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Resumo: O presente trabalho propõe-se a avaliar a eficácia do controle da Anticarsia gemmatalis na cultura 

de soja com o uso do vírus Baculovirus anticarsia. Objetiva gerar conhecimento quanto à aplicação de novas 

práticas de disseminação dos resultados obtidos por meio da utilização do controle biológico de pragas na 

cultura de soja. Enquadra-se em uma categoria de pesquisa metodológica, realizada por meio de dados 

secundários, como levantamento de dados bibliográficos, baseados nas informações coletadas em pesquisas 

realizadas anteriormente. Utilizou-se o método dedutivo, para explicar o tema aqui estudado por meio de 

análises que partem do geral para o particular, possibilitando uma conclusão coerente. Para que haja sucesso 

na utilização do controle biológico por meio do Baculovirus anticarsia é necessário levar em consideração 

que esse vírus consegue matar apenas a lagarta da espécie Anticarsia gemmatalis, sendo assim, o uso desse 

tipo de controle biológico não é eficaz em outras espécies. 
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Abstract: The present work proposes to evaluate the effectiveness of the control of Anticarsia gemmatalis 

in soybean culture with the use of Baculovirus anticarsia virus. It aims to generate knowledge regarding the 

application of new practices for the dissemination of results obtained through the use of biological pest 

control in soybean crops. It falls into a category of methodological research, carried out through secondary 

data, such as bibliographic data survey, based on the information collected in previous research. The 

deductive method was used to explain the theme studied here through analyzes that start from the general 

to the particular, allowing a coherent conclusion. In order to be successful in the use of biological control 

through Baculovirus anticarsia, it is necessary to take into account that this virus can kill only the caterpillar 

of the species Anticarsia gemmatalis, therefore, the use of this type of biological control is not effective in 

other species. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na cultura da soja, são encontradas diversas espécies de pragas, mas de maneira 

geral, a Anticarsia gemmatalis, popularmente conhecida como a lagarta da soja, é 

considerada como a praga com maior densidade populacional e, portanto, mais prejudicial 

para o desenvolvimento da soja, pois ataca a área foliar da cultura. 

As lagartas são consideradas um dos maiores e principais problemas para a cultura 

da soja quando o assunto é controle de pragas. As lagartas possuem uma vastíssima 

diversidade que até mesmo as novas plantas transgênicas são incapazes de combater todas 

as pragas de uma única vez. 

Em razão da nova mentalidade acerca da manutenção da qualidade do meio 

ambiente, bem como da segurança humana, diversos métodos para inibir o 

desenvolvimento de insetos e pragas têm sido fonte de preocupação da sociedade e objeto 

de estudo de diversos pesquisadores. 

Sendo assim, é de suma importância encontrar um sistema de produção agrícola que 

contemple a sustentabilidade do meio ambiente e que ainda promova a biodiversidade 

do ecossistema agropecuário. 

Nesse sentido, dispõe: 

 
Devido à conscientização sobre a necessidade de manutenção da qualidade 

ambiental e segurança da saúde humana, os métodos de supressão de insetos- 

praga têm sido fonte de preocupação da sociedade. Neste contexto, é 

necessário buscar um sistema de produção agrícola que contemple a 

sustentabilidade ambiental e que promova a biodiversidade no 

agroecossistema. (SIMONATO; GRIGOLLI; OLIVEIRA, 2014). 

 

O controle biológico da lagarta é uma ferramenta muito utilizada no mundo todo. 

No Brasil foi amplamente utilizada nas décadas de 80 e 90, utilizando-se o Baculovirus 

anticarsia, que consiste na utilização de um inimigo natural da praga, um predador ou um 

parasita, para controlar uma ou várias espécies de pragas no cultivo de interesse do 

agricultor. 

Existem diversos agentes que agem realizando o controle natural da praga da soja, 

atuando por meio do controle biológico da cultura da soja. Dentre as diversas técnicas 

existentes para o controle biológico, destaca-se a doença preta, doença causada pelo vírus 

Baculovirus anticarsia, que ocorre naturalmente em diversas regiões do país. 

Esse vírus é pertencente ao grupo de vírus chamado Baculovirus, um dos grupos 

mais considerados como os mais importantes nos ataques a insetos. 



De acordo com BURGES et. al (1980), esse tipo de vírus não afeta os seres humanos 

e não consegue se desenvolver em outros seres vertebrados, plantas, microrganismos e 

animais invertebrados não artrópodes. 

Existem relatos de diversos pesquisadores, como ALLEN; KNELL (1977), 

CARNER; TURNIPSEED (1977) e KLEIN; PODOLER (1978), onde eles destacam a 

grande segurança e eficiência desse tipo vírus, bem como o enorme potencial para o uso 

do Baculovirus como inseticida biológico. 

MOSCARDI (1987), apresenta detalhadamente a utilização do Baculovirus 

anticarsia no controle da lagarta da soja, sendo ainda considerado o maior programa de 

controle biológico aplicado de pragas do Brasil. 

Tendo em vista que a Anticarsia gemmatalis é uma praga que possui um enorme 

potencial para causar diversos danos e prejuízos nas culturas da soja, é de suma 

importância obter o conhecimento necessário sobre o controle biológico dessa praga a 

fim de garantir maior precisão e efetividade, a fim de garantir que haja cada vez menos 

perdas na cultura da soja, evitando problemas econômicos e financeiros. 

Com a ação da Anticarsia gemmatalis no sistema produtivo da soja, é necessário 

que sejam implementadas medidas de controle sustentáveis que sejam capazes de manter 

o equilíbrio com os agentes de controle biológico natural para a obtenção de resultados 

melhores e eficazes. Assim, temos como objetivo avaliar a eficácia do controle da 

Anticarsia gemmatalis na cultura de soja com o uso do vírus Baculovirus anticarsia. 

 
1.1 Material e Métodos 

Esse artigo tem o propósito de gerar conhecimento quanto à aplicação de novas 

práticas destinadas à disseminação dos resultados obtidos por meio da utilização do 

controle biológico de pragas na cultura de soja. 

Enquadra-se em uma categoria de pesquisa metodológica, realizada por meio de 

dados secundários, como levantamento de dados bibliográficos, baseados nas 

informações coletadas em pesquisas já realizadas anteriormente. Utilizou-se o método 

dedutivo, com a finalidade de explicar o tema aqui estudado por meio de análises que 

partem do geral para o particular, com o intuito de possibilitar uma conclusão coerente. 



2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Os sistemas de cultura de soja são muito propícios para o uso do controle biológico 

como meio para combater as pragas, tendo em vista que, nesse tipo de cultura, o uso de 

produtos químicos pode se tornar menos frequente. 

 
A lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis), na maioria das regiões, é o 

principal inseto causador de danos para o sojicultor, exigindo atenção e 

controle rápido para não causar prejuízos econômicos. Devido a esta 

preocupação, a Embrapa Soja, em parceria com outras cooperativas, 

desenvolveu um programa para utilização de um vírus de poliedrose nuclear 

da lagarta-da-soja (VNPAg). (SAVIO; PINNOTI. 2008) 

 

A utilização do controle biológico na cultura da soja tem se mostrando uma 

ferramenta extremamente importante quando o assunto é reduzir o uso de produtos 

químicos nas plantações. Entretanto, é de suma importância ressaltar que o controle de 

pragas por meio de agentes naturais requer muito estudo e esforços por parte dos 

agricultores a fim de conhecer os inimigos naturais de determinada praga, bem como os 

impactos que poderão ser ocasionados. 

É de notório conhecimento que a cultura da soja abriga um número elevado de 

espécies de insetos, no entanto alguns causam prejuízos às culturas e ainda são 

considerados como espécies de pragas-chave. Existem diversas espécies de inimigos 

naturais que podem auxiliar de maneira efetiva no controle e combate às pragas. 

A Embrapa Soja foi a primeira instituição brasileira destinada a pesquisas a utilizar 

vírus com a finalidade de controlar, de forma natural, a ação de determinadas pragas em 

lavouras. O uso do vírus Baculovirus anticarsia ocorreu na década de 80 a fim de 

controlar o avanço da lagarta da soja Anticarsia gemmatalis sem que houvesse algum tipo 

de risco para a saúde humana bem como para o meio ambiente. 

Na época, o controle biológico foi utilizado em aproximadamente 1 milhão de 

hectares de soja em todo o país. Optando pelo controle biológico utilizando-se o 

Baculovirus anticarsia, previne o uso de 1,2 milhão de litros de inseticidas nas lavouras 

de todo o Brasil anualmente (SOUZA, 2001). 

O ciclo para utilização do vírus Baculovirus anticarsia se inicia com a ingestão de 

poliedros do vírus que estão presentes nas superfícies das folhas pelo inseto. Durante o 

período de infecção, o inseto fica debilitado e acaba perdendo sua capacidade de se 

movimentar e se alimentar, adotando o comportamento de se descolar até as partes 

superiores da planta infectada, oportunidade em que vem à óbito após cinco a oito dias 

de infecção, de modo que adquire descoloração do corpo, com aspecto esbranquiçado 



em relação à lagarta sadia da mesma espécie, conforme demostrado. (MOSCARDI et 

al., 2002). 

 
Figura 1: Lagarta morta por Baculovirus anticarsia. 

 

Fonte: 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONT000g0gza9sb02wx5ok026zxpgsx7fgi4 

 

Esse tipo de vírus atua sobre a lagarta da soja somente quando ingerido pela lagarta, 

não possui nenhum tipo de feito em outras fases da lagarta, como ovo, pupa ou adulto. 

Nos primeiros dias após a morte da lagarta, onde ela apresenta o corpo flácido e sem cor, 

seu corpo não se rompe com facilidade. Após alguns dias, a lagarta mudará de cor 

gradativamente até ficar com a cor preta, momento em que o seu rompimento acontece 

de maneira natural, liberando grande quantidade de poliedros sobre as demais folhas, 

servindo de fonte de inóculo para outras lagartas. 

Grande parte desses poliedros que saem do inseto morto se acumula na camada 

superficial do solo, onde o vírus consegue permanecer por mais um ano, de modo que 

ainda servirá como inóculo para produzir outras infecções naturais na próxima safra. 

(NOHATTO et al., 2010). 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONT000g0gza9sb02wx5ok026zxpgsx7fgi4.html


Esse tipo de produto é utilizando em uma formulação em pó, que possui tecnologia 

desenvolvida pela Embrapa Soja, sendo comercializada por diversas empresas em todo o 

Brasil. 

É ainda possível que seja realizada a produção caseira do vírus. Nestes casos, deverá 

ser realizada a coleta de algumas lagartas mortas pelo vírus na lavoura. Essas lagartas que 

foram recolhidas deverão ser congeladas até o efetivo momento do seu uso, que deve 

ocorrer imediatamente após o descongelamento. 

Recomenda-se, para a produção de 20 gramas do inseticida natural, a utilização de 

50 a 70 lagartas de tamanho grande, que deverão ser coletadas entre o período de 7 a 10 

dias após a aplicação do Baculovirus anticarsia na lavoura. 

De acordo com a explicação de GIANI (2011), no momento da aplicação, as 

lagartas que estavam congeladas devem ser maceradas e filtradas, e posteriormente 

diluídas em 200 litros de água (volume recomendado para esse tipo de aplicação). 

Após a aplicação do produto na lavoura, levará de 7 a 9 dias para iniciar a 

mortalidade das lagartas. Ainda de acordo com o mesmo pesquisador, a pulverização do 

inseticida na lavoura pode ser realizada com o pulverizador de barra, canhão e ainda com 

a utilização de avião. 

Independente do tipo de pulverização, é necessário sempre analisar se a aplicação 

está garantindo uma boa cobertura das plantas, que pode haver variação conforme o 

estágio em a lavoura se encontra, devendo ser realizados ajustes, caso necessário. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notável que haja vasto conhecimento gerado por meio do controle biológico de 

pragas da soja, principalmente pelos programas realizados nas décadas de 80 e 90, que 

foram conduzidos pela Embrapa Soja juntamente com as parcerias criadas para tal 

finalidade. 

Tais estudos demonstram que tal tipo de controle foi extremamente eficiente à 

época, de modo que o seu uso em escala comercial era extremamente viável. 

Para que haja sucesso na utilização do controle biológico por meio do vírus 

Baculovirus anticarsia é necessário levar em consideração que esse vírus consegue matar 

apenas a lagarta da espécie Anticarsia gemmatalis, sendo assim, o uso desse tipo de 

controle biológico não é eficaz em outras espécies de lagartas. 

A utilização do Baculovirus anticarsia não deve ser realizada quando a desfolha 

gerada pela ação da lagarta já tiver atingido 30% (trinta por cento) da lavoura até o final 



de floração ou 15% (quinze por cento) a partir do início do desenvolvimento das vagens. 

Também não deve ser utilizado quando tiver lagartas no início do desenvolvimento da 

cultura da soja associados ao período de seca. 

Nas condições desfavoráveis mencionadas, caso haja aplicação isolada do 

Baculovirus anticarsia, pode ser utilizado produtos à base Bacillus thuringiensis (Bt) ou 

ainda mistura de dose reduzida desta bactéria com o Baculovirus anticarsia. 
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