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RESUMO 

 

TELLES, Aline Mara dos Santos. O Uso de Modelos Matemáticos como Ferramenta 

para Avaliar a Distribuição Espacial de Insetos-Praga da Cultura da Soja no Estado do 

Paraná. 50 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia (Área de Concentração: Produção Vegetal), Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Pato Branco, 2017. 

Glycine max (L.) Merrill é uma das principais culturas agrícolas do país e integra um 

conjunto de atividades agrícolas com maior evidência no mercado mundial. Este 

trabalho objetiva determinar através de modelos em quais regiões do Estado 

Chrysodeixis includens Walker, 1858 (Lepidoptera: Erebidae), Anticarsia gemmatalis 

Hübner, 1818 (Lepidoptera: Erebidae), Euschistus heros Fabricius, 1794 (Hemiptera: 

Pentatomidae) e Nezara viridula Lineaus, 1758 (Hemiptera: Pentatomidae) tem maior 

ocorrência, bem como analisar possíveis influências sobre uma mudança na distribuição 

populacional. Foram obtidos dados oficiais relativos ao número de receitas agronômicas 

emitidas para cada município quanto aos principais alvos biológicos, classificação dos 

principais produtos utilizados e ingredientes ativos mais utilizados, através da Agência 

de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), referentes à cultura da soja das safras 

2014/2015 e 2015/2016. Com auxílio do aplicativo Google Earth™, coletaram-se as 

coordenadas geográficas (latitude e longitude), no formato UTM, de cada município. 

Foram calculados os percentuais de receitas emitidas (RE) de cada município, após a 

organização dos dados iniciou-se a manipulação destes no programa Quantum Gis® 

2.16. Na seqüência, realizou-se o cálculo do percentual do número de RE por 

classificação dos produtos utilizados e dos ingredientes ativos, ambos para as safras 

2014/15 e 2015/16. A partir do relatório das informações recebidas por meio do Sistema 

de Controle do Comércio e Uso de Agrotóxicos no Estado do Paraná (SIAGRO), foi 

possível calcular o volume em toneladas de inseticida comercializado e o volume para 

os ingredientes ativos com maior número de RE das safras 2014/15 e 2015/16. Foram 

cruzadas informações de número de RE por município e a área plantada em hectares, 

descrita em percentual, servindo de apoio para uma possível justificativa da distribuição 

dos insetos-praga estudados. A análise da distribuição das principais pragas da soja, 

através da emissão dos receituários agronômicos, demonstra ser uma ferramenta capaz 

de estimar a amplitude dessa distribuição. Observou-se que a região Oeste do Paraná 

teve os maiores índices de emissão de receituários agronômicos emitidos para o controle 

de A. gemmatalis, C. includens, E. heros e N. viridula nas duas safras (2014/15 e 

2015/16). No entanto, não foi possível afirmar que houve mudanças na distribuição da 

população desses insetos-praga devido ao uso dos inseticidas aplicados, pois, os dados 

obtidos não sustentam essa afirmação. Sendo assim, são necessários estudos mais 

centralizados e com dados mais detalhados para afirmar as possíveis causas nas 

diferenças de distribuição dos insetos-praga. A técnica de modelagem e o uso de 

programas geoestatísticos, constitui uma alternativa potencial para a implementação de 

protocolos de controle, consequentemente reduzindo os impactos ambientais gerados 

pela aplicação excessiva e em períodos inadequados dos agrotóxicos. 

 

Palavras-Chave: Pragas Agrícolas. Incidência. Mapeamento. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

TELLES, Aline Mara dos Santos. The Use of Mathematical Models as a Tool to 

Evaluate the Spatial Distribution of Insects-Prague of Soybean Culture in the State of 

Paraná. 50 f. Dissertation (Masters in Agronomy) – Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia (Concentration Area: Produção vegetal), Federal University of Technology - 

Paraná. Pato Branco, 2017. 

Glycine max (L.) Merrill is one of the main agricultural crops of the country and it 

integrates a set of agricultural activities with more evidence in the world market. This 

work aims to determine through models in which regions of the State Chrysodeixis 

includens Walker, 1858 (Lepidoptera: Erebidae), Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 

(Lepidoptera: Erebidae), Euschistus heros Fabricius, 1794 (Hemiptera: Pentatomidae) 

and Nezara viridula Lineaus, 1758 (Hemiptera: Pentatomidae) has a higher occurrence, 

as well as to analyze possible influences on a change in the population distribution. 

Official data were obtained regarding the number of agronomic recipes issued for each 

municipality regarding the main biological targets, classification of the main products 

used and active ingredients most used, through the Agência de Defesa Agropecuária do 

Paraná (ADAPAR), regarding the crop of soybeans 2014/2015 and 2015/2016. Using 

the Google Earth ™ application, the geographic coordinates (latitude and longitude) in 

the UTM format of each municipality were collected. The percentages of revenues 

generated (RE) of each municipality were calculated, after the organization of the data 

the manipulation of these data was initiated in the program Quantum Gis® 2.16. 

Subsequently, the percentage of RE numbers was calculated by classification of the 

products used and the active ingredients, both for the 2014/15 and 2015/16 crops. Based 

on the information received through the Sistema de Controle do Comércio e Uso de 

Agrotóxicos no Estado do Paraná (SIAGRO), it was possible to calculate the volume in 

tons of commercialized insecticide and the volume for the active ingredients with the 

highest number of RE 2014/15 and 2015/16 crops. Information on RE numbers per 

municipality was cross-referenced and the area planted in hectares, described as a 

percentage, was used to support a possible justification for the distribution of the pest 

insects studied. The analysis of the distribution of the main pests of the soybean, 

through the emission of the agronomic prescriptions, proves to be a tool capable of 

estimating the amplitude of this distribution. It was observed that the western region of 

Paraná had the highest rates of emission of agronomic prescriptions issued for the 

control of A. gemmatalis, C. includens, E. heros and N. viridula in the two harvests 

(2014/15 and 2015/16) . However, it was not possible to affirm that there were changes 

in the population distribution of these insect pests due to the use of applied insecticides, 

because the data obtained do not support this assertion. Therefore, more centralized 

studies and more detailed data are needed to ascertain the possible causes in the 

distribution differences of the pest insects. The modeling technique and the use of 

geostatistical programs constitute a potential alternative for the implementation of 

control protocols, consequently reducing the environmental impacts generated by 

excessive application and inadequate periods of pesticides. 

Keywords: Agricultural Pests. Incidence. Mapping 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A soja (Glycine max(L.) Merrill) é considerada uma das principais culturas 

agrícolas no mundo. No Brasil, esta oleaginosa é a cultura agrícola mais plantada 

atualmente, o que faz dela fundamental para a economia brasileira. Em seu sexto 

levantamento da safra de grãos no país, realizado no mês de março de 2017, a 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), estima que a soja alcance uma 

produção de 107,61 milhões de toneladas na safra 2016/2017 (CONAB, 2017). 

O território paranaense é obtentor do segundo lugar em maior produção da soja 

no país, sendo detentor de 17,1 milhões de toneladas na safra 2014/15, representando 

17,8% da produção brasileira. Em 2015, no Paraná, a soja foi plantada em 5,2 milhões 

de hectares, número esse que representa 52,8% da área de cultivo de grãos do estado 

(IBGE, 2015).  

A cadeia produtiva da soja é composta pela maioria dos municípios paranaenses, 

o que compõea base econômica. Devido tal importância da cadeia produtiva da soja, 

ressalta-se que a sustentabilidade econômica dessa larga escala de produção deve ser 

uma preocupação comum a toda sociedade (CONTE et al., 2014). 

Entre os anos de 2010 e 2015, a área de produção de soja no Paraná manteve-se 

próxima a estabilidade. No entanto, nos últimos 15 anos que antecederam, os custos de 

produção da soja triplicaram, colocando em cheque a sustentabilidade econômica da 

cultura. Vários aspectos têm auxiliado esse aumento, com destaque para os problemas 

com pragas, doenças e plantas daninhas, exigindo maior uso de agrotóxicos (DERAL, 

2015). 

Além de ser uma das culturas destaque entre as commodities produzidas 

mundialmente, a soja integra um conjunto de atividades agrícolas com maior evidência 

no mercado mundial. É consideravelmente de importância global, possuindo ampla 

demanda e relevância no mercado internacional. Comumente, as commodities são 

cíclicas, ou seja, a produção é incentivada ou desmotivada de acordo com o preço 

(NEHMI, 2012). 

A cultura da soja abrigadiversos insetos, dentre eles, alguns podem causar graves 

danos à cultura e são apontados como pragas principais. Outros, no entanto, são 

classificados como pragas secundárias, já que ocorrem em menor abundância e apenas 
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em determinadas condições podem vir a causar danos econômicos. Um terceiro grupo 

representa os insetos benéficos, os quais, algumas espéciesse alimentam dos insetos-

pragas e, deste modo, atuam como agentes de controle natural (BORKERT et al., 1994). 

Dentre os insetos-praga, pode-se destacar a lagarta-da-soja, Anticarsia 

gemmatalisHübner, 1818 (Lepidoptera: Erebidae). O adulto desse inseto é uma 

mariposa de cor marrom-acinzentada, possui 40 mm de envergadura e durante o dia são 

facilmente encontradas na base das plantas. As fêmeas põem seus ovos durante a noite, 

sendo comumente encontrados de maneira individual e na face inferior das folhas, mas, 

podem ser encontrados também nos pecíolos e ramos da soja, possuindo cor verde. Com 

cerca de 5 dias as lagartas eclodem e iniciam a alimentação com as folhas da planta. As 

lagartas tem sua coloração variando do verde ao preto, com 5 linhas longitudinais 

brancas em seu corpo. Possuidora de 4 pares de pernas falsas, ao menor toque na planta 

as lagartas caem no chão. São ágeis e em seus ínstares iniciais são facilmente 

confundidas com a lagartafalsa-medideira devido sua locomoção ser semelhante a medir 

palmos (GALLO et al., 2002). 

Outra lagarta que causa danos à cultura da soja é Chrysodeixis includens Walker, 

1858 (Lepidoptera: Erebidae), também conhecida como falsa-medideira, nome atribuído 

pelo fato de se deslocar como se estivesse medindo palmos. São lagartas de cor verde-

clara com listras longitudinais brancas e pontuações pretas. Sua fase larval prolonga-se 

entre 14 a 20 dias. Quando encontra-se em estádio larval final, atinge de 40 a 45 mm de 

comprimento. Sua fase de pupa dá-se sob uma teiaconstruída ainda na fase larva na face 

abaxial das folhas. A falsa-medideira pode ser facilmente confundida com Rachiplusia 

nuGuenée, 1852 (Lepidoptera: Erebidae), frequentemente encontrada no Sul do País. 

No entanto, diferentemente de R. nu,  C. includens apresenta a face interna de suas 

mandíbulas com dois dentes (MOSCARDI et al., 2012). 

Além do ataque de lagartas desfolhadoras a soja pode ser acometida por 

percevejos, podendo-se destacar Euschistus heros Fabricius, 1794 (Hemiptera: 

Pentatomidae). Esse percevejo se faz presente em sua maioria em várias regiões do 

Brasil, mostrando-se de maior importância nas regiões com temperaturas mais altas 

(CORRÊA–FERREIRA; PANIZZI, 1999).  

Euschistusheros é avaliado como um inseto-praga chave na cultura da soj,a 

sendo bem adaptado as regiões mais quentes. Possui maior abundância do Norte do 

Paraná ao Centro Oeste do Brasil (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). Quando esse 

percevejo se alimenta dos grãos e vagens de soja, essas se tornam chochas e enrugadas, 
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diminuindo a produção e consequentemente a qualidade das sementes. Essa praga pode 

gerar perdas econômicas de cerca de 30% da produção quando não forem tomadas 

medidas de controle (VIVAN & DEGRANDE, 2011). 

Já Nezara viridula Lineaus, 1758 (Hemíptera: Pentatomidae), é um percevejo 

que está distribuído mundialmente, sendo possuidor de uma elevada polifagia, podendo 

se alimentar diversas plantas silvestres e cultivadas (GONZÁLEZ et al., 2011; 

MUSOLIN, 2012). Das diversas culturas plantadas, a soja é uma das preferidas e 

hospedeira principal de N. viridula (MUSOLIN, 2012; SOUZA et al., 2013). Após a 

colheita N. viridula se transfere para plantas hospedeiras, buscando abrigo e alimento 

(PANIZZI, 2000). Isso acontece como uma forma de sobreviver e se reproduzir durante 

o período em que a soja não está disponível (PANIZZI, 1997).  

Em qualquer que seja a cultura agrícola, as pragas devem ser monitoradas com 

métodos e ferramentas apropriadas para definir as suas populações. O monitoramento 

constante dos insetos é importante para a tomada de decisão sobre qual a época exata 

para se realizar o controle em relação ao nível de dano econômico.  Diante desse 

argumento, o Manejo Integrado de Pragas (MIP), o qual é definido por um sistema de 

decisões para a utilização de táticas de controle, podendo ser isoladas ou associadas de 

forma harmônica em um estratégia de manejo, a qual leva em consideração o impacto 

nos produtores bem como na sociedade e ambiente (KOGAN, 1998).É necessário se 

estabelecer níveis de controle antes de se iniciar o tratamento com medidas diretas 

(utilização de produtos biológicos, liberação de inimigos naturais e em últimos casos a 

aplicação de produtos químicos). Em casos nas quais medidas de proteção indireta da 

cultura (rotação de culturas, cultivares resistentes, preparo do solo, quarentena, 

eliminação de restos culturais entre outros), não forem satisfatórias para prevenir o 

ataque das pragas, havendo a necessidade de intervenção com medidas diretas, essas 

carecem oferecer o mínimo impacto na saúde humana, organismos não-alvo e no 

ambiente (DEGRANDE & VIVAN, 2009). 

Nos últimos anos o Brasil vem subindo no ranking de maior consumidor de 

agrotóxicos no mundo, onde, na soja em média, o número de aplicações é maior que o 

dobro em relação há cinco anos (PAVAN, 2014). Em sistemas de produção em que a 

utilização de agrotóxicos é elevada, a tendência é haver a redução da diversidade 

biológica e o risco de aumento de pragas. Em virtude disso, o ataque de pragas-chave 

em soja tem se tornado intenso (BUENO et al., 2011; GUEDES et al., 2012; VIVAN, 

2012), além do fato de que, as populações desenvolvem resistência a determinados 
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inseticidas (SOSA-GÓMEZ; SILVA, 2010; SOSA-GÓMEZ; OMOTO, 2012) e as 

pragas secundárias apresentarem maior ocorrência (CZEPAK; ALBERNAZ, 2015; 

ROGGIA, 2015), fazendo com que ocorraum aumento na demanda do uso inseticidas 

para o seu controle. 

É de fundamental importância ressaltar que todos os agrotóxicos utilizados para 

controlar essas pragas devem atender aos quesitos básicos do conceito de boas práticas 

agrícolas. Deve-se observar se os produtos são adequados para o alvo, atender a dose 

recomendada pelo fabricante e satisfazer ao intervalo correto de aplicação. Além desses 

fatores preponderantes devem ser analisadas as toxicidades dos produtos para o homem, 

a seletividade aos inimigos naturais e outros organismos, o potencial de poluição para o 

ambiente, sua persistência no solo, água, ar entre outros e a capacidade de desenvolver 

resistência ao alvo (DEGRANDE & VIVAN, 2009). 

O fato da expansão do cultivo das plantações de soja vem colaborando para o 

crescente uso de inseticidas, esses que por sua vez podem provocar impactos ambientais 

e sociais significativos, afetando a sustentabilidade da cultura. O MIP ainda continua 

sendo uma das maneiras mais viáveis do sojicultor garantir boa produtividade unida à 

sustentabilidade ambiental (HOFFMANN-CAMPO et al., 2012; CORRÊA-FERREIRA 

et al., 2013;CONTE et al., 2014). 

Com o uso do MIP, a lavoura é monitorada semanal, além de que os 

agrotóxicose os agentes de controle biológico devem ser utilizados apenas como última 

e inevitável solução para o problema. No processo de tomada de decisão sobre a real 

necessidade de controle, deve-se levar em consideração a espécie de praga e sua 

densidade populacional na lavoura, além de fatores climáticos, desenvolvimento da 

cultura, habilidade da planta de admitir a injúria, bem como a presença e atuação de 

agentes de controle biológico (CONTE et al., 2014). 

Diante das mudanças que ocorreram no panorama agrícola, o MIP tem sido 

invariavelmente aprimorado buscando ajustar-se ao progresso da cultura da soja. 

Estudos demonstram a harmonia do MIP com os novos sistemas de produtividade da 

soja, um exemplo disso seriam as cultivares com crescimento indeterminado, o menor 

índice de área foliar, semeadura antecipada e cultivares de ciclo curto (BUENO, et al. 

2010; BATISTELA et al., 2012; CORRÊA-FERREIRA et al., 2013; CONTE et al., 

2014).  

Visto a necessidade de maiores estudos sobre o uso de modelos matemáticos 

como ferramenta para avaliar a distribuição espacial da lagarta-da-soja (A.gemmatalis), 
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falsa-medideira (C.includens), percevejo-marrom (E.heros) e do percevejo-verde-da-

soja (N.viridula), no estado do Paraná, principais pragas da cultura da soja, este trabalho 

objetiva determinar através de modelos em quais regiões do Estado esses insetos tem 

maior ocorrência, bem como analisar possíveis influências sobre uma  mudança na 

distribuição da população, baseando-se na emissão de receituários agronômicos no 

estado. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 CULTURA DA SOJA 

 

 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma das culturas agrícolas com grande 

destaque no mercado econômico mundial. Aexpansão da produção em função do 

mercado esta relacionada ao fato do grão apresentar alto teor proteico, sendo utilizado 

tanto para a alimentação humana quantopara a alimentação animal, servir como fonte de 

matéria prima para a produção de biocombustíveis, além de seu cultivo ser praticamente 

todo mecanizado e automatizado, com vasta oferta de tecnologias de produção, 

facilitando a ampliação da área e da produção (HIRAKURI & LAZZAROTTO, 2014). 

A soja é considerada a mais importante commoditie no mercado internacional. 

Isso só foi possível devido ao desenvolvimento e adaptabilidade da planta, além dos 

produtos que podem ser derivados da mesma e substituição do uso de gorduras animais 

pelo óleo vegetal. Outro aspecto a ser ressaltado é que, a soja deve seu substancial 

crescimento no século XX ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, considerando 

que sem este, provavelmente ainda estaria confinada a China (FEDERIZZI, 2010).  

Sua cadeia de produção pode ser denominada como agroindustrial, na qual, antes 

mesmo de se iniciar a produção se faz essencial à definição de um setor de insumos, 

máquinas e implementos agrícolas para o sucesso e viabilidade para o setor 

(WORKSHOP, 2015).  

 Com relação à produção brasileira da soja, na safra 2015/2016, houve atraso no 

plantio em diversos estados, além de que, houve o fenômeno chamado veranico em 
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diversas regiões do país, o que impactou na quantidade média produzida, tornando-se 

inferior à safra passada (2014/15) (CONAB, 2016). Mesmo com um aumento da área 

plantada com soja, a safra 2015/16, que foi estimada em 95,6 milhões de toneladas, 

essa, foi inferior em 0,7% em relação à safra 2014/15. A soja compreende 57% da área 

cultivada do país, sendo a principal responsável pelo aumento de área plantada 

(BRASIL, 2016).  

No Estado do Paraná a colheita da safra 2015/16 obteve uma produção  inferiorà 

safra 2014/15. Na região sudeste do estado, essa queda de produção foi motivada devido 

à pressão de doenças fúngicas e ao veranico de abril (CONAB, 2016). O último 

levantamento realizado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná 

(SEAB) e Departamento de Economia Rural (DERAL), relativo à comparação de safras 

(área cultivada e produção) por núcleo regional para as safras 2015/16 e 2016/17 

(Tabela 1), possibilitou o acompanhamento das safras de grão do estado. Além do 

avanço da área plantada entre as safras, este levantamento também confirma o aumento 

da produção (SEAB; DERAL, 2017). 

 

Tabela 1 – Dados comparativos de área plantada (ha) e produção (ton.) da soja no estado do 

Paraná, referentes às safras de 2014/15, 2015/16 e 2016/17. 

Região Área (ha) 

2014/15 

Produção 

(ton.)2014/15 

Área (ha) 

2015/16 

Produção 

(ton.)2015/16 

Área(ha) 

2016/17 

Produção 

(ton.)2016/17 

Centro-Oeste 629.500 2.077.350 669.474 2.098.800 665.000 2.426.485 

Noroeste 202.096 633.347 173.563 525.664 187.402 587.355 

Norte 1.442.701 4.629.188 1.476.772 3.944.780 1.495.752 5.084.047 

Oeste 1.012.489 3.489.159 1.032.870 3.564.355 1.029.740 3.891.853 

Sudoeste 552.670 1.826.788 584.200 1.932.893 564.425 2.048.725 

Sul 1.267.045 4.301.209 1.340.055 4.458.979 1.304.305 4.575.466 

Fonte: SEAB; DERAL, 2017.  

 

Em janeiro de 2017 a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) estimou que as 

exportações dos grãosda soja brasileiraficarão próximas a 3,59 milhões de toneladas. 

Esse valor é 72% maior que a exportação do mês de fevereiro de 2016, mas, ainda está 

dentro da estimativa para a safra atual. As exportações de soja em grão para a safra atual 

(2016/17) são estimadas pela CONAB em 59 milhões de toneladas, isso porque houve 

um aumento na importação mundial como um todo, influenciada pelas exportações 

americanas (CONAB, 2017). 
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2.2 PRINCIPAIS INSETOS-PRAGA DA CULTURA DA SOJA 

 

 

Fatores abióticos e bióticos podem afetar de forma negativa a quantidade 

produzida pela cultura da soja, bem como, a qualidade da produção. Entre os fatores 

bióticos destacam-se os insetos-praga, que podem gerar danos econômicos. A soja pode 

ser acometida por insetos-praga desde a germinação de suas sementes e emergência das 

plântulas, até a colheita (ÁVILA et al.,2014). 

Com a expansão das fronteiras agrícolas da soja, observou-se um aumento na 

ocorrência de insetos-praga que anteriormente não eram encontrados em certos nichos 

(plântulas, hastes, frutos). Esses organismos acabaram se adaptando a soja e 

abandonando seus hospedeiros anteriores, assim surgindo como novos insetos-praga na 

cultura (HOFFMANN-CAMPO et al., 2012). 

 

 

2.2.1 Lagartas Desfolhadoras da Soja 

 

 

Em meio aos insetos que provocam a desfolha na soja, as lagartas e os 

coleópteros são os mais relevantes. Entre as lagartas pode-se ressaltar A. gemmatalis 

Hübner, 1818 (Lepidoptera: Erebidae) e C. includens Walker, 1858 (Lepidoptera: 

Erebidae) por sua presença frequente nas regiões do país onde se é possível cultivara a 

soja (MOSCARDI et al., 2012). 

Quando A. gemmatalis encontra-se em seus primeiros instares chegam a medir 

de 3 a 9 mm e possuem dois pares de falsas pernas no abdômen. É facilmente 

confundida com a falsa-medideira devido sua forma de locomoção, “medindo palmos”. 

Nos dois primeiros instares as lagartas raspam as folhas de soja para se alimentar, mas, 

as perfurações nas folhas são ocasionadasapenas a partir do 3º instar. O consumo foliar 

por lagarta pode ser de 100 a 150 cm² por indivíduo, sendo que o maior consumo de 

folhas da soja se dá a partir do 4º ao 6º ínstar (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

 As lagartas de A. gemmatalis são de fácil identificação, sendo encontradas na cor 

verde até o preto, possuem linhas longitudinais brancas em seu dorso e podem atingir 

até 40 mm de comprimento. Ao final de seu estádio larval sessa sua alimentação e inicia 
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sua fase de pré-pupa, sendo que a fase de pupa se dá a pequenas profundidades no solo. 

A fase de pupa se prolonga de 9 a 10 dias, quando emergem as mariposas (MOSCARDI 

et al., 2012). 

 Após emergirem, as mariposas fazem voos curtos e orientados depoisdo pôr do 

sol, buscando parceiros para o acasalamento e plantas para ovipositar seus ovos. 

Durante esse voo há a liberação de feromônios sexuais que auxiliam na orientação e 

localização das fêmeas pelos machos (LEPPLA et al., 1987; HEATH et al., 1988). 

 Os ovos de A. gemmatalis têm um diâmetro de 0,6 mm, inicialmente variam as 

tonalidades de mais esbranquiçadas a verde-claro, sendo a identificação destes, 

dificultosa devido à mistura de sua coloração com o verde das folhas. Somente com o 

crescimento do embrião que essa coloração modifica, variando do cinza ou rosa ao 

marrom-avermelhado (SOSA-GÓMEZ et al., 2010). Esses ovos podem ser encontrados 

isolados face abaxial das folhas, caule, ramos e pecíolos das plantas de soja 

(HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

 A sobrevivência desse inseto-praga está ligada a temperatura que está exposto. 

Além disso, sua distribuição esta relacionada com a capacidade das plantas que são suas 

hospedeiras se desenvolverem nas mesmas temperaturas (SOSA-GÓMEZ et al., 2010). 

 Em países como o Brasil, com flora variada, diversas espécies de plantas 

hospedeiras de A. gemmatalis são ofertadas no decorrer de todo o ano, servindoassim 

como fonte de alimento e possibilitando a sobrevivência desse inseto-praga e sua 

permanência entre uma safra e outra (MOSCARDI et al., 2012). 

 Outro inseto-praga que ocorre na cultura da soja é Chrysodeixis includens, que 

pode ocorrer isoladamente ou juntamente com a A. gemmatalis. Os ovos da lagarta 

falsa-medideira tem um diâmetro médio de 0,5 mm, e são de coloração variando entre 

creme-claro e marrom-claroquando se aproxima de sua eclosão (HOFFMANN-CAMPO 

et al., 2000). 

 Após ocorrer a eclosão dos ovos, as lagartas apresentam uma coloração verde-

clara com listras longitudinais brancas e pontuações pretas. Esses insetos-praga podem 

chegar a 45 mm de comprimento quando se aproxima do seu último estádio larval 

(MOSCARDI et al., 2012).  

 Chrysodeixis includens é chamada de falsa-medideira devido a forma que se 

move, como se estivesse “medindo palmos”. Isso se dá pelo fato de possuírem apenas 

dois pares de falsas pernas, localizadas no abdômen (HOFFMANN-CAMPO et al., 

2000). Seu estágio larval pode perdurar por aproximadamente 15 dias, podendo 
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consumir cerca de 200 cm² de folhas da planta de soja nesse período (MOSCARDI et 

al., 2012). 

 Quando atinge a fase de pupa o inseto constrói uma espécie de teia, 

normalmente na face abaxial das folhas da planta de soja, então, permanecem nesse 

estado até que ocorra a emergência do adulto, que possui uma coloração marrom-

acinzentada (MOSCARDI et al., 2012). 

 Normalmente o acasalamento desses insetos ocorre a noite, e seus ovos podem 

ser encontrados de forma individual, na face abaxial das folhas da soja. Uma fêmea de 

C. includens pode chegar a ovipositar mais de 600 ovos durante seu ciclo de vida 

(HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

Evitando que um nível de dano econômico seja alcançado, e assim, havendo 

perda de produção, devem-se considerar diversos aspectos na prática de uma ação de 

controle desses insetos-praga, como por exemplo, o tempo que a ação que será 

implantada levará para surtir efeitos no controle dos insetos, a exatidão da amostragem 

realizada para contabilizar o nível de ataque da praga, fatores climáticos que podem 

atrasar, ou até mesmo antecipar a prática das medidas de controle, entre outros 

(BUENO et al., 2010). 

Apesar da estimação de níveis de controle representar determinada economia 

para o produtor e, sobretudo proporcionar o uso coerente de agrotóxicos, evitando a 

contaminação do homem e do ambiente, ainda existe certa desconfiança por parte dos 

produtores de soja na espera do alcance desses níveis que indicam o momento de início 

do controle, normalmente resultando no aumento do uso de inseticidas (BUENO et al., 

2010).   

 

 

2.2.2 Percevejos da Soja 

 

 Os percevejos, junto aos desfolhadores, são os insetos mais maléficos à cultura 

da soja. O percevejo-marrom, E. heros Fabricius, 1798 (Hemiptera: Pentatomidae) é 

considerado uma das principais pragas da cultura, isso se deve ao fato do seu potencial 

de redução da produtividade e consequentes prejuízos aos produtores. Outra praga de 

importância econômica é N. viridula Lineaus, 1758 (Hemiptera: Pentatomidae), que ao 

alimentar-se dos grãos da soja reduz seu tamanho e seu teor de óleo, em contrapartida, 
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aumentando o teor de proteínas, comprometendo não só a qualidade como o valor final 

da produção (BORTOLOTTO et al., 2012). 

Euschistus heros é nativo da América Tropical, sendo um inseto-praga adaptado 

a climas com temperaturas mais elevadas como as do Brasil (MOSCARDI et al., 2012). 

Quando esse inseto-praga encontra-se em sua fase adulta é facilmente identificável 

devido sua coloração marrom-escura e seus dois prolongamentos laterais em forma de 

espinhos (PANIZZI et al., 2012). 

As fêmeas normalmente depositam seus ovos, de coloração amarela, em 

pequenas massas com 5 a 8 ovos nas folhas e vagens da soja. Ao aproximar-se o 

período de eclosão das ninfas, os ovos apresentam manchas róseas. As ninfas 

permanecem sobre os ovos possuindo hábito gregário até o segundo ínstar. Iniciam a 

alimentação assim que eclodem dos ovos, mas, causam danos às vagens e grãos apenas 

a partir do 3º ínstar (PANIZZI et al., 2012). 

No decorrer do desenvolvimento da soja tem três gerações, ao final da colheita 

alimenta-se de outras plantas hospedeiras até completar sua quarta geração, após entra 

em um período chamado diapausa, que seria uma diminuição do metabolismo em 

função da oferta de alimento, alojando-se nos restos culturais para se proteger do ataque 

de inimigos naturais e predadores, permanecendo nesse estado até haver nova oferta de 

alimento (MOSCARDI et al., 2012). 

Também de importância na cultura da soja, Nezara viridula também chamado de 

“percevejo-verde”, “percevejo-da-soja”, “fede-fede”, “maria fedida”, é um inseto 

fitófago. É de origem Norte Africano e bem adaptado às regiões mais frias do Brasil, 

consequentemente apresentando maior frequência nessas áreas. Alimenta-se de diversas 

plantas silvestres e cultivadas. Em meio às plantas cultivadas, a soja se torna a 

preferencia de N. viridula (GONZÁLEZ et al., 2011; MUSOLIN, 2012; SOUZA et al., 

2013).   

Os adultos desse inseto-praga são de cor verde, podendo haver variações na 

tonalidade, suas antenas são avermelhadas e possui a face ventral de seu corpo na cor 

verde-claro. As fêmeas ovipositam seus ovos agrupadamente no formato hexagonal, os 

quais são comumente encontrados na face inferior das folhas da planta. Após eclodirem, 

as ninfas (1º e 2º ínstar) de N. viridula permanecem sobre os ovos, somente a partir do 

3º ínstar que iniciam sua alimentação com grãos e vagens da soja com maior voracidade 

(MOSCARDI et al., 2012). 
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Esse inseto-praga completa três gerações na cultura da soja, após a colheita 

busca plantas hospedeiras para completar seis gerações e novamente repovoar as plantas 

de soja da próxima safra (MOSCARDI et al., 2012). Essa estratégia auxilia na 

sobrevivência e reprodução, no decorrer do período em que a soja não está disponível 

(PANIZZI, 1997). Soria et al. (2010) relata o algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) como 

um novo hospedeiro alternativo para N. viridula, no Cerrado Brasileiro.  

Nezara viridula ocasionalmente pode alimentar-se através do pedúnculo foliar, 

no entanto há propensão por frutos e sementes, devido à planta orientar grande parte dos 

nutrientes para sua formação. Ao se alimentar, o inseto adentra seu aparelho bucal no 

fruto, introduzindo agentes histolíticos, que tornam líquidas as porções sólidas e semi-

sólidas das células, assim obtém os lipídios, carboidratos e aminoácidos, os quais são 

imprescindíveis para formação de proteínas (PARRA, 2000). 

Quando ocorre um ataque nos frutos, estes acabam por apodrecer, acarretando a 

decomposição da parede celular, devido à inoculação de saliva do inseto e a abertura de 

uma lesão, a qual torna-se porta de entrada para fungos (GALLO et al., 2002). 

Ainda de acordo com Gallo et al. (2002), os danos causados por este percevejo 

podem ser muito abrangentes, restringindo expressivamente a produção, caso as 

infestações não estejam controladas. Como forma de controle de N. viridula, podem ser 

empregados inseticidas químicos do grupo dos organofosforados, neonicotinoides, 

piretroides e metilcarbamatos de benzoiluréias (AGROFIT, 2017).  

 Por diversas vezes o controle dos insetos-praga é feito através da aplicação de 

inseticidas sintéticos (BUENO et al., 2013). Produtores de soja que utilizam o MIP 

almejam a diminuição dos custos e das perdas de produção causadas por insetos-praga, 

bem como, o aumento dos lucros na produção (DEGRANDE & VIVAN, 2012). 

 Na busca do sucesso com o uso do MIP devem ser realizadas amostragens 

constantes na cultura de interesse, dessa forma será possível determinar o nível de 

ataque dos insetos-praga. Além disso, deve-se conhecer as áreas da lavoura para que se 

possa saber onde é o princípio das infestações, observar a presença de bordaduras de 

safras anteriores, se existe presença de plantas hospedeiras que abrigas esses insetos, 

presença de ataques em reboleiras na lavoura entre outros fatores (DEGRANDE & 

VIVAN, 2012). 

 Para o complexo dos percevejos da soja, um fator preponderante a ser 

considerado para se desenvolver a melhor estratégia de MIP é esse conhecimento da 

biodiversidade vegetal do local onde será implantada a lavoura de soja, assim será 
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possível elaborar um plano de manejo adequado para um controle satisfatório 

(HENNING et al., 2017). 

 

2.3 RECEITUÁRIO AGRONÔMICO E  USO DE AGROTÓXICOS 

 

 

Nos plantios da soja é comuma ocorrência de pragas e doenças que podem vir a 

causar danos econômicos, de forma que surgeà necessidade do controle destes agentes, 

normalmente por meio da utilização de agrotóxicos. Mas, esses produtos também 

podem causar “efeitos colaterais” proporcionando, muitas vezes, malefícios à saúde 

humana e poluição do solo (SIAGRI, 2012).  

Diante disso faz-se necessário a utilização de ferramentas para o controle 

dautilizaçãodesses produtos. A receita agronômica é a determinação e orientação 

técnica da maneira adequada de se utilizar os defensivos agrícolas. Ela deve ser feita por 

um profissional habilitado, o qual deve se responsabilizar por tal recomendação, 

oferecendo a segurança da saúde pública. Para que um profissional possa emitir a 

receita agronômica é indispensável à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), 

ferramenta que o profissional utiliza para registrar o receituário agronômico. A ART é 

obtida através do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do estado 

onde o produto receitado pelo profissional será aplicado. Posteriormente é realizada a 

liberação da ART com receitas numeradas por série numérica crescente (SIAGRI, 

2012).  

A recomendação de um agrotóxico através da prescrição do receituário 

agronômico é parte das demais etapas de um bom planejamento fitossanitário para a 

cultura (monitoramento dos insetos-praga, avaliação dos níveis de dano, etc.). Um bom 

planejamento de controle fitossanitário deve analisar outras etapas iniciais além do que 

será receitado ao produtor, envolvendo práticas de controle cultural, físico e biológico, 

quando possível. Após o esgotamento de todas as estratégias de manejo, passa-se então 

ao controle químico, onde o profissional deve recomendar a melhor alternativa, levando 

em consideração o custo, a eficiência, a segurança ao aplicador e do ambiente, a 

seletividade do produto, a compatibilidade com os insetos-praga e a praticidade na 

aplicação. O receituário agronômico é uma ferramenta complexa, que envolve não 

apenas a prescrição dos produtos, mas sim todo o processo. A emissão da receita ao 
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produtor é o elemento final o qual é imprescindível para a obtenção do produto 

(CABRINI et al., 2010).  

No Brasil a inserção do sistema de receituário agronômico se tornou uma 

exigência legal para o comércio e aplicação de agrotóxicos desde 1989, onde foi 

instaurada a Lei Nº 7.802, de 11 de Julho de 1989. Isto se deve a um extenso processo 

de discussão técnica com profissionais do meio agronômico, sendo principiada por 

profissionais do Rio Grande do Sul, devido às dificuldades identificadas pelo uso 

descontrolado desses produtos provocando impactos ao ambiente e à saúde humana 

(FILHO, 2000).  

Essa implantação do receituário agronômico trouxe diversas vantagens, dentre 

elas a maior conscientização da utilização dos agrotóxicos, a proteção do meio 

ambiente, a inferência ao uso de produtos mais seguros e eficientes, valorização da 

classe profissional, e a autorização para as fiscalizações dos problemas de ordem 

toxicológica ser mais rigorosa (MORAES, 2000).  

Porém, deve-se salientar que, ao ser mal interpretado ouprescrito de forma 

errônea o receituário agronômico torna-se uma ferramenta perigosa, em alguns casos 

podendo vir a incentivar o controle químico de forma prejudicial tanto ao produtor 

como para a cultura. Deve-se ressaltar que com a utilização do MIP na propriedade, 

almeja-se uma diminuição na utilização desses agrotóxicos ao longo do tempo 

(MORAES, 2000).  

No Paraná, quem fiscaliza o comércio, o uso dos agrotóxicos e a emissão dos 

receituários agronômicos é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), 

através do sistema de monitoramento, comércio e uso de agrotóxicos (SIAGRO). Nas 

empresas que comercializam, o monitoramento baseia-se em um banco de dados digital 

onde as empresas enviam as suas receitas, acompanhadas da nota fiscal, semanalmente 

ao SIAGRO. Há também a fiscalização nas propriedades rurais, a qual visa identificar a 

veracidade do que foi prescrito nos receituários agronômicos e notas fiscais. Isso porque 

ainda é muito corriqueiro os produtores realizarem aplicações por conta própria, que por 

diversas vezes são desnecessárias e incorretas. Além disso, existe também a 

preocupação devido o uso de agrotóxicos sem registro e não cadastrados para uso no 

estado. Isso implica em uma maior atenção por parte dos órgãos governamentais como a 

ADAPAR, já que esses produtos não registrados ou não liberados podem vir a causar 

sérios problemas afetando a qualidade dos alimentos bem como a segurança dos 

consumidores (ADAPAR, 2014). 
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2.4 AGRICULTURA DE PRECISÃO E MONITORAMENTO DE PRAGAS 

 

 

O monitoramento e controle de pragas é baseado nas tecnologias do manejo 

integrado de pragas (MIP). Na conceituação de MIP as táticas de controle de pragas são 

definidas a partir de um nível de dano econômico, intimamente ligado ao nível 

populacional das pragas quantificadas pelas estratégias de amostragem (SOSA-GOMEZ 

et al., 2010).   

Para facilitar muitas ações de manejo e controle de pragas temos ferramentas 

como o georreferenciamento e a geoestatística voltadas à agricultura, a chamada 

“Agricultura de Precisão”. Essa relação de tecnologias e métodos permite o melhor 

entendimento sobre a dinâmica espaço temporal de algumas pragas, além de possibilitar 

uma avaliação da influência das pragas na cultura através da sua distribuição. Uma das 

vantagens do uso a agricultura de precisão (AP) é a abordagem de melhores estratégias 

de aplicação localizada de inseticidas, minimizando os impactos que esses produtos 

trazem ao meio ambiente e seres humanos (SANTI et al., 2014).  

Através da possibilidade de monitoramento que a geoestatística e o 

georreferenciamento oferecem, os agricultores tem um maior domínio da distribuição e 

possíveis mudanças de status dos insetos-praga na propriedade, o que vem amparara 

tomada de decisão e escolha das melhores estratégias de manejo. Uma das ferramentas 

para esse monitoramento são os estudos da variabilidade espacial da ocorrência de 

determinada praga que, por meio de programas geoestatísticos, constroem modelos que 

ajudam a entender as relações entre o local de ocorrência e condições específicas desse 

local, tais como microclima e condições edáficas. Estes modelos auxiliam no 

entendimento das variações das populações no espaço, tempo, dispersão, deslocamento, 

migração, aumento e diminuição populacional (AGUERO, 2010).   

Com auxílio da geoestatística os dados coletados são organizados de acordo com 

suas coordenadas geográficas e podem ser analisados por técnicas de interpolação de 

dados tais como: krigagem e inverso da distância ponderada dovizinho natural. A 

visualização destes dados, bem como a análise geoestatística, são realizadas por 

softwares denominados Sistemas de Informação Geográfica (SIG). São denominados 

sistemas, pois são compostos por hardware, software, informações e recursos humanos 
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que trabalham unidos no tratamento de dados georreferenciados (TREVISAN et al., 

2014).  

Os SIG’s podem ser utilizados em diversas áreas do conhecimento que 

objetivem a pesquisa e estudo de qualquer fenômeno que ocorra no espaço, dentre eles 

na agricultura, na área dos transportes, gestão de recursos naturais, entre outros. Pode-se 

destacar o controle de pragas, gerando informações de larga importância como a 

distribuição de pragas, a localização das áreas mais infestadas, os fluxos e os padrões 

espaciais das infestações (VARELA, 2011).   

Fonseca et al. (2012) em estudo para compreender melhora influência da 

temperatura na distribuição de Sipha flava Forbes, 1884 (Hemiptera: Aphididae), pelo 

território brasileiro, elaboraram mapas temáticos, com auxílio do software ArcGIS, 

utilizando médias mensais de temperatura do IPCC (Intergovernamental Panel on 

Climate Change). Os mapas demonstraram a redução da área onde S. flava poderia 

sobreviver, conforme as temperaturas se elevavam, diminuíam as áreas de ação do 

pulgão.   

Nesse sentido, a agricultura de precisão vem trazendo ferramentas de 

implementação do manejo de pragas, possibilitando a elaboração de planos de 

amostragem, determinando qual a amplitude da distribuição espacial dos insetos-praga 

das culturas através da construção de modelos estatísticos de forma precisa (ALVES et 

al., 2005) 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Para a realização deste trabalho foram obtidos dados oficiais, no formato 

Microsoft Excel®,por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), 

referentes à cultura da soja das safras 2014/2015 e 2015/2016. Esses dados são relativos 

ao número de receitas agronômicas emitidas, para cada um dos 393 municípios 

paranaenses, quanto aos principais alvos biológicos da cultura da soja (A. gemmatalis, 

C. includens, E. herose N. viridula), classificação dos principais produtos utilizados 

(inseticida, acaricida/inseticida, adjuvante, acaricida/adjuvante/inseticida, inseticida 

microbiológico, espalhante adesivo, fungicida/inseticida, espalhante adesivo/inseticida e 

adjuvante/inseticida) e ingredientes ativos mais utilizados. 
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Posterior à obtenção desses dados, e com auxílio do aplicativo Google Earth™, 

coletaram-se as coordenadas geográficas (latitude e longitude) utilizando o formato 

UTM (Universal Transversa de Mercator) para cada um dos 393 municípios, sendo no 

total 399, de maneira que, posteriormente, seriam necessários para a confecção dos 

modelos estatísticos de distribuição. Foram calculados os percentuais de receitas 

emitidas (RE) de cada município de forma que: 

 

% (RE) = {RE (M) / TOTAL RE} * 100 

 

Onde: 

 

% (RE): Percentual de receitas emitidas por município; 

RE (M): Número de receitas emitidas em cada município; 

TOTAL RE: Somatório do número de receitas emitidas de cada um dos municípios. 

 

Após o cálculo,a planilha foi subdivida em duas, uma para cada ano safra 

(2014/15 e 2015/16), isso porque o programa utilizado para a confecção dos modelos 

estatísticos reconhece planilhas no formato CSV (Comma Separated File). 

Esse formato especifica um arquivo de dados armazenados de maneira tabular, 

em que cada linha é um registro e os campos são separados por vírgula, sendo aceito por 

ferramentas populares, como por exemplo o Excel,  e por, praticamente, todas 

linguagens de programação.  

Posteriormente iniciou-se a manipulação destes dados no programa Quantum 

Gis® 2.16, utilizado para a elaboração de modelos estatísticos de distribuição espacial. 

Essa ferramenta é um SIG (Sistema de Informação Geográfica) de código aberto e 

licenciado, podendoser utilizado em dados vetoriais como para formatos matriciais. A 

partir dos arquivos em CSV foram realizadas interpolações, a qual éo processo de uso 

de pontos com valores conhecidos para estimar os valores em outros pontos 

desconhecidos. No processo de interpolação utilizou-se o método IDW (Inverse 

Distance Weighting), ou seja, o Inverso da Distância a Ponderada. Nesse método os 

pontos de amostragem são ponderados durante a interpolação de modo que a influência 

de um ponto em relação a outro diminui com a distância do ponto desconhecido que se 

deseja criar.  
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Na sequência, organizou-se em forma de tabela os dados referentes aos 

principais alvos biológicos da cultura da soja e seus respectivos números de receitas 

emitidas (RE) para os dois anos de referência. Tambémrealizou-se essa mesma ação 

para o número de RE por classificação de produto utilizado para assim saber quais 

possuíam maior número receitas emitidas, servindo de base para a discussão dos 

resultados. 

Com os dados do número de RE também foi possível identificar os grupos 

químicos (Organofosforados, Piretroides, Neonicotinoides, entre outros), que foram 

mais receitados. Após essa análise, esses dados foram submetidos ao cálculo de 

percentual que cada ingrediente ativo representava em relação ao total, para as safras de 

2014/14 e 2015/16.  

Através do acesso aos dados comparativos oficiais da Secretaria de Estado da 

Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB)e do Departamento de Economia 

Rural (DERAL) a respeito da área plantada (ha) com soja, nas safras 2014/15 e 

2015/16,foi possível elaborar tabelas e gráficos no Microsoft Excel®dos principais 

municípios produtores da soja (Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio 

Procópio, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, 

Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo, 

Umuarama e União da Vitória), nas dez regiões do estado (Centro Sul, Centro 

Ocidental, Centro Oriental, Metropolitana de Curitiba, Norte Central, Norte Pioneiro, 

Noroeste, Oeste, Sudeste e Sudoeste), servindo de apoio para a discussão do trabalho. 

Com o auxílio do relatório das informações recebidas através do Sistema de 

Controle do Comércio e Uso de Agrotóxicos no Estado do Paraná (SIAGRO), pelo qual 

as empresas comerciantes declaram as vendas destes insumos para os produtores 

paranaenses, foi possível calcular o volume, em toneladas, de inseticida comercializado, 

e o volume para os ingredientes ativos com maior número de receitas emitidas para as 

safras 2014/15 e 2015/16 como descrito na equação abaixo: 

 

∑ Volume (ton)* (%) UC 

VC =----------------------------    

100 

Onde: 

 

VC: Volume de inseticida comercializado (em toneladas); 
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∑ Volume (ton): Somatório do valor em toneladas do volume comercializado por município 

em cada safra (2014/15 e 2015/16); 

(%) UC: Percentual de uso da cultura, sendo que, utilizaram-se os percentuais para a 

soja comum e soja geneticamente modificada obtendo o total para a cultura. 

 

Para se determinar qual o volume de inseticida comercializado, conforme a 

classificação, o cálculo foi semelhante:  

 

 

∑ Volume (ton) * (%) UCL 

             VC =-----------------------------   =  (Ton) 

100 

 

Onde: 

 

VC: Volume de inseticida comercializado (em toneladas); 

∑ Volume (ton): Somatório do valor em toneladas do volume comercializado por município 

em cada safra (2014/15 e 2015/16); 

(%) UCL: Percentual de uso por classificação (inseticida). 

 

Na sequência, foram classificados os principais ingredientes ativos com maior 

percentual de uso para as duas safras de soja: 

 

∑ Volume (ton) * (%) UIA 

             VC =----------------------------- 

100 

 

Onde: 

 

VC: Volume de inseticida comercializado (em toneladas); 

∑ Volume (ton): Somatório do valor em toneladas do volume comercializado por município 

em cada safra (2014/15 e 2015/16); 

(%) UIA: Percentual de uso que cada ingrediente ativo representa; 
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Além dos modelos estatísticos de distribuição gerados anteriormente somente 

com o número de RE por município, foram cruzadas informações de área plantada em 

hectares. Dessa forma obteve-se uma razão entre as duas variáveis, descrita em 

percentual: 

 

R (R/A) = (RE/ÁREA) * 100  

 

 

 

Onde: 

 

R (R/A): Razão, em percentual, do número de receitas emitidas por área plantada com 

soja; 

RE: Receitas emitidas por município; 

ÁREA: Área plantada com soja de cada município; 

 

Ressalta-se que foram utilizados os principais municípios produtores de cada 

região do estado para os dois anos safra (2014/15 e 2015/16). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O maior percentual de receitas emitidas (RE) para controle dos principais 

insetos-praga da cultura da soja na safra 2014/15 foram observados na região Oeste 

(23,06%), seguida pela região Norte Central (19,39%), Sudoeste (15,58%), Centro 

Ocidental (11,77%), Centro Oriental (4,94%), Sudeste (4,55%) e região Metropolitana 

de Curitiba (1,99%) com menores percentuais de receitas emitidas (RE) (Figura 1). 

Na safra de soja 2015/16 observou-se que a distribuição de receitas 

agronômicas, em relação à safra anterior teve um aumento, concentrando o percentual 

de emissão nasregiões Oeste, Sudoeste e Sudeste, sendo que o Oeste do 

Estadoapresentou um percentual de emissão de 24,05%, seguida pela região Norte 

Central (18,54%), Sudoeste (17,34%), Centro Ocidental (10,63%), Centro Oriental 

(4,80%), Sudeste (4,64%) e Metropolitana de Curitiba (1,95%). 
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Figura 1 – Percentual de receitas agronômicas emitidas para o controle de Anticarsia 

gemmatalis, Chrysodeixis includens (Lepidoptera: Erebidae), Euschistus heros e Nezara 

viridula (Hemiptera: Pentatomidae), na cultura da soja no Estado do Paraná nas safras 

2014/15 e 2015/16 respectivamente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: TELLES, 2016. 

1 – Metropolitana de Curitiba  6 – Centro Sul 

2 – Sudeste   7 – Sudoeste  

3 – Centro Oriental  8 – Oeste 
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5 – Norte Central   10 - Noroeste 
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Estas diferenças entre regiões, possivelmente, não são somente em função da 

maior pressão de insetos-pragas, mas devido ao aumento da área plantada no Estado do 

Paraná, sendo que apenas a região Noroeste não apresentou aumento em relação à área 

plantada na safra 2014/15. No decorrer dos últimos cinco anos, a área produtiva da soja 

no Estado manteve-se estável, com aumento de pouco mais de 10% (DERAL, 2015).  

O Oeste Paranaense é detentor das maiores áreas plantadas com soja no Estado, 

seguida pelo Norte Central, Centro Ocidental, Sudoeste, Centro Oriental e Norte 

Pioneiro,na safra 2014/15 (Gráfico 1). Na safra 2015/16, houve um aumento na área 

plantada, dessa maneira, sugere-se que as regiões com maiores áreas plantadas também 

apresentarammaior percentual de receitas agronômicas emitidas,como apresentado na 

Figura 1.Com ressalva a região Sudoeste, que mesmo sendo a segunda região 

paranaense com maior número de emissões de receituários agronômicos, encontra-se 

em 4º lugar em relação à área plantada com soja. Sugere-se que neste caso houve uma 

maior pressão dos insetos-praga.  

 

Gráfico 1 – Área plantada (ha) com soja nas regiões do Estado do Paraná nas safras 

2014/15 e 2015/16. 

 
Fonte: TELLES, 2016. 

 

Embora, a princípio acreditava-se que pressões de seleção promovida por 

inseticidas poderiam condicionar diferenças marcantes nas emissões de receitas, 

sugerindo maior resistência dos insetos aos inseticidas, os dados não sustentam essa 

afirmativa, pois as diferenças são, principalmente, devido à área plantada. Essa hipótese 

inicial surgiu em virtude de que a produção de soja no Paraná é uma grande 
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consumidora de inseticidas, o que pode afetar a diversidade biológica (ONO, 2014), 

aumentar a probabilidade de desenvolver resistência (SOSA-GÓMEZ; SILVA, 2010; 

SOSA-GÓMEZ; OMOTO, 2012), mudar o status de insetos de pragas secundárias para 

pragas-chave na cultura (GULLAN & CRANSTON, 2007) e, por conseguinte, 

demandar maior número de emissões de receitas.  

Em uma correlação entre número de RE na safra da soja 2014/15 com a área 

plantada desta mesma safra, observa-se um maior percentual em uma faixa mediana do 

estado, compreendendo respectivamente as regiões Oeste, Centro Sul, Norte Central, 

Sudeste e Sudoeste com a maior relação em RE e área plantada (Figura 2). 
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Figura 2 – Razão entre área plantada com a cultura da soja e número de receitas 

agronômicas emitidas para os seus principais alvos, Anticarsia gemmatalis e 

Chrysodeixis includens (Lepidoptera: Erebidae), Euschistus heros e Nezara viridula 

(Hemiptera: Pentatomidae), nas safras 2014/15e 2015/16 respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

Fonte: TELLES, 2016. 
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Na safra 2015/16 observou-se diminuição na emissão de receituários 

agronômicos na região Norte Central em relação à safra anterior (2014/15), sendo essa 

diminuição notada na região Oeste, Centro Sul, Sudeste, Norte Central e Sudoeste, 

respectivamente. 

A variabilidade entre a relação de receituários agronômicos emitidos e área 

plantada com a soja, pode estar ligada com o aumento da área plantada nessas regiões, 

na safra 2014/15, sendo que, a área total cultivada com soja no território paranaense era 

de 5.106.501 hectares e na safra seguinte (2015/16) 5.275.184 hectares, um acréscimo 

de cerca de 168.683 hectares. Sugere-se que junto com esse aumento ocorra uma maior 

distribuiçãodos insetos-praga em função da maior área plantada com soja, 

consequentemente demandando uma maior presença do profissional, devido o maior 

número de emissão de receitas para que o controle seja feito.  

Outro fator importante que também pode ter influenciado no aumento da 

emissão de receituários agronômicos são as condições climáticas, já que as 

modificações do clima afetam a distribuição das precipitações e o aumento ou 

diminuição das temperaturas promovendo efeitos adversos nas culturas agrícolas 

(ARAÚJO, 2012). Stireman et al. (2005), ao compararem a variação do clima e as 

interações lagartas-parasitoides, concluíram que existe uma diminuição no parasitismo 

quando háum aumento na variação do clima.  

Perante o desequilíbrio das populações de insetos-praga, a Embrapa Soja e a 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Governo do Paraná (Emater-PR), 

veem desenvolvendo programas de manejo integrado de insetos-praga da soja no estado 

do Paraná. Através de monitoramento das regiões Norte, Noroeste, Oeste/Sudoeste e 

Sul do Paraná, por meio de unidades de referência em lavouras de soja, sendo possível 

identificar os principais insetos-praga no decorrer do ciclo da cultura, conforme 

observado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Distribuição percentual de Anticarsia gemmatalis e Chrysodeixis includens 

(Lepidoptera: Erebidae), Euschistus heros e Nezara viridula (Hemiptera: 

Pentatomidae), durante o ciclo de desenvolvimento da soja, nas safras 2014/15 e 

2015/16 respectivamente, nas unidades de referência de MIP nas regiões do Estado do 

Paraná. 

Percentual de Ocorrência 

Região C. includens A. gemmatalis E. heros N. viridula 

 S
a
fra

  

2
0
1
4
/1

5
 

Norte 54,7 40,5 91,7 1,1 

Noroeste 52,4 41,7 88,3 3,8 

Oeste/Sudoeste 46,8 50,3 64 21,9 

Sul 69,8 17,7 74,1 11 

Norte 25 67,3 80,5 12 

S
a
fra

 

2
0
1
5
/1

6
 

Noroeste 28,7 65,6 66,7 23,2 

Oeste 33,2 64,1 75,1 10,9 

Sudoeste 38,8 59,2 53,5 13,6 

Sul 33,3 54,09 43,4 36,4 

Fonte: Conte et al., 2015 e 2016. 

 

No início do ciclo da sojana safra 2014/15, a falta de chuvana região Norte do 

Paraná, causou uma variabilidade e postergou a data de semeadura em relação às safras 

anteriores. Sendo assim, semeaduras mais tardias colaboraram para o desenvolvimento 

da soja em épocas mais propícias para as lagartas desfolhadoras (CONTE et al., 2015).   

Nas regiões Oeste e Sudoeste os cultivos são mais diversificados em relação às 

demais regiões do estado, o que contribui para a diversidade dos insetos-praga. A menor 

ocorrência de E. heros, quando comparada as demais regiões, pode ser um fator 

positivo, pois esse percevejo normalmente possui uma dificuldade de controle maior em 

relação aos demais (CONTE et al., 2015). Na safra 2015/16, na região Oeste,a 

semeadura da soja foi antecipada se comparada com as demais regiões, podendo assim 

beneficiar E. heros de forma que ele já encontre a cultura na fase reprodutiva com 

disponibilidade de alimento, favorecendo seu desenvolvimento e reprodução. Além 

desse fator tem-se o clima que beneficia a elevação da densidade populacional (CONTE 

et al., 2016). 

Na região Sul, a qual engloba na nova classificação as regiões Centro Sul e 

Sudeste, a maior ocorrência deve-se a semeadura da safra da soja 2014/15 ter sido tardia 

(final de outubro e novembro), portanto, a soja desenvolveu-se em um período mais 

favorável a C. includens e E. heros, além disso, os fatores climáticos quepredominaram 

a partir de dezembro beneficiam esses insetos-praga (CONTE et al., 2015). Na safra da 

soja 2015/16, houve uma maior frequência de ocorrênciade A. gemmatalis e N. viridula, 
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sendo importante ressaltar que a semeadura da soja de maneira tardia (final de outubro), 

afeta de forma desfavorável o desenvolvimento de E. heros, já que, esse período 

coincide com o fim da sua oligopausa invernal e início do ataque nas plantas de soja, as 

quais ainda demoraram algum tempo até produzirem suas primeiras vagens (CONTE et 

al., 2016).  

Dal Prá et al. (2011) relatam que, entender a dinâmica espaço-temporal de um 

determinado inseto-praga auxilia na escolha de uma decisão, e como consequência 

disso, pode-se efetivar um controle desses insetos-praga apenas em locais com 

infestação. 

As diferenças de ocorrência do complexo das lagartas desfolhadoras da soja, 

bem como dos percevejos, época de semeadura e condições climáticas observadas nas 

safras 2014/15 e 2015/16 podem justificar os elevados percentuais de emissão de 

receitas agronômicas para controle nessas regiões. Os RE nas safras de soja de 2014/15 

e 2015/16 foram referentes a produtos para o controle de Anticarsia gemmatalis, 

Chrysodeixis includens, Euschistus heros e Nezara viridula (Tabela 3). 

 

Tabela 3- Número de RE para os principais alvos biológicos da cultura da soja 

Anticarsia gemmatalis e Chrysodeixis includens (Lepidoptera: Erebidae), Euschistus 

heros e Nezara viridula (Hemiptera: Pentatomidae), nas safras 2014/15 e 2015/16 no 

estado do Paraná. 

 Receituários Emitidos   

Alvo Biológico 2014/15 2015/16 Redução (%) 

Anticarsia gemmatalis 1.057.125 224.159 -78,8 

Chrysodeixis includens 339 106 -68,7 

Euschistus heros 501.421 133.169 -73,4 

Nezara viridula 289.402 72.331 -75 

Fonte: TELLES, 2016. 

 

A redução no número de RE na safra da soja 2015/16 pode estar diretamente 

ligada à desvalorização da moeda nacional, obtenção de linhas de crédito nesse período 

bem como o aumento do contrabando de agrotóxicos. Segundo a União Nacional de 

Indústrias de Produtos de Proteção de Cultivos (Sindiveg) houve uma redução da 

comercialização de agrotóxicos no ano de 2015 de cerca de 21,56% em relação ao ano 

de 2014, sendo os inseticidas acometidos com uma queda de 35,2% em 2015 quando 

comparado a 2014. O comércio ilegal de produtos contrabandeados chega a representar 

20% da totalidade de vendas no país. A sindiveg cita como exemplo desse comércio 
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ilegal pelas fronteiras paraguaias o ingrediente ativo benzoato de emamecticina, que 

apesar de ser necessário acaba entrando no país ilegalmente (GOTTEMS, 2016). 

Para os RE conforme classificação (inseticida, acaricida, inseticidas 

microbiológicos, entre outros), tem-se os inseticidas com maior representatividade, com 

uma emissão de receitas agronômicas, para as safras 2014/15 e 2015/16 

respectivamente, de 1.517.668 e 357.444 RE, sendo este valor referente apenas aos 

receituários prescrevendo inseticidas. Em função dos RE, os ingredientes ativos mais 

recomendados para as duas safras da soja, estãoapresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Ingredientes ativos (%) mais recomendados para o controle dos principais 

alvos biológicos da cultura da soja Anticarsia gemmatalis e Chrysodeixis includens 

(Lepidoptera: Erebidae), Euschistus heros e Nezara viridula (Hemiptera: 

Pentatomidae), nas safras 2014/15 e 2015/16. 

Ingrediente Ativo 2014/15 

(%) 

   2015/16 

(%) 

Acefato 15,33 14,79 

Lambda Cialotrina/Tiametoxam 14,22 14,19 

Teflubenzurom 14,49 13,01 

Beta-Ciflutrina/Imidacloprido 9,82 7,82 

Bifentrina 4,27 3,75 

Triflumurom 4,08 3,71 

Lufenurom/Profenofós 3,47 1,85 

Diflubenzurom 3,23 3,92 

Bifentrina/Imidacloprido 2,54 4,6 

Metoxifenozida 2,35 1,82 

Fonte: TELLES, 2016. 
 

O acefato, ingrediente ativo com maior volume comercializado em ambas as 

safras (2014/2015 e 2015/16) é pertencente ao grupo químico dos organofosforados. Os 

organofosforados são constituídos de compostos orgânicos provindos dos ácidos 

fosfóricos, tiofosfórico, fosfônico ou ditiofosfórico (ELLENHORN, 1997). São 

utilizados como inseticidas e amplamente difundidos pelo mundo, possuidor de mais de 

35.000 formulações diferentes os organofosforados são os maiores causadores de 

intoxicações e óbitos em humanos, fato o qual afirma a relevância do uso racional e 

controlado, buscando eficiência e menores riscos ao serhumano e ambiente como um 

todo (BRASIL, 1998). Os inseticidas do grupo dos organofosforados agem diretamente 

no sistema nervoso do inseto, ligando-se a enzima acetilcolinesterase impossibilitando a 

degradação da acetilcolina, causando dessa forma um acúmulo nas sinapses de 



28 
 

acetilcolina, com isso, ocorre uma hiperatividade nervosa e então um colapso no sistema 

nervoso do inseto (ADAPAR, 2017). 

No ano de 2004, foram inseridas as primeiras misturas de neonicotinoides 

(imidacloprido) e piretroides (beta-ciflutrina) e, em 2005 então criou-se uma mistura de 

acefato/tiametoxam, recomendada no controle desses percevejos. Esse tipo de mistura e 

o acefato sãocomumente utilizados no controle de pragas o que pode potencializar a 

possibilidade da seleção de populações resistentes de percevejos (EMBRAPA SOJA, 

2005). 

Além desses tem-se também Lambda Cialotrina/Tiametoxam, pertencentes ao 

grupo químico dos piretroides e neonicotinoides, respectivamente. O grupo dos 

piretroides é possuidor de alta eficiência contra um vasto número de insetos, sendo 

necessáriapouca quantidade para desempenhar sua ação. São provindos de compostos 

sintéticos das piretrinas, que são ésteres tóxicos recolhidos das flores de plantas do 

gênero Chrysanthemum.  Essas piretrinas tiveram seu uso no controle de insetos durante 

anos, isso porque possui ação sob uma variedade de insetos além de ser de baixa 

toxicidade aos mamíferos, quando utilizado adequadamente (SANTOS et al., 2007). 

Em estudo, Husch & Sosa-Gómez (2013) analisaram a suscetibilidade de E. 

heros à tiametoxam, lambda cialotrina e acefato nas mesorregiões do Paraná e 

observaram que ocorreram diferenças de suscetibilidade entre as populações desse 

inseto praga para os produtos avaliados. No município de Sertaneja o acefato foi o 

menos suscetível (40,2%) quando comparado com a população de referência do 

laboratório (99,1%), no entanto, populações de E. heros do município de Londrina, mais 

precisamente do Distrito da Warta, foram suscetíveis tanto quanto a população de 

laboratório com valor próximo a 99,1 % de mortalidade. 

Os ingredientes ativos teflubenzurom, triflumurom, lufenurom e diflubenzurom, 

são pertencentes ao grupo químico das benzoiluréias, bem como metoxifenozida ao 

grupo das diacilhidrazina. Sabe-se que esses grupos de inseticidas sãoreguladores de 

crescimento dos insetos, interferindo na formação de quitina, impedindo o término da 

ecdise, acarretando na morte do inseto durante o processo da muda (GRAF, 1999). 

Sendo assim, a probabilidade de insetos adultos serem afetados é menor em função da 

sua especificidade. Os produtos desse grupo químico controlam uma vasta gama de 

insetos de diversas ordens, no entanto, também podem afetar populações de inimigos 

naturais (ZOTTI et al., 2013). 
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Na safra paranaense 2014/15 da soja foram utilizadas cerca de 25.485,54 

toneladas de inseticida para o controle dos insetos praga A. gemmatalis, C. includens, E. 

heros e N. viridula. Na safra seguinte, 2015/16, esse valor ficou em torno de 24.690,25 

toneladas, havendo uma queda de 795,30 toneladas. Na tabela 5 pode-se observar o 

volume comercializado, dos principais ingredientes ativos, utilizados para o controle 

dos insetos-praga da cultura da soja. 

 

Tabela 5 – Volume, em toneladas, dos principais ingredientes ativos comercializados 

para controle dos principais alvos biológicos da soja (A. gemmatalis, C. includens, E. 

heros e N. viridula) nas safras 2014/15 e 2015/16.  

Fonte: TELLES, 2016. 

 

Conhecer o comércio dos principais agrotóxicos utilizados na cultura da soja é 

suma importância, servindo de base para discussões a cerca de possíveis seleções de 

populações de insetos-praga resistentes a determinados ingredientes ativos.  

Em diversos casos o alto volume comercializado de inseticidas é devido a 

aplicação destes de maneira inadequada, comumente feita de forma preventiva junto 

com outros produtos, como por exemplo, herbicidas ou até mesmo fungicidas, buscando 

o aproveitamento de operações (CORREA-FERREIRA et al., 2010). 

Volume Comercializado (Toneladas) 

Ingrediente Ativo 2014/15 2015/16 Alvo Biológico 

Acefato 14.889,23 14.808,14 A. gemmatalis, C. includens, E. 

heros, N. viridula 

Lambda 

Cialotrina/Tiametoxam 

13.811,14 14.207,4 A. gemmatalis, N. viridula, 

E.heros 

Teflubenzurom 14.073,38 13.025,96 A. gemmatalis, C. includens 

Beta-

Ciflutrina/Imidacloprido 

9.537,65 7.829,59 A. gemmatalis, C. includens, N. 

viridula, E.heros 

Bifentrina 4.147,23 3.754,6 A. gemmatalis, C. includens, 

E.heros, N. viridula 

Triflumurom 3.962,69 3.714,55 A. gemmatalis 

Lufenurom/Profenofós 3.370,23 1.852,27 A. gemmatalis, C. includens 

Diflubenzurom 3.137,13 3.924,81 A. gemmatalis, C. includens 

Bifentrina/Imidacloprido 2.466,97 4.605,64 A. gemmatalis, C. includens, E. 

heros, N. viridula 

Metoxifenozida 2.282,43 1.822,23 A. gemmatalis, C. includens 

Total 71.678,08 69.545,19  
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Essa prática juntamente com a aplicação mais frequente de inseticidas de amplo 

espectro de ação e a falta de monitoramento de insetos-praga da soja, tem causado 

sérios problemas, principalmente em relação a diminuição dos inimigos naturais. Com a 

ausência desses inimigos naturais o controle biológico natural dos insetos-praga da soja, 

cria-se certa preocupação, sendo necessário na maioria das vezes, o uso de agrotóxicos 

para que haja um controle. Insetos-praga considerados chave na cultura dasoja vêem 

ocorrendo com surtos populacionais elevados e em alguns casos, populações com 

resistência aos inseticidas. Todos esses fatores acarretam em um maior custo de 

produção da cultura da soja, devido ao maior volume demandado para o controle dos 

insetos-praga, bem como causam sérias consequências ao meio ambiente (SOSA-

GÓMEZ et al., 2009). 

O monitoramento desses insetos-praga é de fundamental importância para a 

determinação de seu status. O uso do número de receituários emitidos para o controle 

dessas pragas, bem como a geoestatística com seus sistemas de informações geográficas 

e a utilização de programas como o Quantum Gis®, auxiliam de maneira fundamental 

nesse monitoramento, podendo-se assim analisar qual o padrão da distribuição desses 

insetos-praga bem como, confrontar informações dos principais ingredientes ativos 

utilizados para seu controle em diversos anos. 

A técnica de modelagem constitui uma alternativa potencial para a 

implementação de protocolos de controle, e consequentemente auxiliando na redução de 

impactos ambientais gerados pela aplicação excessiva e em períodos inadequados de 

agrotóxicos. 

No entanto, ressalta-se que para que haja a implementação de protocolos por 

meio de estudos da distribuição populacional de insetos-praga, são necessários estudos 

mais aprofundados nas áreas de interesse, buscando o máximo de informações possíveis 

para que assim seja possível sustentar de forma concreta as causas das mudanças 

populacionais. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A análise da distribuição das principais pragas da soja, através da emissão dos 

receituários agronômicos, demonstra ser estauma ferramenta capaz de estimar a 

amplitude dessa distribuição. Observou-se que a região Oeste do Paraná teve os maiores 

índices de emissão de receituários agronômicos emitidos para o controle de A. 

gemmatalis, C. includens, E. heros e N. viridula nas duas safras (2014/15 e 2015/16). 

No entanto, não foi possível afirmar que houve mudanças na distribuição da população 

desses insetos-praga devido ao uso dos inseticidas aplicados, pois, os dados obtidos não 

sustentam essa afirmação. Sendo assim, são necessários estudos mais centralizados e 

com dados mais detalhados para afirmar as possíveis causas nas diferenças de 

distribuição dos insetos-praga. 
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