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Esta praga ocorre em todas as fases da cultura do milho e pode atacar outras culturas como soja e algodão 
(Figura 1).
A presença de lagartas grandes na palhada, aumenta o ataque à plantas de milho em início de desenvolvi-
mento, causando a morte e afetando significativamente a população da lavoura (Figura 2). As perdas de 
produtividade devido ao ataque desta lagarta, pode chegar a até 34%. Além disso, as aberturas e danos 
propiciam uma ocorrência maior de fungos e deterioram a qualidade de grãos. Durante o desenvolvimento da 
cultura, as lagartas podem cortar plantas, raspar e promover furos nas folhas, até causar a destruição total 
do cartucho. O nível de ação para a aplicação de inseticida é quando pelo menos 20% das plantas apresen-
tam folhas com nota >= a 3 na escala Davis (Figura 3). O ataque da lagarta na espiga, pode ajudar na queda 
da espiga ou até mesmo na falha do enchimento de grãos. Na espiga, a lagarta pode atacar os estilos-estig-
mas (“cabelo do milho”), os grãos em formação ou outras partes como a porção mediana ou basal (Figura 
4). As tecnologias Bt têm sido ferramentas importantes no manejo desta praga. O controle de S. frugiperda 
na espiga é muito difícil quando se usa métodos convencionais de controle. Há dificuldade em atingir o local 
onde se encontra a praga, mesmo quando ela está exposta nos estilos-estigmas.



SPODOPTERA ERIDANIA S S)

Figura 5
Detalhes da lateral, vista superior 

e da cabeça da S. eridania.

Figura 4
Ataque de S. frugiperda na ponta da 

espiga (a), na parte mediana da espiga 
(b) e furo da lagarta na espiga (c).

Figura 1
Detalhes da lateral, vista superior e 

da cabeça da S. frugiperda.

Figura 2
Perfuração (a) e corte (b) de 

plântulas de milho na fase inicial de 
desenvolvimento por S. frugiperda.

Figura 3
Ataque se S. frugiperda em folhas de 
milho convencional em comparação 
ao milho Bt (a), detalhe da nota 3 de 

Davis (b) e do cartucho destruído/
nota 9 (c).
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Spodoptera eridania (Figura 5) é um inseto generalista que possui uma vasta gama de hospedeiros, incluindo muitas gramíneas e principal-
mente dicotiledôneas. É uma praga para as culturas do algodão, soja e raramente no milho no cerrado brasileiro. A sucessão de plantio e 
qualquer cobertura vegetal que possa atuar como “Ponte Verde”, permite que as lagartas migrem das plantas de soja em final de ciclo 
para o algodão ou milho safrinha. Na cultura da soja a Spodoptera eridania é conhecida popularmente como Lagarta-das-Vagens, pela 
preferência no ataque a essas estruturas. Estas podem se alimentar de folhas. No algodoeiro as lagartas de Spodoptera eridania de 1° e 2° 
ínstares alimentam-se preferencialmente das folhas. Lagartas de ínstares mais avançados (5 °e 6°), têm preferência por botões florais, 
flores e maçãs. Em milho, os ataques são esporádicos. 



SPODOPTERA COSMIOIDES S S)

Figura 6
Detalhes da lateral, vista superior e 

da cabeça da S. cosmioides.

Figura 7
Ciclo médio de vida em dias da 

S. frugiperda, S. eridania e S. 
cosmioides.
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Adulto - 8 a 14 dias

Pupa - 11 a 13 dias

Spodoptera eridania
Ciclo total (média)

37 a 49 dias

Lagartas - 15 a 18 dias
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Adulto - 6 a 10 dias

Ovos - 3 diasPupa - 8 a 25 dias

Spodoptera frugiperda
Ciclo total (média)

37 a 68 dias

Lagartas - 20 a 30 dias

Adulto - 14 a 18 dias

40mm de envergadura Ovos - 3 dias - 30 e 300Pupa - 13 a 143 dias
Spodoptera cosmioides

Ciclo total (média)
49 a 58 dias

Lagartas - 10 a 30 dias

Spodoptera cosmioides (Figura 6) é uma espécie altamente polífaga, que ocorre em baixas densidades em diversas culturas de importância 
econômica, como algodão, soja e ocasionalmente em milho e sorgo. Alguns surtos dessa espécie, são relatados na literatura e estão associados 
a aplicações frequentes de inseticidas de largo espectro, que diminuem a fauna de inimigos  naturais.

 Na cultura do algodoeiro, ocorrem a partir da fase inicial da emissão dos botões florais e durante o pleno florescimento. Suas lagartas são 
desfolhadoras, mas também perfuram botões florais e maçãs macias. Na soja, pode ocorrer esporadicamente em diversas regiões do país. Além 
do hábito desfolhador, alimentam-se também de vagens na fase reprodutiva da cultura, danificando os grãos e permitindo a entrada de microor-
ganismos. Os relatos desta praga na cultura do milho não são comuns. 

Ovos - 3 a 4 dias - 800

Fotos: Oliveira Jr, J. A.



COMO IDENTIFICAR AS ESPÉCIES NO CAMPO?

CONTROLE DO COMPLEXO Spodoptera

 

Figura 8
Detalhes morfológicos 

para identificar a lagarta 
S. frugiperda.

Figura 9
Detalhes morfológicos 

para identificar a lagarta de 
S. eridania.

Figura 10
Detalhes morfológicos 

para identificar a lagarta 
de S. cosmioides.

“Y” invertido na cabeça da lagarta e 4 pontuações 
pretas em formato de quadrado na região posterior.

Série de triângulos negros está 
geralmente presente ao longo do 
comprimento do corpo.

Faixa escura (3º par de pernas torácicas  
e o 1º par de falsas pernas abdominais).

3 listras 
alaranjadas.

Pontos 
brancos.

Pontos negros 
semiescuros nas 
extremidades. 

Listra branca ou amarelada interrompida 
por mancha escura no primeiro segmento 
abdominal (não chega até a cabeça).

Listra creme na lateral e pontuações na 
inserção das pilosidades ao corpo da lagarta.

Fotos: Francischini, FFotos: Santos, E

A diferenciação em condições de campo entre as três espécies do gênero é difícil, principalmente quando se trata da S. eridania e S. 
cosmioides. Sendo assim, a maneira mais assertiva é realizar a identificação pelas características do adulto (mariposa). No caso de 
lagartas, algumas características podem ser observadas e dar direcionamentos da espécie em questão, por exemplo: “Y” invertido na 
cabeça, coloração da listra lateral, desenhos ao longo do corpo, círculo escuro próximo à cabeça, diâmetro da cabeça em relação ao 
corpo, etc. As Figuras 8, 9 e 10 descrevem as principais diferenças e pontos de atenção para auxiliar na identificação. Cabe destacar 
que, a coloração da lagarta pode variar de acordo com o ambiente e cultura hospedeira.

Além dos eventos de biotecnologia, o controle químico é uma ferramenta importante no controle dessas espécies. Há um grande número 
de inseticidas (piretroides, carbamatos, organofosforados, reguladores de crescimento, etc.) registrados no ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento para o controle da S. frugiperda que podem ser aplicados, via pulverização e em alguns casos, através de 
tratamento de sementes. No caso da S. eridania e S. cosmioides, existem poucos inseticidas registrados para controle dessas espécies, uma 
vez que são secundárias com ocorrência esporádica. Cabe ressaltar que, o controle químico na cultura do milho se faz necessário quando 
a infestação atingir pelo menos 20% de plantas com nota ≥ a 3, na escala Davis. O predador Doru luteipes (Tesourinha), o parasitóide 
trichogramma spp. e os fungos entomopatogênicos como Nomuraea rileyii, Botrytis rileyi, Beauveria globulifera e o vírus Baculovirus são 
importantes agentes de controle biológico do gênero Spodoptera.



2 - ESCALA DAVIS PARA A CULTURA DO MILHO
Na decisão do melhor momento para aplicação de inseticidas, deve-se levar em conta antes, as injúrias causadas por S. frugiperda 
em folhas de milho, baseado na Escala de Davis (Tabela 1).

Tabela 1 

Valor da Nota

Cartucho sem injúria.1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Cartucho com pontuações.

Cartucho com pontuações, 1 a 3 lesões circulares pequenas 
(até 1,5cm).

Cartucho com 1 a 5 lesões circulares pequenas (até 1,5cm) + 1 a 3 
lesões alongadas (maiores que 1,5cm e menores que 3cm) 
+ pequenos furos circulares (até 0,5cm).

Cartucho com 1 a 3 lesões alongadas grandes (maiores que 3cm)  
em 1 a 2 folhas + 1 a 5 furos (até 1,5cm).

Cartucho com 1 a 3 lesões alongadas grandes (maiores que  3cm) 
em 1 a 2 folhas + 1 a 5 furos (até 1,5cm).

Cartucho com 1 a 3 lesões alongadas grandes (maiores que 3cm) 
em 2 ou mais folhas + 1 a 3 furos grandes (maiores que 1,5cm) em 
2 ou mais folhas.

Cartucho com 3 a 5 lesões alongadas grandes (maiores que 3,5cm) 
em 2 ou mais folhas + 3 a 5 furos grandes (maiores que 1,5cm) em 
2 ou mais folhas.

Cartucho com muitas lesões alongadas (mais de 5) de todos os 
tamanhos na maioria das folhas + muitos furos médio a grandes 
(mais de 5 e maiores que 3cm) em muitas folhas.

Cartucho totalmente destruído.

Descrição das injúrias

Escala de notas para avaliação de injúrias de S. frugiperda em plantas de milho (Davis, 1992).



Em condições de campo, o profissional deve-se basear em 4 notas principais (Figura 12).

Figura 11
Classificação e características de lesões de 
S. frugiperda em folhas de milho.

Figura 12
Notas referências para entendimento da Escala 
de Davis em folhas de milho.

a. Nota 1  - Nenhum tipo de injúria nas folhas;  
 - Já tem lesão alongada pequena nas folhas; 
 - Já tem furo nas folhas; 
 - O cartucho está destruído;  

b. Nota 3
c. Nota 5
d. Nota 9

A partir dessas notas, observar os detalhes e atribuir as demais notas (2, 4, 6, 7 e 8) entre as citadas acima.

Lesão Circular Pontuação

Lesão alongada pequena

Lesão alongada grande

Fotos: Batistela, MJ

Nota 5

Nota 0

Nota 9

Nota 3

Para entendimento da escala Davis, deve-se compreender basicamente o que é uma pontuação, lesão circular, lesão alongada pequena < 1,5cm, 
lesão alongada média de 1,5cm a 3,0cm, lesão alongada grande > 3,0cm e furos. Neste caso, não deve-se considerar aqueles furos a partir de 
lesões velhas que perderam a película transparente. A Figura 11 exemplifica as principais características das lesões em folhas. Para se obter 
uma alta eficácia no controle e reduzir o potencial de dano, deve-se realizar uma aplicação sempre que pelo menos 20% de plantas apresentarem 
nota ≥ 3 na escala. Fazer a avaliação correta em condições de campo é crítico no processo decisório.

Fotos: Batistela, MJ

Em algumas situações, a injúria de Spodoptera frugiperda pode ser confundida com diferentes coleópteros como Diabrotica spp., Ceroto-
ma spp., Megascelis spp., Maecolaspis spp., (Figura 13). Existem duas caraterísticas principais para diferenciar sintomas de S. frugiper-
da de coleópteros: 
A primeira é que a S. frugiperda causa lesões com bordas regulares e para os coleópteros as bordas são mais irregulares. A segunda 
refere-se ao fato de que a Spodoptera frugiperda normalmente causa pontuação, lesão circular, lesão alongada, etc., ou seja, o ataque 
segue uma evolução lógica, conforme a lagarta vai se desenvolvendo, o que não ocorre com os coleópteros. Nos casos onde existem 
mais de uma praga atacando, deve-se observar a presença do adulto, seja dos coleópteros ou da lagarta no cartucho.  



 

Figura 14
Diferenças entre injúrias de S. frugiperda e 

percevejos em folhas de milho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Sintomas de lagarta Sintomas de percevejo

Figura 13
Diferenças entre injúrias de S. frugiperda e 

coleópteros em folhas de milho.

Sintomas da Lagarta-do-Cartucho Sintomas de Vaquinha

Lesões 
com bordas 
irregulares

Lesões com bordas 
irregulares

Os sintomas de ataque de percevejos também podem ser confundidos com S. frugiperda. Duas diferenças podem ser destacadas 
neste caso: 
A primeira é que a S. frugiperda causa lesões circulares regulares e, para as lesões de percevejos, as bordas são mais irregu-
lares. A segunda é quando os percevejos injetam toxina na planta, fazendo com que exista um halo amarelado em volta de cada 
lesão, o que não é observado para S. frugiperda (Figura 14).

S. frugiperda é o principal foco do manejo de pragas em milho no Brasil por atacar folhas e espigas. É muito importante estar 
preparado tecnicamente para identificarmos no campo as pragas-alvo e não-alvo das tecnologias Bt, para que uma intervenção 
de inseticidas seja feita nos momentos corretos. A recomendação de manejo de S. frugiperda na cultura do milho recomendado 
pelo departamento Técnico da Monsanto está baseada em quatro pontos: 
1. Utilize as tecnologias VT PRO, VT PRO2 e VT PRO3;
2. Sempre plante refúgio nas condições recomendadas (10% no máximo a 800m);
3. Realize a dessecação antecipada com uso de inseticidas para eliminar lagartas residentes sempre que necessário;
4. Realize o monitoramento da lavoura, para as pragas-alvo e não-alvo da tecnologia:
a. Sempre que a lavoura apresentar pelo menos 20% de plantas com Nota ≥ 3 na escala Davis, recomenda-se aplicar inseticida. 
b. Associado a isso, faça a rotação de princípios ativos/mecanismos de ação sempre que for necessário mais de uma aplicação 
de inseticida;
c. Não utilizar produtos à base de Bacillus thuringiensis em áreas de refúgio. Para as demais espécies não–alvo da tecnologia 
Bt, como percevejos, pulgão, coleópteros, Pseudaletia spp., S. eridania, S. cosmioides, etc., o Manejo Integrado de Pragas 
também é recomendado. No que diz respeito aos detalhes dos inseticidas (produto comercial, dose, momento de aplicação), 
tais informações devem ser obtidas juntamente com as empresas fabricantes.
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Em caso de dúvidas ou necessidade 
de mais informações sobre o assunto, 

procure o TD mais próximo.

Autor: Marcelo Batistela
Co-autor: João A. Oliveira Jr.

Editoração: Thais H. Bechir e Alícia I. Munoz
Revisão: João A. Oliveira Jr.


