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RESUMO 

 

As lagartas da soja vão adquirindo resistência aos produtos utilizados no controle, 
sendo importante a busca por pesquisas de desenvolvimento e origem de produtos, 
além de técnicas de manejo ou controle para que venham melhorar a produtividade 
de grãos na colheita mecanizada. O estudo tem por objetivo analisar as formas de 
manejo para controlar o ataque de lagarta da soja em lavouras de soja. De início, 
apresenta-se a origem da cultura da soja no Brasil e as condicionantes do 
rendimento produtivo da oleaginosa; em seguida, tem-se o estudo dos tipos de 
lagarta da soja que atacam as lavouras de soja e por último, analisam-se as formas 
de controle biológico e convencional para controle dessas pragas. Os principais 
resultados encontrados são quanto ao controle biológico, que utiliza os inimigos 
naturais predadores ou parasitoides e também o uso de inseticidas químicos que 
venham combater as espécies de lagartas da soja (Lepidoptera: Nectuidae): 
Anticarsia gemmatalis; Chrysodeixis includens; e Helicoverpa armigera. A 
metodologia de estudo foi a revisão de literatura de livros, revistas, jornais e redes 
eletrônicas.  
 

Palavras-chave: Controle biológico; Controle químico ou convencional; Lagarta da 
soja; Lagarta-falsa-medideira; Helicoverpa armigera. 
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ABSTRACT 

 

Soybean caterpillars acquire resistance to the products used in the control, being 
important the search for researches of development and origin of products, as well as 
management or control techniques to improve the productivity of grains in the 
mechanized harvest. The objective of this study is to analyze the management 
methods to control soybean caterpillar attack in soybean crops. Firstly, the origin of 
the soybean crop in Brazil and the condition of the productive yield of the oilseed are 
presented; then the study of the types of soybean caterpillar that attack the soybean 
crops is carried out, and finally, the biological and conventional control forms to 
control these pests is analyzed. The main results are related to the biological control, 
which uses the natural enemies predators or parasitoids and also the use of chemical 
insecticides that come to combat the species of soybean caterpillars (Lepidoptera: 
Nectuidae): Anticarsia gemmatalis; Chrysodeixis includens; and Helicoverpa 
armigera. The study methodology was the literature review of books, magazines, 
newspapers and electronic networks. 
 

Key-words: Biological control; Chemical or conventional control; Soybean caterpillar; 
Caterpillar; Helicoverpa armigera. 
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INTRODUÇÃO 

 

A soja é o principal produto oleaginoso consumido no mundo, tanto na 

alimentação humana e de animais como de uso na indústria de transformação. 

Atualmente, um dos grandes incômodos nas safras de soja são as lagartas 

(Lepidoptera: Nectuidae) e outras pragas que podem vir a comprometer as lavouras 

e afetar a produtividade de grãos.  

Com o passar do tempo, as lagartas da soja vão adquirindo resistência aos 

produtos utilizados no controle e torna-se essencial a busca por pesquisas de 

desenvolvimento e origem de produtos, bem como de técnicas de manejo ou 

controle para que venham melhorar a produtividade de grãos na colheita 

mecanizada de soja. 

Assim, a problemática deste estudo encontra-se em saber quais são as 

formas de controle biológico e convencional de lagartas da soja (Lepidoptera: 

Nectuidae)? 

Tem-se como objetivo analisar as formas de manejo para controlar o ataque 

de lagarta da soja em lavouras de soja. De início, apresenta-se a origem da cultura 

da soja no Brasil e as condicionantes do rendimento produtivo da oleaginosa; em 

seguida, tem-se o estudo dos tipos de lagarta da soja que atacam as lavouras de 

soja e por último, analisam-se as formas de controle biológico e convencional para 

controle dessas pragas.   

A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica, que é embasada em 

material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, ou seja, todo 

material de acesso ao público, que aponte conceitos, operacionalidade, formas e 

categorias de controle de lagartas da soja, no período de agosto a novembro de 

2017. As palavras-chaves utilizadas para a pesquisa foram as seguintes: controle 

biológico de lagartas da soja; controle convencional de lagartas da soja; lagartas da 

soja; manejo de lagartas da soja. 
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1 CULTURA DA SOJA 

 

De acordo com Freitas (2011) a origem da soja e os primeiros plantios 

aconteceram no nordeste da Ásia, na região da China e países adjacentes, onde a 

evolução da cultura ocorreu por meio das navegações, que se direcionou do Oriente 

ao Ocidente. 

Já o relato de Mandarino (2017), pesquisador da EMBRAPA Soja, 

complementa o estudo de Freitas, que a soja originou-se precisamente na região da 

Manchúria, localizada no nordeste da China.  

Após, por volta do século XVII, foi levada para a Europa pelos navegadores e 

por uns duzentos anos consideraram-se apenas para curiosidades da botânica, que 

pertenceu aos jardins botânicos das cortes europeias (MANDARINO, 2017).  

Em 1990 têm-se indícios de sua chegada aos Estados Unidos da América e 

foi cultivada para uso como forrageira. Somente na década de 40 chegou ao 

Paraguai e na década de 50 inseriu-se nas culturas do México e Argentina 

(MANDARINO, 2017). 

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PLANTIO DA SOJA NO BRASIL 

Há 135 anos a soja foi introduzida na Agricultura brasileira. A espécie 

oleaginosa foi cultivada no sul do país e atualmente é produzida em diversas regiões 

brasileiras (FREITAS, 2011).  

Segundo relatos de Gustavo D’utra, a soja foi cultivada, inicialmente, na 

região Sul do Estado da Bahia, em 1882. Foram cultivares vindas dos Estados 

Unidos, mas não se adaptaram devido à latitude de cerca de 10 graus 

(MANDARINO, 2017).  

Em 1891, ainda na visão de Mandarino (2017), cultivares de soja foi plantado 

na região de Campinas, numa latitude de 22 graus, onde houve melhor 

desempenho. 

No entanto, as cultivares de soja próprias para o consumo humano vieram 

para o Brasil com os primeiros imigrantes japoneses, em 1908. De forma oficial, a 

cultura teve início em 1914, no Município de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do 



 

 

 

8 

Sul, com os primeiros plantios comercializados a partir de 1924 (MANDARINO, 

2017).  

Em 1940, dados da EMBRAPA (2003), a soja começou a ter importância 

econômica e fez parte dos primeiros dados da estatística nacional a partir de 1941, 

sendo o Anuário Agrícola do Rio Grande do Sul, que informava o seguinte: soja 

plantada em 640 alqueires, com produção de 450 toneladas e rendimento de 700 

kg/ha. No mesmo ano iniciou-se a primeira indústria processadora de soja no 

Município de Santa Rosa – RS. 

Contudo, o Brasil somente entrou nas estatísticas internacionais como 

produtor de soja em 1949, onde a produção total foi de 25.000 toneladas (SILVA; 

LIMA; BATISTA, 2011).  

Na década de 60, houve uma prioridade na política de subsídio do trigo e, 

assim, a soja determinando-se autossuficiente, estabeleceu-se como uma cultura 

importante para a economia brasileira. Nesse período, a produção de soja 

quintuplicou, passando para 1.056 milhões de toneladas, em 1969. Desse volume, 

98% eram produzidos na região Sul do Brasil. A explicação se dá por ser o único 

espaço de plantio na época com condições de clima propício (temperado e 

subtropical) e foi assim até o ano de 1970 (EMBRAPA, 2003). 

Segundo Silva, Lima e Batista (2011), a evolução da tecnologia foi o marco 

fundamental para que a produção de soja se espalhasse para a região Norte e 

Nordeste, sendo fator preponderante no progresso do Agronegócio brasileiro. 

Para Freitas (2011), na década de 80 houve o avanço e origem de uma nova 

civilização no Brasil Central, mais precisamente nos Estados de Mato Grosso e 

Goiás. Tais regiões eram despovoadas e desvalorizadas, onde receberam o 

progresso e o desenvolvimento com a produção de soja em grande escala. 

Enfim, a cultura da soja é responsável pela agricultura comercial brasileira, 

avanço da mecanização agrícola nas lavouras, modernização das frotas de 

transporte, expansão da fronteira agrícola, bem como colaborou para a tecnologia e 

produção de outras culturas, patrocinadora do desenvolvimento da avicultura e 

suinocultura brasileira. A tecnologia utilizada no campo fez o Brasil conquistar a 

segunda colocação entre os maiores produtores mundiais de soja (SILVA; LIMA; 

BATISTA, 2011).  
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1.2 RENDIMENTO NA PRODUTIVIDADE DA SOJA 

A interação entre o genótipo da planta, o ambiente produtivo e o manejo da 

cultura vai definir a produtividade. Níveis elevados de rendimento são 

consequências de condicionantes ambientais favoráveis em todos os estádios de 

crescimento da soja. Desta forma, altos rendimentos acontecem com o uso de 

práticas culturais compatíveis, mecanização agrícola e as condicionantes climáticas 

e de solo favoráveis à produção econômica, utilizadas na maximização da taxa de 

acúmulo de matéria seca no grão (GUIMARÃES, 2006).  

1.2.1 Semeadura e temperatura 

Quanto às práticas de manejo, Guimarães (2006) afirma que as principais são 

as seguintes: semeadura na época certa, em conformidade com a região de 

produção; cultivares adequados a região; espaçamentos e densidades adequados 

aos cultivares; controle e monitoramento das ervas daninhas, pragas e doenças; e a 

minimização das possíveis perdas de colheita.  

O monitoramento e controle de pragas, principalmente de lagartas da soja, 

serão apresentados detalhadamente no Terceiro Capítulo por ser foco de estudo. 

No Brasil, o procedimento de semeadura é feito precocemente para dar 

condição de cultivo ao milho safrinha. Também acontece a semeadura da soja 

safrinha, que sucede a cultura do milho (BRACCINI et al., 2004). 

Porém, de acordo com Jiang et al. (2011), as diferenças climáticas e as 

variedades de cultivares lançadas no mercado necessitam de pesquisas 

regionalizadas para saber o resultado dos fatores ambientais no desenvolvimento 

das plantas, bem como nas épocas diferenciadas de semeadura. A adaptação dos 

diversos cultivares é determinada pela sensibilidade ao fotoperíodo, sendo este o 

principal, e a temperatura. 

Sabe-se que numa região inapta a cultura da soja a temperatura mais quente 

é inferior a 20ºC. A temperatura é um fator de influência no rendimento, no porte da 

planta, altura em que se insere o primeiro legume, entre outros. As temperaturas 

baixas levam aos atrasos nas diferentes etapas, em contrapartida, o aumento 

exagerado resulta no florescimento precoce, distúrbios na frutificação e agilização na 

maturação dos grãos, o que ocasiona baixa produtividade. Assim, a temperatura é o 
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fator que afeta a soja desde a germinação das sementes até o florescimento 

(GUIMARÃES, 2006). 

Percebe-se assim, que a época de plantio da soja é fator fundamental para a 

elevação da produtividade, que resulta em modificações das relações hídricas, 

temperatura, fotoperíodo e da radiação solar necessária às plantas (MEOTTI et al., 

2012). 

Quando a semeadura é feita tardiamente acarreta em perdas na 

produtividade de grãos, cerca de 30 a 50%. Já semeaduras no período de safrinha 

podem ter perdas de até 70%, comparando-se com a fase apropriada. Assim, a 

semeadura em época certa, com clima próximo ao exigido pelas cultivares é 

importante para o bom desempenho na produtividade da lavoura (STÜLP et al., 

2009).  

O cultivar é o fator de decisão para escolher o período de semeadura, bem 

como a região onde acontecerá o cultivo e as condicionantes ambientais, pois 

interferem acentuadamente na arquitetura e desenvolvimento da planta, que podem 

trazer variações preponderantes no rendimento e no tamanho. A colheita mecânica 

pode apresentar níveis altos de perdas da soja, quando esta é semeada no período 

incorreto, o que resulta no porte baixo das plantas (EMBRAPA, 2011).  

De acordo com Guimarães (2006), alguns estudos realizados no Brasil 

apresentam que a variável de maior impacto na cultura da soja é o período de 

semeadura. Semeaduras feitas antes ou depois da época certa reduzem 

drasticamente a produtividade de grãos, sendo que o ideal para o plantio de soja é 

de outubro a dezembro. 

1.2.2 Altura da planta e inserção do primeiro legume 

O rendimento da produção de soja também se relaciona com a altura da 

planta, controle de plantas daninhas, o acamamento e eficiência na colheita 

mecanizada. Tanto as semeaduras tardias como as precoces tendem a originar 

plantas de porte baixo, diferente de plantas originadas de semeaduras em época 

certa (VERNETTI, 2008).  

A altura da planta depende do alongamento do caule por meio do número e 

do comprimento dos internódios. Consequentemente, a altura de inserção dos 
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primeiros legumes se reduz. Mudanças significativas também acontecem na altura 

da planta devido à época de semeadura, a umidade, a temperatura e a fertilidade. 

Os fatores relacionados ao ambiente tem-se com maior influência o fotoperíodo, pois 

cultivares que possuem etapas determinadas completa o seu crescimento no 

florescimento, variáveis em relação ao fotoperíodo. Até os cultivares insensíveis ao 

fotoperíodo terão a sua altura relacionada ao mesmo durante a floração 

(GUIMARÃES, 2006). 

Uma pesquisa desenvolvida por Pedersen e Lauen, em 2003, apresentou 

tipos de manejo e rotação de cultura da soja comparando-se com a monocultura. 

Num período de quatro anos a rotação de culturas apresentou resultados 

significativos e melhores quanto à altura de plantas da soja e maior massa de mil 

grãos (SANTOS et al., 2014).  

Nota-se que no Brasil o sistema de plantio direto, com aproveitamento de 

palhada de uma cultura para outra e a mecanização agrícola facilitou a rotação de 

culturas e o rendimento da soja. 

1.2.3 Acamamento 

Quando a planta da soja cresce excessivamente pode acarretar o 

acamamento, o que dificulta na colheita. Isso acontece devido aos seguintes fatores: 

excesso de adubações com a finalidade de incrementar a produção; excesso de 

nitrogênio; cultivar com crescimento excessivo e indeterminado; o clima que 

apresenta turbidez atmosférica (precipitações continuadas e tempo nublado); e o 

espaçamento que favorece alta densidade e competição por luminosidade, pode 

causar estiolamento e gasto de energia, que poderia ter sido alocada para a 

produção de grãos (CATO; CASTRO, 2006). 

Segundo Guimarães (2006), percebe-se também que o acamamento é uma 

característica agronômica relacionada à colheita mecanizada. Contudo, pode ser 

direcionada a falta de adaptação ao local de cultivo, pois plantas de caule fino e de 

altura elevada possuem tendência ao acamamento, o que reflete na perda de grãos 

durante a colheita. Em contrapartida, cultivares que apresentem o caule 

excessivamente grosso podem até ter boa produtividade, mas tornam-se dificultosos 

para a colheita mecanizada.  
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Na maioria das vezes, os cultivares de soja são desenvolvidos resistentes ao 

acamamento para a produção de grãos. Geralmente os cultivares tem maior 

acamamento em solos férteis e argilosos, com elevada umidade, diferente do que 

acontece em solos leves ou arenosos que são propícios para a produção de soja 

(GUIMARÃES, 2006).  

Outro fator que influência no acamamento de plantas é o período em que é 

feito a semeadura, pois pode acarretar mudanças na composição produtiva e nas 

características agronômicas da soja. As principais alterações são as seguintes: 

altura de planta, altura de inserção da primeira vagem, quantidade de ramificações, 

diâmetro do caule e acamamento (EMBRAPA, 1996).  

Para Cato e Castro (2006), analisando-se a fase de semeadura e a formação 

de acamamento, nota-se que na maioria das plantas acontece o crescimento da 

gema apical que inibe o crescimento das gemas axilares. Este fenômeno é chamado 

de dominância apical, onde a auxina, hormônio sintetizado nos meristemas apicais e 

transportado em direção basípeta, responsabiliza-se por tal fenômeno. 

Utilizar os cultivares que possuem crescimento determinado é uma forma de 

redução da altura e o surgimento do acamamento das plantas quando cultivados 

num período longo de ciclo produtivo. Na maioria das vezes, os cultivares de longo 

período de desenvolvimento são semeados no início da época certa e apresentam 

favorecimento de umidade e solo fértil, as plantas se desenvolvem acentuadamente 

e resulta em graus de acamamento comprometedores (GUIMARÃES, 2006).  

De acordo com Marchiori et al. (1999), outro fator que pode gerar 

acamamento e comprometer a produtividade de grãos é o excesso de plantas ou 

população, pois modifica a arquitetura da lavoura e o aproveitamento de luz, 

ocasionando perdas na colheita. 
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2 LAGARTAS DA SOJA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

2.1 ANTICARSIA GEMMATALIS (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

A Anticarsia gemmatalis em seu formato imaturo é denominada popularmente 

como lagarta-da-soja. É uma lagarta que ataca a folha da soja nas lavouras 

brasileiras, ou seja, é uma desfolhadora considerada a principal espécie para 

controle integrado. Uma pesquisa de experimento realizada com plantas de soja 

verificou perdas consideráveis na média de 3 a 75% em um total de 8 safras 

agrícolas, no final da década de 90, onde houve a constatação em parcelamentos 

não tratados, os com controle biológico e químico, e também associando ambos 

(SILVA et al., 2002). 

Quando pequena, a lagarta da soja apresenta cerca de 1 cm e, em geral, a 

sua coloração é verde, com 4 pares de pernas fixadas no abdômen, onde 2 patas 

são vestigiais  e 1 par anal. Nesse período de desenvolvimento, a lagarta se 

movimenta numa espécie de medição de palmos, por isso que é confundida com a 

espécie lagarta-falsa-medideira (Chrysodeixis includens) (MOSCARDI et al., 2012). 

De acordo com Hoffmann-Campo et al. (2000), a Anticarsia gemmatalis 

possui uma coloração esverdeada e algumas estrias longitudinais esbranquiçadas 

na região do dorso. Em períodos de elevada população ou de escassez de 

alimentos, essa lagarta se torna escura, mas suas estrias permanecem brancas. 

Apresenta 4 falsas pernas abdominais e apresenta 6 ínstares larvais, que pode 

chegar a ter até 40mm de comprimento. No último instar larval a lagarta para de se 

alimentar e passa para a etapa de pré-pupa, com duração de um a dois dias. Aí 

acontece o empupamento no solo, que vai a uma profundidade de até 2 cm, com a 

pupa formada, esta apresenta cor verde-clara, que passa mais tarde para a cor 

marrom escura e também brilhante. Esse período de pupa tem duração de nove a 

dez dias, que aí surgem as mariposas. 

Lagartas maiores, na média de 1,5 cm, são visualizadas tanto na cor verde 

como escura, mas não perdem as linhas longitudinais brancas localizadas no dorso. 

Quando chegam à fase de pupa ficam na cor marrom, que se instalam no solo e 

reaparecem como mariposas, com suas asas envergadas de 30 a 38 mm e a 

coloração variada na região do dorso, que vai de cinza clara a tonalidade marrom-
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escura. Porém, sempre apresentam uma linha na diagonal que tem coloração 

marrom canela e esta une as pontas do primeiro par de asas, que facilita o seu 

reconhecimento na lavoura (SOSA-GÓMEZ et al., 2010).  

Segundo Moscardi et al. (2012), a reprodução das mariposas pode acontecer 

por acasalamento e a oviposição, que acontece no período noturno. No período do 

dia as mariposas são encontradas, no geral, em vegetações naturais que se 

localizam nos arredores das lavouras de soja, que apresentem áreas baixas 

protegidas e sombreadas, contudo, saem desses locais seguros quando 

incomodadas. Quando o sol se põe, dá se início a voos curtos e com orientação na 

localização de parceiros para acasalar ou de plantas para a oviposição. Na fase 

reprodutiva, a fêmea emite o feromônio sexual, que é necessário para os machos se 

orientarem e a localizar. 

Na parte inferior das folhas da planta da soja, também na folha, no caule, nos 

ramos e nos pecíolos, com concentração elevada nos terços do inferior ao médio 

das plantas, a mariposa deposita seus ovos de forma isolada. Os ovos apresentam 

cor verde-clara, após o depósito vão, ao longo do tempo, mudando de cor e ficam 

num tom cinza e passam a ter cor marrom-escura quando se aproxima a eclosão 

das larvas. Cerca de três dias é a fase de incubação dos ovos e cada fêmea possui 

capacidade para depositar até 1000 ovos. Aproximadamente 80% dos ovos são 

colocados de oito a dez dias de vida da fêmea, que possui um ciclo de vida de cerca 

de vinte dias (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

Um ovo possui em média 0,6 mm de diâmetro, que apresenta um tom que vai 

do esbranquiçado ao verde-claro, o que dificulta a sua localização na planta da soja, 

pois se confunde com o tom das folhas, pecíolos e hastes. O embrião se desenvolve 

e essa cor muda para um tom roseado e depois para marrom-avermelhada até a 

eclosão em lagarta. Assim, os ovos são detectados de forma fácil no período final do 

embrião, quando se faz uma análise da planta com a ajuda de uma lente de 

aumento (PRAÇA et al. 2006). 

2.2 CHRYSODEIXIS INCLUDENS (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

De acordo com Moscardi et al. (2012), por um longo período a lagarta 

Chrysodeixis includens (Lepidoptera: Noctuidae) foi classificada como do gênero 
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Pseudoplusia, onde publicações científicas até meados de 2011 ainda utilizavam 

essa nomenclatura. Porém, Goater e outros, por volta de 2003 iniciaram um estudo 

de reavaliação do gênero e chegaram à conclusão que a lagarta é do gênero 

Chrysodeixis, validada atualmente. 

Na fase de eclosão as lagartas, que também são denominadas falsas-

medideiras, apresentam tonalidade verde-clara e listras longitudinais na cor branca, 

com pontos pretos. Essa lagarta pode atingir de 40 a 45 mm no último estádio de 

larva, sendo que em cada instar pode ir mudando de cor, de verde a marrom-claro 

na fase de alimentação para verde-limão translúcido (SOSA-GÓMEZ et al., 2010).  

A lagarta-falsa-medideira apresenta 2 pares de falsas pernas acopladas no 

abdômen, onde se locomove de forma arqueada como se fosse medindo palmos. Na 

fase de alimentação, a lagarta pode ingerir cerca de 200 cm² de folhas de soja, mas 

não há consumo de nervuras da soja, assim, o desfolhamento aparenta um 

rendilhado. Quando chega a fase de formação de pupa, a lagarta tem cor verde e 

faz uma espécie de teia na folha da soja, que chega a dobrá-la, onde a pupa fica 

nesse local até a emergência adulta (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

A mariposa, na fase adulta, possui cor marrom acinzentada, onde o primeiro 

par de asas apresenta duas manchas na tonalidade prata. Quando está em repouso, 

as asas formam um ângulo médio de 90 graus. O acasalamento acontece no 

período noturno e de forma individual acontece a colocação de ovos, sendo a 

maioria na face inferior da folha da soja. O ciclo de vida da fêmea apresenta média 

de 15, onde tem capacidade para depositar mais de 600 ovos nessa fase 

(HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

Com a última fase de ínstar larval, a lagarta se transforma em pupa, conforme 

apresentado acima em uma teia que se localiza, geralmente, na parte abaxial das 

folhas. A pupa da Chrysodeixis includens tem tonalidade amarelo-pálida para verde-

clara na fase inicial em que acontece pigmentação dorsal que acontece 

irregularmente em torno de 48 horas na pré-emergência, após vai adquirindo cor 

escura. O ciclo da pupa tem duração de 7 até 9 dias, quando passa para a 

emergência adulta dos adultos. Com o passar dos dias, as pupas tornam-se mais 

escuras. (SOSA-GÓMEZ et al., 2010). 

De acordo com Bernardi (2012), os ovos são de formato globular, com uma 

média de 0,5 mm de diâmetro e possui tonalidade creme-clara, em seguida a 
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oviposição passa a uma tonalidade marrom-clara, nos último período de eclosão. O 

embrião completa o ciclo em média de 2,5 dias. 

Bernardi (2012) complementa que, no Brasil, o surto da lagarta-falsa-

medideira da espécie Chrysodeixis includens associada à lagarta da soja, ou ainda, 

de forma isolada são casos de sério fator fitossanitário na cultura da soja.  

2.3 HELICOVERPA ARMIGERA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

A espécie Helicoverpa armigera apresenta poucos estudos científicos de sua 

manifestação em lavouras brasileiras devido a recente infestação e proliferação. 

Essas lagartas se alimentam de algumas partes do vegetal, como folhas e caules, 

mas a sua preferência é por brotos, inflorescências, frutos e vagens, o que danifica a 

fase de vegetação e reprodução da planta (CZEPAK et al., 2013). 

Conforme acontece o crescimento da larva, vai alterando a sua coloração, 

onde inicialmente é um tom amarelo-palha e vai para o verde, possui listras com tom 

marrom nas laterais torácica, abdominal e na cabeça, pois o alimento digerido 

influência em sua cor (ALI; CHOUDHURY, 2009). 

Segundo Czepak et al. (2013), a fase da larva passa por 5 a 6 ínstares e pode 

acontecer de 2 até 3 semanas, pois se relaciona com o clima e no último instar, já 

apresenta 30,0 mm a 40,0 mm de comprimento e a cor varia para o verde, o amarelo 

claro, marrom avermelhado ou mesmo o preto. Contudo, as características dessa 

lagarta encontram-se na cápsula cefálica de um tom claro meio pardo; as laterais 

com linhas finas brancas e a constatação de pelos.  

Quando chega ao quarto ínstar, a Helicoverpa armigera possui um segmento 

abdominal, que aparenta uma “sela”, isso se justifica pela formação de tubérculos 

abdominais visíveis e de tons escuros. Além disso, a textura do tegumento ocorre 

com tom levemente coriáceo, o que a diferencia das outras espécies (noctuídeos) 

encontradas no Brasil. Caso aconteça perturbação, o comportamento é peculiar, 

onde se encurva na cápsula cefálica até chegar o primeiro par de falsas pernas, que 

permanece durante certo tempo. O solo é o local de formação de pupa, também 

depende do clima, que pode acontecer diapausa (redução no seu crescimento) 

(KARIM, 2000).  
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No período em que ocorre a pré-pupa ou cessamento de alimentação até 

entrar na fase de pupa. A pupa tem tonalidade marrom-mogno e um 

arredondamento nas terminações. Período este que dura em média de 10 a 14 dias 

(ALI; CHOUDHURY, 2009). 

A fêmea tem elevada capacidade reprodutiva e de forma isolada, entre 1.000 

a 1.500 ovos colocados, que acontece nos talos, flores, frutos e folhas do vegetal e 

sempre à noite. A postura acontece na face adaxial das folhas e superfícies 

pubescentes (CZEPAK et al., 2013). 

Já as características dos ovos são bem definidas, segundo Ali e Choudhury, 

2009, apresenta porção apical lisa, contudo, os demais pontos da superfície são 

esculpidos no formato de nervuras longitudinais. Os ovos incubam numa média de 

3,3 dias, onde o seu comprimento pode variar de 0,42 mm a 0,60 mm e a largura 

entre 0,40 mm até 0,55 mm. 

A fase adulta, a mariposa possui nas margens das asas anteriores uma linha 

com 7 a 8 manchas e, acima delas, uma faixa na tonalidade marrom, que é bem 

larga, irregular e transversal, com a centralidade marcada por um desenho tipo uma 

vírgula. De forma mais clara, as asas posteriores possuem extremidade apical com 

uma borda na cor marrom escura e o seu centro apresenta uma mancha clara. 

Também acontece dimorfismo sexual, onde os machos têm o primeiro par de asas 

acinzentado, levemente esverdeado e as fêmeas para o tom alaranjado (CZEPAK et 

al., 2013).   

A espécie Helicoverpa armigera tem alta mobilidade e elevada capacidade 

para sobreviver, até mesmo em situações adversas, que pode vir a acontecer 

diversas gerações ao ano.  Também há dispersão elevada e de modo fácil, pois os 

adultos migram naturalmente e capacidade de movimento de longo alcance, que 

pode aproximar-se a 1.000 km de distância (KARIM, 2000). 
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3 CONTROLE BIOLÓGICO E CONVENCIONAL DE LAGARTAS DA SOJA 

 

O Centro-Oeste é uma região em que o sistema produtivo de culturas, como a 

soja, que são favoráveis para a proliferação de pragas na lavoura devido à extensão 

de áreas em época propícia ou no verão, seguidas de semeadura de outras culturas 

como o milho safrinha ou mesmo plantas de cobertura. Além disso, a maioria das 

culturas ocorre no sistema de plantio direto e em condição de clima favorável, com 

predominância de alta temperatura no verão e amena no inverno, o que são fatores 

ideais para os insetos proliferarem e causarem danos às plantas (GRIGOLLI, 2016). 

A regulação de populações de organismos vivos por meio de inimigos 

naturais denomina-se controle biológico. Os inimigos naturais podem ser predadores 

e parasitoides benéficos, ou ainda, os microorganismos como fungos, vírus e 

bactérias que são especificadamente utilizados no campo para controlar as pragas-

alvo. Os agentes biológicos são uma forma de contribuição para a qualidade do 

produto agrícola por não deixar resíduos nos alimentos, possui eficiência no 

monitoramento, fatores estes inofensivos à saúde da população e na preservação do 

meio ambiente (EMBRAPA, 2006).  

Segundo Ávila et al. (2013), o manejo integrado complementar, 

principalmente no sistema de plantio direto se faz necessário, com o uso 

convencional de agentes químicos para controle de pragas iniciais, onde nos dias de 

hoje muitas sementes já são tratadas antes do plantio, mas há necessidade de 

programar com o uso no crescimento da planta para controlar os coleópteros 

desfolhadores, lagartas, percevejo-barriga-verde, pulgões, tripes, entre outros. Tem-

se também uma estratégia importante na lavoura, que é o retardo máximo da 

primeira aplicação de inseticida, acatando sempre que necessário aos níveis de 

controle indicados nas pesquisas.  

Recomenda-se a utilização de produtos seletivos aos insetos e outro inimigo 

natural até certo estádio da planta, cita-se como exemplo até a fase inicial de 

florescimento da soja, que se deve evitar a aplicação de inseticidas fosforados e 

piretroides nessa época de crescimento do vegetal por conterem alta toxicidade para 

os inimigos naturais. Tais ações de controle são necessárias para permitir o 

estabelecimento inicial dos inimigos naturais (predadores e parasitoides) no 
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ecossistema que gera reflexos positivos nos estádios posteriores das culturas, na 

manutenção do equilíbrio biológico (ÁVILA et al., 2013). 

3.1 MANEJO DA ESPÉCIE ANTICARSIA GEMMATALIS 

Para as lagartas da soja são diversos produtos que apresentam eficiência, 

tanto de forma biológica como química, tendo-se como exemplo de uso específico 

biológico o B. anticarsia e do Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Berliner), uma 

bactéria que apresenta toxina direcionada aos lepidópteros. Caso o controle seja no 

início da cultura, com plantas de 3 folhas trifolioladas e na associação de clima seco, 

tem de ser feito por produtos químicos seletivos na prevenção de desfolhamento que 

pode vir a prejudicar o crescimento dos vegetais (SIMONATO et al., 2014).  

De acordo com as ações estipuladas no Manejo Integrado de Pragas da Soja 

(MIP-Soja) para combater a Anticarsia gemmatalis com inseticidas químicos, quando 

forem detectados na média de 40 lagartas adultas iguais ou acima de 1,5 cm de 

comprimento através do pano-de-batida, ou no caso do desfolhamento chegar há 

30% antes da floração, ou chegar a 15% no aparecimento das primeiras flores 

(HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

3.1.1 Controle biológico 

Para Simonato et al. (2014), o controle biológico é uma forma de barrar 

pragas, que é muito usado mundialmente e no Brasil foi bem aceita na década de 80 

e 90 através do MIP-Soja no manejo da lagarta Anticarsia gemmatalis com o 

Baculovirus anticarsia. Essa técnica consiste em usar um inimigo natural, que seja 

predador ou parasitoide das várias espécies de pragas no ciclo de um vegetal 

específico como a soja. 

O uso do baculovírus no controle da lagarta da soja deve ser na média de 50 

lagartas equivalentes por hectare, correspondente a 50 lagartas de 3 cm ou maiores, 

ou ainda, 20g de lagartas mortas por baculovírus por hectare. As lagartas que vão 

morrendo são trituradas com a água, coa-se em tecido numa espécie de gaze. Essa 

formulação de baculovírus em forma de pó dissolúvel, suspensa em água e 

pulverizada na dosagem de 20g/há (MOSCARDI et al., 2012). 
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O baculovírus pode ser aplicado aereamente, na mesma dosagem 20g de 

lagartas mortas por hectare, ou no caso de fórmula em pó para diluir como no 

mínimo 15 l/ha água ou 5 l/ha de óleo não refinado de soja. Na safra seguinte, as 

lagartas mortas por baculovírus precisam ser coletadas e lavadas em água corrente, 

onde esse material tem duração de um ano no armazenamento em freezer. Alguns 

dias após a morte da lagarta por baculovírus há o apodrecimento natural com o 

rompimento e quantidade elevada de baculovírus liberado no substrato, em geral, 

aplicar uma dosagem de baculovírus controla a lagarta da soja durante toda a safra 

(MOSCARDI et al., 2012).  

Para Grigolli (2016), quando acontece estiagem na região de cultivo deve-se 

considerar o nível máximo de vírus pela metade das quantidades apresentadas 

neste estudo. Na ultrapassagem do nível de ação de VPNAg há recomendação de 

misturas em dosagens reduzidas de inseticidas, assegurando-se a presença do 

agente biológico na lavoura e nas futuras gerações de inseto.  

Não pode acontecer a aplicação de baculovírus nas seguintes condições: 

quando a população de lagartas for superior a 20 por metro ou 40 na aferição de 

pano-de-batida; a maioria das lagartas for maior que 1,5cm; o desfolhamento na 

lavoura atinja 30% na fase vegetativa, ou 15% após a floração; na ocorrência de 

outras pragas como desfolhadoras ou percevejos que precisem de controle (SILVA 

et al., 2003).  

Segundo Moscardi et al. (2012), outra forma biológica de controle é a bactéria 

Bacillus thuringiensis, que apresenta toxinas e estas agem paralisando o intestino do 

inseto. Quando contaminadas pelo uso do produto, as lagartas param de se 

alimentar por algumas horas e morrem dias depois. 

3.1.2 Controle químico 

No Brasil devido às condições de clima e de solo para utilizar o controle 

químico da lagarta da soja, utilizam-se inseticidas reguladores do crescimento de 

insetos. Têm-se as benzoilfeniluréias, tais como diflubenzuron, flufenoxuron, 

lufenuron, nuvaluron, teflubenzuron e triflumuron, que são as formas de inseticidas 

do grupo de inibição da síntese de quitina, originados para atuar como venenos 

estomacais com lentidão de ação lenta e age em específico na deposição de quitina, 
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um dos compostos da cutícula de insetos. A ação tóxica na quitina das formas de 

larvas ou imatura é aplicada principalmente na fase de ecdise. Esses compostos 

promovem a inibição de formação da quitina sintetase a partir de seu zimógeno, que 

interfere em alguma protease de ação ativa na quitina sintetase. Desta forma, as 

larvas que recebem esse tipo de produto não conseguem libertar-se de sua 

exocutícula e não conseguem secretar endocutícula nova (SILVA et al., 2003).  

Atualmente também há os inseticidas do grupo das diacilhidrazinas, tais como 

a metoxifenozide e tebufenozide, atuantes agonistas de ecdisteróides, que 

provocam a aceleração no sistema da ecdise, contudo, a forma exata de sua ação é 

desconhecida (ÁVILA et al., 2013). 

Nos últimos anos, segundo Grigolli (2016), os resultados das pesquisas de 

controle de lagarta da soja, ainda que em populações consideradas intermediárias, 

possuem uma diversidade de inseticidas, cada um com suas características e forma 

de atuação. Geralmente, utiliza-se o Dimilin 800 WG nas dosagens iguais ou 

superiores a 80 g ha-1; Lannate (1000 mL ha-1); Premio (70 mL ha-1); Belt (100 mL 

ha- 1); Lorsban (1000 mL ha-1); e as diluições com Dimilin 800 WG que resultam na 

elevada eficiência de controle, sendo boas opções de manejo da lagarta da soja. 

3.2 MANEJO DA ESPÉCIE CHRYSODEIXIS INCLUDENS 

A maior dificuldade de controle da lagarta-falsa-medideira se associa a 

localização delas na planta, que é o terço inferior, principalmente quando há 

temperatura elevada e encontram como melhor local para habitação. Assim, torna-se 

complexo para que a aplicação de inseticida chegue a esses locais e traga resultado 

adequado (SOSA-GÓMEZ; OMOTO, 2012). 

3.2.1 Controle biológico 

A espécie Chrysodeixis includens ou lagarta-falsa-medidora é considerada 

uma praga secundária, onde se usa o controle natural através de parasitoides e 

fungos entomopatogênicos, porém, nos últimos anos vem sendo relatados surtos em 

várias regiões do Brasil (BENASSI et al., 2012).  

Para Sosa-Gómez et al. (2003), justifica-se essa proliferação devido as 

aplicações de fungicidas para o controle da ferrugem que contribuíram para a 
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diminuição da incidência de fungos entomopatogênicos, como Nomuraea rileyi, e 

daqueles pertencentes ao grupo dos Entomophthorales, como Pandora sp., e 

Zoophthora sp. que mantinham a população do inseto em equilíbrio. 

3.2.2 Controle químico 

O controle químico de Chrysodeixis includens pode ser individual ou 

associado à lagarta da soja, que deve acontecer com a média, de 40 lagartas 

grandes por pano-de-batida, ou na desfolhação de cerca de 30% até a fase final do 

florescimento, ou ainda, 15% após as primeiras flores (HOFFMANN-CAMPO, 2000). 

Ocorrem diferenças de controle de uma região para outra, cita-se como 

exemplo o trabalho realizado pela Fundação MS na safra 2015/16, num experimento 

em Maracaju, MS, que aplicou vários inseticidas químicos no controle de falsa-

medideira em diferentes densidades populacionais da praga: oito lagartas por metro 

e cerca de 20 lagartas por metro de linha de soja; sendo uma condução em blocos 

de forma casual, sendo 17 tratamentos no total através da cultivar BMX Potência RR 

na soja em R5.4, com pulverizador costal de pressão constante (CO2 ). Na análise 

de resultados desse experimento, nas baixas populações, os inseticidas Ampligo, 

Belt (100 mL ha-1), Premio nas duas dosagens utilizadas, Lannate (1200 mL ha-1), 

Larvin (150 g ha-1), Lannate + Nomolt, Larvin + Nomolt, Lorsban, Avatar, Pirate e 

Exalt nas duas dosagens utilizadas foram eficientes com controle igual ou acima de 

80%, uma avaliação apenas, o que se considera um bom controle de lagarta-falsa-

medideira (GRIGOLLI, 2016). 

3.3 MANEJO DA ESPÉCIE HELICOVERPA ARMIGERA 

Segundo Fragoso (2014), a monitoração efetiva de ovos, lagartas, pupas e 

mariposas da Helicoverpa armigera é a melhor maneira para programar um controle 

com êxito, sendo que o conhecimento de informações a respeito do ciclo evolutivo é 

fundamental para as decisões e as estratégias de controle, como a opção por qual 

forma e tipo de inseticida a ser utilizada, a dosagem, a pulverização, entre outros.  

A mariposa da Helicoverpa armigera pode ser monitorada por meio de 

armadilhas luminosas, ou mesmo as armadilhas com iscas de seu feromônio sexual. 

Ainda que no formato luminoso sejam capturados machos e fêmeas, já na armadilha 
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iscada tem se a captura de machos. A quantidade capturada vai determinar a área 

com previsão de ocorrência de ovos e de lagartas e os danos resultantes dessa 

infestação. Outro fator a ser considerado com a captura de insetos nas armadilhas é 

que os números levantados nas amostragens sejam corretamente relacionados à 

quantidade de ovos e de lagartas nos vegetais, bem como a análise em tempo real e 

a aplicação para controle em seguida (BIZOTTO; SANTOS, 2014). 

3.3.1 Controle biológico 

No Brasil ainda são poucas as pesquisas científicas de estudo e controle 

biológico da Helicoverpa armigera para redução dos estragos nas lavouras quanto a 

ovos, lagartas e pupas, onde no campo internacional há uma vasta literatura 

(GRIGOLLI, 2016).  

De acordo com Fathipour e Sedaratian (2013), há 36 parasitoides, 23 

predadores e 9 patógenos que se associam aos insetos imaturos de Helicoverpa 

armigera, tendo-se níveis de controle biológico natural utilizando tais inimigos 

naturais, que varia de 5% a 76% quanto a espécie de cultura e do estágio em que a 

praga se desenvolve.  

Um exemplo de um fato recente que aconteceu na safrinha de milho de 2013 

no Paraná, constatando-se alta concentração de parasitismo em lagartas de 

Helicoverpa armigera, ao desenvolver a coleta notou-se que mais ou menos metade 

das lagartas encontrava-se parasitadas por moscas da família Tachinidae. Tais 

resultados demonstram a elevada potencialidade de controle biológico natural que 

ainda pode ser pesquisado, essencialmente na utilização de métodos seletivos de 

manejo (ÁVILA et al., 2013).  

Segundo Sun et al. (2004), são utilizadas estratégias de conservação ou de 

incremento dos inimigos naturais no ecossistema da Helicoverpa armigera, além de 

implemento biológico clássico ou aplicado, que é um fator real e precisa de maiores 

pesquisas nas regiões brasileiras. O baculovírus Helicoverpa armigera é um 

inseticida biológico, que apresenta boa eficiência no controle de insetos em várias 

regiões da Ásia e Europa. Tal vírus possui regulamentação pelo Ministério da 

Agricultura para ser utilizado em emergências de controle de lagartas de Heliothinae, 
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e em fase de disponibilidade para uso no Brasil, pois diversas empresas de 

defensivos já tramitam a importação do produto.  

Em 2013, o Ministério da Agricultura autorizou os seguintes produtos ou 

feromônios para uso biológico de controle da Helicoverpa armigera: Agree; 

Thuricide; Bac-control WP; Dipel; Dipel WG; Dipel WP; BMP 123 (2x WDG); BMP 

123 (2x WP); HzSNPV CCAB; Gemstar LC; e Gemstar (ÁVILA et al., 2013).  

Pesquisas apontam que os parasitoides do gênero Trichogramma associam-

se aos ovos de espécies da subfamília Heliothinae, em que se insere a Helicoverpa 

armigera, com real possibilidade de liberar esses parasitoides para controlar os ovos 

de Helicoverpa armigera, nas safras de soja, milho e algodão. Considera-se ainda 

que esse inseto seja uma praga exótica nas regiões brasileiras, que apareceu 

recentemente, com necessidade de esforços com a finalidade de levantamento de 

inimigos naturais exóticos, em regiões de origem desse inseto para a formulação de 

agentes biológicos para controlas a infestação em lavouras de produção agrícola 

(ÁVILA et al., 2013). 

3.3.2 Controle químico 

De acordo com Building e Arhabhata (2007), vem sendo amplamente utilizado 

o controle convencional ou químico no manejo da Helicoverpa armigera devido à 

ação rápida, de confiabilidade e econômica.   

O manejo vem sendo feito principalmente com o uso de inseticidas no 

tratamento de sementes, que possui a finalidade de controlar as pragas iniciais como 

as desfolhadoras, entre outras. As sementes tratadas antes da semeadura garantem 

o controle d e uma complexidade de pragas, principalmente com a redução de 

pulverizações foliares durantes os estádios iniciais em que a planta da soja se 

desenvolve. Também acontece a possibilidade de aplicação tardia dos inseticidas 

nas lavouras de soja, com seleção de produtos para atingir somente os inimigos 

naturais em certo estádio da cultura (KUSS et al., 2016).  

Em 2013, também foram autorizados pelo Ministério da Agricultura o uso de 

inseticidas químicos para controlar a Helicoverpa armigera, sendo: Belt; Ampligo; 

Pirate; Hero; Mustang 350 EC; Talisman; Intrepid 240 SC; Talstar 100 EC; e Tracer. 

Tais sugestões são direcionadas quando ocorrer à predominância de lagartas 
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pequenas nas plantas. Nessa fase as pragas encontram-se mais expostas e 

apresenta maior suscetibilidade a ação de produtos químicos. Porém, na 

constatação de alta proliferação de lagartas em determinada cultura, principalmente 

na incidência das lagartas maiores, há necessidade de pulverizações sequenciais 

para melhores resultados no manejo de pragas (ÁVILA et al., 2013). 

Para Kuss et al. (2016), outra indicação importante no uso de inseticidas 

químicos é a rotação de ação dos ingredientes ativos para redução na pressão de 

seleção e não acontecer resistência dos insetos aos produtos aplicados. Também 

podem ser usadas no controle de adultos de Helicoverpa armigera as iscas tóxicas à 

base de melaço ou na mistura de açúcar com inseticida carbamato, em que essas 

misturas podem ser aplicadas nas bordaduras das lavouras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do estudo conseguiu-se atingir os objetivos propostos quanto à 

apresentação do cultivo da soja, os tipos de lagartas que atacam a cultura, bem 

como o manejo biológico e convencional de controle dessas pragas. De início viu-se 

que a soja é uma das principais culturas brasileiras, que foi introduzida há 

aproximadamente 135 anos no Sul do Brasil e depois foi crescendo a área de plantio 

para outras regiões, tornando-se o segundo maior produtor mundial. Com o cultivo 

da soja teve-se a intensificação da agricultura comercial brasileira, avanço da 

mecanização agrícola nas lavouras, modernização das frotas de transporte, 

expansão da fronteira agrícola, além de ser uma fonte de patrocínio e 

desenvolvimento de outras culturas e da pecuária. 

Para que aconteçam níveis elevados no rendimento de grãos da soja deve-se 

levar em consideração a semeadura, a temperatura, a altura da planta e inserção do 

primeiro legume e o acamamento, bem como demais fatores que favoreçam todos 

os estádios de crescimento da soja. Assim, há necessidade de utilização de práticas 

culturais compatíveis, mecanização agrícola e as condicionantes climáticas e de solo 

favoráveis à produção econômica, utilizadas na maximização da taxa de acúmulo de 

matéria seca no grão. 

Além disso, tem de controlar as pragas e doenças da soja, como as lagartas 

(Lepidoptera: Noctuidae) que atacam o vegetal. A Anticarsia gemmatalis, 

denominada popularmente como lagarta-da-soja, sendo uma desfolhadora que 

apresenta 6 ínstares larvais e para de se alimentar somente no último instar larval. A 

Chrysodeixis includens, denominada lagarta-falsa-medideira, que na fase de 

alimentação pode ingerir cerca de 200 cm² de folhas de soja sem as nervuras, 

ocasionando assim, o desfolhamento em formato de rendilhado. Já a lagarta 

Helicoverpa armigera se alimenta de algumas partes do vegetal, como folhas e 

caules, mas a sua preferência é por brotos, inflorescências, frutos e vagens, o que 

danifica a fase de vegetação e reprodução da planta. 

A Anticarsia gemmatalis pode ser controlada biologicamente, ou seja, 

utilizando-se um inimigo natural que seja predador ou parasitoide da espécie, tais 

como o Baculovirus anticarsia e a bactéria Bacillus thuringiensis, que apresenta 

toxinas e atua paralisando o intestino do inseto. O baculovírus não pode ser aplicado 
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com população de lagartas superior a 20 por metro ou 40 na aferição de pano-de-

batida; a maioria das lagartas for maior que 1,5cm; o desfolhamento na lavoura 

atinja 30% na fase vegetativa, ou 15% após a floração; e na ocorrência de outras 

pragas que precisem de controle. Já no controle químico da Anticarsia gemmatalis 

utiliza-se o grupo das benzoilfeniluréias, tais como diflubenzuron, flufenoxuron, 

lufenuron, nuvaluron, teflubenzuron e triflumuron, que inibem a síntese de quitina; e 

o grupo das diacilhidrazinas, tais como a metoxifenozide e tebufenozide, atuantes 

agonistas de ecdisteróides, que provocam a aceleração no sistema da ecdise, 

porém, sua ação é desconhecida. 

No caso da espécie Chrysodeixis includens usa-se o controle natural através 

de parasitoides e fungos entomopatogênicos, tais como Nomuraea rileyi, e 

pertencentes ao grupo dos Entomophthorales, como Pandora sp., e Zoophthora sp., 

mas nos últimos anos houve uma proliferação da lagarta, onde algumas pesquisas 

associam ao fato do controle da ferrugem na soja, que eliminou esses grupos de 

agentes naturais. Quanto ao controle químico pode acontecer associado ao da 

lagarta da soja, que deve acontecer com a média, de 40 lagartas grandes por pano-

de-batida, ou na desfolhação de cerca de 30% até a fase final do florescimento, ou 

ainda, 15% após as primeiras flores. De uma região brasileira para outra pode 

acontecer diferentes formas de controle. 

A espécie Helicoverpa armigera apresenta poucas pesquisas no Brasil e 

possui inimigos naturais, onde há 36 parasitoides, 23 predadores e 9 patógenos que 

associados aos insetos imaturos da lagarta controlam de 5% a 76% quanto a 

espécie de cultura e do estágio em que a praga se desenvolve. As lagartas também 

são parasitadas por moscas da família Tachinidae; tem-se o baculovírus Helicoverpa 

armigera; e os produtos ou feromônios de controle como Agree; Thuricide; Bac-

control WP; Dipel; Dipel WG; Dipel WP; BMP 123 (2x WDG); BMP 123 (2x WP); 

HzSNPV CCAB; Gemstar LC; e Gemstar. O controle químico da Helicoverpa 

armigera é bastante utilizado devido à ação rápida, no tratamento de sementes e 

aplicação no vegetal de inseticidas como Belt; Ampligo; Pirate; Hero; Mustang 350 

EC; Talisman; Intrepid 240 SC; Talstar 100 EC; e Tracer. 

Conclui-se que as pesquisas de controle das lagartas da soja devem ser 

incentivadas por ser uma cultura de potencial econômico e apresentar constante 

evolução dessas pragas nas lavouras brasileiras.  
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