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Introdução
Os insetos de hábito subterrâneo que se alimentam de plantas 

frequentemente causam prejuízos econômicos à agricultura. Nos últimos 
anos, esse grupo de artrópodes vem aumentando significativamente em 
importância para as culturas anuais no Brasil.

Vários insetos atacam as sementes, raízes e plântulas (plantas jovens) 
do milho e da soja após a semeadura. O tipo de ataque reduz o número de 
plantas na área cultivada e o potencial produtivo da lavoura. Esses insetos 
são de hábito subterrâneo ou superficial e na maioria das vezes passam 
despercebidos pelo agricultor, dificultando o emprego de medidas para o 
seu controle. A importância desses insetos varia de acordo com o local, ano 
e sistema de cultivo (VIANA et al., 2002)

Segundo Oliveira et al. (1992), o ataque geralmente ocorre em 
reboleiras. Em geral, as larvas são encontradas próximo às raízes, 
alimentando-se principalmente das raízes secundárias; entretanto, nas 
plantas menores, podem alimentar-se também da raiz principal. Quando o 
ataque ocorre na fase inicial da cultura, há amarelecimento, murcha e morte 
das plantas. Quando o ataque é mais tardio, as plantas sobrevivem, mas 
pode ocorrer atraso no desenvolvimento e diminuição do tamanho de vagens 
e sementes.

O controle químico de pragas de solo é mais complicado, muitas vezes 
pelo fato de a época de plantio não coincidir com o período em que o inseto está 
em atividade alimentar, ou mesmo pelas condições climáticas favorecerem o 
desenvolvimento das populações e desfavorecerem a pulverização (GALLO et 
al., 2002; OLIVEIRA et al., 1992).



 

       

       

 

 

Corós da soja (Phyllophaga cuyabana e Liogenys sp.)

Os corós constituem-se em importantes pragas das culturas anuais no Brasil. 
Os gêneros mais comuns são Phyllophaga, Cyclocephala, Diloboderus e Liogenys 
e existem poucas informações sobre a quantificação de seus danos em milho e soja. 
Eles apresentam ciclo biológico relativamente longo, que envolve as fases de ovo, larva 
(coró), pupa e adulto (besouro). Somente as larvas são polífagas e responsáveis pelos 
potenciais danos às culturas.

Em geral, a infestação ocorre em reboleiras na lavoura. A alimentação das larvas 
provoca enfraquecimento do sistema radicular e, consequentemente, tombamento e 
morte das plântulas (GALLO et al., 2002).

Descrição - P. cuyabana é um inseto que possui uma única geração por ano e cujo 
desenvolvimento completo ocorre no solo. Os adultos saem à noite a partir das primeiras 
chuvas da primavera, em revoadas destinadas ao acasalamento, após as quais retornam 
ao solo, permanecendo geralmente entre 5 cm e 15 cm de profundidade. É polífago, 
alimentando-se de plantas de diversas famílias, e é muito atraído por focos luminosos, 
como as lâmpadas das fazendas. Os adultos são besouros castanho-escuros, com 
comprimento entre 1,5 cm e 2,0 cm. Os ovos são brancos e depositados isoladamente 
no solo, na camada superficial (de 3 cm a 10 cm de profundidade). As larvas são brancas  
e robustas, atingindo até 3,5 cm de comprimento (DEGRANDE & VIVAN, 2009) (Figura 1).

Ciclo de vida - O período médio de incubação dos ovos é de aproximadamente 14 
dias; a fase larval é de 256 dias, em média (sendo o período de atividade de 130 dias e o 
restante em diapausa); a fase de pré-pupa é de 8 dias, a de pupa de 25 dias e a de adulto 
de 33 dias (DEGRANDE & VIVAN, 2009).

Danos - As larvas danificam as raízes, principalmente a partir do segundo 
estádio. Os sintomas do ataque se caracterizam pelo amarelecimento das folhas e 
desenvolvimento retardado, podendo causar até a morte das plantas, geralmente em 
reboleiras. O número de plantas mortas por metro linear pode variar com a época de 
semeadura, com a população e com o tamanho de larvas na área. Geralmente, a morte 
de plantas ocorre quando elas são atacadas no início do desenvolvimento. Em muitos 
casos, as larvas já estão presentes na área por ocasião da semeadura. Os adultos não 
causam prejuízos, pois ingerem pequenas quantidades de folhas (DEGRANDE & VIVAN, 
2009; GALLO et al., 2002).

Período de ataque - Pode ocorrer em todos os estádios de desenvolvimento, 
porém seus danos são mais visíveis nos estádios iniciais da cultura, pois a planta está 
pouco desenvolvida (GALLO et al., 2002).

Métodos de controle - Os agentes de controle biológico natural de larvas de 
corós são nematoides, bactérias, fungos (principalmente Metarhizium e Beauveria sp.) 
e parasitoides da ordem Diptera (GALLO et al., 2002).

O preparo do solo com implementos de disco é uma alternativa de controle 
cultural da larva. Com essa prática, ocorre o efeito mecânico do implemento sobre 
as larvas, que possuem corpo mole e são expostas à radiação solar e aos inimigos 
naturais, especialmente pássaros. O controle químico pode ser utilizado via tratamento 
de sementes. Experimentalmente, a pulverização de inseticidas no sulco de semeadura 
tem se mostrado viável para o controle dessa larva.

Pragas que atacam sementes e raízes



 

       

       

 

 

FIGURA 1. Larvas de coró.

Percevejo-castanho-da-raiz (Scaptocoris castanea e S. carvalhoi) 

Essa é uma praga que preocupa os agricultores, pois tem causado sérios danos 
em soja, algodão, milho, arroz e pastagens, entre outras culturas. Através da alimentação, 
injetam uma toxina que impede o crescimento das plantas, que, quando atacadas, tornam-
se amareladas, definham e algumas podem até morrer se o ataque ocorrer no início de seu 
desenvolvimento (DEGRANDE & VIVAN, 2009).

Ainda segundo os mesmos autores, nos períodos de estiagem prolongada os insetos 
se aprofundam no solo em busca de umidade e nas épocas chuvosas retornam à superfície do 
solo. Portanto, em anos mais chuvosos, o percevejo-castanho-da-raiz é mais problemático.

Descrição - As ninfas são de coloração branca e os adultos possuem coloração 
castanha, com aproximadamente 8 mm de comprimento (Figura 2). Possuem pernas 
anteriores adaptadas à escavação, podendo se enterrar no solo com facilidade. Os ovos têm 
coloração creme, forma ovalada e superfície lisa e brilhante. As fêmeas são maiores do que 
os machos e os insetos exalam um cheiro desagradável quando molestados (DEGRANDE & 
VIVAN, 2009; EMBRAPA, 2008).

Ciclo de vida - O período médio de incubação dos ovos é de aproximadamente 14 
dias, a fase de ninfa varia entre 91 e 134 dias e a longevidade dos adultos é de 250 a 330 
dias. Cada fêmea produz em média 250 ovos. O ataque pode acontecer durante todos os 
estádios de desenvolvimento da soja, porém seus danos são mais visíveis nos estádios iniciais 
(DEGRANDE & VIVAN, 2009; EMBRAPA 2000).

Danos - As ninfas e os adultos (Figura 2) alimentam-se das raízes e sugam a seiva. O 
ataque severo causa o definhamento e morte da planta. Os sintomas de ataques variam com 
a intensidade e a época, sendo que muitas vezes são confundidos com deficiência nutricional 
ou doença da planta (PINTO et al., 2004; GALLO et al. 2002; CORRÊA-FERREIRA & PANIZZI, 
1999).

Métodos de controle - O método cultural pode ser empregado para o manejo desse 
inseto. A aração e a gradagem expõem os insetos aos predadores e causam o esmagamento 
das ninfas e adultos. A aração com arado de aiveca é a que apresenta maior eficiência no 
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FIGURA 2. Percevejo-castanho.

controle do percevejo-castanho. O fungo Metarhizium anisopliae é um agente de controle 
biológico da praga. Devido ao hábito subterrâneo do percevejo, o controle químico é difícil 
de ser realizado e recomenda-se o uso, de forma paliativa, de inseticidas via tratamento 
de sementes e/ou sulco de plantio (FERREIRA & BARRIGOSSI, 2006; GALLO et al. 2002).
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Cochonilha-da-raiz (Dysmicoccus brevipes)

Tipicamente, a cochonilha-da-raiz é encontrada sugando raízes de plantas de 
soja (Figura 3). Eventualmente, esse inseto pode ser visto na parte aérea das plantas. As 
fêmeas são rosadas e apresentam longos filamentos laterais esbranquiçados de cera, o 
que confere ao inseto outro nome comum, “cochonilha-farinhosa”. Os machos têm asas 
e vida livre (DEGRANDE & VIVAN, 2009).

Danos - Os sintomas dos ataques são observados em reboleiras, às vezes no 
sentido da linha de semeadura. Surtos do inseto têm sido observados em alguns anos 
e regiões específicas, principalmente sob cultivo de semeadura direta. As plantas 
atacadas apresentam amarelecimento das folhas e redução do crescimento, em função 
da extração de seiva e introdução de toxinas, através da alimentação pelas raízes 
(DEGRANDE & VIVAN, 2009; GALLO et al., 2002). A sua ocorrência está relacionada a 
áreas de semeadura direta (com muita palhada), com deficiência no controle de plantas 
daninhas e estiagem prolongada.

Métodos de controle - Os reais danos causados por essa praga ainda são 
desconhecidos, mas o revolvimento do solo infestado, o tratamento de sementes 
com carbamatos e adubações de cobertura com cloreto de potássio têm amenizado o 
problema (DEGRANDE & VIVAN, 2009; GALLO et al., 2002).



 

       

       

 

 

FIGURA 3. Cochonilha-da-raiz.

Pragas que atacam as plântulas (plantas jovens)

Lagarta-elasmo (Elasmopalpuas lignosellus)

Essa espécie possui hábito polífago, alimentando-se de diversas espécies de plantas, 
como gramíneas e leguminosas, por exemplo. A lagarta (Figura 4) apresenta coloração que 
varia do verde-azulado ao róseo, com listras transversais marrons e cabeça pequena também 
marrom. Pode atingir no máximo 15 mm e se caracteriza por formar um abrigo feito de seda, 
detritos e partículas do solo (DEGRANDE & VIVAN, 2009; GALLO et al., 2002). 

A pupa apresenta coloração inicial amarelada ou verde, passando a marrom e, logo 
antes da emergência do adulto, assumindo a coloração preta. O adulto é uma micromariposa 
cinza que tem de 15 mm a 23 mm de envergadura e é muito atraída por focos luminosos. É 
uma praga típica de períodos de estiagem, e o seu estabelecimento na lavoura se dá no solo 
ou nos restos vegetais da área, como a palhada. Sua maior incidência ocorre em solos mais 
arenosos, como os de cerrados. Entretanto, dependendo da severidade da estiagem, ataca 
generalizadamente todas as variações de textura. Costuma ser frequente em áreas novas de 
cultivo que estavam sob condições de pastagens degradadas ou nativas (PINTO et al., 2004; 
GALLO et al. 2002).

Ciclo de vida - Duração média de 42 dias (ovo = 3 dias; lagarta = 20 dias; pupa = 7 dias; 
adulto = 12 dias) (DEGRANDE & VIVAN, 2009; PINTO et al., 2004).

Danos - Penetra na planta de soja ou milho na altura do colo, abrindo uma galeria 
ascendente no interior do caule, alimentando-se do mesmo (Figura 4). Na entrada dessa galeria, 
pode ser observado o abrigo formado por detritos ligados entre si por fios de seda secretados 
pela lagarta, que é utilizado na movimentação entre as plantas atacadas e também como abrigo 
na fase de pupa. As plantas atacadas inicialmente murcham, podendo morrer imediatamente, 
levando a falhas de estande, ou sofrer agravamento de danos posteriormente e sob a ação 
de chuvas, vento ou implementos agrícolas, que tombam as plantas. Frequentemente é uma 
praga que promove falhas de estande e, ocasionalmente, obriga a uma nova semeadura nas 
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áreas falhadas da lavoura ou na área total (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000).

Período de ataque - Inicia-se logo após a germinação da soja, podendo estender-
se por 30 a 40 dias. Muitas vezes, o inseto já está presente na área antes da instalação 
da cultura, daí a importância de vistoriar a área ou a palhada antes da semeadura 
(DEGRANDE & VIVAN, 2009).

Métodos de controle - Em áreas de risco, deve ser usado um tratamento de 
sementes com inseticidas sistêmicos à base de Tiodicarb, Carbofuran ou Imidacloprid. 
Sob condições de estresse hídrico, mesmo esse tratamento não é efetivo, recomendando-
se a aplicação de um inseticida de ação de contato e profundidade, como os à base de 
Clorpirifós. A alta umidade do solo contribui para reduzir os problemas causados pela 
lagarta-elasmo (CORREIA et al., 2010; GALLO et al., 2002).

FIGURA 4. Elasmopalpus lignosellus (esquerda) e sintomas de danos (direita) em soja e milho.

Lagarta-rosca (Agrotis spp.)

A lagarta-rosca ataca o caule de plântulas pouco acima da região do colo (Figura 
5). Muitas vezes, provoca tombamento de plântulas e alimenta-se das folhas, levando a 
falhas no estande. É de ocorrência bastante comum em áreas com palhada de milheto, 
sorgo e capim-pé-de-galinha, por exemplo. O dano direto é o tombamento da planta 
jovem, que é facilmente percebido caminhando-se de manhã pela lavoura, onde são 
encontradas plantinhas (às vezes fileiras delas) cortadas nas proximidades do nível do 
solo e a lagarta é vista nas imediações. É uma praga esporádica, geralmente ocorrendo 
em reboleiras, principalmente em anos secos. Altas infestações geralmente estão 
associadas a muita matéria orgânica no solo, como a de restos culturais (EMBRAPA, 
2008; HOFFMANN-CAMPO et al., 2000).
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Fonte: Monsanto do Brasil.



 

       

       

 

 

FIGURA 5. Agrotis ipsilon.

FIGURA 6. Ciclo médio de vida da lagarta-rosca (Agrotis ipsilon).
Fonte: Guia Ilustrado de Pragas e Insetos Benéficos do Milho e Sorgo, 2004. Fotos: Negri.
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FIGURA 7. Ciclo médio de vida da lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda).
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Lagarta Spodoptera (Spodoptera spp.)

A Spodoptera frugiperda tem ocorrido com mais frequência, causando danos 
semelhantes aos da lagarta-rosca nos últimos anos. As densidades populacionais têm 
variado muito de ano para ano e de local para local, sendo que as populações mais 
prejudiciais à soja têm se desenvolvido em áreas de cerrados. Os mais intensos surtos 
da praga na cultura geralmente estão associados a períodos ou anos mais secos e/ou 
cultivos em épocas de menor precipitação (PINTO et al., 2014; VIANA et al., 2002).

Em relação ao gênero Spodoptera, podem ocorrer também ataques de S. eridania 
e S. cosmioides nas culturas da soja e do milho.

Fonte: Guia Ilustrado de Pragas e Insetos Benéficos do Milho e Sorgo, 2004. Fotos: Negri.



 

       

       

 

 

FIGURA 8. A diferenciação entre as lagartas Spodoptera e Agrotis 
pode ser feita pelas características da cabeça de cada espécie.

FIGURA 9. Danos provocados por lagarta-rosca em soja e milho.

Danos - As lagartas dos gêneros Agrotis e Spodoptera causam danos na fase inicial da 
cultura. Elas atacam a região do coleto, cortando as plantas na base (Figura 9), o que provoca 
morte ou perfilhamento. Em áreas muito infestadas, notam-se muitas plantas cortadas, mas 
os insetos não são facilmente visíveis, já que têm atividade preferencialmente noturna (PINTO 
et al., 2004; GALLO et al., 2002).
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Métodos de controle - Existem alguns problemas que dificultam o controle, como a 
retenção da calda de aplicação na palhada e o hábito noturno da praga. Assim, recomenda-se 
realizar pulverizações noturnas, pois à noite o inseto sai para se alimentar. Lembrar que o alvo 
é o solo; portanto, usar bico e gotas que dêem boa cobertura, além de utilizar inseticida com 
boa ação de profundidade. O tratamento de sementes pode ter algum efeito sobre lagartas 
pequenas. Para as pulverizações, inseticidas à base de Clorpirifós, Metomil, Betaciflutrina, 
Lambdacialotrina, Permetrina, Bifentrina, Fempropatrina e Spinosad têm sido os mais 
eficientes e usuais. Em situações de populações extremamente elevadas da praga, o uso de 
Clorpirifós em pré-plantio incorporado aumenta a eficácia de controle da praga em relação às 
pulverizações da parte aérea (BUENO et al., 2011; EMBRAPA, 2008; GALLO et al., 2002).



 

       

       

 

 

Algumas espécies de moluscos, caracóis, lesmas ou caramujos são consideradas 
pragas secundárias em diversas culturas (Figura 10). Nas culturas da soja e do milho, 
logo após a germinação e com o desenvolvimento dos cotilédones e das primeiras folhas, 
observam-se lesmas e caracóis que ocorrem principalmente em áreas de semeadura 
direta (DEGRANDE & VIVAN, 2009).

Os caramujos possuem quatro pares de antenas, sendo duas maiores, onde se 
localizam os olhos simples, e duas menores, utilizadas para o olfato. Abaixo dessas 
antenas, localizam-se a boca e a rádula, espécie de língua utilizada para a raspagem 
das plantas (OLIVEIRA, 2014).

Essas pragas são hermafroditas, apesar da alta percentagem de fecundação 
cruzada. Os ovos, em número superior a 100 por indivíduo, podem permanecer vivos por 
longos períodos, aguardando a umidade adequada para a eclosão das larvas. Deve ser 
destacada ainda a hibernação de adultos, razão de sua sobrevivência em períodos de 
estiagem (OLIVEIRA, 2014; CORRÊA-FERREIRA et al., 2010).

Lesmas, caracóis e piolhos-de-cobra

FIGURA 1O.  Caracol.
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Danos - Atacam plântulas recém-emergidas, cotilédones e folhas de plantas 
jovens, reduzindo, consequentemente, o estande (DEGRANDE & VIVAN, 2009).

Métodos de controle - Os produtos que têm sido utilizados para controle de 
moluscos são: 1) metaldeído, sendo o mais eficaz; 2) cal virgem ou mesmo cal hidratada, 
que podem ser utilizadas nos bordos em canteiros; 3) mexacarbato, clonotralide e 
pentaclorofenato de sódio; e 4) sulfato e cloreto de sódio para caramujos (DEGRANDE & 
VIVAN, 2009).

Alguns produtores têm aplicado calda concentrada de ureia (de 5% a 10%) 
diretamente sobre as lesmas e obtido sucesso no controle, pela desidratação desses 
moluscos, mas tomando cuidado para não aplicar diretamente sobre as plantas, para 
não causar fitotoxicidade irreversível (DEGRANDE & VIVAN, 2009).

Ainda segundo os mesmos autores, diversos produtos testados se destacam como 
promissores: Abamectina, Cartap, Fipronil (repelência), Methiocarb, Metomil e Tiodicarb. 
Os melhores resultados de controle foram obtidos com o uso de iscas preparadas com 
um veículo (triticale, triguilho ou quirera de milho), um atrativo (levedura ou leite) e um 
inseticida.



 

       

       

 

 

Os produtos são misturados de maneira uniforme e as iscas são aplicadas na dose 
de 40 kg/ha, com uso de esparramador tipo “Lely” nas reboleiras sob ataque. O tratamento 
de sementes de soja com Fipronil tem mostrado eficácia no controle de piolho-de-cobra em 
algumas situações de menores infestações (DEGRANDE & VIVAN, 2009).

É necessário ainda o registro de produtos no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) com a finalidade de controle de caramujos, considerando o alto 
potencial de danos que essa praga pode causar, não somente econômicos diretos, mas 
também ambientais, pelo uso indiscriminado de produtos ineficientes ou potencialmente 
perigosos.

Grilos e gafanhotos não migratórios (Orthoptera)

Essas duas pragas também têm ocorrido em focos esporádicos nos últimos anos, 
especialmente no início do estádio vegetativo das culturas da soja e do milho. Geralmente, 
sobrevivem na palhada e têm o hábito de cortar plântulas de soja após a germinação, daí a 
importância do monitoramento de cobertura que antecede a cultura, antes da semeadura. 
Os gafanhotos, muitas vezes, têm ocorrido mais intensamente em áreas com resteva de 
algodão, especialmente com muita pluma caída sobre o solo e se o inverno foi mais chuvoso 
(PINTO et al., 2004).

Pesquisas recentes mostraram que inseticidas à base de Fipronil (40 g i.a./ha), Alfa-
cipermetrina (25 g i.a./ha), Acefato (375 g i.a./ha) e Fenitrotion (de 150 g a 200 g i.a./ha) 
pulverizados nos horários de menor atividade da praga, como de manhã, são eficientes no 
controle (DEGRANDE & VIVAN, 2009).

 Para melhorar o controle de pragas iniciais das culturas de milho e soja, podem-se 
citar como principais medidas:

 •  Amostragens regulares e sistemáticas da cultura e identificação correta das pragas.

 • Amostrar o nível de incidência de pragas.

 •  Dessecação antecipada com uso de inseticidas para eliminar populações de pragas 
na área, caso necessário.

  •  Adoção de medidas de intervenção sempre que as pragas estiverem em nível de      
controle.

 •  Quando o controle for necessário, aplicação de quantidade efetiva de pesticida,  
usando-se equipamento corretamente calibrado. No que diz respeito aos detalhes 
dos inseticidas (produto comercial, dose, momento de aplicação), as informações 
devem ser obtidas junto às empresas fabricantes.

Considerações finais
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