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o percevejo castanho em Rondonia:
ocorrencia, caracteriza~ao e indica~oes de controle

o percevejo castanho e uma das principais pragas sugadoras de plantas de importancia
economica no Brasil. Existem, pelo menos, duas especies de percevejo conhecidas como
percevejo castanho (Hemiptera: Cydnidae). A mais divulgada tem side Scaptocoris castanea
Perty, 1839, porem, atualmente, sabe-se que Atarsocoris brachiariae Becker, 1996, e tambem de
importancia economica. Sao insetos que se desenvolvem no interior do solo sugando as rafzes,
prejudicando 0 crescimento e ate causando a morte das plantas atacadas. Os primeiros danos
economicos por ataque destes insetos no pafs, foram registrados no estado de Sao Paulo, no final
da decada de 1940 e infcio dos anos de 1950 (Amaral, 1997; Embrapa 1996).

Inicialmente, nao havia uma freqQencia anual de ataques destes insetos e os principais
hospedeiros eram a cana-de-a9ucar e 0 algodao. Posteriormente, surgiram ataques a cultivos de
amendoim, arroz, banana, gramfneas de pastagens (Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens e
Brachiaria humidicola), milho, sorgo e tomate. Mais recentemente, percevejos castanhos
passaram a ser observados atacando cultivos de soja em sistema de plantio direto, na regiao
central do pafs. Atualmente, estao registrados danos em diferentes cultivos nos estados de Sao
Paulo, Mato Grosso do Sui, Minas Gerais, Goias, Mato Grosso, Bahia e Tocantins (Amaral, 1997;
Embrapa, 1996, Prado et aI., 1986a).

Na safra agrfcola 1997/98, foram registradas altas popula90es do percevejo castanho nos
municfpios de Vilhena e Cerejeiras, localizados no Sui de Rondonia. Nesta regiao, onde
predominam pastagens dos generos Brachiaria e Panicum, esta ocorrendo um incremento na
produ9ao de graos, incluindo, arroz, milho e soja, 0 que torna esta praga uma seria amea9a. Este
trabalho tem como principal objetivo alertar tecnicos e produtores para a ocorrencia, apresentar
uma caracteriza9ao geral incluindo 0 potencial de danos e medidas de controle dos percevejos
castanhos.

Os adultos medem 6 a 8 mm de comprimento e apresentam colora9ao castanha (daf 0

nome comum). Nesta fase, vivem de 5 a 7 meses, e realizam voos nos perfodos crepusculares,
atraves dos quais se dispersam para novas areas de coloniza9ao. Fazem suas posturas,
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diretamente no solo a profundidades que variam de 2 a 10 cm. As ninfas medem 2 a 5,5 mm e
apresentam colora<;:ao branca. Nesta fase, vivem de 5 a 6 meses e passam por cinco fnstares,
antes de chegarem a fase adulta (Amaral, 1997; Gallo et a!., 1988).

Os percevejos castanhos sac especies de insetos tfpicamente de solo, tanto na fase
juvenil, quanto adulta. Segundo Amaral (1997), preferem solos arenosos (pH (CaCI2) 3,5 a 5,1 e
teor de materia organica de 0,8 a 1,5%, vivem em profundidades que variam de 5 a 60 cm,
podendo alcan<;:ar ate mais de 1,5 m. Quanto mais seco 0 solo, maior e a penetra<;:ao destes
percevejos, buscando umidade que Ihes permita sobreviver (Amaral, 1997; Embrapa, 1996).

Durante 0 perfodo que permanecem no solo, sugam as rafzes, causando a seca parcial ou
total das plantas atacadas. Nas areas de concentra<;:ao destes percevejos, e comum a presen<;:a
de odor forte, tfpico dos percevejos chamados, comumente, de "Maria fedida". Os percevejos
castanhos podem passar ate 40 dias sem sugar rafzes, entretanto, e sabido que estes insetos sac
capazes de sugar uma enorme gama de especies de plantas, incluindo ervas daninhas, alem de
plantas cultivadas (Amaral, 1997; Embrapa, 1996). A capacidade de resistencia ao jejum
prolongado e a variabilidade de plantas hospedeiras estao entre os fatores que favorecem a sua
prolifera<;:ao, mesmo sob condi<;:6es adversas. Os dados apresentados por Amaral (1997), indicam
que ha diapausa dos ovos destes insetos, 0 que tambem contribui para aumentar as suas
chances de prolifera<;:ao.

No Mato Grosso, os principais alvos do ataque dos percevejos castanhos tem side as
pastagens de braquiaria, incluindo, Brachiaria decumbens, B. brizantha e B. humidicola. La,
plantios diretos de soja aparecem em segundo lugar na preferencia de ataque. Parece haver uma
rela<;:13oentre a rota<;:13osoja x pastagens, comum naquele Estado, ao ataque da praga. Ocorre que
a soja e substitufda por pastagem de braquiaria durante tres anos, e em seguida ha um novo
plantio direto de soja sobre a palhada da gramfnea, justamente, nesta situa<;:ao tem ocorrido
quedas de 60 a 80% da produ<;:ao de soja (Amaral, 1997).

Provavelmente mais problematico que a dispersao natural dos adultos seja a dispersao
destes insetos atraves de ovos. Como exposto anteriormente, os adultos se dispersam por v60s
crepusculares que ocorrem, principalmente, no infcio da esta<;:ao das chuvas, mas, tambem,
durante toda a dura<;:ao desta esta<;:13o.0 outro caso, se refere a coleta de ovos e sua dispersao a
longas distancias. Neste caso, 0 que tem ocorrido e que quando da coleta de sementes de
braquiaria para comercializa<;:13o (pela varredura do solo), quantidades significativas de ovos ferteis
dos percevejos sac levados em meio as impurezas (Amaral, 1997), desse modo, e possfvel a
coloniza<;:ao de novas e distantes areas pela praga.

A visualiza<;:ao dos danos ocorre, geralmente, quando 0 ataque da praga ja esta causando
morte das plantas, porem, este nfvel de dana, indica que 0 processo de coloniza<;:ao da area ja se
encontra em estagio avan<;:ado. Em regi6es onde estes insetos sac de ocorrencia frequente, 0
controle deve ser preventivo. Para cultivos anuais, 0 controle pode ser realizado na epoca do
preparo do solo; entretanto, em cultivos perenes como as pastagens, 0 controle tende a ser mais
diffcil. Por vezes, e necessario a reforma da area, alem da aplica<;:13opreventiva de inseticida
(Embrapa, 1996).

Praticas alternativas que assegurem 0 controle do percevejo ainda nao estao devidamente
desenvolvidas. Como descrito no caso da soja x pastagem, a rota<;:ao de culturas pode inclusive
implicar no agravamento do problema. A resistencia de pragas e um caminho a ser buscado, mas
ainda nao disponfvel (Amaral, 1997; Embrapa, 1996). Ao longo do tempo diversos inseticidas
foram recomendados para 0 combate ao percevejo (Prado et a!., 1986a; Prado et a!., 1986b). A
Tabela 1, mostra os produtos testados para 0 controle desta praga.
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pi algodao (aplicac;:aoem sulcos,
29 dias ap6s semeadura)

pi algodao (aplicac;:aoem sulcos,
29 dias ap6s semeadura)

pi soja (aplicac;:aoem sulcos, na
semeadura)

pi soja (aplicac;:aoem sulcos, na
semeadura)

pi soja (aplicac;:aoem sulcos, na
semeadura)
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