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CONTROLE DE ALABAMA ARGILLACEA E PSEUDOPLUSIA INCLUDENS COM 

METOMIL, LAMBDA-CIALOTRINA E CLORANTRANILIPROLE NA CULTURA DO 

ALGODOEIRO 

 

 

1. RESUMO 

 

A cultura do algodoeiro é de grande importância socioeconômica para o 

Brasil. O ataque das principais pragas, reduz significativamente sua produção. 

Avaliou-se a eficiência da aplicação de inseticidas no controle de curuquerê-do-

algodoeiro (Alabama argilacea) e lagarta falsa-medideira (Pseudoplusia 

includens) em algodoeiros no município de Campo Verde-MT. O delineamento 

experimental utilizado foi de blocos ao acaso com cinco tratamentos e quatro 

repetições. Além da avaliação antes da aplicação foram realizadas avaliações 

aos 03, 06, 09, 12 e 15 DAA (dias após a aplicação). Os tratamentos utilizados 

foram: T1 – Metomil (1,50 L/ha-1); T2 - testemunha negativa; T3 - Metomil + 

Chlorantraniliprole e Lambda-cialotrina (0,75 + 0,375 L/ha-1); T4 - 

Chlorantraniliprole e Lambda-cialotrina (0,75 L/ha-1) e T5- Metomil + 

Chlorantraniliprole e Lambada-cialotrina (1,50 + 0,75) no controle das lagartas A. 

argilacea e P. includens que se alimentaram das folhas dos algodoeiros. Assim a 

mistura desses dois grupos químicos de inseticidas constitui em uma nova 

alternativa no manejo integrado de pragas nesta cultura. 

Palavras-chave: Manejo integrado de pragas, inseticida, lagartas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

No Estado de Mato Grosso a cultura do algodoeiro é de grande expressão 

socioeconômica para os setores primários e secundários do Brasil (FREIRE, 

2011). O Mato Grosso reduziu sua área plantada na safra 12/13, de 428 mil/ha-1 

na safra 09/10 para 336,383 mil/ha-1, aumentando consideravelmente sua 

produção de 583,5 mil toneladas na safra 09/10 para 1.201,2 mil toneladas na 

safra 12/13(IBGE, 2013). A cultura do algodoeiro é uma das mais susceptíveis ao 

ataque de pragas, tornando-se fundamental o uso correto do manejo para a 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

2 

 

continuação no sucesso de seu cultivo. A maioria das pragas que ocorrem na 

cultura, estão plenamente adaptadas às condições do clima de cerrado, incidindo 

sobre a cultura praticamente todos os anos. A repetição de plantio nas mesmas 

áreas contribui para o crescimento populacional destas espécies (SANTOS, 

2001). 

O curuquerê-do-algodoeiro (Alabama argilacea) é considerada uma das 

principais pragas desfolhadora do algodoeiro em diversos países e no Brasil. 

Para o seu controle a estratégia predominantemente utilizada tem sido o uso de 

inseticidas químicos com aplicação durante o ciclo da cultura (RAMALHO, 1994). 

Inicialmente as lagartas recém eclodidas alimentam-se do parênquima das 

folhas, depois passam a devorar grandes áreas do limbo foliar, podendo destruí-

lo quase que totalmente, deslocando-se para outras folhas e para outras plantas 

até atingirem o seu completo desenvolvimento (GALLO et al., 2002). 

A falsa-medideira (Pseudoplusia includens), é encontrada com frequência 

crescente nas lavouras de algodão dos cerrados. Considerando os sistemas 

agrícolas compostos por soja, algodão e feijão, esses insetos permanecem 

ocasionando danos por um longo período nessas lavouras. No algodoeiro, como 

na soja as lagartas se alimentam das folhas causando orifício no limbo foliar, 

atacando preferencialmente as folhas desenvolvidas (SANTOS, 2007). O ciclo de 

vidas dessas lagartas como a A. argillacea e P. includens são iguais, ciclo 

holometabólico, passando por: ovo, lagarta, pupa e mariposa (FONSECA, 1986).  

O inseticida Metomil (Metalcarbamato de oxima), seu nome comercial 

Lannate BR 215 SL ®, um dos inseticidas que possui esse principio ativo, sua 

forma de atuação é sistêmico com ação de choque, observando a mortalidade 

das largas horas após a aplicação e seletivos os inimigos naturais (MIDIO E 

SILVA, 1995; ROSATI et al., 1995; MORAES et al., 1996).  

O inseticida Chlorantraniliprole e Lambda-cialotrina (Piretroide e 

Antranilamida), seu nome comercial Ampligo150 SC ®, um dos inseticidas que 

possui esse principio ativo, é um inseticida de contato e ingestão, observando a 

mortalidade das lagartas algumas horas após a aplicação e as lagartas que não 

são atingidas no momento da aplicação, quando elas se alimentarem ingerindo o 

produto ocorre a paralisação do aparelho bucal e morrendo após alguns dias 

(SANTOS, 2007). 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

3 

 

3. OBJETIVOS 

 

Avaliar o desempenho de Ampligo 150 SC® (Chlorantrantraniliprole 100 g/l, 

Lambda-cialotrina 50 g/l), Lannate BR 215 SL® (Metomil 213 g/l) como a mistura de 

ambos para o controle de curuquerê do algodoeiro (Alabama argilacea) e lagarta 

falsa-medideira (Pseudoplusia incudens). 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

O ensaio foi conduzido na Fazenda Marabá, localizada no município de Campo 

Verde, na região Leste de Mato Grosso, na safra 2010/11. 

 Foi realizado o delineamento experimental de blocos ao acaso com cinco 

tratamentos e quatro repetições, totalizando 20 parcelas experimentais. 

As parcelas foram constituídas de seis linhas de 50m de comprimento com 

espaçamento de 0,76m entre linhas, utilizando como área útil as 4 linhas centrais, 

totalizando uma área de 152m². Os tratamentos utilizados compreendem os 

inseticidas descritos na Tabela 1, sendo que o tratamento 2 se refere a testemunha 

negativa (sem inseticida).  

 

Tabela 1. Inseticidas testados no controle de Alabama argilacea e Pseudoplusia 

includens em Algodoeiros, Fazenda Marabá, Campo Verde-MT, safra 2010/2011. 

 

Tratamento Nome Comercial Princípio Ativo Dose (l/ha-1) 

01 Lannate BR® Metomil 1,50 

03 Lannate BR® + Ampligo® 

(sub-dose) 

Metomil + 

Chlorantraniliprole e 

Lambda-cialotrina 

0,75 +0,375 

04 Ampligo® Chlorantraniliprole e 

Lambda-cialotrina 

0,75 

05 LannateBR® + Ampligo® 

(dose) 

Metomil + 

Chlorantraniliprole e 

Lambda-cialotrina 

1,50 + 0,75 
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Na área do ensaio foi semeada a variedade FM966 LL, cultivada sob sistema de 

plantio direto, sobre palhada de soja, resultando em 7,0 plantas/m linear. A 

pulverização foi efetuada com pulverizador costal pressurizado a CO2, com bico 

leque 110.02, pressão de 4,0 bar e vazão média de 200 l/ha. As condições 

climáticas durante a aplicação dos tratamentos eram de 28°C e 77% de umidade 

relativa. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Durante a condução do ensaio foram realizados 6 avaliações de eficácia de 

controle aos: 0, 3, 6, 9, 12, 15 DAA (dia após a aplicação), onde foi contado o 

número de lagartas curuquerê-do-algodoeiro (A. argilacea) e falsa-medideira (P. 

includens) vivas encontradas nas estruturas reprodutivas e folhos em 10 plantas 

escolhidas ao acaso dentro da área útil de cada parcela. O caminhamento utilizado 

para a verificação das avaliações foi em zigue-zague, para ser mais eficiente a 

aleatoriedade das plantas. Não foi pano de batida devido as avaliações serem 

somente nas estruturas reprodutivas e folhas. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Os dados foram analisados pela fórmula de Abbott [%=(TI)/T X 100] e Henderson 

e Tilton {%E=[1-(Id x Ta/la x Td)] x 100} onde: %E= porcentagem de eficiência, T= 

números de insetos na testemunha sem aplicação, l= número de insetos no 

tratamento com pulverização, ld=  número de insetos no tratamento com 

pulverização após da aplicação, la= número de insetos no tratamento com 

pulverização antes da aplicação. Td = número de insetos na testemunha sem 

aplicação após pulverizar os demais tratamentos, Ta= número de insetos na 

testemunha sem aplicação antes da pulverização nos demais tratamentos. 

No T2 (testemunha negativa) foi observado infestação, principalmente lagartas 

de P. includens. O número médio de lagarta de A. argilacea vivas encontradas nos 

pontos amostrados foi em torno de 5,0 lagartas (figura 01). 
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Em se tratamento dessa lagarta somente o T4 a base de Chlorantraniliprole e 

Lambda-cialotrina (0,75 L/ha-1) aos 03 DAA não proporcionou controle satisfatório, 

possibilitando apenas uma supressão para esta praga quando comparados com o 

T3 (Metomil + Chlorantraniliprole e Lambda-cialotrina – 0,75 + 0,375 L/ha-1) e o T1 

(Metomil – 1,50 L/ha-1), que a partir dos 12 DAA tiverem eficiência semelhantes. 

O T5 e o T1 proporcionaram controle satisfatório, sendo que dos 03 e aos 09 

DAA o controle foi reduzido três vezes a população da praga se comparado com o 

número de lagartas vivas em T2. 

Nas avaliações realizadas aos doze e quinze DAA não se verificou um aumento 

populacional, ficando em torno de 1,5 lagarta vivas no T1, mas o T5 onde foi 

utilizada uma maior dose dos princípios ativos obteve-se um controle mais 

satisfatório em comparação com T1. 

Segundo o trabalho apresentado por Nunes et al. (1999), onde foram testados 

cinco diferentes inseticidas: Atabron®, Dipel®, Thiodan®, Onic 300 EC®, Orthene 

750 BR®, somente controlaram a Alabama argilacea os inseticidas com residual 

acima de 7 dias, no caso desse experimento foram o Dipel e o Atabron. 

No presente trabalho para o controle do curuquerê-do-algodoeiro, presente na 

cultura, a mistura dos inseticidas Metomil (1,50 L/ha-1) + Chlorantraniliprole e 

Lambda-cialotrina (0,75 L/ha-1) proporcionou um melhor controle dessa praga, 

devido o primeiro ter ação de choque e outro de contato e ingestão. 

 

Figura 1. Índice médio de lagartas de Alabama argilacea nos tratamentos, Fazenda 

Marabá, Campo Verde-MT, safra 2010/11. 
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Para lagarta de P. includens o número médio de lagartas vivas, na testemunha 

negativa, encontradas nos pontos amostrados foi bem superior ao citado 

anteriormente, com média de 40 lagartas (figura 2). Os melhores resultados de 

controle para esta lagarta foram observados para os T1 e T5, conforme (figura 2). 

Os demais tratamentos avaliados apresentaram controle insatisfatório. O T4 

proporcionou controle semelhante ao T3 considerados insatisfatórios em todas 

avaliações realizadas durante a condução do ensaio. 

Segundo o trabalho realizado por Junior e Vilela (2009), onde foram testados 

nove tipos de inseticidas: Polo®, Avaunt®, Talstar®, Lannate®, Dissulfan®, 

Curacron®, Fury®, Karate® e Match®, nenhum deles teve controle acima de 80% 

de eficiência aos 03 DAA.  

Ao contrario deste trabalho verificamos que aos 03 DAA o T1 (Metomil) obteve 

acima de 85% de eficiência, isto devido o inseticida ser sistêmico e ao efeito de 

choque. Para o controle da falsa-madideira, presentes na cultura, somente os T1 e 

T5 proporcional controle satisfatório para esta lagarta, devido o Ampligo ser do 

grupo químico dos piretroides, onde segundo Silvie et al., (2007) destaca que o 

controle químico desta praga se faz utilizando piretroide. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Índice médio de lagartas de Pseudoplusia includens nos tratamentos, 

Fazenda Marabá, Campo Verde-MT, safra 2010/11. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entre os dois inseticidas LannateBR 215 SL® (Metomil) e Ampligo 150 SC® 

(Chlorantraniliprole-Lambda-cialotrina), o LannateBR tem uma melhor eficiência no 

controle das pragas, Alabama argilacea e Pseudoplusia includens na cultura do 

algodoeiro. 

A dose da mistura de Metomil + Chlorantraniliprole e Lambda-cialotrina (1,50 + 

0,75 L/ha-1) proporcionou um melhor controle dessas lagartas. Com isso a mistura 

destes inseticidas constitui-se uma nova alternativa no manejo integrado de pragas 

no algodoeiro. 

Como sugestão visando uma melhor confirmação destes resultados, é importante 

a repetição deste trabalho nas safras. 
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