 
saccharalis nas três parcelas no experimento conduzido em Vista Alegre do Alto, SP. 
Fonte: Elaboração própria baseado no ciclo de vida da praga (MELO; PARRA, 1988). 
Notas: III_id_min: mínimo de dias de vida de uma lagarta de D. saccharalis para causar dano visível 
(I.I.I.) à cana-de-açúcar; III_id_max: máximo de dias de vida de uma lagarta de D. saccharalis para 
causar dano visível (I.I.I.) à cana-de-açúcar; DAA: dias após aplicação.  

 

4.1.1.2. Ensaio de Sertãozinho, SP 
 

No ensaio instalado em Sertãozinho, SP, observou-se que no dia da aplicação 

dos produtos, as populações da praga estavam num nível baixo em todas as parcelas 

quando comparado com o ensaio de Vista Alegre do Alto (Gráficos 10 e 12). O maior 

índice de intensidade de infestação (I.I.I. = 0,7%) foi observado no tratamento TMX + 

LCT.  

No quinto dia após aplicação quase não houve diferença no I.I.I. entre os três 

tratamentos. A partir dessa observação, as populações da praga tenderam a subir em 

todas as parcelas, sendo essa recuperação mais expressiva na testemunha 

comparando com os dois tratamentos.  
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Gráfico 12. Evolução das populações de D. saccharalis, em porcentagem média de 
índice de intensidade de infestação (I.I.I.), por diferentes períodos após a aplicação 
dos tratamentos em canavial. Sertãozinho, SP, 2021. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
Dados em valores reais/absolutos (não normalizados). As tabelas com os valores reais e normalizados 
e o gráfico baseado em valores normalizados consta no ANEXO D. 
 

Os resultados obtidos por meio dos Modelos Lineares Generalizados (GLM) 

mostraram que o impacto dos dois tratamentos foi significante, sendo os resultados 

obtidos para o tratamento BB (estimate: -4,04085, SE ± 1,29873, F = -3,111, df = 2, p 

= 0,006718) e para TMX + LCT (estimate: -2,48135, SE ± 0,61452, F = -4,038, df = 2, 

p = 0,000953). Observando os resultados da tabela a seguir (Tabela 12) pôde-se 

concluir que a recuperação das populações da praga nos dois tratamentos foi 

significativamente mais lenta nos tratamentos BB e TMX + LCT quando comparada 

com a testemunha, porém, não houve diferença significativa comparando os dois 

tratamentos entre si.  

 

Tabela 12. Comparações múltiplas (Contrastes de Tukey) entre os efeitos causados 
pelos tratamentos nas populações da praga. GLM com distribuição quase-Poisson 
seguido por um post-hoc Tukey test (p < 0,05). Sertãozinho, SP, 2021. 

 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina; ajust.: 
ajustado. Resultados baseados em valores normalizados 
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Tratamentos Estimate SE F p-value (ajust.)

BB x T -4,0408 1,2987 -3,1110 0,00452

TMX + LCT x T -2,4813 0,6145 -4,0380 < 0,0001

TMX + LCT x BB 1,5595 1,4163 1,1010 0,4942
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Não foi possível verificar se as condições climáticas causaram impacto 

significativo nas populações da praga, apesar de terem sido favoráveis para a 

bioecologia dela, com temperaturas e umidades relativas do ar altas (Gráfico 8). Além 

disso, o estágio fenológico da cana-de-açúcar, com até seis entrenós formados 

(Quadro 5), ofereceu condições ideais para o estabelecimento da praga. 

Esse cenário faz supor que antes da instalação do ensaio ocorreram outros 

fatores abióticos ou antropizados, particularmente tratos culturais, que impactaram as 

populações da praga. 
 

4.1.2. Populações de formigas predadoras no solo 
4.1.2.1. Ensaio de Vista Alegre do Alto, SP 
 

Apesar de que foi verificada uma queda expressiva das populações de 

formigas predadoras no solo ao longo da linha de tempo do ensaio, não foi possível 

confirmar se essa queda foi relacionada com os tratamentos ou condições climáticas, 

ou seja, nenhuma dessas variáveis explicativas se mostrou significante (p > 0,05). A 

única variável significante foi o fator tempo/duração do ensaio (estimate: -0,027500, 

SE ± 0,004361, F = -6,306, df = 1, p < 0,001), mostrando que as populações tenderam 

a diminuir no decorrer do tempo em todos os tratamentos.  

Segundo Hölldobler e Wilson (1990), as formigas são fortemente adaptadas a 

ambientes com temperaturas altas. Com poucas exceções, que se adaptaram às 

condições climáticas mais frias, a sua atividade é limitada a temperaturas abaixo de 

20 ºC e suspensa em temperaturas abaixo de 10 ºC. Grande parte dos gêneros de 

formigas que habitam regiões tropicais mostra tolerância a temperaturas altas 

enquanto estão forrageando. Solenopsis invicta, por exemplo, inicia as atividades de 

forrageamento apenas com temperaturas acima de 15 ºC, o seu pico de atividade é 

com temperaturas entre 22 e 36 ºC, e ela para de forragear atingindo o limite máximo 

superior de 43 ºC (PORTER; TSCHINKEL, 1987). 

Observou-se até o dia 16 após a aplicação uma queda mais acentuada das 

curvas que representam os dois tratamentos, comparando com a curva da 

testemunha. Após essa data, todas as curvas tenderam à aproximação. Diante disso, 

a análise dos resultados foi subdividida em duas fases, sendo a primeira o período até 
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os 16 dias após aplicação, e a segunda o período após o dia 16 até o encerramento 

do ensaio (Gráfico 13).  

Porém, mesmo com a subdivisão em duas fases, não se confirmou que em 

algum momento o número de formigas predadoras foi afetado significativamente pelos 

tratamentos e o Índice de Temperatura-Umidade (THI). Também, não se verificou uma 

relação significativa entre a dinâmica populacional do inimigo natural e a da praga. 

 

 
Gráfico 13. Evolução das populações de formigas predadoras, em número médio de 
formigas capturadas por armadilhas “pitfall” por diferentes períodos após a aplicação 
dos tratamentos em canavial. Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
Dados em valores reais/absolutos (não normalizados). As tabelas com os valores reais e normalizados 
e o gráfico baseado em valores normalizados consta no ANEXO E. 
 

Baseado nesses resultados, pôde-se supor que outros fatores bióticos e 

abióticos contribuíram para a queda populacional e alteração da distribuição espacial 

desses insetos nas parcelas. Esses fatores podem estar relacionados com o habitat, 

que deixou de fornecer as condições mínimas necessárias para esses insetos se 

manterem e reproduzirem, como alimento, proteção, água entre outros.  

 

4.1.2.2. Ensaio de Sertãozinho, SP 
 

Semelhante ao experimento de Vista Alegre do Alto (Gráfico 13), verificou-se, 

exceto aos cinco dias após a aplicação no tratamento de TMX + LCT, uma queda 
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constante das populações de formigas predadoras no solo até os 19 dias após a 

instalação do ensaio. Após essa data, todas as curvas tenderam à aproximação 

(Gráfico 14). 

 

 
Gráfico 14.  Evolução das populações de formigas predadoras, em número médio de 
formigas capturadas por armadilhas “pitfall” por diferentes períodos após a aplicação 
dos tratamentos em canavial. Sertãozinho, SP, 2021. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
Dados em valores reais/absolutos (não normalizados). As tabelas com os valores reais e normalizados 
e o gráfico baseado em valores normalizados consta no ANEXO F. 
 

O valor médio de formigas capturadas (419,3 formigas) aos cinco dias após a 

aplicação no tratamento de TMX + LCT diferiu significativamente dos demais valores 

(outlier), o que leva a supor que essa observação poderia alterar substancialmente o 

ajuste e os resultados dos Modelos Lineares Generalizados (GLM), particularmente 

porque não foi possível identificar um fator biótico ou abiótico que explicaria o valor 

discrepante dessa amostra.  

Por meio do teste de Cook’s distance (cooks.distance in R) foi verificado que 

essa observação é um outlier com alta alavancagem (DUNN; SMYTH, 2018). 

Consequentemente, a observação desse dia foi excluída do GLM em todos os 

tratamentos, garantindo, dessa forma, bases de dados iguais e, consequentemente, 

comparáveis. 

Analisando os resultados dos Modelos Lineares Generalizados (GLM) não se 

confirmou que as populações de formigas foram afetadas significativamente pelos 
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tratamentos, pela presença da broca ou pelas condições climáticas (p > 0,05). A única 

variável que se mostrou significante foi o fator do tempo/duração do ensaio (estimate 

= -0,055294; SE ± 0,009123; F = -6,061; df = 1; p < 0,0001). Verificou se, semelhante 

ao ensaio em Vista Alegre do Alto (Gráfico 13), uma queda constante e expressiva ao 

longo das primeiras observações, seguida por uma leve recuperação aos 26 dias após 

a instalação do ensaio. 

Seguindo o conceito da subdivisão da análise em duas fases aplicado para o 

ensaio em Vista Alegre do Alto, e analisando apenas a fase 1, observou-se que um 

leve aumento da praga, cujas populações estavam num nível baixo (Gráfico 12), 

poderia causar um efeito positivo na presença do inimigo natural (estimate = 0,02272; 

SE ± 0,01333; F = 1,705; df = 1; p = 0,148950). Pôde-se supor que isso se deve ao 

aumento da disponibilidade de alimento no habitat. Além disso, verificou-se que o 

Índice de Temperatura-Umidade (THI) impactou negativamente as populações de 

formigas (estimate = -0,08731; SE ± 0,03044; F = -2,869; df = 1; p = 0,035051). Não 

se confirmou que a variável tratamento causou um impacto significante nas 

populações das formigas (p > 0,05). 

Nesse contexto, deveria considerar como se calcula o THI e quais são as 

variáveis que o impactam (subitem 3.3. e ANEXO B), sendo essas a temperatura do 

ar (Tar) e a temperatura do ponto de orvalho21 (To). De uma forma simplificada, pôde-

se dizer que a To depende tanto da umidade relativa do ar (variável ea22) como da 

temperatura do ar (variável es23), na forma em que: a) temperaturas altas em 

combinação com umidades relativas do ar baixas reduzam a To; b) temperaturas do 

ar amenas em combinação com umidades relativas do ar altas aumentam a To.  

Diante disso, pôde-se suspeitar que a queda no número de formigas 

capturadas se deve, além de outros fatores relacionados com o habitat, também às 

chuvas fortes que ocorreram na região durante o período de 12 e 19 dias após a 

instalação do ensaio (11/02 ao 17/02/2021), e que contribuíram para a queda da 

temperatura e o aumento da umidade relativa do ar (Gráfico 8).  

 
21 A temperatura na qual uma parcela do ar atinge saturação apenas por resfriamento. 
22 ea = es x UR (%) / 100 
23 es = 0,6108 x 10 [7,5 x Tar / (237,3 + Tar)]  es: representa a pressão (kPa) exercida pelo teor 

saturante de vapor d’água e tenda a subir com aumento da temperatura do ar (PEREIRA; 
ANGELOCCI; SENTELHAS, 2007) 
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Segundo Hölldobler e Wilson (1990), as formigas reduzem a sua atividade de 

forragear na ocorrência de chuvas, particularmente quando as gotas batem com força 

no solo e formam pequenas poças e riachos. Porter e Tschinkel (1987) observaram 

que chuvas fortes reduziram a atividade de forrageamento de S. invicta em 42%, 

provavelmente por tampar temporariamente os orifícios de saída do sistema dos 

túneis de forrageamento, lavar os feromônios ou atingir fisicamente as operárias. 

O levantamento aos 26 dias após a instalação do ensaio ocorreu no dia 

25/02/2021 e se refere às amostras coletadas em armadilhas “pitfall” durante o 

período de 18/02 a 25/02/2021. Observando as condições climáticas nessa semana 

(Gráfico 8), verifica-se temperaturas mais altas e umidades relativas do ar mais baixas, 

o que leva a supor que a precipitação nessa semana foi menor quando comparada 

com a semana anterior.  

 

4.1.3. Populações de formigas predadoras da parte aérea 
4.1.3.1. Ensaio de Vista Alegre do Alto, SP 

 

Observando a progressão das curvas no gráfico a seguir (Gráfico 15) pôde-

se verificar que a quantidade de formigas capturadas nas armadilhas de sardinha 

variou consideravelmente ao longo da linha do tempo do ensaio. Porém, verificou-se 

que os picos de coleta ocorreram de uma forma sincronizada em todos os tratamentos. 

Devido à chuva intensa no dia 10 após a aplicação (16/10/2020), não foi possível 

instalar as armadilhas nas partes aéreas das plantas da cana-de-açúcar.  
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Gráfico 15.  Evolução das populações de formigas predadoras, em número médio de 
formigas capturadas por armadilhas de sardinha por diferentes períodos após a 
aplicação dos tratamentos em canavial. Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
Não houve avaliação no dia 10 após a aplicação devido às chuvas intensas no dia 16/10/2020. 
Dados em valores reais/absolutos (não normalizados). As tabelas com os valores reais e normalizados 
e o gráfico baseado em valores normalizados consta no ANEXO G. 

 

A análise dos resultados dos Modelos Lineares Generalizados (GLM) 

confirmou que os tratamentos BB (estimate: 3,057566, SE ± 0,946827, χ² = 3,2293, df 

= 2, p = 0,0012410) e TMX + LCT (estimate: 3,348027, SE ± 0,959545, χ² = 3,4892, 

df = 2, p = 0,0004845) causaram um impacto significante nas populações de formigas 

que estavam forrageando nas partes aéreas das plantas de cana-de-açúcar. 

Observando os resultados da tabela a seguir (Tabela 13), pôde-se concluir que o 

impacto causado pelos dois tratamentos diferiu significativamente da testemunha, 

porém, não houve diferença significativa comparando os dois tratamentos entre si.  

 

Tabela 13. Comparações múltiplas (Contrastes de Tukey) entre os efeitos causados 
pelos tratamentos nas populações de formigas capturadas nas armadilhas com 
sardinha. GLM com distribuição binominal negativa seguido por um post-hoc Tukey 
test (p < 0,05). Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 

 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina; ajust.: 
ajustado. Resultados baseados em valores normalizados 
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BB x T 3,0576 0,9043 3,3810 0,002007

TMX + LCT x T 3,3480 0,9164 3,6530 0,000744

TMX + LCT x BB 0,2905 0,6058 0,4800 0,8787
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Uma possível explicação para esse resultado poderia ser que a isca de 

sardinha usada nas armadilhas para atrair as formigas provavelmente representou a 

única fonte de alimento não contaminada pelos dois produtos. Além disso, pôde-se 

suspeitar de que esse fenômeno ocorreu porque as doses subletais de 

neonicotinoides e outros inseticidas neurotóxicos podem estimular a ingestão de 

alimentos em algumas espécies de formigas, conforme foi confirmado através de 

diversas pesquisas citadas na revisão de literatura. Porém, recomenda-se conduzir 

ensaios complementares direcionados a avaliação desse critério para a obtenção de 

resultados mais precisos.  

A avaliação dos resultados do GLM mostrou também que a presença da praga 

causou um efeito positivo no número de formigas capturadas com as armadilhas de 

sardinha, mesmo não atingindo o nível de significância de 5,0% (estimate: 0,479803, 

SE ± 0,265803, χ² = 1,8051, df = 1, p = 0,0710575). Poderia supor que formigas que 

estavam forrageando nas partes aéreas das plantas, procurando por ovos e lagartas 

da broca-da-cana, uma das suas principais fontes de alimentos, se depararam com 

as armadilhas de sardinha. 

 

4.1.3.2. Ensaio de Sertãozinho, SP 
 

Diferente dos ensaios conduzidos em Vista Alegre do Alto, não se verificou 

uma presença maior de formigas predadoras no tratamento TMX + LCT (Tabela 14). 

Apesar de que as quantidades de formigas capturadas tenderam a cair em todas as 

parcelas ao longo do período observado, a queda tinha sido mais expressiva nos 

tratamentos de BB e TMX + LCT. No tratamento químico, aos dias 5, 12 e 26 após a 

aplicação, observou-se armadilhas sem nenhuma formiga coletada. Porém, não foi 

possível confirmar se essa queda tinha sido relacionada com os tratamentos ou 

condições climáticas (p > 0,05). A única variável que mostrou significância foi a linha 

do tempo indicando que as populações tenderam a cair no decorrer do ensaio 

(estimate: -0,04364, SE ± 0,01922, F = -2,270, df = 1, p = 0,0384). 
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Tabela 14. Número médio de formigas capturadas por armadilha por semana após 
aplicação dos tratamentos em canavial e dados climatológicos durante os dias de 
coleta das amostras em armadilhas de sardinha no ensaio de Sertãozinho, SP, 2021.  

 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina; DAA: dias 
após aplicação; Temp.(C°) = temperatura média (°C); UR (%) = umidade relativa do ar (%); THI = índice 
de temperatura-umidade. 
Dados em valores reais/absolutos (não normalizados). 
 

4.1.4. Formigueiros 
4.1.4.1. Ensaio de Vista Alegre do Alto, SP 

 

Observou-se que o índice médio de colonização (I.C.) tendeu a cair em todos 

os tratamentos ao longo da linha do tempo do ensaio (Gráfico 16). Houve poucas 

semanas nas quais foi registrado um I.C. > 1, o que significa que ao longo da linha de 

tempo do ensaio, a quantidade de formigueiros inativos superou a quantidade de 

formigueiros ativos. Isso, por sua vez, permitiu supor que a atividade dos inimigos 

naturais diminuiu, considerando, particularmente, que no mesmo período, tanto a 

quantidade de formigas capturadas nas armadilhas “pitfall” (Gráfico 13), como a 

presença da praga (Gráfico 10), sofreram queda.  

Entretanto, é interessante que as três curvas de I.C. mostraram progressões 

comparativamente semelhantes e alinhadas com as progressões das curvas que 

representam a dinâmica de populações das formigas capturadas em armadilhas 

“pitfall”, com excepção apenas aos 10 dias após a aplicação dos produtos, que foi 

contrária (Gráfico 16). 

 

DAA BB T TMX + LCT Temp. (C°) UR (%) THI
0 DAA 41,9 55,8 49,3 26,43 62,50 74,16
5 DAA 4,3 34,7 0,0 26,09 70,54 74,75

12 DAA 8,1 21,2 0,0 21,11 80,92 68,96
19 DAA 3,5 10,9 1,4 24,77 75,04 73,28
26 DAA 0,0 26,8 0,0 23,40 79,74 71,88
33 DAA 6,4 4,8 7,8 23,30 78,38 71,67
40 DAA 7,2 25,2 5,7 25,07 71,17 73,37

Total | Média 71,4 179,4 64,2 24,31 74,04 72,58

Sertãozinho
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Gráfico 16.  Evolução de formigueiros baseada no índice de colonização em diferentes 
períodos após a aplicação dos tratamentos em canavial. Vista Alegre do Alto, SP, 
2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina 
Não houve avaliação aos 62 DAA devido à chuva intensa no dia 07/12/2020. 
Dados em valores reais/absolutos (não normalizados). As tabelas com os valores reais e normalizados 
e o gráfico baseado em valores normalizados consta no ANEXO H. 
 

O aumento expressivo no índice de colonização (I.C.) nos 10 dias após o início 

do ensaio na parcela testemunha poderia ser explicado por um fluxo migratório vindo 

das outras duas parcelas, considerando que no delineamento experimental, a posição 

(local físico) da parcela testemunha ficou no meio das duas parcelas de tratamento.  

Interessante é que nos 10 dias após a aplicação dos produtos, verificou-se 

um surto da praga (I.I.I. de 7,69%) na parcela testemunha (Gráfico 10) seguida por 

uma queda expressiva, o que poderia ser devido ao aumento da atividade das 

formigas e outros insetos benéficos que migraram para esta parcela, onde ainda 

conseguiram encontrar presa não contaminada, especialmente ovos e lagartas até o 

2º ínstar de D. saccharalis. 

Analisando os resultados dos Modelos Lineares Generalizados (GLM) 

observou-se uma queda de atividade mais expressiva no tratamento de BB (estimate: 

-1,186627, SE ± 0,476980, F = -2,488, df = 2, p = 0,02133) do que nos tratamentos 

TMX + LCT e T. O resultado do teste das comparações múltiplas detalhado na tabela 

a seguir (Tabela 15) mostrou que o impacto causado pelo tratamento com o fungo 

entomopatogênico diferiu significativamente do impacto causado pelos tratamentos 
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TMX + LCT e T, porém, não se confirmou uma diferença significante entre os 

tratamentos de TXM + LCT e T.  

 

Tabela 15. Comparações múltiplas (Contrastes de Tukey) entre os efeitos causados 
pelos tratamentos na atividade dos formigueiros. GLM com distribuição quase-Poisson 
seguido por um post-hoc Tukey test (p < 0,05). Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 

 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
Resultados baseados em valores normalizados. 
 

Além disso, verificou-se que a presença da praga impactou significativamente 

o índice de colonização (estimate: 0,144593, SE ± 0,042498, F = 3,402, df = 1, p = 

0,00268), pois a atividade dos formigueiros e, consequentemente, a presença do 

inimigo natural, tendeu a aumentar com aumento da disponibilidade de alimento no 

habitat.  

Outra variável significante foi o fator tempo/duração do ensaio, que indicou 

que a atividade dos formigueiros tendeu a diminuir no decorrer do tempo do ensaio 

(estimate: -0,016648, SE ± 0,007794, F = -2,136, df = 1, p = 0,04461). A atividade dos 

formigueiros não foi significativamente afetada pelas condições climáticas (p > 0,05).  

 

4.1.4.2. Ensaio de Sertãozinho, SP 
 

Como mencionado no subitem 3.2.2.2., a metodologia de avaliação dos 

formigueiros foi aprimorada ao longo dos quatro experimentos. No caso do ensaio em 

Sertãozinho, houve acompanhamento da atividade dos formigueiros originais e novos, 

independentemente se esses tinham mudado o seu estado de atividade. O estado de 

atividade de todas as colônias foi acompanhado ao longo da linha do tempo do ensaio, 

usando bandeirinhas de cores diferentes para cada avaliação, como pode ser 

observado na figura a seguir (Figura 2).  

  

Tratamentos Estimate SE F p-value (ajust.)

BB x T -1,1866 0,4770 -2,4880 0,0336

TMX + LCT x T -0,0809 0,3520 -0,2300 0,9709

TMX + LCT x BB 1,1057 0,4536 2,4370 0,0385



 
119 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Avaliando do estado da atividade dos formigueiros, por meio do índice de  

 

Avaliando o estado da atividade dos formigueiros por meio do índice de 

colonização, verificou-se, parecido com o ensaio conduzido em Vista Alegre do Alto, 

um declínio constante em todos os tratamentos, independentemente do tipo do 

formigueiro (original ou novo). Porém, os declínios tenderam ser mais acentuados em 

Sertãozinho do que em Vista Alegre do Alto, pois no caso de Sertãozinho, o I.C. caiu 

de valores maiores ou iguais a cinco (I.C. > 5) para valores entre 0,6 e 1,5 (Gráfico 

23), enquanto o declínio observado em Vista Alegre do Alto foi de valores entre 1,0 e 

1,5 para um I.C. entre 0,4 e 0,8 (Gráfico 16).  

Os gráficos a seguir (Gráficos 17-22) apresentam a evolução da atividade dos 

formigueiros por tratamento e tipo, em Sertãozinho. Destacam-se os declínios mais 

acentuados no tratamento de BB (formigueiros originais; Gráfico 19) e TMX + LCT 

(formigueiros novos; Gráfico 18). Em relação aos formigueiros originais, a testemunha 

(T) seguiu o mesmo padrão dos tratamentos, porém, o declínio do índice de 

colonização dos formigueiros novos tinha sido mais moderado.  

Uma queda mais expressiva no tratamento de BB também foi observada em 

Vista Alegre do Alto. Porém, no ensaio de Sertãozinho, não foi possível observar um 

eventual fluxo migratório para a parcela de testemunha (Gráfico 23), que foi verificado 

tanto no ensaio de Vista Alegre do Alto (Gráfico 16) como no ensaio conduzido em 

Ribeirão Preto que seguiu as especificações técnicas do protocolo 2 e, cujos 

resultados são apresentados e discutidos mais adiante no item 4.2.3. (Gráfico 25).  

 

 

  
Figura 2. Avaliação do estado de atividade dos formigueiros no canavial de 
Sertãozinho, SP, usando bandeiras de cores diferentes para cada avaliação. Fotos 
tiradas em 18/02/2021, ou seja, aos 19 dias após a instalação do ensaio.  
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Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina; 
Fmg_O_at: formigueiro original ativo; Fmg_O_inat: formigueiro original inativo; Fmg_N_at: formigueiro 
novo ativo; Fmg_N_inat: formigueiro novo inativo; IC_O (%): índice de colonização dos formigueiros 
originais; IC_N (%): índice de colonização dos formigueiros novos.  
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Gráfico 17: Evolução do índice de colonização dos 
formigueiros originais; Tratamento: TMX+LCT. 
Sertãozinho, SP, 2021. 

Gráfico 18: Evolução do índice de colonização dos 
formigueiros novos; Tratamento: TMX+LCT. 
Sertãozinho, SP, 2021. 
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Gráfico 19: Evolução do índice de colonização dos 
formigueiros originais; Tratamento: BB. 
Sertãozinho, SP, 2021. 

Gráfico 20: Evolução do índice de colonização dos 
formigueiros novos; Tratamento: BB. 
Sertãozinho, SP, 2021. 
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Gráfico 21: Evolução do índice de colonização nos 
formigueiros originais; Tratamento: T. 
Sertãozinho, SP, 2021. 

Gráfico 22: Evolução do índice de colonização nos 
formigueiros novos; Tratamento: T. 
Sertãozinho, SP, 2021.  
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Gráfico 23. Evolução de formigueiros (originais e novos) baseada no índice de 
colonização global calculado, em valores absolutos, em diferentes períodos após a 
aplicação dos tratamentos em canavial. Sertãozinho, 2021. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina 
Dados em valores reais/absolutos (não normalizados). As tabelas com os valores reais e normalizados 
e o gráfico baseado em valores normalizados consta no ANEXO I. 

 

Por meio dos Modelos Lineares Generalizados (GLM), foi avaliado se a 

atividade dos formigueiros foi impactada pelos tratamentos, condições climáticas e 

pela presença da broca. As avaliações foram feitas tanto separadamente, ou seja, 

individualmente para os formigueiros originais e novos, como globalmente, juntando 

os dois tipos de formigueiros, calculando, dessa forma, o índice de colonização total.  

Em relação aos formigueiros novos, nenhuma das variáveis explicativas se 

mostrou significante (p > 0,05), e para os formigueiros originais se verificou apenas 

que a queda, de alguma forma, está sendo relacionada à linha de tempo do 

experimento (estimate = -0,05285; SE ± 0,01216; F = -4,348; p = 0,000574). O mesmo 

observou-se na análise consolidada (originais e novos) dos formigueiros (estimate = -

0,06013; SE ± 0,01101; F = -5,460; p < 0,0001). 

Baseado nesses resultados, pôde-se supor que a presença das formigas 

predadoras no ensaio de Sertãozinho tendeu a diminuir, pois as três variáveis que 

avaliam a presença do inimigo natural, sendo elas o índice de colonização (Gráficos 

17-23), a presença de formigas predadoras no solo (Gráfico 14) e nas partes aéreas 

(Tabela 14), estão caindo em todas as parcelas.  
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4.2. Protocolo 2 

 

Comparando os resultados do protocolo 2, conduzido no canavial localizado 

nas proximidades do Centro Universitário Moura Lacerda, em Ribeirão Preto, SP, com 

os do protocolo 1 que foi instalado em dois canaviais comerciais em regiões distintas, 

deve-se considerar as diferenças na metodologia dos experimentos. 

Enquanto no protocolo 1, a praga e as formigas foram expostas aos 

tratamentos de forma direta, ou seja, por meio da pulverização do seu habitat, no 

protocolo 2 não houve exposição direta da praga aos tratamentos, uma vez que ela 

foi introduzida no canavial por meio de infestação artificial após a aplicação dos 

produtos, ou seja, a sua exposição foi apenas indireta. 

Além disso, os diferentes tamanhos das parcelas de teste devem ser levados 

em consideração. As parcelas do protocolo 2 são relativamente pequenas (100 m²) 

comparadas com as parcelas do protocolo 1 (2.500 m²), oferecendo, assim, melhores 

opções às formigas para se deslocarem para regiões não contaminadas, onde 

conseguem encontrar recursos alimentares. 

 

4.2.1. Ocorrência da praga em cana-de-açúcar (OCCana) 

 

Na data de instalação do ensaio, o canavial estava isento de infestação pela 

broca-da-cana (I.I.I. = 0%) em todas as parcelas. Após a aplicação dos produtos, as 

áreas de ensaio foram infestadas artificialmente com lagartas neonatas e fêmeas da 

mariposa recém-copuladas, como discriminado no subitem 3.2.2. do presente 

trabalho. A ocorrência da praga em cana de açúcar (OCCana) durante o período do 

ensaio pode ser observada a seguir (Tabela 16).  
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Tabela 16. Ocorrência da broca-da-cana (OCCana), que é a somatória do número de 
lagartas encontradas dentro e fora dos colmos e de evidências de ocorrência (número 
de folhas raspadas, de tentativas de entrada e de orifícios de entrada), em plantas de 
cana-de-açúcar em diferentes períodos após aplicação dos tratamentos no canavial. 
Ribeirão Preto, SP, 2021.  

 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
Bfora o número de lagartas vivas ou mortas encontradas fora dos colmos; Frasp. o número de folhas 
raspadas; Tentr o número de tentativas de entrada observada nos colmos; Oentr: o número de orifícios 
de entrada concluídas; Bdentro o número de entrenós brocados 

 

Apesar de ocorrer maior incidência da praga no tratamento com o produto 

químico, nenhuma lagarta conseguiu chegar à fase de dano, ou seja, entrar no interior 

do colmo da cana-de-açúcar. Entretanto, o mesmo observou-se no tratamento 

controle, porém com menor incidência. Apenas no tratamento B. bassiana foram 

verificadas entradas bem-sucedidas.  

Considerando que em cada uma das seis parcelas foram liberadas 1.000 

lagartas neonatas e 17 fêmeas copuladas, pode-se concluir que a taxa de sucesso 

em entrar no colmo da cana-de-açúcar para concluir o ciclo de desenvolvimento, 

gerando futuras gerações, foi baixa. 

Parcela DAA B_fora F_rasp T_entr O_entr B_dentro OC_Cana 

BB 0 DAA -              -              -              -              -              -              

3 DAA -              -              -              -              -              -              

7 DAA -              -              -              -              -              -              

11 DAA 1             -              -              -              -              1             

15 DAA -              -              -              -              -              -              

21 DAA -              -              -              3             3             6             

30 DAA -              -              1             -              1             2             

BB Total 1             -              1             3             4             9             

T 0 DAA -              -              -              -              -              -              

3 DAA -              -              -              -              -              -              

7 DAA -              1             -              -              -              1             

11 DAA -              -              -              -              -              -              

15 DAA -              -              -              -              -              -              

21 DAA -              1             6             -              -              7             

30 DAA -              -              -              -              1             1             

T Total -              2             6             -              1             9             

TMX + LCT 0 DAA -              -              -              -              -              -              

3 DAA -              -              -              -              -              -              

7 DAA -              1             -              -              -              1             

11 DAA -              13           2             -              -              15           

15 DAA -              -              -              -              -              -              

21 DAA -              -              -              -              -              -              

30 DAA -              -              -              -              -              -              

TMX + LCT Total -              14           2             -              -              16           
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Pôde-se verificar que, enquanto procurava-se por incidências da praga nas 

plantas de cana-de-açúcar, era observada uma presença expressiva de formigas 

forrageando na parte aérea das plantas. Isso faz supor que houve predação das 

larvas. 

 

4.2.2. Populações de formigas predadoras na parte aérea das plantas 
 

Diferente dos ensaios conduzidos em Vista Alegre do Alto e Sertãozinho, não 

se verificou, exceto aos 15 dias após aplicação, uma presença maior de formigas 

predadoras no tratamento com o produto químico. Pelo contrário, os resultados 

estatísticos obtidos por meio do Modelo Linear Generalizado (GLM) mostraram uma 

queda mais expressiva das populações de formigas no tratamento tiametoxam + 

lambda-cialotrina (TMX + LCT) (estimate: -1,20597, SE ± 0,52060, χ² = -2,3165, df = 

2, p = 0,0205301). Isso pode ser relacionada com o tamanho menor das parcelas que 

permitam que as formigas estendam seu território de forragear para fora da área 

contaminada ou mesmo migrem para esses territórios, estabelecendo novos 

formigueiros e subcolônias.  

Os resultados obtidos através do teste das comparações múltiplas mostraram 

que apenas houve diferença significativa entre impactos causados pelos tratamentos 

TMX + LCT e BB. Não se confirmou diferenças significantes nas demais comparações 

parelhas. 

 

Tabela 17. Comparações múltiplas (Contrastes de Tukey) entre os efeitos causados 
pelos tratamentos nas populações de formigas predadoras capturadas em armadilhas 
de sardinha. GLM com distribuição binominal negativa seguido por um post-hoc Tukey 
test (p < 0,05). Ribeirão Preto, SP, 2021.  

 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina; ajust.: 
ajustado. Resultados baseados em valores normalizados 
 

O pico de incidência das formigas coletadas no tratamento TMX + LCT 

(Gráfico 24) aconteceu com um atraso de quatro dias em relação ao pico da praga 

Tratamentos Estimate SE X² p-value (ajust.)

BB x T 0,3082 0,4874 0,6320 0,8011

TMX + LCT x T -1,2060 0,6046 -1,9950 0,1124

TMX + LCT x BB -1,5142 0,5938 -2,5500 0,0286
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observada aos 11 dias após aplicação do produto (Tabela 16) do produto, quando 

encontrada a maior incidência em cana-de-açúcar (OCCana). Baseado nessas 

observações, pôde-se fazer duas suposições, ou as formigas predadoras que tinham 

os seus ninhos nesses tratamentos, ou migraram para lá e, eliminaram a praga ainda 

existente ou a praga, que após se alimentar das folhas contaminadas morreu por 

causa da intoxicação. 

Além disso, verificou-se que o THI causou impacto na quantidade de formigas 

capturadas através nas armadilhas com iscas, na forma em que um incremento do 

THI aumenta a quantidade de insetos coletados (estimate: 0,42335, SE ± 0,10889, χ² 

= 3,8880, df = 1, p = 0,0001011). 

 

 
Gráfico 24. Número médio de formigas capturadas por armadilha na parte aérea de 
plantas por diferentes períodos nos tratamentos em canaviais. Ribeirão Preto, SP, 
2021.  
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
Dados em valores reais/absolutos (não normalizados). As tabelas com os valores reais e normalizados 
e o gráfico baseado em valores normalizados consta no ANEXO J. 
 
4.2.3. Formigueiros 

 

Com exceção de duas observações, aos 3 e 15 dias após a instalação do 

ensaio nos tratamentos controle e TMX + LCT, verificou-se, para todos os tratamentos, 

que o índice de colonização se manteve acima de 1, o que significa que a quantidade 

de formigueiros ativos superou a quantidade de formigueiros inativos (Gráfico 25).  
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Analisando a atividade dos formigueiros no ensaio conduzido no canavial em 

Ribeirão Preto, SP, aos três dias após aplicação ocorreu uma evolução semelhante 

àquela observada em Vista Alegre do Alto (Gráfico 16) e Sertãozinho (Gráfico 23). 

Porém, nenhuma das variáveis explicativas relacionadas com a variável de resposta, 

nesse caso o índice de colonização, mostrou significância ao nível de p < 0,05.  

 

 
Gráfico 25. Evolução de formigueiros baseada no índice de colonização calculado, em 
valores absolutos, em diferentes períodos após a aplicação dos tratamentos em 
canavial. Ribeirão Preto, SP, 2021.  
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
Dados em valores reais/absolutos (não normalizados). As tabelas com os valores reais e normalizados 
e o gráfico baseado em valores normalizados consta no ANEXO K. 
 

Assumindo que a probabilidade de sobrevivência no tratamento controle, tanto 

para a praga inserida artificialmente nessa comunidade, como para as formigas que 

tinham as suas colônias construídas no local, seria maior do que a probabilidade de 

sobrevivência em uma das parcelas tratadas com um dos dois produtos, pôde-se 

supor que houve uma migração dos inimigos naturais das parcelas com tratamento 

para a parcela de controle.  

Baseado nessa suposição, pôde-se concluir que a ação dos inimigos naturais 

nas parcelas de controle foi eficiente, uma vez que nenhuma das lagartas conseguiu 

chegar até a fase de dano. Qualquer incidência em cana de açúcar (OCCana) foi 

eliminada antes que a praga conseguisse entrar no colmo da planta de cana-de-

açúcar. 
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Comparando as curvas obtidas no tratamento com B. bassiana dos dois 

ensaios (Vista Alegre do Alto e Ribeirão Preto), observa-se uma progressão 

semelhante até os 15 dias após aplicação. Após essa data, a curva representando a 

atividade dos formigueiros em Ribeirão Preto mostrou recuperação, enquanto a 

atividade dos formigueiros no ensaio de Vista Alegre do Alto continuou caindo.  

Uma possível explicação poderia estar ligada às diferentes metodologias 

adotadas para os ensaios, considerando, particularmente, as diferenças de exposição 

ao patógeno detalhadas na introdução do subitem 4.2 do presente trabalho, que por 

sua vez influenciaram as interligações tróficas entre os membros da comunidade 

biológica. 

 

4.3. Impactos dos produtos nas populações de insetos 
 

Os resultados obtidos por meio do experimento conduzido em Vista Alegre do 

Alto, serão o foco principal desse subitem, enquanto os resultados dos demais ensaios 

seriam incluídos para completar e enfatizar as observações e análises.  

Os resultados do ensaio conduzido em Vista Alegre do Alto mostraram que os 

tratamentos, Beauveria bassiana (BB) e tiametoxam + lambda-cialotrina (TMX + LCT), 

assim como as condições climáticas (Índice de Temperatura-Umidade; THI),  apenas 

causaram um impacto significante nas populações da praga, mas não se confirmou 

que esses fatores estão diretamente relacionados à queda das populações de 

formigas predadoras, o que leva a supor que existem outros fatores diretos ou 

indiretos, sejam eles bióticos ou abióticos, que influenciaram a dinâmica populacional, 

assim como a distribuição espacial desses insetos. 

A forma como os produtos foram aplicados na área poderia ter causado 

mortalidade nas operárias que estavam forrageando nas respectivas parcelas na hora 

da aplicação, via exposição direta ou indireta, enquanto caminhando sobre o solo 

contaminado. Porém, é basicamente improvável que a metodologia de aplicação 

tenha causado a erradicação total das colônias, uma vez que o pulverizador não foi 

direcionado especificamente para os formigueiros, cujas entradas poderiam, além 

disso, terem sido protegidas pelo palhiço da cana-de-açúcar ou outros restos vegetais.  

Analisando a progressão da curva mostrando a evolução populacional das 

formigas predadoras na parcela de TMX + LCT do ensaio de Vista Alegre do Alto 
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(Gráficos 13) não foi possível observar uma queda abrupta como esperada no âmbito 

de um efeito “spray and kill”. Ao invés disso, houve um declínio populacional gradual 

até os 16 dias após a aplicação. Após essa data, as populações de formigas 

predadoras se mantiveram num nível baixo, com exceção de uma leve recuperação 

aos 52 dias após a aplicação seguida por mais uma queda abrupta.  

Até aos 16 dias após a aplicação, o índice de colonização, que avalia a 

atividade dos formigueiros no tratamento, segue o mesmo padrão, porém, houve uma 

recuperação da atividade dos formigueiros aos 24 dias após a aplicação (Gráfico 16). 

Nesse mesmo dia, observou-se também um pico na quantidade de formigas coletadas 

nas partes aéreas (média: 41,1) 

Uma possível interpretação desse cenário poderia ser que a queda das 

populações até os 16 dias após a aplicação se deve principalmente à perda de 

operárias que estavam forrageando no local no momento da aplicação do produto. 

Essas perdas causaram um desequilíbrio demográfico nas colônias, comprometendo 

a composição ideal entre as diferentes castas. A composição ideal das castas é a 

base para o desenho estratégico das colônias de insetos sociais, pois a melhor 

composição das castas e, consequentemente, da divisão do trabalho, são 

fundamentais para o funcionamento e a reprodução da colônia como um todo 

(HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). 

O conceito de divisão do trabalho prevê que cada casta desempenhe uma 

função/tarefa específica, o que explica a importância da composição da colônia para 

o bom funcionamento e, sendo assim, para a sobrevivência dela. Nesse contexto, 

deve-se considerar também que polietismo temporal, ou seja, a divisão de trabalho 

por idade, é bastante prevalente em formigas (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). Na 

maior parte dos gêneros, as operárias mudam as suas funções com envelhecimento 

conforme demonstrado na figura a seguir (Figura 3). 

Perda de operárias em uma casta é parcialmente compensada por 

recrutamento imediato de operárias de outras castas, até a composição ideal ser 

reestabelecida. Dependendo das perdas, esse processo de recomposição se estende 

por uma até duas gerações, demorando de um até três meses e é controlado por um 

feromônio inibitório produzido pelas operárias que regula o hormônio juvenil da larva 

(HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). Durante esse período, a colônia fica fragilizada e 

mais vulnerável a fatores externos. 
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Figura 3. Divisão temporal de trabalho baseado nas alterações comportamentais em 
operárias com envelhecimento, com exemplo em Pheidole dentata (Hymenoptera: 
Formicidae) 
Fonte: Ilustração própria baseada em HÖLLDOBLER e WILSON, 1990, p.316. 
 

Espécies que, além de se alimentarem de presas vivas, são necrófagas (que 

se alimentam de carne de animais mortos), podem ter levado presa morta envenenada 

para o ninho, o que poderia ter causado mortalidade em outros membros da colônia. 

No entanto, essa hipótese só se aplicaria por um curto período, imediatamente após 

a aplicação, pois quaisquer cadáveres de insetos ou de outros artrópodes ressecam 

rapidamente quando ficam expostos ao sol no campo e, portanto, deixam de 

representar uma presa rica em nutrientes.  

Além disso, foi observado por Antigo et al. (2013) que a presença de 

piretroides, que se adere com facilidade à cutícula dos insetos, independente do seu 

ínstar, causa um efeito repelente em diversos himenópteros parasitoides, reduzindo 

ou até inibindo o parasitismo. Isso permite supor que as formigas também poderiam 

ser repelidas pela presença de lambda-cialotrina na cutícula da presa, seja ela viva, 

ou morta.  

Como mencionado no item 2.3.2.2. desse trabalho, o produto químico TMX + 

LCT é um inseticida de contato e de ingestão não seletiva, causando, assim, 

Perto da rainha, ovos e pupas Perto das larvas Na periferia e fora da colônia

1 até 9 dias de vida 7 até 16 dias de vida 12 até >18 dias de vida

C
ui

da
r a

 ra
in

ha

R
ol

ar
 e

 c
ar

re
ga

r 
ov

os
  e

 m
ic

ro
 

la
rv

as

C
ui

da
r p

up
as

R
ol

ar
 e

 c
ar

re
ga

r 
la

rv
as

 d
e 

ín
st

ar
es

  
m

ad
ur

as

Tr
of

al
ax

ia
 c

om
 

la
rv

as
 m

ad
ur

as
 

C
ar

re
ga

r p
re

sa
 

pa
ra

 d
en

tro
 d

a 
co

lô
ni

a

Es
ca

va
r n

in
ho

D
ef

en
de

r 
at

iv
am

en
te

 o
 

ni
nh

o

C
ui

da
r o

vo
s 

e 
m

ic
ro

 la
rv

as

As
si

st
ir 

ec
lo

sã
o 

do
s 

ad
ul

to
s 

da
s 

pu
pa

s

R
ol

ar
 e

 c
ar

re
ga

r 
pu

pa
s

C
ui

da
r l

ar
va

s

Pr
ot

eg
er

 e
nt

ra
da

 
do

 n
in

ho

G
ua

rd
ar

 lo
ca

l d
e 

al
im

en
to

s

Fo
rra

ge
ar

Exposição direita aos produtos 
com risco de causar efeito letal.

Recrutamento imediato para compensar perdas e garantir
execução dos serviços necessários para sobrevivência da colônia.
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mortalidade em uma ampla gama de insetos. Alguns desses insetos de níveis tróficos 

inferiores, como por exemplo as lagartas de primeiros ínstares de D. saccharalis, cujo 

declínio populacional foi comprovado estar relacionado com as aplicações, servem 

como uma das principais fontes de alimento para as formigas predadoras. 

A isca de sardinha usada para atrair os insetos provavelmente representava 

a única fonte de alimento disponível e não contaminada por TMX + LCT, o que poderia 

explicar o número alto de formigas capturado nos dias 3, 16 e 52 após a aplicação, 

sendo o dia 16 o de maior captura de formigas em Visto Alegre do Alto (Gráfico 15).  

Considerando as propriedades físico-químicos de TMX + LCT detalhadas a 

seguir (Quadro 10), pôde-se se concluir que o efeito do produto, dependendo das 

condições climáticas (temperatura, radiação ultravioleta, umidade relativa do ar) e do 

tipo e do pH do solo, persiste até 45–52 dias após a aplicação, comprometendo, dessa 

forma, o rápido restabelecimento de novas populações de insetos no local.  

 

Produto Solubilidade em água 
20°C com pH 7 (mg/L) 

DT50 
meia-vida degradação no solo 

Tiametoxam (TMX) 

4,1 (alto) 

Rapidamente absorbida pelas 
plantas, porém se mantém no 
tecido vegetal. 

46,3 – 75,3 dias24 

Lambda-cialotrina (LCT) 
0,005 (baixo) 

Persiste no ambiente, e se adere 
à matéria orgânica do solo. 

42,6 – 53,7 dias 

Quadro 10. Características físico-químicas de tiametoxam + lambda-cialotrina. 
Fonte: Adaptado de HE et al., 2008, p. 74 e BONMATIN et al., 2014, p. 37 e 40. 

 

Diante desse cenário, pôde-se supor que o declínio populacional de formigas 

no tratamento TMX + LCT se deve, principalmente, à perda de condições mínimas 

necessárias para garantir a sua sobrevivência, principalmente a existência de uma 

fonte de alimento, no local onde estabeleceram as suas colônias. Pôde-se assumir 

caso não tenham conseguido migrar para um local mais adequado, provavelmente 

morreram de fome. 

 
24 Segundo Gupta, Gajbhiye e Gupta (2006), a persistência de tiametoxam (DT50) no solo vária 

muito dependendo da umidade do solo, sendo de 200,7 a 301,0 dias em condições de seca, e 
91,2 a 94,1 dias em condições de capacidade de campo, e 46,3 a 75,3 dias em condições de 
solos inundados. 
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A probabilidade de que o fungo entomopatogênico B. bassiana tenha sido um 

fator determinante para a diminuição das populações de formigas pode ser 

considerada baixa, apesar de que a suspensão formulada aplicada no ensaio (0,5 x 

1011 conídios ha-1 ou 1 x 108 conídios mL-1) representa uma concentração seis vezes 

maior do que aquela que ocorre naturalmente no ambiente (BOS et al., 2019).  

As possíveis rotas de infecção para as operárias que foram expostas ao 

patógeno fora do ninho seriam as mesmas do produto químico. Além disso, existe a 

possibilidade da infecção fúngica ocorrer via ingestão de presa contaminada, 

considerando o modo de atuação do fungo, que precisa, dependendo das condições 

bióticas e abióticas, entre quatro até dez dias para a esporulação. Ou seja, a presa 

poderia ainda estar viva quando capturada, porém, infectada pelo patógeno. Nesse 

caso, outros membros da colônia, que se alimentaram da presa, ou foram alimentados 

via trofalaxia (larvas), também seriam expostos ao patógeno.  

Porém, uma pesquisa recente de Pull et al. (2018) revelou um comportamento 

de defesa e higiene, até a data desconhecido. Os pesquisadores observaram que 

operárias de Lasius neglectus (Hymenoptera: Formicidae) detectam a infecção 

fúngica em pupas (infectadas com M. brunneum em concentração de 106 conídios 

mL-1) ainda no período de incubação não contagiosa do patógeno e iniciaram um 

processo chamado desinfecção destrutiva, que consiste em desempacotar a pupa, 

perfuração da sua cutícula com as mandíbulas, e injeção direta de ácido fórmica 

produzido nas glândulas das operárias, no corpo da pupa, provocando a morte dela. 

O experimento evidenciou a eficiência do processo, uma vez que 95% dos ciclos de 

patógeno-hospedeiro foram interrompidos antes que a infecção se tornasse 

transmissível.  

Baseado nesse resultado, pôde-se supor que alguns gêneros de formigas são 

capazes em detectar uma infecção fúngica ainda na sua fase inicial, provavelmente 

também em presa contaminada, rejeitando-a consequentemente. 

Um experimento conduzido por Pereira e Detrain (2020) mostrou que 

operárias de Myrmica rubra (Hymenoptera: Formicidae), uma espécie com dieta 

omnívora e necrófaga, foram capazes de detectar a presença de uma infecção fúngica 

em presa em diversos níveis de infecção, sendo essas: a) presa morta, sem presença 

de conídios; b) presa morta coberta de conídios; c) presa morta, cujo hemocele já foi 

invadido pelo fungo; d) presa coberta de micélio. Os autores observaram que o nível 
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de rejeição, em geral, aumentou com o nível de infecção. Isso pode explicar também, 

por que cadáveres cobertos por conídios aparentemente ficam em campo por muitos 

dias, sem serem consumidos, enquanto cadáveres em decomposição, sem infecção, 

são consumidos rapidamente por vários artrópodes do solo, entre outros, 

particularmente, por formigas do solo (ARTHURS; THOMAS; LAWTON, 2001). 

Da mesma forma que para o produto químico, não houve aplicação 

direcionada para erradicar as colônias, como foi o caso nos experimentos conduzidos 

por Oi et al. (1994), que mesmo aplicando as formulações diretamente nos 

formigueiros, seja via aplicação superficial ou injeção, não conseguiram obter níveis 

de infecção acima de 52-60%, além de que a maior parte dos formigueiros se manteve 

ativa no local original ou nas suas imediações. Os resultados da pesquisa conduzida 

por Rojas, Elliott e Morales-Ramos (2018) usando iscas enterradas perto dos 

formigueiros foram mais promissores, atingindo níveis de inativação de quase 100%, 

com baixo índice de recolonização. 

Siebenreicher, Vinston e Kenerley (1992) conseguiram atingir mortalidades de 

52% pulverizando B. bassiana diretamente sobre as formigas, usando suspensão com 

concentração de 1 x 108 conídios mL-1, porém, em condições controladas de 

laboratório (Tabela 4) e sem reintroduzir as formigas tratadas nas suas colônias, 

suprimindo, dessa forma, a possibilidade delas se beneficiaram tanto dos 

comportamentos de defesa adotadas pelas colônias, como do papel protetor do solo, 

que segundo Pereira, Stimac e Alves (1993) e Pereira e Stimac (1992), pode exibir 

um papel protetor e supressivo sobre a infecção fúngica. 

Nesse contexto, vale também relembrar que as formigas adotaram uma série 

de mecanismos e estratégias de defesa ao nível individual e coletivo, observados por 

vários pesquisadores, detalhados no subitem 2.4.4. da revisão de literatura do 

presente trabalho e resumidas a seguir (Figura 4), que as protegem contra a ampla 

gama de patógenos frequentemente encontrados no seu habitat, assim como nos 

próprios ninhos, promovendo, dessa forma, imunidade social da colônia.  
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Figura 4. Resumo dos fatores que determinam a suscetibilidade de formigas 
predadoras ao fungo B. bassiana.  
Fonte: Ilustração própria baseada na revisão de literatura. 
 

Baseado na revisão de literatura, pôde-se assumir que forrageadoras, que 

foram expostas ao patógeno, se limparam ao retornar à colônia (“auto grooming”) e, 

provavelmente, foram limpas pelos demais membros da colônia (“allo grooming”). 

Além disso, pôde-se supor que operárias que morreram foram retiradas e levadas 

para pilhas de cadáveres fora da colônia (necroforese), a fim de manter a higiene do 

ninho, evitando, assim, a transmissão secundária (operária para operária) e 

disseminação do patógeno na colônia. 

Konrad et al. (2012) mostraram que formigas infectadas com doses de 109 

conídios viáveis mL-1 transmitiram a infecção fúngica para 17 das 45 operárias com 

as quais tiveram contato, porém, a mortalidade dessas operárias secundariamente 

expostas foi de apenas 2%.  

Vale a pena salientar que em colônias maduras, a rainha, o órgão reprodutivo 

da colônia, tende a ser bem protegida pelas demais operárias, sendo assim, é muito 

improvável que ela seja atingida pelo patógeno (LORETO; HUGHES, 2016; LIU et al., 

2019). 

Analisando a progressão das curvas que representaram o índice de 

colonização (Gráfico 16), observou-se, aos 10 dias após aplicação, uma queda 

Comportamento

Ambiente e clima

Dose e modo de aplicação Características físicas

• Formações de aglomerações no ato da 
aplicação via pulverização direita nas 
formigas;

• “Auto-/allo-grooming” e proteção especial 
da rainha (órgão reprodutivo);

• Produção de substancias antagonistas 
(alcaloides de veneno) e uso de 
antimicrobianos encontradas na natureza 
(resina conífera);

• Comportamentos para manter a higiene 
no ninho: Necroforese, desinfecção 
destrutiva de pupas, empilhamento de 
cadáveres longe da colônia, afastamento 
das formigas moribundas das colônias;

• Operárias pequenas não conseguem 
ingerir os conídios (iscas); formação de 
pellets nas cavidades bucais;

• Abandono de formigueiros existentes e 
fundação de novos formigueiros.

• Níveis de infecção significantes ocorrem 
apenas com doses > 10⁶ conídios 
viáveis;

• Em virtude da natureza hidrofóbica da 
cutícula do inseto, a suspensão de 
conídios se mostra menos eficaz do que 
a aplicação em formulação de conídios 
em pó, especialmente quando for 
adicionado terra de diatomáceas;

• Eficácia das iscas depende do tamanho 
dos conídios formulados e do tamanho 
das operárias;

• Nível de infecção maior enquanto as 
formulações são aplicados diretamente 
nas formigas (imersão, pulverização);

• Aplicações indiretos (papel de filtro 
contaminado) mostram eficácia reduzida;

• Aplicações em campo causaram baixos 
níveis de mortalidade e raramente 
conseguiram erradicar a colônia como 
um tudo.

• Solo assume papel de protetor.
• Temperaturas altas e UR (%) baixas faz 

que alguns gêneros se escondem nos 
ninhos no subsolo.

• A cutícula do inseto é hidrofóbica;
• Aparelho bucal funciona como filtro;
• Glândula metapleural (secreções 

antimicrobianas) .

Suscetibilidade de formigas à Beauveria bassiana
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expressiva da atividade dos formigueiros no tratamento com B. bassiana, enquanto a 

atividade dos formigueiros na testemunha aumentou. Também houve queda de 

atividade dos formigueiros no tratamento de TMX + LCT, porém, o declínio foi mais 

gradual se estendendo até aos 16 dias após aplicação, seguido por uma leve 

recuperação e duas quedas subsequentes.  

Considerando que no delineamento experimental, a testemunha ficou entre 

as parcelas com os tratamentos, pôde se supor que houve um fluxo migratório das 

formigas dos tratamentos para a testemunha. 

Os motivos de migração de colônias são inúmeros e complexos, mas 

destacam-se uma ampla gama de perturbações, sejam essas antropizadas ou 

naturais, bióticas ou abióticas, que fazem que as formigas deslocarem toda a colônia 

ou a dividirem em múltiplas subcolônias, que por sua vez pertencem todas à mesma 

unidade (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990).  

Os resultados das pesquisas conduzidas por Siebenreicher, Vinston e 

Kenerley (1992), assim como Brütsch et al. (2014), levam a suposição de que a própria 

presença do patógeno no solo, ou até nos próprios ninhos, não causa em si um fator 

repelente nas formigas. Observou-se, também, que formigas infectadas foram 

reintegradas às colônias (SIEBENREICHER; VINSTON; KENERLEY, 1992). 

Porém, os experimentos conduzidos na Florida, EUA, por Oi et al. (1994) 

mostraram que a tendência em fundar novas colônias foi maior em formigueiros 

tratados com B. bassiana comparado com o controle, porém, deve-se considerar que 

no âmbito desses experimentos as formulações do fungo entomopatogênico foram 

diretamente aplicadas nos formigueiros para determinar dose e metodologia de 

aplicação eficiente para erradicar a espécie invasiva Solenopsis invicta.  

Se não foi o fungo entomopatogênico por si só que causou um impacto direto 

e significante na dinâmica populacional das formigas, fica a questão do que foi 

responsável por isso.  

Partindo do princípio de que se entende como habitat um lugar que fornece 

as condições necessárias para uma espécie viver e se reproduzir, em relação à clima, 

disponibilidade de alimentos, água e locais para nidificação, assim como à diversas 

relações tróficas e/ou competitivas entre as espécies inseridas em um módulo de 

comunidade, (BRITO; VÁZQUES; ALFONSO-SIMONETTI, 2019), pode-se supor que 

essas condições, por algum motivo, deixaram de existir. 
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No item 2.4.5. do presente trabalho foi mencionada a importância de se 

analisar e entender profundamente quais são as interações tróficas em um módulo de 

comunidade, no desenvolvimento de estratégias e programas de controle biológico. 

Essa necessidade é ainda mais importante no caso em que fungos 

entomopatogênicos são introduzidos artificialmente, em altas concentrações, em um 

ambiente. Pois existem riscos em causar desequilíbrios nas populações existentes, 

atingindo não apenas a praga, mas também outros organismos não-alvo. Os impactos 

causados em organismos não-alvo podem ser diretos, ou seja, causando mortalidade 

via infecção fúngica, ou indiretos, via infecção da presa ou do hospedeiro, que serve 

como fonte de alimento para predadores e parasitoides (HAJEK; MEYLING, 2018), 

além de causar efeitos subletais, como por exemplo diminuindo a longevidade e a 

oviposição (AGBOTON25 et al., 2013 apud HAJEK; MEYLING, 2018).  

 

 
Figura 5. Interações tróficas entre as populações inseridas no módulo de comunidade 
definido como base para as análises envolvidas no atual trabalho. 
Fonte: Ilustração própria baseada em VEGA et al., 2012, p. 198-200. 
 

 
25 Agboton, B.V., Hanna, R., Onzo, A., Vidal, S., & von Tiedemann, A., (2013). Interactions 
 between the predatory mite Typhlodromalus aripo and the entomopathogenic fungus 
 Neozygites tanajoae and consequences for the suppression of their shared prey/host 
 Mononychellus tanajoa. Exp. Appl. Acarol. 60, 205–217 

Área foliar 
Estrutura química da folha

O aumento artificial de inimigos naturais no habitat
pode gerar 3 principais resultados:

1. Diminuição do controle biológico devido à efeitos
conflitosos como, p.ex. predação intraguilda. Além
de ser um potencial inimigo natural o FEP está
reduzindo a fonte de alimentos para as formigas
predadoras.

2. Neutralização do controle biológico devido a
redundâncias funcionais ou cancelamento mútuo
de efeitos positivos e negativos.

3. Aumento do controle biológico devido à efeitos
aditivos entre os inimigos naturais por meio da
partição e / ou facilitação de recursos.

• > 700 hospedeiros (pragas e insetos benéficos);
• Ocorre naturalmente no meio ambiente; 
• Aumento da presença na comunidade via introdução inundativa
• Concentração de 1 x 10⁸ conídios/ml é  6 ordens acima dos níveis naturais.

Suscetível até 
o final do 2. 
instar larval.

Parcialmente suscetível,
devido à adoção de
diversos mecanismos de
proteção.

Interações tróficas no módulo de comunidade
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A figura acima (Figura 5) ilustra de forma simplificada as interações tróficas 

entre as populações inseridas no módulo de comunidade que foi definido como base 

para as análises que envolvem o presente trabalho. As linhas contínuas e tracejadas 

representam impactos diretos e indiretos respectivamente, que ambos podem ser 

benéficos (+) ou prejudicais (-).  

Assumindo que o fungo entomopatogênico não causou impacto direto nas 

populações de formigas, resta analisar se existem potenciais efeitos indiretos que 

poderiam ter sido responsáveis para o desequilíbrio na dinâmica populacional desses 

predadores. Segundo Rossi e Fowler (2004), as formigas predadoras são os mais 

importantes inimigos naturais de D. saccharalis em cana-de-açúcar. Apesar de serem 

consideradas generalistas, os ovos e as larvas de primeiros ínstares (até 3º ínstar 

larval) dessa praga representam uma das principais fontes de alimento para as 

formigas que habitam os canaviais.  

Os estudos resumidos no item 2.4.3. da revisão de literatura mostram que são 

precisamente esses estágios de desenvolvimento da praga que particularmente são 

suscetíveis a uma infecção fúngica. Todas as pesquisas concluíram que para causar 

níveis de mortalidade expressivos em D. saccharalis, as formulações de conídios 

devem ser aplicadas em concentrações altas o que também foi o caso no presente 

experimento.  

De fato, um fator que poderia ter comprometido a virulência do fungo no 

experimento conduzido em Vista Alegra do Alto, foram as altas temperaturas que 

ocorreram no período antes e depois da data de aplicação do fungo (Gráfico 7), 

considerando que Svedese, Lima e Figueiredo (2013a) e Lecuona e Alves (1988) 

concluíram que a virulência do fungo pode ser comprometida em temperaturas > 30ºC.  

Porém, nas discussões em relação à eventuais efeitos climáticos, deve-se 

considerar que, apesar de que essas não terem sido favoráveis para o fungo 

entomopatogênico, poderiam ter impactado particularmente as populações da praga 

conforme detalhado no subitem 4.1.1.1. desse trabalho.  

Os resultados dos Modelos Lineares Generalizados (GLM), apresentados nos 

subitens 4.1.1.1. e 4.1.1.2, mostraram que o fator “clima” causou um impacto 

significante nas populações da praga em todas as parcelas, incluindo a testemunha. 

Além disso, foi verificado que, além das condições climáticas, que foram iguais em 

todas as parcelas, os tratamentos TMX + LCT e BB impactaram significativamente o 
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nível populacional de D. saccharalis, e que os impactos diferem de forma significante 

dos impactos observados na parcela de testemunha. 

Diante desse cenário, pôde-se supor que o declínio populacional de formigas 

no tratamento BB se deve aos mesmos motivos do declínio no tratamento TMX + LCT, 

ou seja, à perda de condições mínimas necessárias para garantir a sua sobrevivência, 

principalmente à perda da sua fonte de alimento principal no local onde estabeleceram 

as suas colônias.  
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5. CONCLUSÕES  
 

a) Quando a praga é exposta de forma direta aos tratamentos, tanto o 

inseticida químico tiametoxam + lambda-cialotrina (TMX + LCT) como o 

fungo entomopatogênico Beauveria bassiana (BB), causam impacto sobre 

as populações de Diatraea saccharalis, independente das condições 

climáticas verificadas;  

b) Os fatores climáticos, principalmente temperaturas altas e umidades 

relativas de ar baixas, impactam as populações da praga, porém, não 

causam um impacto direto nas populações de formigas; 

c) Com o declínio populacional da praga, as formigas predadoras perdem 

uma das principais fontes de alimento e diminuem sua presença na 

localidade, também forçadas pelas condições ambientais adversas, sendo 

essas influências indiretas. 
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6. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Até a data existem poucas pesquisas com o objetivo de avaliar as interações 

tróficas entre fungos entomopatogênicos, introduzidos artificialmente e de forma 

inundativa, e outros inimigos naturais já existentes no habitat, a fim de analisar e 

determinar os impactos causados na dinâmica populacional dos inimigos naturais 

existentes, em particular na sua suscetibilidade e nas suas teias alimentares (HAJEK; 

MEYLING, 2018).  

Quanto à possibilidade das formigas em migrar para locais que oferecem um 

habitat com condições adequadas para sobreviver e se reproduzir, vale a pena 

salientar que as monoculturas extensas e geneticamente uniformes, muitas vezes 

tratadas de uma forma generalizada, ou seja, aplicação de tratos culturais via 

pulverização em grandes áreas, não oferecem muitas opções de refúgio para os 

insetos, especialmente porque abrigos como arbustos e árvores frequentemente 

foram removidos para facilitar a mecanização.  

Como as análises e resultados do presente trabalho se baseiam em apenas 

três ensaios completos conduzidos na mesma região, recomenda-se repetir os 

protocolos de ensaio em outros lugares e sob condições bióticas e abióticas diferentes 

a fim de obter mais e diversos resultados, que podem contribuir em trazer conclusões 

mais profundas. Nesse contexto, recomenda-se incluir mais variáveis nas análises, 

como suscetibilidade das variedades de cana-de açúcar à D. saccharalis, o tipo do 

solo, tratos culturais aplicados antes da instalação do ensaio, fragmentação da 

paisagem e disponibilidade de potenciais áreas de refúgio para as formigas 

predadoras, como áreas de preservação permanente (APP) e reservas legais (RL) 

(PINTO; TRUJILLO, 2019).  

Além disso, recomenda-se efetuar a separação das formigas predadoras por 

gêneros, considerando as particularidades de cada um, especialmente os hábitos 

alimentares e comportamentais, ciclo de vida e capacidade de reprodução (poliginia 

ou monoginia) e se o gênero é dominante ou subordinado, entre outros.  

Além disso, sugere-se a projetar experimentos e conduzir pesquisas focadas 

à dinâmica populacional de formigas com o objetivo de profundar os conhecimentos 

referentes às interações tróficas desses insetos sociais com fungos 

entomopatogênicos para o desenvolvimento de programas de controle biológico 
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eficientes visando no aproveitamento do seu potencial como agente biológico e 

garantido a sobrevivência e reprodução de ambos. Considerando em particular a sua 

importância para os agroecossistemas (DRUMMOND; CHOATE, 2011) 

Neste contexto, uma combinação de controle biológico clássico com manejo 

de habitat e controle biológico ecológico e conservador, focado em melhorar a 

qualidade dos agroecossistemas como habitats para inimigos naturais e agentes de 

controle biológico, oferece um alto potencial para futuras linhas de pesquisas.  
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ANEXO A 

 

Anexo A1. Duração média (dias) de diferentes fases de Diatraea saccharalis em 
diferentes temperaturas e respectivas temperaturas base (Tb) e constante térmica (K) 
(UR 75 ± 10%; fotofase 14 h). 
 

 
Fonte: MELO; PARRA, 1988. 

 

Anexo A2. Duração média (dias) de diferentes ínstares de Diatraea saccharalis em 
diferentes temperaturas e respectivas temperaturas base (Tb) e limiar térmico superior 
de desenvolvimento (Tmax) (UR 75 ± 10%; fotofase 14 h). 
 

 
Fonte: GEREMIAS, 2013. 

 

Anexo A3. Duração média (dias) de diferentes ínstares de Diatraea saccharalis em 
diferentes temperaturas (UR 75 ± 10%; fotofase 14 h). 
 

 
Fonte: MELO; PARRA, 1988. 

Fase 20°C 22°C 25°C 30°C 32°C Tb (°C) K(GD)

Ovo 10,6 7,2 6,0 4,9 4,3 11,2 11,2

Lagarta 45,4 29,8 27,8 24,8 22,9 7,3 7,3

Pupa (macho) 13,3 11,1 7,9 6,7 7,1 10,6 10,6

Pupa (fêmea) 14,0 11,1 8,1 6,9 7,4 10,6 10,6

Ovo-adulto (macho) 69,3 48,1 41,7 36,4 0,0 9,4 9,4

Ovo-adulto (fêmea) 70,0 48,1 41,9 36,6 0,0 9,4 9,4

Fase 18°C 25°C 28°C 34°C 36°C Tb (°C) Tmax (°C)

Ovo 24,0 6,5 6,1 4,6 5,3 14,0 37,0

Lagarta 86,4 27,2 24,5 37,5 0,0 13,0 35,4

Pupa 23,8 10,2 8,9 0,0 0,0 12,0 33,0

Ovo-adulto 134,2 43,9 39,5 0,0 5,3 0,0 0,0

Ínstar 20°C 22°C 25°C 30°C 32°C

1 11,21       6,50         5,76         3,88         6,10         

2 6,38         3,68         3,07         3,75         4,00         

3 5,41         4,75         3,58         4,10         3,00         

4 8,00         4,26         4,36         2,76         4,60         

5 9,66         4,72         4,57         2,69         5,28         

6 9,91         6,44         4,00         5,36         1,00         

% com 6° ínstar 100,0 100,0 8,0 20,0 16,0



 
164 

 
Anexo A4. Longevidade de adultos, período de pré-oviposição, número de ovos por 
fêmea de Diatraea saccharalis, mantida em dieta artificial em diferentes temperaturas 
(UR 75 ± 10%; fotofase 14 h). 
 

 
Fonte: MELO; PARRA, 1988. 

  

Temp. (°C) Sexo Longevidade
(dias)

Período de 
pré-oviposição (dias)

Período de
pré-oviposição (dias) Ovos por fêmea

M 13,30

F 16,60

M 10,30

F 10,04

M 8,60

F 8,70

M 7,69

F 9,00
283,10

607,80

2,00 5,63 527,70

2,16 4,58 406,00

7,30

3,50

20°C

22°C

25°C

30°C

2,10

2,00
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ANEXO B 

 
 
Detalhes do cálculo | equação de Tetens (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 
2007): 
 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚 =  
237,3 log [ 𝑚𝑚𝑡𝑡

0,6108]

7,5 − log [ 𝑚𝑚𝑡𝑡
0,6108]

 

 
 
Temperatura do ponto de orvalho (To) é a temperatura em °C na qual uma parcela de 
ar atinge a saturação apenas por resfriamento. 
 
 
Pressão exercida pelo teor saturante de vapor d’água es (kPa) 
 

𝑚𝑚𝑓𝑓 = 0,6108 𝑥𝑥 10[7,5 𝑥𝑥 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑓𝑓 𝑥𝑥 (237,5+ 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑓𝑓)] 
 
 
Calcula-se ea, conhecendo-se Tar e UR%: 
 
Temperatura de ar in °C: Tar 
Umidade relativa do ar:  UR% 
 
 

𝑚𝑚𝑡𝑡 =
𝑚𝑚𝑓𝑓 𝑥𝑥 𝑈𝑈𝑈𝑈%

100
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ANEXO C 

 

 

 
Anexo C1. Evolução das populações de D. saccharalis, em valores normalizados de 
índice de intensidade de infestação (I.I.I.), por diferentes períodos após a aplicação 
dos tratamentos em canavial. Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
 

 

 
Anexo C2. Índice de intensidade de infestação (I.I.I.), por diferentes períodos após a 
aplicação dos tratamentos em canavial em porcentagem média (real) e valores 
normalizados (norm.). Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
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BB T TMX + LCT

DAA real norm. real norm. real norm.

0 DAA 5,10% 1,00 0,62% 1,00 6,92% 1,00

3 DAA 6,81% 1,34 2,69% 4,33 6,06% 0,88

10 DAA 2,37% 0,47 7,69% 12,38 4,23% 0,61

16 DAA 1,97% 0,39 2,64% 4,25 5,88% 0,85

24 DAA 1,51% 0,30 4,36% 7,03 1,23% 0,18

31 DAA 2,30% 0,45 1,29% 2,08 1,42% 0,20

38 DAA 3,27% 0,64 1,09% 1,75 1,38% 0,20

45 DAA 0,58% 0,11 0,90% 1,45 2,71% 0,39

52 DAA 0,57% 0,11 1,20% 1,94 0,48% 0,07

62 DAA 0,89% 0,17 2,44% 3,93 0,00% 0,00

69 DAA 0,00% 0,00 1,12% 1,80 0,56% 0,08

BB T TMX + LCT
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ANEXO D 

 

 

 
Anexo D1. Evolução das populações de D. saccharalis, em valores normalizados de 
índice de intensidade de infestação (I.I.I.), por diferentes períodos após a aplicação 
dos tratamentos em canavial. Sertãozinho, SP, 2021. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
 

 

 
Anexo D2. Índice de intensidade de infestação (I.I.I.), por diferentes períodos após a 
aplicação dos tratamentos em canavial em porcentagem média (real) e valores 
normalizados (norm.). Sertãozinho, SP, 2021. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
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BB T TMX + LCT

DAA real norm. real norm. real norm.

0 DAA 0,00% 1,00 0,18% 1,00 0,68% 1,00

5 DAA 0,13% 0,00 0,27% 1,52 0,35% 0,51

12 DAA 0,88% 0,01 2,25% 12,82 0,83% 1,23

19 DAA 1,49% 0,01 2,30% 13,11 1,05% 1,55

26 DAA 1,89% 0,02 1,72% 9,77 0,00% 0,00

33 DAA 1,07% 0,01 1,94% 11,07 0,10% 0,14

40 DAA 1,52% 0,02 2,03% 11,55 0,45% 0,66

BB T TMX + LCT
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ANEXO E 

 

 

 
Anexo E1. Evolução das populações de formigas predadoras, em valores 
normalizados de formigas capturadas por armadilhas “pitfall” por diferentes períodos 
após a aplicação dos tratamentos em canavial. Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 

 

 

 
Anexo E2. Valores médios de formigas capturadas por armadilhas “pitfall” por 
diferentes períodos após a aplicação dos tratamentos em canavial com respetivos 
erros padrão (± SE) e valores normalizados. Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
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BB T TMX + LCT

Fase 2Fase 1

DAA média norm. média norm. média norm.

0 DAA 96,71 ± 20,39 1,00 27,00 ± 10,66 1,00 90,57 ± 8,71 1,00

3 DAA 83,71 ± 19,99 0,87 23,29 ± 3,88 0,86 63,00 ± 17,90 0,70

10 DAA 38,43 ± 11,73 0,40 30,43 ± 14,22 1,13 57,29 ± 14,85 0,63

16 DAA 22,86 ± 4,88 0,24 14,86 ± 2,08 0,55 28,71 ± 10,21 0,32

24 DAA 46,57 ± 14,42 0,48 15,00 ± 3,39 0,56 31,71 ± 10,57 0,35

31 DAA 19,00 ± 4,40 0,20 6,14 ± 1,65 0,23 12,86 ± 1,44 0,14

38 DAA 15,00 ± 3,88 0,16 5,57 ± 1,77 0,21 11,43 ± 3,32 0,13

45 DAA 15,14 ± 3,25 0,16 4,43 ± 2,00 0,16 11,14 ± 3,60 0,12

52 DAA 29,43 ± 6,50 0,30 13,57 ± 2,03 0,50 26,71 ± 7,84 0,29

62 DAA 33,57 ± 10,64 0,35 10,71 ± 2,09 0,40 11,14 ± 1,92 0,12

69 DAA 3,14 ± 1,01 0,03 0,57 ± 0,57 0,02 0,57 ± 0,37 0,01

SE SE SE

BB T TMX + LCT
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ANEXO F 

 

 

 
Anexo F1.  Evolução das populações de formigas predadoras, em valores 
normalizados de formigas capturadas por armadilhas “pitfall” por diferentes períodos 
após a aplicação dos tratamentos em canavial. Sertãozinho, SP, 2021. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
 

 

 
Anexo F2. Valores médios de formigas capturadas por armadilhas “pitfall” por 
diferentes períodos após a aplicação dos tratamentos em canavial com respetivos 
erros padrão (± SE) e valores normalizados. Sertãozinho, SP, 2021. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
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Dias após aplicação

BB T TMX + LCT

Fase 2Fase 1

DAA média norm. média norm. média norm.

0 DAA 112,50 ± 36,84 1,00 100,00 ± 26,94 1,00 105,50 ± 15,53 1,00

5 DAA 83,33 ± 21,80 0,74 110,67 ± 15,01 1,11 419,33 ± 43,08 3,97

12 DAA 41,00 ± 7,51 0,36 51,71 ± 9,11 0,52 51,14 ± 10,02 0,48

19 DAA 18,29 ± 2,82 0,16 19,86 ± 3,94 0,20 7,57 ± 1,46 0,07

26 DAA 15,00 ± 3,90 0,13 33,00 ± 13,47 0,33 9,57 ± 5,20 0,09

33 DAA 12,00 ± 3,76 0,11 17,86 ± 5,37 0,18 17,71 ± 5,54 0,17

40 DAA 26,71 ± 3,50 0,24 17,00 ± 5,32 0,17 15,29 ± 3,44 0,14

SE SE SE

BB T TMX + LCT
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ANEXO G 

 

 

 
Anexo G1.  Evolução das populações de formigas predadoras, em valores 
normalizados de formigas capturadas por armadilhas de sardinha por diferentes 
períodos após a aplicação dos tratamentos em canavial. Vista Alegre do Alto, SP, 
2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
Não houve avaliação no dia 10 após a aplicação devido às chuvas intensas no dia 16/10/2020. 
 

 

 
Anexo G2. Valores médios de formigas capturadas por armadilhas de sardinha por 
diferentes períodos após a aplicação dos tratamentos em canavial com respetivos 
erros padrão (± SE) e valores normalizados. Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
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Dias após aplicação

BB T TMX + LCT

DAA média norm. média norm. média norm.

0 DAA 0,10 ± 0,10 1,00 0,00 ± 0,00 1,00 0,40 ± 0,40 1,00

3 DAA 0,00 ± 0,00 0,00 27,00 ± 18,10 27,00 27,60 ± 18,79 69,00

16 DAA 0,00 ± 0,00 0,00 25,80 ± 14,70 25,80 41,10 ± 26,72 102,75

24 DAA 5,70 ± 5,59 57,00 7,70 ± 6,13 7,70 25,60 ± 12,06 64,00

31 DAA 0,00 ± 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 9,20 ± 8,25 23,00

38 DAA 1,10 ± 0,90 11,00 3,30 ± 3,08 3,30 0,60 ± 0,34 1,50

45 DAA 6,10 ± 6,10 61,00 6,30 ± 4,79 6,30 19,70 ± 12,11 49,25

52 DAA 26,40 ± 12,36 264,00 2,10 ± 1,88 2,10 55,40 ± 14,73 138,50

62 DAA 0,70 ± 0,70 7,00 0,70 ± 0,52 0,70 11,90 ± 5,54 29,75

69 DAA 4,90 ± 3,39 49,00 1,20 ± 1,09 1,20 32,40 ± 18,31 81,00

SE SE SE

BB T TMX + LCT
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ANEXO H 

 

 

 
Anexo H1.  Evolução de formigueiros baseada no índice de colonização (I.C.) 
calculado, em valores normalizados em diferentes períodos após a aplicação dos 
tratamentos em canavial. Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina 
Não houve avaliação aos 62 DAA devido à chuva intensa no dia 07/12/2020. 
 

 

 
Anexo H2. Índice de colonização (I.C.), por diferentes períodos após a aplicação dos 
tratamentos em canavial em valores absolutos médios (real) e normalizados (norm.). 
Vista Alegre do Alto, SP, 2020. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
 

 

0,0

0,8
1,0

0,3
0,0

2,0

4,0

0 10 16 24 31 38 45 52 62 69

Ín
di

ce
 d

e 
co

lo
ni

za
çã

o 
(v

al
or

es
 n

or
m

al
iz

ad
os

)

Dias após aplicação

BB T TMX + LCT

DAA real norm. real norm. real norm.

0 DAA 13,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00

10 DAA 1,48 0,11 3,53 3,53 1,04 0,69

16 DAA 0,77 0,06 0,74 0,74 0,38 0,26

24 DAA 0,67 0,05 0,89 0,89 1,22 0,81

31 DAA 0,48 0,04 0,82 0,82 0,46 0,31

38 DAA 0,06 0,00 0,09 0,09 0,05 0,03

45 DAA 0,47 0,04 0,59 0,59 0,71 0,48

52 DAA 0,43 0,03 0,42 0,42 0,44 0,29

69 DAA 0,50 0,04 0,80 0,80 0,43 0,29

BB T TMX + LCT
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ANEXO I 

 

 

 
Anexo I1. Evolução de formigueiros (originais e novos) baseada no índice de 
colonização global calculado, em valores normalizados, em diferentes períodos após 
a aplicação dos tratamentos em canavial. Sertãozinho, 2021. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina 
 

 

 
Anexo H2. Índice de colonização (I.C.), por diferentes períodos após a aplicação dos 
tratamentos em canavial em valores absolutos médios (real) e normalizados (norm.). 
Sertãozinho, SP, 2021. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
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BB T TMX + LCT

DAA real norm. real norm. real norm.

0 DAA 23,00 1,00 5,33 1,00 5,00 1,00

5 DAA 4,33 0,19 2,29 0,43 3,25 0,65

12 DAA 1,88 0,08 1,50 0,28 1,43 0,29

19 DAA 1,54 0,07 1,00 0,19 1,03 0,21

26 DAA 1,48 0,06 0,59 0,11 0,79 0,16

33 DAA 1,75 0,08 0,82 0,15 0,89 0,18

40 DAA 1,18 0,05 0,84 0,16 0,73 0,15

BB T TMX + LCT
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ANEXO J 

 

 

 
Anexo J1. Número de formigas capturadas por armadilha de sardinha na parte aérea 
de plantas por diferentes períodos nos tratamentos em canaviais em valores 
normalizados. Ribeirão Preto, SP, 2021.  
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
 

 

 
Anexo J2. Valores médios de formigas capturadas por armadilhas de sardinha por 
diferentes períodos após a aplicação dos tratamentos em canavial com respetivos 
erros padrão (± SE) e valores normalizados (norm.). Ribeirão Preto, SP, 2021. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
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Dias após aplicação

BB T TMX + LCT

DAA média norm. média norm. média norm.

0 DAA 1,50 ± 0,78 1,00 2,90 ± 1,64 1,00 4,70 ± 1,90 1,00

3 DAA 2,30 ± 1,38 1,53 2,10 ± 0,98 0,72 0,00 ± 0,00 0,00

11 DAA 7,00 ± 3,99 4,67 4,80 ± 2,92 1,66 0,00 ± 0,00 0,00

15 DAA 4,10 ± 3,06 2,73 37,80 ± 30,83 13,03 30,00 ± 24,28 6,38

21 DAA 16,40 ± 9,95 10,93 18,50 ± 10,90 6,38 3,90 ± 2,38 0,83

30 DAA 33,00 ± 31,24 22,00 21,60 ± 19,28 7,45 1,10 ± 1,10 0,23

SE SE SE

BB T TMX + LCT
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ANEXO K 

 
 

 
Anexo K1. Evolução de formigueiros baseada no índice de colonização calculado, em 
valores normalizados, em diferentes períodos após a aplicação dos tratamentos em 
canavial. Ribeirão Preto, SP, 2021.  
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
 

 

 
Anexo J2. Índice de colonização (I.C.), por diferentes períodos após a aplicação dos 
tratamentos em canavial em valores absolutos médios (real) e normalizados (norm.). 
Ribeirão Preto, SP, 2021. 
Notas: BB: Beauveria bassiana; T: testemunha; TMX + LCT: tiametoxam + lambda-cialotrina. 
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Dias após aplicação

BB T TMX + LCT

DAA real norm. real norm. real norm.

0 DAA 5,00 1,00 5,00 1,00 3,00 1,00

3 DAA 3,17 0,63 14,00 2,80 0,67 0,22

11 DAA 1,09 0,22 1,44 0,29 2,40 0,80

15 DAA 1,00 0,20 0,80 0,16 0,70 0,23

21 DAA 5,00 1,00 1,11 0,22 1,00 0,33

30 DAA 1,50 0,30 1,29 0,26 2,50 0,83

TMX + LCTBB T
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