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 O Brasil tem um grande potencial em se manter líder 
mundial no agronegócio da soja. Nos últimos 20 anos, o 
crescimento anual da produção do grão no país foi de 3,5 milhões 
de toneladas – um aumento médio de 13,4% a cada ano.

 Por trás do cenário favorável da soja no Brasil, é importante 
reconhecer que os investimentos em pesquisa trouxeram avanços 
e tecnologias mais eficientes para o agronegócio, inclusive para 
combater os principais inimigos das lavouras: pragas, doenças e 
plantas daninhas.

 No que diz respeito ao controle de pragas, é preciso 
conhecer as suas características para identificá-las, compreender 
as condições favoráveis para seu desenvolvimento e empregar as 
formas de manejo mais eficientes.

 Neste material, você vai aprofundar seus conhecimentos 
sobre quatro pragas que atacam a cultura e como ir além do óbvio, 
combatendo-as com um único produto. 

 Boa leitura!
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 O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, segundo dados do 12° levantamento 
de grãos da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). De acordo com o boletim, a 
oleaginosa bateu um novo recorde histórico com a produção estimada em 124,8 milhões de 
toneladas na safra 19/20 e ganho de 4,3% em relação à temporada anterior. O grão também 
lidera o ranking de produtos mais exportados pelo país há mais de 22 anos, desde que o Brasil 
passou a registrar e divulgar os dados de vendas ao exterior.

 Entretanto, ainda há fatores que limitam a produtividade das lavouras brasileiras, como o 
aparecimento de pragas. O clima tropical quente e úmido do país, juntamente com o cultivo de 
duas ou mais safras no ano, faz com que essas ameaças se mantenham em atividade no campo. 
Portanto, os cuidados na lavoura são imprescindíveis para assegurar maior produtividade e 
qualidade dos grãos.

 Hoje, o produtor conta com soluções inteligentes e integradas para enfrentar os principais 
desafios de produtividade e rentabilidade das lavouras. Os bons resultados dependem de uma 
série de ações e, entre elas, a proteção dos cultivos com o uso de defensivos agrícolas ganha 
cada vez mais importância.
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CENÁRIO
ATUAL

https://www.conab.gov.br/info-agro/safras
https://www.conab.gov.br/info-agro/safras


PRAGAS 
DA SOJA
 Desde a semeadura, até a colheita, a cultura da soja está sujeita
ao ataque de pragas. Mas você pode se preparar conhecendo melhor
cada uma delas: saber suas principais características, as condições favoráveis
de desenvolvimento, os danos que podem causar à lavoura e os métodos
de controle é fundamental para um manejo integrado. A seguir, confira
as principais pragas que atacam a cultura da soja no Brasil. 
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A mosca-branca é um inseto sugador com cerca de 1mm de comprimento
e coloração branca, decorrente da cera que recobre suas asas.

Os danos na soja são causados tanto pelos adultos quanto 
pelas ninfas, na fase vegetativa ou reprodutiva da cultura. 
A mosca-branca suga a seiva da planta, retirando seus 
nutrientes e a água, além de injetar toxinas que reduzem
o vigor da lavoura.

A praga também libera substâncias que favorecem
o surgimento de um fungo conhecido como fumagina,
que forma uma camada escura sobre as folhas
e dificulta a fotossíntese e a respiração vegetal. Isso 
provoca a desfolha e a redução de porte da planta –
e, consequentemente, a queda de produtividade.

O inseto pode ainda transmitir algumas viroses
que afetam a lavoura, como a necrose-da-haste.

MOSCA-BRANCA
(BEMISIA TABACI RAÇA B)
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O ataque acontece predominantemente na fase de enchimento de grãos,
sendo favorecida por períodos quentes e de estiagem prolongada. Por conta
do clima quente e úmido, a praga ocorre principalmente no Cerrado.

Cada fêmea de mosca-branca produz até 300 ovos e pode se reproduzir sem machos. 
Em temperaturas favoráveis, podem ocorrer de dois a cinco ciclos de vida do inseto 
durante o cultivo da soja.

Os ovos apresentam coloração amarela, são postos isoladamente ou em grupos e ficam 
fixados às folhas por um pequeno pedúnculo. As ninfas são amareladas e translúcidas,
e se locomovem apenas nos primeiro momentos, pois logo se fixam nas folhas.

A dispersão das colônias para outras folhas e plantas é feita pelos adultos, que voam quando:
• as folhas são sacudidas;
• há grande quantidade de insetos;
• a planta já enfraqueceu e não supre mais suas necessidades.

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS

REPRODUÇÃO

DISPERSÃO
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 Essas pragas têm preocupado os produtores de soja por atacarem as vagens do 
cultivar a partir do início da fase reprodutiva, comprometendo a produtividade da lavoura.

 A lagarta-das-folhas 
(Spodoptera eridania) é, inicialmente, 
de coloração esverdeada e, conforme 
se desenvolve, torna-se cinzas 
com três linhas avermelhadas ou 
amareladas no dorso. Nas linhas 
laterais contam com vários triângulos 
de cor escura que apontam para a 
linha central. O inseto possui três 
pares de pernas torácicas, quatro 
abdominais e um anal.

 Já a lagarta-preta-da-
soja (Spodoptera cosmioides) é 
de coloração marrom e, quando 
bem desenvolvida, pode chegar a 
4cm de comprimento e se tornar 
cinza, castanha ou preta. No dorso, 
possui linhas longitudinais de cor 
branca, marrom ou alaranjada, com 
pontuações douradas ou brancas.

COMPLEXO DE SPODOPTERA
(SPODOPTERA FRUGIPERDA, SPODOPTERA ERIDANIA
E SPODOPTERA COSMIOIDES)

8

ACABE COM MOSCAS-BRANCAS, LAGARTAS E ÁCAROS DA SOJA DE UMA VEZ! 



 A Spodoptera cosmioides possui hábito desfolhador, alimentando-se das vagens 
na fase reprodutiva da cultura. Dessa forma, danifica os grãos e permite a entrada 
de microrganismos. Os danos causados são inicialmente apenas uma raspagem na 
superfície das folhas e depois passam a devorar, principalmente, vagens e grãos.

 Assim como a S. cosmioides, a Spodoptera eridania também apresenta 
capacidade de desfolha e pode se alimentar diretamente dos grãos no período 
reprodutivo da soja. Inicialmente, realizam uma raspagem das folhas que evolui para 
uma destruição completa das vagens e grãos.

 Já a Spodoptera frugiperda é uma praga esporádica na cultura da soja. As 
lagartas alimentam-se de folhas, brotações, hastes, vagens e grãos verdes. Na fase 
inicial da cultura, ataca a base do caule das plântulas.

 No geral, as fêmeas de Spodopteras depositam grandes quantidades 
de ovos nas folhas da cultura e os cobrem com escamas e pelos que retiram 
do próprio corpo. As pupas, de cor avermelhada, são encontradas a poucos 
centímetros de profundidade no solo. 

DANOS

REPRODUÇÃO

 A lagarta-militar (Spodoptera 
frugiperda), por sua vez, mede 
aproximadamente 5 cm de 
comprimento, possui três pares de 
pernas no tórax, quatro pares no 
abdome e um par anal. Pode ser 
de coloração marrom, esverdeada 
ou preta. No dorso, conta com três 
linhas longitudinais de cor clara e 
duas faixas mais escuras nas laterais. 
Sua principal característica é um Y 
invertido no topo da cabeça, que 
facilita sua identificação. Diferente 
das S. cosmioides e S. eridania, essa 
lagarta apresenta hábito canibal.
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 O ácaro-rajado possui cerca de 0,5mm de comprimento. As fêmeas apresentam 
duas manchas escuras no dorso, que facilitam a identificação da espécie. As colônias são 
encontradas na face inferior das folhas juntamente com as teias produzidas pela praga.

Para se alimentar, ele raspa a superfície foliar e suga a 
seiva da planta. No lugar oposto onde ocorre o ataque, 
surgem manchas cloróticas. Com o passar do tempo, 
essas manchas escurecem, unem-se, secam e causam a 
redução da taxa fotossintética e a queda das folhas. Em 
decorrência da perda de área foliar, as plantas não se 
desenvolvem bem e produzem menos grãos.

ÁCARO-RAJADO
(TETRANYCHUS URTICAE)
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 O clima seco, com poucas chuvas e altas temperaturas, favorece o desenvolvimento 
do ácaro-rajado. No período frio e na entressafra, a praga pode mudar de coloração e buscar 
refúgio na vegetação rasteira ou em fendas nos troncos das árvores.

 Eles se reproduzem de forma sexuada e assexuada (partenogênese),
e passam pelas fases de ovo, larva, protoninfa, deutoninfa e adulto. 

 Os ovos, que são depositados na parte inferior das folhas, são esféricos,
de coloração amarela, e quase imperceptíveis a olho nu. Uma fêmea tem a capacidade 
de ovipositar cerca de 100 a 300 ovos ao longo da vida.

 As ninfas são incolores, com olhos vermelhos. Conforme seu desenvolvimento, 
elas se tornam verdes, amarelo-amarronzadas e até verde-escuras.

A dispersão do ácaro-rajado pode ocorrer de diversas formas:
• pelo vento;
• por meio de órgão vegetais transportados pelo homem;
• pela migração de poucos metros por caminhamento dos ácaros;
• pelo abandono das folhas danificadas devido à alta densidade populacional.

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS

REPRODUÇÃO

DISPERSÃO
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SOLUÇÕES
SYNGENTA
 Agora que você já conhece as principais pragas que podem atacar a lavoura de soja 
e comprometer a produtividade e a rentabilidade da cultura, é hora de aprender como 
combatê-las de maneira eficiente.

 A Syngenta investe em tecnologia e inovação para desenvolver as melhores soluções 
do mercado e, por isso, aperfeiçoou seu portfólio com um inseticida que é capaz de acabar 
com moscas-brancas, lagartas e ácaros de uma só vez!

 Minecto Pro é um inseticida foliar de amplo espectro que oferece aos agricultores um 
novo patamar de performance, com uma solução altamente eficaz no controle de diversas 
pragas da soja.

O inseticida Minecto Pro, da Syngenta, conta com:
• ação rápida e potente;
• amplo controle de múltiplas pragas sem a necessidade de misturar produtos;
• ação translaminar, que permite melhor cobertura da planta 

e fornece controle estendido dos alvos;
• rápida absorção foliar 

 Minecto Pro combina dois ingredientes ativos com diferentes mecanismos de ação: o 
Ciantraniliprole e a Abamectina, garantindo um controle diferenciado das pragas por contato e 
ingestão.

VÁ ALÉM DO ÓBVIO 
COM MINECTO PRO

12

ACABE COM MOSCAS-BRANCAS, LAGARTAS E ÁCAROS DA SOJA DE UMA VEZ! 

https://portalsyngenta.com.br/
https://portalsyngenta.com.br/produtos/minecto-pro


O Ciantraniliprole liga-se ao receptor de rianodina do inseto nas células musculares e faz com 
que o canal se abra. Isso resulta em um fluxo de íons de cálcio para o citoplasma, causando 
contração muscular descontrolada, o que resulta na paralisia dos músculos do inseto, cessando 
sua alimentação e, assim, controlando a praga.

Já a Abamectina age ativando os canais de cloro GABA e H-Glutamato nas células. Com o 
aumento do fluxo dos íons cloro dentro da célula, os sinais nervosos do inseto são bloqueados, 
causando a paralisia dos músculos, cessando sua alimentação e, assim, controlando o alvo.
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NÃO DEIXE QUE AS PRAGAS ACABEM COM SUA LAVOURA DE HORTIFRÚTI
RESPONSÁVEIS POR PREJUÍZOS NA PRODUTIVIDADE DO CAMPO, CONTROLAR ESSAS AMEAÇAS NO MOMENTO IDEAL É ESSENCIAL PARA O MANEJO ANTIRRESISTÊNCIA 

Seu modo de ação com diferentes ativos é uma ferramenta valiosa para lidar com pragas de 
difícil controle e uma excelente opção de rotação para enfrentar a resistência de produtos.

Foram realizados testes em campo para comprovar a eficácia de Minecto Pro nas lavouras de 
soja. A seguir, você confere os resultados:

TESTEMUNHA PIRIPROXIFEM + ACETAMIPRIDO 
(250 ML/HA)

MINECTO PRO (600 ML/HA) 
+ OCHIMA (250 ML/HA)

MINECTO PRO (750 ML/HA) 
+ OCHIMA (250 ML/HA)
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SYNGENTA:
SEMPRE AO
LADO DO
PRODUTOR

Syngenta e você:
conectados dentro e fora do campo.

 Agora que você já conhece as principais 
pragas que podem atacar a lavoura de soja e o 
inseticida adequado para combatê-las de forma 
rápida, prática e eficiente, é hora de aumentar 
a sanidade da sua plantação para obter mais 
produtividade no campo.

 Com um portfólio completo para o manejo 
de pragas da soja, a Syngenta busca se manter 
sempre ao lado do produtor, auxiliando no controle, 
na prevenção e em todos os cuidados necessários 
para a lavoura, ao longo de todo o ciclo. Assim, 
impulsionamos o campo e todo o agronegócio 
brasileiro.
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https://portalsyngenta.com.br/portifolio-de-produtos
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Para restrição de uso nos Estados, consulte a bula.


