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A soja no Brasil é produzida desde 0 extremo Sul ate as regioes de

cerrado de transioéo mais ao Norte, tanto em pequenas propriedades
quanto em grandes empresas rurais. O sistema tradicional de sucesséo
soja-trigo partilha espago com outros, que véo desde a incluséo de vérias
espécies vegetais no ciclo de suoesséo, aumentando o ndmero de
colheitas, passando pela rotaoéo de culturas no veréo e no inverno até a
integragéo com sistemas pecuérios. A cobertura vegetal permanente no
solo, por plantas vivas ou restos culturais, associada ou néo éx redugéo da
intensidade de movimentagéo do solo, vem sendo utilizada em vérias
situagoes, néo so em funoéo da adogéo do sistema de semeadura direta,
como também por questoes economicas, pois as culturas de safrinha
representam uma fonte adicional de renda aos produtores.
Conseqtlentemente, a composioéo e a predominéncia das pragas em soja
variam regionalmente e, é medida que a cultura se expande e/ou 0 tempo
de cultivo aumenta, a imporléncia de cada praga muda e vélrios
invertebrados tém se adaptado Q oultura, como é o caso de diversos
insetos de solo, diplopodes e moluscos.

No Brasil, insetos de diversas ordens séo citados como pragas de
solo em soja. Entre os Iepidopteros, destaca-se a Iagarta-elasmo ou broca-
do-colo, cujos surtos séo freqillentes em vérios estados (RS, SC, PR, MG.
MS, MA e Pl), principalmente, em solos arenosos em condigoes de deficit
hidrico e temperatures elevadas. Larvas de Agrotis sp tém danlficado
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lavouras de soja em SC, PR, SP e MS
Ninfas e adultos de percevejo-castanno (Hemiptera) atacam ralze

de varias culturas, oausando prejulzos economicos a soja, com mai
freqiléncia, ern solos arenosos, nos estados de GO, MT, MS, MG e SP E
em menor grau, no PR. Trés espécies, Scaptocoris castanea, S. carvalhc
e S. buckupi, ocorrem em soja; as duas Ultimas séo mais comuns ern area;
de reforma de pastagens.

Entre os coleopteros destaca-se o oomplexo de ooros que lfiC|L
varias espécies, cuja predominéncia é varlavel nas diversas regioes
causando danos a soja em varios estados (MT, GO, MS, MG, SP, PR <
RS) Os danos na soja, geralmenle sao oausados por larvas de espécie:

rizofagas, que ocorrem tanto em slslema de semeadura direta quanto d<

manejo convenoional do solo Phy//ophaga cuyabana, ooorre em varia:

regioes do Brasil, mas tern causado danos, principalmente, nos eslados d<

PR (Oliveira et al., 2004) e MS (Avila & Gomez, 2001). No Rio Grande d<

Sul, a soja lem sido ataoada por uma espécie, ainda néo identifioada

chamada de ooro-da--soja-sullno (JR. Salvadori, corn. pessoal) e

eventualmente, pelo ooro-do-trigo, Phy//ophaga trit/cophaga (Salvadori

2000)» P/ectris pexa predomina no norte do Parana (Oliveira et al., 2004) e
larvas de Liogenys spp. danificam soja em varios estados (Corso et al_
2001). Coros coletados pela Embrapa em lavouras de soja, nos estados de
SP e MT foram identificados como L/ogenys fuscus, por M. A. Moron. Essa
espécie também fol observada em soja, em Goias (Costa et al. 2004).

Em lavouras de soja, em slstema de semeadura direta, é comum a
ocorréncia de espécies de coros que constroern galerlas (tlllneis)
permanentes no solo, tais como Bot/vynus medon, B. striatel/us e
Heteregomphus aidoneus, que contribuem para o aumento da capacidade
de infiltragao de agua no solo e incorporarn a palhada em lavouras sob
semeadura direta Os coros-de-galeria sao predominantemente
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saprofagos, mas, em situacoes adversas (estiagem prolongada, falta de
palha), algumas espécies podem, eventualmente, atacar plantas vivas. No
Rio Grande do Sul, o coro-das-pastagens, Diloboderus abderus, embora
cause danos mais evidentes em culturas de inverno, também pode
danificar culturas de verao, como a soja, em fim de ciclo (Salvadori &
Oliveira, 2001). Outros coleopteros com habitos subterréneos sao
relatados em lavouras de soja no Brasil, como larvas cerambiformes, de
espécies nao identificadas que foram observadas no norte do PR desde a
década de 90 e, mais recentemente, no RS (J.R. Salvadori, com. pessoal).
Danos as raizes e nodulos causados por larvas de Diabrotica speciosa e
Cerotoma spi térn sido relatados ern soja no PR e MS, embora seja mais
comum, a desfolha causada pelos adultos. Os danos causados por esses
crisomelideos variam de local para local e lavouras de soja precedidas por
feijéo ou milho sao mais sujeitas ao ataque. Larvas de curculionideos
também podem ocorrer me raiz de soja.

Surtos de cochonilha-da-raiz (Pseudococcus sp.? e Dysmicoccus
sp.?) também tém sido observados em soja no RS, PR e MS. Em geral, o
ataque ocorre em reboleiras e, raramente, resulta em prejuizo economico.
Lavouras de soja conduzidas em areas onde havia café ou citros podem
apresentar infestacoes maiores. Outros invertebrados, como as lesmas
(Gastropoda) e os piolhos-de-cobra (Diplopoda) tém atacado lavouras de
soja, causando reducéo de “stand” em varias regioes dos estados de SP,
MS, PR, SC e RS. As lesmas ocorrem, principalmente, em areas de
semeadura direta, atacando pléntulas recém-emergidas; os piolhos-de-
cobra alimentam-se, especialmente, de sementes de soja, em fase de
germinacao e cotilédones.

A maioria das pragas de solo é polifaga e no sistema de producao
de soja ocorrem varias situacoes que devem ser consideradas: a) pragas
comuns a duas ou mais culturas do sistema; b) pragas cuja populacao é
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favorecida por uma cultura anterior, aumentando os danos na soja e
pragas que se desenvolvem em soja e cujos danos sao mais intensos r
cultura subseqijente. Como muitos invertebrados de solo se enquadrai
em mais de uma categoria, e preciso considerar os habitos tanto da
formas jovens quanto dos adultos. Para varias espécies de coleoptero:
por exemplo, enquanto as larvas ficam restritas as raizes e aos nodulos,
adulto deixa o solo definitivamente ou em horarios determinados e s
alimenta de folhas ou outras panes aereas das plantas. Desta forms
abrem oportunidades que podem facilitar seu controle.

Tambem é imponante considerar que essas pragas, que habitam I
solo, séo componentes importantes da comunidade edafica, exercendo 1

recebendo influéncias dos outros componentes bioticos e abioticos d<

sistema solo~planta, que devem ser analisadas. As caracteristicas fisicas e

quimicas do solo, tais como estrutura, temperatura, umidade e fertilidade

sao alguns dos fatores que afetam as populacoes de insetos de solo

Muitos desses fatores nao podem ser manipulados, mas devem sei

considerados durante a amostragem e no manejo das pragas de solo. New

todo inseto presente no solo representa ameaga; espécies saprofagas e

espécies de habitos alimentares facultativos podem ser benéficas. Mesmo
espécies essencialmente rizofagas, que nao constroem galerias
permanentes podem contribuir, embora em menor grau, para melhorar a
qualidade do solo, podendo ser toleradas em baixa densidade
populacional.

Portanto, para o manejo das pragas de solo da soja e fundamental
considerar o sistema de producao como um todo, durante todo o ano,
observando suas inter-relacoes com outras culturas associadas ao
sistema, como milho, sorgo, algodao, milheto, girassol, feijao, trigo e outros
cereals de inverno. Outro aspecto a ser considerado é que os habitos
subterraneos das pragas de solo dificultam o manejo e praticamente
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inviabilizam o uso de medidas curativas para a maioria delas. O uso de
técnicas preventivas e de medidas de evasao hospedeira deve ser feito
Com base no conhecimento da biologia e ecologia da praga e da cultura.

O planejamento e escolha das técnicas de manejo de pragas de solo
em soja devem comecar na safra anterior, mapeando areas com sintomas
de danos (murcha, amarelecimento, reducao de crescimento, morte de
plantas), incluindo analises das safras e culturas anteriores, bem como das
caracteristicas do solo no local. Amostragens de solo, para verificacao da
Iocalizacao, estadio e nivel populacional do inseto, antes da semeadura da
soja, também devem ser realizadas. A partir dessa analise, 0 manejo de
pragas de solo, no sistema de producao de soja, deve ser feito através da
associacao de varias taticas que possam contribuir para o equilibrio da
comunidade edafica, reducao populacional das espécies-pragas e aumento
da tolerancia das plantas. Entre as técnicas que podem ser utilizadas, hoje,
para as diferentes pragas estao: manipulacao de época de semeadura,
introducao de espécies nao hospedeiras ou hospedeiras nao preferenciais
no esquema de rotacao/sucessao com a soja, preparo do solo com
implementos adequados em areas de manejo convencional, inseticida
misturados as sementes ou em pulverizagao no sulco de semeadura ou
dirigida ao colo da planta, favorecimento do crescimento radicular e
aumento da tolerancia da planta aos danos (ex: inoculacao com rizobios,
correcao de fertilidade e acidez do solo). Outras alternativas, como
entomopatogenos, bactérias rizosféricas, feromonios, poderao ser
incorporadas no manejo de pragas de solo em soja, no futuro.
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