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Dada a importância econômica da cultura da soja no Brasil, a busca por maiores índices de produtividade

tem provocado a expansão das fronteiras agrícolas e modificações nos sistemas de cultivo (SALVADORI et

al., 2004). Isso vem refletindo diretamente na composição e importância das populações de insetos

encontrados nos sistemas agrícolas, principalmente com o não revolvimento do solo no sistema de plantio

direto. Os curculionídeos-das-raízes são considerados pragas de importância secundária na cultura da soja,

entretanto, nos sistemas de produção do grão no Rio Grande do Sul, a sua ocorrência passou a ser mais

frequente nos últimos anos. No entanto, há poucas informações sobre as espécies, sua distribuição

geográfica e os danos ocasionados a cultura da soja. Os adultos dos curculionídeos-das-raízes alimentam-se

das folhas das plantas, reduzindo sua área foliar e consequentemente, a quantidade de fotoassimilados

produzidos pela planta. Porém, os danos mais significativos ocorrem na fase de larva do inseto. Tais larvas

possuem hábito subterrâneo e alimentam-se do sistema radicular de das plantas. Quando o ataque das

larvas ocorre na fase inicial do estabelecimento da cultura, as plantas podem ser seriamente danificadas,

sendo, muitas vezes, necessária a ressemeadura das áreas atacadas (KUSS et al., 2007). Seus danos

podem ser ainda maiores em períodos de estresse hídrico e em ataques a plantas jovens, podendo culminar

na morte de plantas (BONATO, 2000). O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência de Naupactus

cinerosus danificando a cultura da soja no município de Santa Maria, RS, na safra 2011/12. As amostragens

foram realizadas em lavoura de soja, localizada na área experimental do Departamento de Defesa

Fitossanitária da UFSM, coordenadas 29°42’52.53” S e 53°44’10.18” O, durante a safra 2011/12. As plantas

de soja encontravam-se no estádio vegetativo R1 e a metodologia de coleta utilizada foi o pano-de-batida em

20 pontos distribuídos aleatoriamente na área. Os curculionídeos-das-raízes adultos coletados foram

acondicionados em potes plásticos, e encaminhados ao Laboratório de Manejo Integrado de Pragas



(LabMIP) da UFSM para posterior identificação das espécies. Foram identificadas sete espécies de

curculionídeos-das-raízes na cultura da soja em Santa Maria, RS: Naupactus cinerosus, N. leucoloma, N.

purpureoviolaceus, N. cervinus, N. peregrinus, N. ambiguus e N. viridissimus (= Pantomorus

viridisquamosus). Destas, seis espécies já haviam sido relatadas no município por Kuss et al (2007). A

espécie Naupactus cinerosus é relatada pela primeira vez danificando plantas de soja em Santa Maria, RS.

Segundo Lanteri et al (1994) e Guedes et al (2005), as principais características dessa espécie são:

comprimento de 6 a 9 mm; revestimento de coloração cinza ou castanho claro; pronoto com uma mancha

mediana estreita e um par de manchas irregulares laterais castanho claras; élitros com as laterais

predominantemente castanho claros e uma mancha mediana irregular, larga e castanho clara; escamas

arredondadas; rostro com carenas muito marcadas e olhos convexos; pronoto subcilíndrico muito estreito e

alongado com as laterais curvadas; tíbias anteriores com uma fileira de dentículos na face interna. O manejo

deste grupo de pragas é considerado difícil, especialmente devido ao hábito subterrâneo das larvas, que

somado à escassez de informações sobre a sua biologia e aspectos ecológicos tornam o seu controle

eventual e pouco eficiente. Embora muitos autores citem os curculionídeos-das-raízes como insetos-praga

na cultura da soja, existem poucas informações sobre este grupo e, principalmente, sobre sua identificação

em nível de espécie, biologia e nível de dano econômico. Os estudos sobre as espécies que atacam a

cultura da soja, sua distribuição geográfica e o conhecimento do nível de controle dos curculionídeos-das-

raízes tornam-se, portanto, ferramentas essenciais no desenvolvimento de estratégias para realizar um

correto e eficaz manejo destes insetos na cultura da soja.
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