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Variações populacionais de Helicoverpa spp e 
outros noctuídeos na campanha meridional do RS

4João Pedro Baierle¹; Ingrid Maciel Martins²; Alexandre Specht³;  Naylor Bastiani Perez

Helicoverpa é um gênero da família Noctuidae, exótico e polífago, cujos 

insetos adultos apesentam hábito noturno. Sua recente identificação no Brasil 

tem causado apreensão devido ao risco de dano econômico nos cultivos de 

soja, sorgo e algodão. Objetivando monitorar a incidência desta praga no 

bioma Pampa e seus níveis populacionais, foram realizadas coletas mensais 

dos adultos de tal espécie e de outras com importância agronômica, em área 

de vegetação nativa (VN) e próxima a lavouras de soja e sorgo (LV). Foram 

usadas duas armadilhas luminosas, de 06/2015 a 05/2016, as quais 

permaneciam acesas durante cinco noites, no período da lua nova, visando 

padronizar a amostragem e maximizar o número de indivíduos coletados. 

Posteriormente, os insetos coletados foram conservados em álcool e 

encaminhados para classificação taxonômica na Embrapa Cerrados. Foram 

identificados cinco gêneros de importância agronômica: Agrostis, Anticarsia, 

Helicoverpa, Peridroma e Spodoptera, presentes tanto em áreas de VN como 

em LV. Considerando todo o período de avaliação, o gênero Spodoptera foi o 

que apresentou o maior número de indivíduos coletados, em ambas as áreas, 

com 101 indivíduos na LV e 67 na VN. O gênero Helicoverpa foi o segundo em 

número de indivíduos coletados na LV e o terceiro em VN, representando 21% 

e 22% dos noctuídeos de importância econômica coletados, respectivamente. 

Na LV, não foram capturados indivíduos do gênero Helicoverpa durante a 

primavera (setembro a dezembro) nem no mês de maio nas áreas de lavoura. 

Na VN, houve coleta de Helicoverpa spp nos meses de julho e agosto, 

dezembro e março. 
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