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RESUMO 
 

Dentre as pragas agrícolas brasileiras a D. saccharalis (Lepidoptera: Crambidae) 
destaca-se por sua rápida expansão populacional e severos danos causados na cultura de cana-
de-açúcar. A crescente demanda por produções elevadas de alimentícios, somada a diferentes 
interpretações nas leis ambientais, tem contribuído para o aumento do consumo de agrotóxicos 
químicos, visando o controle de pragas. Em contraposição a este método, está ocorrendo uma 
emergente utilização de fungos entomopatogênicos como medida sustentável para controle 
biológico, sendo o Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin um dos principais alvos de estudos. 
Para testar a eficácia entomopatogênica do fungo M. anisopliae no controle da D. saccharalis, 
larvas de terceiro ínstar e pupas-jovens (PJ) com 24h foram submetidas a tratamentos utilizando 
diferentes concentrações (0,5; 1,0 e 5,0%) do produto comercial METANAT CE (suspensão 
oleosa). Os conídios do fungo, presentes nas soluções, germinam sobre a cutícula do inseto, 
penetram pela epiderme até chegar a hemocele, sendo então disseminados pelo corpo do 
hospedeiro. Ao atingirem órgãos e sistemas promovem um quadro de septicemia resultando na 
morte do inseto. Após aplicações das diferentes concentrações do METANAT CE, observamos 
que na concentração de 1,0% houve o maior número de mortes registradas, tanto nos 
tratamentos em larvas como nas pupas. Esses resultados demonstram que M. anisopliae possui 
eficácia entomopatogênica podendo ser uma alternativa sustentável no controle de larvas e 
pupas da D. saccharalis.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil atualmente ocupa o espaço de maior e mais eficiente produtor 
de cana-de-açúcar, sendo responsável por 45% da exportação mundial. Além 
disso os subprodutos da cana constituem papéis essenciais na economia, 
como por exemplo, o etanol, fonte de energia limpa e renovável (UNICA, 2019). 

Alguns fatores interferem na produtividade e qualidade da cana-de-
açúcar, dentre eles destacam-se, mudanças climáticas, época do plantio e 
colheita e pragas agrícolas. Dentre as pragas agrícolas que atingem a cultura 
canavieira, a mais prejudicial nesse agrossistema é a D. saccharalis. Esse 
inseto nativo do hemisfério ocidental, causa danos a cultura através de galerias 
construídas pelas larvas ao se alimentarem do colmo. Esta ação além de 
ocasionar redução na biomassa da planta (tornando-a suscetível a quebra por 
agentes físicos), também corrobora de forma indireta no adoecimento do 
vegetal através da penetração de microrganismos oportunistas, como os 
fungos Fusarium moniliforme e Colletotrichum falcatum. Esses fungos 
ocasionam inversão da sacarose, afetando a pureza do caldo (DE BORTOLI et 
al., 2017).  
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Visando reduzir os métodos de controle baseados na utilização de 
agrotóxicos químicos, surgiu o controle biológico. Este consiste na utilização de 
organismos vivos, atuando como controladores das populações de pragas, afim 
de reduzir a densidade populacional. Um potencial biocontrolador de insetos é 
o fungo Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin, responsável por patogenias 
em diversas ordens de insetos (AGALE et al., 2018).  

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

2.1. INSETOS 
 
Os espécimes da D. saccharalis foram fornecidos pelo Laboratório de 

Controle Biológico, Morfologia e Citogenética de Insetos da Universidade 
Estadual de Maringá (23° 25' 30" S e 51° 56' 20" W), Paraná, Brasil. Foram 
mantidos em placas de Petri de vidro 90 x 15 cm e permaneceram em sala 
climatizada com temperatura de 25 ± 2 ºC, fotoperíodo de 12h (L:E), umidade 
relativa de 70 ± 10%.  

Para realização do experimento utilizou-se 120 larvas de terceiro ínstar e 
120 pupas-jovens (PJ) com idade de um dia (24h), sem distinção de sexo, 
totalizando 240 amostras da D. saccharalis.   

 
2.2. SUSPENSÃO OLEOSA DE FUNGOS (METANAT-CE) 

 
Produzida pela empresa Natural Rural Ind. e Com. de Produtos 

Orgânicos e Biológicos Ltda., a suspensão oleosa de fungos (METANAT-CE) 
tem registro no MAPA n. 007 DE 17/05/99 e certificado Internacional BCS ÖKO 
Garantie Nº: NATUR - 9009/09.95/7331-BR. Cada 100g desse produto contém 
aproximadamente 2,5 bilhões de conídios viáveis/mL. 

As concentrações escolhidas foram baseadas em informações 
constantes na Bula do produto, sendo 0,5; 1,0 e 5,0%. A suspensão oleosa foi 
diluída em água destilada e em seguida agitada em vórtex Global Trade 
Technology® por 5 minutos. 

 
2.3. BIOENSAIOS 

  
Tanto para larvas como para as pupas utilizou-se o mesmo 

procedimento de aplicação do produto. Em cada tratamento utilizamos 30 
espécimes (n = 30), divididos em três repetições (n = 10). Sobre os espécimes 
tratados, foi pipetado com auxílio de micropipeta LABMATE® soft 5,0 mL das 
respectivas soluções e no controle, pipetamos apenas água destilada. Após 
aplicação do bioinseticida, os espécimes foram transferidos para placas de 
Petri esterilizadas e forradas com papel absorvente, permanecendo nessas 
por cinco minutos, para secagem natural.  

Em seguida, as larvas foram transferidas para placa de Petri contendo 
dieta artificial (HENSLEY & HAMMOND, 1968), onde permaneceram até o final 
do experimento. Enquanto as pupas foram colocadas em placas de Petri 
forradas com papel absorvente e permaneceram até completar seu ciclo, que 
resulta na emergência do adulto.  
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Essas placas contendo as amostras tratados foram acondicionadas em 
B.O.D. Tecnal® em temperatura de 25 ± 1 °C, umidade relativa (UR) de 70 ± 
10 % e fotoperíodo de 12:12 (L:E). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados dos tratamentos realizados estão dispostos 

comparativamente na tabela 1. Em ambos os estágios de vida da D. saccharalis 
observamos que a concentração contendo conídios de M. anisopliae que 
apresentou uma mortalidade mais expressiva foi a de 1,0%, correspondendo a 
quinze mortes no estágio larval e doze mortes no estágio pupal. A distância 
numérica entre as mortes nos tratamentos foi mais perceptível nas larvas. 

 
Tabela 1. Relação comparativa de mortalidade em larvas e pupas da D. saccharalis 
após inoculação de M. anisopliae. 

 Larvas de 3º Ínstar Pupas 

Solução 
Mortalidade  

(quantidade / porcentagem) 
Mortalidade  

(quantidade / porcentagem) 

Controle 03 10,0% 04 13,3% 
0,5% 04 13,3% 05 16,6% 
1,0% 15 50,0% 12 40,0% 
5,0% 05 16,6% 11 36,6% 

 
Os dados da Tabela 1 e a quantidade total de amostras de cada 

concentração no início do experimento foram utilizados para a elaboração de 
um gráfico representando a quantidade comparativa de indivíduos mortos 
após a aplicação da solução oleosa contendo M. anisopliae (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1: Gráfico comparativo da mortalidade de larvas e pupas para cada 

concentração utilizada. T=Total de amostras de cada concentração no início do 
experimento contando os lotes e o controle. M=Número de mortes nos lotes testados. 
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A utilização do M. anisopliae também foi realizada com êxito na Plutella 
xylostella Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Plutellidae). Os estudos realizados em 
laboratório por Silva et al. (2003) demonstraram a eficácia principalmente nas 
concentrações acima de 106 conídios/mL, registrando mortalidade variável entre 
58% a 96%.  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A aplicação do fungo M. anisopliae em diferentes estágios de vida da D. 

saccharalis é viável, principalmente na concentração de 1,0% que resultou em   
maior número de mortalidade dos espécimes ao ser comparada com o 
tratamento controle. Esses resultados demonstram a eficácia entomopatogênica 
da solução oleosa contendo o fungo M. anisopliae, reafirmando-se como uma 
possível alternativa sustentável no controle de larvas e pupas da D. saccharalis.  
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