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INTRODUÇÃO

A importância da soja para a agricultura brasileira é inquestionável: o país
é líder na produção mundial da oleaginosa, produto que se mantém no topo 
do ranking dos mais exportados há mais de 20 anos, desde que o Brasil 
passou a registrar e divulgar os dados de vendas ao exterior.

Ainda que a soja brasileira tenha crescente importância e rentabilidade, 
existem fatores que comprometem e limitam a sua produtividade, como a 
presença de pragas nas lavouras, com destaque para as lagartas do gênero 
Spodoptera. Esses insetos podem prejudicar a produção, causando danos 
extremos à lavoura, que comprometem até 50% da produção.

Neste material, vamos abordar as características das principais espécies 
de Spodopteras que atacam a soja, as formas mais efetivas de realizar 
o manejo dessas pragas e a nova solução da Syngenta para um controle 
definitivo.

Boa leitura!
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CONTEXTO
DA SOJA NO
BRASIL

SPODOPTERAS NA
SOJA: TUDO O QUE
VOCÊ PRECISA SABER

O Brasil é líder no ranking mundial de produção e exportação de soja, grão 
que é uma das principais commodities do planeta. A oleaginosa ainda é 
pouco utilizada na alimentação dos brasileiros, tendo seu principal uso no 
mercado interno voltado para a produção de óleo e de ração animal.

Para a safra 20/21, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) 
registrou uma produção recorde de 135,9 milhões de toneladas, 8,9% 
superior à temporada anterior. A área plantada e a produtividade também 
apresentaram crescimento em comparação à safra 19/20, refletindo 
inclusive na geração de empregos do segmento.

Os avanços tecnológicos, o manejo da cultura, a eficiência dos produtos e 
a valorização do dólar sobre o real são alguns dos aspectos que favorecem 
as exportações, aumentando a rentabilidade da soja. Entretanto, ainda há 
fatores que limitam a sua produtividade, como a ocorrência de pragas nas 
lavouras, entre elas, as Spodopteras.

A infestação de lagartas na soja é um problema que tem escapado cada vez 
mais do alcance dos produtores, uma vez que essas pragas estão tomando 
a dianteira no domínio da lavoura. Todos os anos, sojicultores sofrem com 
o ataque do complexo de Spodopteras – cujas espécies, consideradas de 
difícil controle, são capazes de comprometer até 50% da produção. 

https://www.conab.gov.br/info-agro/safras
https://www.portalsyngenta.com.br/cultura/soja


Dados da Consultoria Spark apontam que o número de Spodopteras nas 
lavouras de soja tem crescido exponencialmente. Para se ter ideia, o 
levantamento apontou que em uma área de 1.000 hectares o número de 
lagartas do gênero Spodoptera triplicou da safra 2018/19 para a safra 
20/21, passando de 14.333 para 29.331.

As Spodopteras apresentam alto potencial reprodutivo e encontram plantas 
hospedeiras com facilidade, características que possibilitam seu avanço nas 
lavouras, gerando diversos prejuízos.

Entre os motivos que desfavorecem o controle dessas lagartas na soja estão:

Por que é difícil
controlar Spodopteras?

Difícil diferenciação das espécies: o gênero Spodoptera possui uma grande 
variedade de espécies com semelhanças no padrão de coloração. Dessa forma, 
a identificação pode ser confusa e ocasionar falhas, o que leva o produtor a utilizar 
técnicas e produtos ineficientes para o controle da espécie vigente;

Ocorrência de diferentes espécies ao mesmo tempo: elas podem coexistir 
na lavoura, tornando o manejo mais complexo devido à diferença de performance 
dos produtos utilizados para cada uma delas;

Biotecnologias não são eficientes nesse controle: esse cenário favorece o 
crescimento populacional de Spodopteras na lavoura.



A questão das 
biotecnologias

Como identificar as espécies 
de Spodopteras

Na cultura da soja, a tecnologia Bt – que insere genes da bactéria Bacillus 
thuringiensis nas plantas, os quais são capazes de produzir proteínas com 
atividade inseticida para várias espécies de lagartas – confere à cultura 
a capacidade de resistir a essas pragas.

Infelizmente, essa tecnologia não apresenta eficiência no controle das 
Spodopteras. Apesar da contribuição que essas biotecnologias trouxeram 
para o manejo de lagartas na soja, seu controle continua sendo necessário, 
principalmente no caso de espécies do gênero Spodoptera. 

Como apresentado, a dificuldade para detectar e reconhecer rapidamente 
as espécies presentes na lavoura prejudica o controle efetivo. Identificá-las 
adequadamente é essencial para que não se tornem ainda mais difíceis de 
controlar ou prejudiquem o bolso do produtor.

Pensando nisso, trouxemos as principais características das três espécies 
de Spodopteras que mais impactam as lavouras de soja no Brasil.

Lagarta-do- 
-cartucho 
(Spodoptera frugiperda)



O que caracteriza a Spodoptera frugiperda é a presença de um “Y” invertido 
no topo da cabeça. Além disso, possui listras claras no dorso e quatro 
pontos pretos no final do abdômen, dispostos como os vértices de um 
quadrado. A praga pode ser de coloração marrom, esverdeada ou preta. 

Ocorre com maior frequência próximo ao período de florescimento e se 
alimenta de folhas, brotações, hastes, vagens e grãos verdes. Na fase inicial, 
ataca a base do caule das plântulas. Uma característica que a difere das 
demais Spodopteras é que ela apresenta hábito canibal.

Inicialmente esverdeada, essa praga adquire coloração escura e faixas 
longitudinais amareladas no dorso conforme se desenvolve. Uma das faixas 
laterais é interrompida por uma mancha escura no tórax, que se assemelha a 
um colar.

A Spodoptera eridania tem alta capacidade de desfolha e pode se alimentar 
diretamente dos grãos no período reprodutivo da soja. Inicialmente, realiza 
uma raspagem das folhas, que evolui para uma destruição completa das 
vagens e dos grãos.

Lagarta-das- 
-folhas 
(Spodoptera eridania)

Lagarta-preta-
-da-soja 
(Spodoptera cosmioides)



Essa lagarta costuma ter coloração preta ou marrom e pode chegar a 4 cm 
de comprimento. No dorso, apresenta listras amareladas que se prolongam 
até a cabeça, além de pontuações douradas ou brancas e triângulos pretos 
distribuídos ao longo das listras.

A Spodoptera cosmioides alimenta-se das vagens na fase reprodutiva da cultura, 
o que danifica os grãos e facilita a entrada de microrganismos. No início do 
ataque, realiza apenas uma raspagem na superfície das folhas – mas, conforme 
se desenvolve, também passa a consumir as vagens e os grãos.

No infográfico abaixo é possível verificar o comportamento comum das 
Spodopteras na lavoura de soja. Confira: 



A forma mais sustentável e eficiente de realizar o controle de pragas é 
adotando as boas práticas do MIP (Manejo Integrado de Pragas), o qual 
engloba diversas estratégias que auxiliam na tomada de decisão. 

O monitoramento da lavoura, por exemplo, é essencial para acompanhar 
os níveis populacionais das pragas e ajuda o produtor a determinar a 
necessidade e o melhor momento para realizar o controle.

Quando atinge o nível de ação recomendada, o agricultor deve realizar o 
controle químico, preferencialmente com produtos de ação rápida e de 
amplo espectro. Uma boa tecnologia de aplicação também é fundamental,
já que as lagartas se escondem, dificultando a aplicação.

A identificação precoce aliada ao manejo com produtos eficientes é uma 
importante estratégia, pois o uso de inseticidas que não apresentam boa 
eficiência contra essas espécies mascara o real cenário sobre a praga e 
aumenta a exposição às lagartas, fazendo com que elas ditem as regras
do jogo.

Agora, os produtores têm uma nova e mais eficiente ferramenta de manejo 
para produzir mais a cada safra: INSTIVO™, o novo inseticida inovador da 
Syngenta. O produto é decisivo no controle das lagartas e foi desenvolvido 
para resolver, de uma vez por todas, a infestação crescente de Spodopteras.

O inseticida combina dois princípios ativos que apresentam performance 
superior e maior período de controle, Clorantraniliprole e Abamectina, em 
formulação de SC (Suspensão Concentrada). Com diferentes modos de 
ação, eles atuam de forma complementar no sistema muscular das lagartas, 
impedindo rapidamente que a praga danifique a lavoura, além de contribuir 
para o manejo antirresistência na cultura.

PARA VIRAR O JOGO 
CONTRA AS SPODOPTERAS, 
INVISTA EM INSTIVO™

Estratégias 
de controle

https://portalsyngenta.com.br/segmentos/inseticidas
https://portalsyngenta.com.br/produtos/instivo


Entre os principais benefícios do novo lagarticida, destacam-se:

A formulação exclusiva à base de água é isenta de solventes, reduzindo o 
risco de fitotoxicidade, fator que impacta a produtividade. Para um manejo 
mais sustentável, também minimiza o contato com insetos benéficos na 
superfície da folha.

Grupos químicos de INSTIVO™

Manejo de todas as espécies de Spodopteras, além de ácaros – como o ácaro- 
-vermelho (Tetranychus desertorum) e o ácaro-rajado (Tetranychus urticae) – e 
outras lagartas, como a Helicoverpa (Helicoverpa armigera), a lagarta-da-soja 
(Anticarsia gemmatalis) e a lagarta falsa-medideira (Chrysodeixis includens);

Longo período de controle, devido à exclusiva formulação OPT;

Rápida absorção e velocidade de ação;

Duplo modo de ação, que colabora para o manejo antirresistência.



Em combinação com o uso de adjuvante, a ação translaminar proporcionada 
pelos componentes de INSTIVO™ promove uma rápida absorção na folha, 
formando um reservatório que colabora para atingir a mais alta performance 
de controle e facilitar o trabalho do sojicultor.

Além de todos esses benefícios, INSTIVO™ é flexível, pois pode ser aplicado 
em diferentes condições de clima, estádios da cultura e em mistura com 
fungicidas e herbicidas.



Confira os resultados que comprovam que INSTIVO™ é a solução definitiva 
para o controle de lagartas na soja!

Ensaios internos realizados pela Syngenta mostram o desempenho de 
INSTIVO™ no controle de Spodoptera frugiperda e de Spodoptera eridania, 
na safra 19/20. O inseticida se mostrou, na esmagadora maioria das vezes, 
mais eficaz que os concorrentes, conforme mostram os gráficos a seguir.

RESULTADOS
DE  INSTIVO™
NA SOJA



O ensaio realizado pela Syngenta demonstrou a alta eficácia de INSTIVO™, 
alcançando o máximo de área foliar, a fim de atingir novos patamares de 
produtividade. Confira!

Uma análise da concentração de ingrediente ativo comparou plantas com 
aplicação de INSTIVO™ e outras sem tratamento, após 24 h e 48 h. Veja o 
resultado.



“Nas últimas duas safras, o inseticida INSTIVO™ tem figurado entre os 
produtos com as maiores eficiências de controle, sendo, dessa forma, 
importante ferramenta para o manejo.”

Dr. Germison Tomquelski, pesquisador Desafios Agro. 

“O produto INSTIVO™ possui duas moléculas que oferecem sinergia para o 
controle de lagartas do gênero Spodoptera, sendo uma opção para o manejo 
de resistência dessas espécies.”

Dr.ª Lucia Vivan, pesquisadora FMT. 

“INSTIVO™ é uma ferramenta importante no manejo de pragas devido à 
excelente sinergia entre as duas moléculas, não somente no controle da 
Spodoptera, como também de outras espécies de lepidópteros-praga.”

Dr. Geraldo Papa, Unesp – Ilha Solteira.

O que os grandes pesquisadores 
estão falando sobre INSTIVO™

SYNGENTA:
INOVAMOS JUNTO
COM VOCÊ
Agora que você já sabe da importância de contar com inseticidas de 
excelência para a cultura da soja, escolha INSTIVO™ para aumentar a 
sanidade da lavoura e obter mais produtividade e rentabilidade.

A Syngenta está sempre inovando ao lado do sojicultor, com o objetivo 
de potencializar os resultados no campo – começando pela sua lavoura! 
Por isso, a empresa investe em pesquisa e inovação para criar soluções 
robustas como INSTIVO™, que compõem o portfólio completo da empresa.

https://portalsyngenta.com.br/portifolio-de-produtos
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