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1. Introdução 

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) nas lavouras é um conjunto de práticas 
tecnológicas e seus efeitos são potencializados sob sistemas que envolvem a sinergia 
entre plantas, em rotação e sucessão e, sobretudo busca o equilíbrio com a natureza, 
ao otimizar a atuação de inimigos naturais, com o uso mínimo de inseticidas. O MIP é 
definido como um sistema de manejo de pragas que associa o ambiente e a dinâmica 
populacional da espécie, utiliza todas as técnicas apropriadas e métodos de controle 
de forma tão compatível quanto possível e mantém a população da praga em níveis 
abaixo daqueles capazes de causar dano econômico 

São consideradas pragas, espécies nas quais a população aumenta de tamanho 
originando uma superpopulação, ocasionando assim, desequilíbrios ecológicos, 
econômicos e a saúde humana/animal, tais como, esgotamento dos alimentos, 
devastação de plantações, extinção de outras espécies, e transmissão de doenças. 
Neste contexto, espécies que não apresentam predadores naturais por encontrarem-
se fora dos locais de sua distribuição geográfica original e que apresentem em sua 
nova localidade condições ideais de alimentação, abrigo e reprodução também podem 
ser consideradas espécies praga. O conceito oficial de praga foi estabelecido pela 
FAO (2002) como sendo: "Qualquer espécie, raça ou biotipo de vegetais, animais ou 
agentes patogênicos, nocivos aos vegetais ou produtos vegetais". Atualmente este 
conceito é mais abrangente e envolve danos gerais à atividade humana. Estima-se 
que espécies exóticas invasoras que se tornaram pragas causem um prejuízo de 5% 
do PIB global, incluindo custos de manejo, erradicação e controle (PIMENTEL el al., 
2003). No Brasil, as perdas em 
culturas  agrícolas  causadas  pela  interferência  de  pragas são estimadas em torno 
de 20 a 30% da produção anual (LORENZI, 2000).  

O Centro-Oeste vem apresentando expressivos índices de crescimento da 
produção da soja e foi responsável por mais de 47% da produção nacional em 
2007/2008, com 9.834.000 hectares plantados e produção de 28.272.000 toneladas. 
Nessa região, Mato Grosso é o maior produtor com mais de 56% da produção 
regional, bem à frente de Goiás e Mato Grosso do Sul, o segundo e o terceiro 
produtores regionais, respectivamente. Em Mato Grosso, destaca-se a região 
chamada de Pré-Amazônia, situada ao norte de Cuiabá, onde se produz cerca de 
metade de toda a produção estadual. A partir da safra 1999/2000, o Mato Grosso 
tornou-se o maior produtor estadual de soja do país. 

A produtividade da soja no Centro-Oeste (2.875 kg/ha) é cerca de 7% superior à 
média brasileira (2.690 kg/ha) atestando a alta tecnologia empregada pelo setor nessa 
área do país. A região é favorecida por excelentes condições naturais dos cerrados, 
com topografia plana, fator que facilita a mecanização, e pelas condições climáticas, 
onde se destaca a intensa insolação. As propriedades agrícolas em que se cultiva a 
soja, são caracterizadas por grandes latifúndios, por solos ácidos do cerrado e que 
apresentam textura média com 30 a 40% de argila.  



O agroecossistema do Centro-Oeste é um ambiente favorável a multiplicação 
de pragas, pois prevalece um sistema de produção de rotação e sucessão de diversas 
culturas graníferas, em cutivos irrigados ou não, muitas vezes integrados a sistemas 
pecuários. Algumas espécies de pragas (por ex. percevejos, coleópteros, mosca 
branca, tripes, ácaros, lagartas etc), ocorrem nesses diferentes cultivos o que favorece 
o aumento populacional desses nsetos fitófagos. Desta forma, existem hospedeiros 
para as pragas durante o ano todo e condições climáticas de altas temperaturas e de 
inverno ameno, ideais para multiplicação destes artrópodes. A intensidade de ataque 
de pragas danificando plântulas e raízes da soja têm sido alta nesta região devido, 
principalmente, as características do solo de cerrado, aliado ao uso do istema de 
plantio direto. As espécies que se destacam são os corós (Phyllophaga cuyabana e 
Liogenys sp), o percevejo castanho (Scaptocoris castanea e Atarsocoris brachiariae), 
principalmente em sistemas de integração lavoura e pecuária e a lagarta elasmo 
(Elasmopalpuslignosellus ) em solos mais arenosos. 

Na parte aérea, a soja é hospedeira frequente da lagarta da soja (Anticarsia 
gemmatalis) e do percevejo marrom (Euschistus heros). Nos últimos anos, tem sido 
observado problemas crescentes com a lagarta falsa medideira e com o complexo de 
Spodoptera (eridania, latifascia e frugiperda) em lavouras de soja. Isto, 
provavelmente, é o resultado de vários fatores: 1) dificuldade de controle da lagarta 
falsa medideira com inseticidas, devido a sua localização na parte mediana e baixeira 
das plantas; 2) uso de doses inadequadas de inseticidas para o controle da falsa 
medideira e para as espécies de Spodopteras (são necessárias doses mais altas dos 
inseticidas para o controle dessas lagartas quando comparado ao controle da lagarta 
da soja); 3) eliminação dos inimigos naturais devido a utilização de inseticidas não 
seletivos na fase inicial da cultura, principalmente os piretróides; 4) a pulverização de 
fungicidas na cultura da soja para o controle da ferrugem tem afetado o fungo 
Nomuraea rileyi, importante patógeno que controla naturalmente as lagartas. 

A pulverização de piretróides tem favorecido também surtos populacionais do 
ácaro rajado, Tetranychus urticae em vários locais do Centro-Oeste. A mosca branca, 
Bemisia tabaci , antes de ocorrência esporádica na soja, em épocas mais quentes e 
em períodos de estiagem prolongada, tem aparecido frequentemente no Mato Grosso, 
nos municípios de Lucas de Rio Verde, Sorriso e Sinop.  

Visando atacar esses problemas crescentes com pragas em lavouras de soja 
no Centro-Oeste, torna-se urgente a implementação de estratégias de manejo 
integrado de pragas para a cultura. Tais estratégias devem ser abordadas dentro de 
um contexto mais amplo, incluindo a entressafra e outros hospedeiros, visando manter 
a qualidade ambiental e reduzir custos sem detrimento da produção. 

Para espécies vegetais a perturbação da área, remoção de espécies nativas, 
alteração do solo, irrigação e ocorrência de solos férteis para o plantio proporciona o 
ambiente ideal para sua ocorrência e expansão.  A facilitação e criação de condições 
ideais para estes organismos são consequência da atividade agropecuária em franco 
crescimento e sem levar em consideração o ambiente e as condições sanitárias e 
sociais locais (FAO, 2001).  



Espécies que por muito tempo apresentavam distribuição restrita tiveram, 
através da ação humana, a oportunidade de chegar a locais anteriormente fora de seu 
alcance e entraram em contato com espécies nativas (LOCKWOOD et al. 2007).  A 
introdução de espécies invasoras modifica os ecossistemas locais de várias formas, 
seja deslocando espécies nativas por competição ou alterando características do 
local, tais como regime hídrico, microclima, condições do solo, disponibilidade de 
nutrientes, etc. (LOCKWOOD et al. 2007; D’ANTONIO e VITOUSEK, 1992). Espécies 
introduzidas, ou nativas que apresentam uma rápida expansão devido a distúrbios 
causados pela atividade antrópica, relacionados  frequentemente com facilitação de 
sua dispersão ou estabelecimento, apresentam uma tendência a prejudicar atividades 
agropecuárias, causando danos a produtividade e também a saúde animal e humana. 
Neste contexto, quando uma espécie, exótica ou não, começa a se tornar prejudicial 
para as atividades humanas, pode receber a denominação de praga (COLAUTTI et 
al., 2003; LOCKWOOD et al., 2007). Espécies que  apresentam grande potencial de 
se tornarem pragas geralmente possuem agressividade na competição por recursos, 
falta de inimigos naturais (exóticas), auxilio direto ou indireto por meio do homem e 
forte associação ao ambiente urbano. 

Embora as primeiras atividades agrícolas tenham surgido no oriente médio, 
polos de domesticação de animais e plantas ou centros de origem estão espalhados 
pelas principais regiões do mundo, em ambientes que lhes são  favoráveis e 
propiciaram sua evolução e biodiversidade. Segundo Malthus, toda espécie tende a 
crescer em progressão geométrica enquanto as condições de vida em progressão 
aritmética. Nos sistemas naturais as espécies tendem para o equilíbrio dinâmico, pois 
os fatores que regulam cada espécie, conhecidos como resistência ambiental, atuam 
toda vez que esse equilíbrio é quebrado. Entretanto, a seleção de tipos mais 
produtivos e apropriados para o consumo humano num número relativamente 
pequeno de espécies domesticadas (41 % da produção é de cereais), associada ao 
monocultivo (redução da biodiversidade dos sistemas), à quebra do isolamento pelo 
aumento da área cultivada e à movimentação e troca de germoplasma, contribuiu para 
o aumento populacional de determinadas espécies de insetos-praga, patógenos e 
plantas daninhas nos agroecossistemas pelo fornecimento abundante de hospedeiros 
(alimentos) ou condições ambientais favoráveis. Assim, os fatores ambientais (físicos, 
químicos e biológicos) e o tipo de manejo das culturas determinam a densidade e 
predominância de espécies presentes no agroecossistema e seus impactos na 
produção e qualidade dos produtos colhidos. (PICANÇO et al., 2001). 

De acordo com Zanin (2009), os custos de prevenção, controle e erradicação de 
espécies praga são muito altos e os danos para o meio ambiente e para economia 
são significativos. Nesse contexto, levantamentos realizados nos Estados Unidos da 
América, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Índia e Brasil atestam que as perdas 
econômicas anuais decorrentes da introdução de pragas nas culturas, nas pastagens 
e nas áreas de florestas atingem cifras que se aproximam dos 240 bilhões de dólares. 
As  perdas  em culturas agrícolas causadas pela interferência de pragas no Brasil são 
estimadas em torno de 20 a 30%. Além da redução quantitativa, a produção pode ser 



prejudicada pela contaminação com sementes e restos de plantas daninhas (LORENZI, 
2000). 

A introdução de espécies praga no Brasil se deu por motivos diversos, incluindo 
uso ornamental, essências florestais para silvicultura, atividade madeireira, 
estabilização de solo, forragem, acidentalmente, controle biológico e para fins de 
pesquisa. Ziller (2001). No Distrito Federal, assim como em nível nacional, ainda há 
muito a ser estudado sobre as espécies praga. Carece-se de dados sobre a biologia 
e ecologia das espécies, além de informações sobre incidência e perdas econômicas 
e ambientais ocasionadas nas invasões. 

 

2.Objetivos 

2. 1. Objetivo Geral:  

Organizar, sistematizar e aplicar o conhecimento disponível na literatura e/ou da 

comunidade de produtores locais a respeito de espécies praga no DF, afim de 

compreender a problemática em sua totalidade para traçar estratégias reais de 

manejo e controle para a cultura da Soja (Glicine max).  

 

2.2. Objetivos específicos:  

- Caracterizar as espécies praga de interesse agropecuário e incidentes do 

Distrito Federal  

- Identificar as contribuições do estudo para a tomada de decisão dos órgãos 

públicos estabelecendo diretrizes para a prevenção, manejo e remediação das 

espécies praga e seus danos. 

- Delinear estratégias de manejo disponíveis e sua aplicação economicamente 

viável no Distrito Federal. 

- Ampliar a publicação científica no curso de Agronomia e a consequente 

participação em eventos científicos ampliando a experiência e o conhecimento dos 

profissionais formados pelas Faculdades Icesp de Brasília. 

3. Justificativa   



Os danos econômicos, ecológicos e à saúde causados por espécies praga são 

extensos e podem gerar prejuízos severos ao longo do tempo. Informações sobre a 

ocorrência, frequência,  biologia e impacto destas espécies no âmbito do Distrito 

Federal são escassas e desorganizadas, dificultando tomadas de decisão e ações 

rápidas visando manejo ou controle. Neste sentido o levantamento, centralização e 

posterior divulgação destas informações se torna de extrema valia para pequenos 

produtores, comunidade acadêmica e população local, de forma a diminuir riscos e 

mitigar danos que por ventura venham a ser causados pelas pragas. 

.  Sabe-se que a conscientização social e o esclarecimento de quais espécies 

podem se tornar problema são dois fatores preponderantes para desenvolver 

estratégias de manejo e controle. Estudos que visem levantar dados que possam ser 

usados neste sentido são essenciais.Pode-se frisar ainda, que os dados obtidos em 

literatura podem gerar meta dados capazes de explicar determinados padrões que por 

ventura venham a ser observados em esfera local, podendo resultar em guias, artigos 

ou cartilhas de interesse da população e comunidade acadêmica. 

 

4. Metodologia  

 Será realizado um levantamento em literatura das principais espécies praga de 

interesse agropecuário no DF, em especial as que influem na cultura da Soja (Glicine 

max), esses dados serão organizados por grupo (insetos, vertebrados, vegetais, etc), 

quantidade de ocorrências na literatura ( de forma a gerar um índice de frequência), 

locais de ocorrência, tipo de impacto e formas conhecidas de manejo. Com os dados 

em mãos poderemos avaliar a eficiência dos manejos utilizados, assim como as 

estratégias mais eficientes empregadas por cada espécie praga, de forma a definir 

características que apresentam maior potencial de risco e impacto no âmbito do 

Distrito federal. 

 Na literatura há diversas definições para espécies exóticas e pragas. No 

entanto, como o objetivo desse estudo não é discutir as diferentes definições 

existentes na literatura científica, serão utilizadas as definições operacionais para fins 

de pesquisa: 



• EXÓTICA: Organismo que ocorre fora da sua área de distribuição natural e 

potencial de dispersão, incluindo quaisquer partes do organismo que possam 

sobreviver e reproduzir (organismos cuja dispersão é causada pela ação 

humana). 

 

• PRAGA : Organismos considerados prejudiciais à atividade humana. 

 

Serão realizados levantamentos nas bases de dados ISI Web of Science  e 

Scielo, assim como em sites governamentais na área de interesse. Algumas das 

palavras chave que poderão ser utilizadas na busca são: praga, insetos, pragas 

urbanas, mamíferos praga, espécies daninhas e Distrito Federal. Depois um 

refinamento poderá ser feito usando a ferramenta utilizando palavras que permitam 

estabelecer contraste entre os grupos afim delimitar sua ocorrência ou impacto, tais 

como "urbana" e "rural". Os mesmos procedimentos serão utilizados com palavras 

equivalentes em Inglês. Serão considerados, inicialmente, apenas artigos científicos, 

revisões e relatórios técnicos. Poderão haver adequações metodológicas para tornar 

a pesquisa mais efetiva.  No caso dos dados encontrados em literatura se mostrarem 

insuficientes, poderá se ampliar a busca em bibliotecas técnicas tais como as da 

EMBRAPA, EMATER e outros órgãos relacionados. Visando interação com a 

comunidade e busca do seu entendimento a respeito das espécies praga, também 

poderão ser aplicados questionários de forma a complementar os dados obtidos na 

literatura especializada. Caso os dados obtidos sejam abundantes a pesquisa poderá 

ser limitada a grupos considerados de maior interesse. 

Os dados obtidos serão organizados em planilhas eletrônicas e serão 

realizadas analises estatísticas descritivas e quantitativas a fim de verificar, 

significância e diferenças entre os diferentes grupos de espécies abordados. Os testes 

estatísticos específicos a serem utilizados serão determinados de acordo com os tipos 

de dados obtidos, visando atender suas premissas sempre tendo em mente a robustez 

dos testes e confiabilidade das informações obtidas. 

Os resultados da pesquisa também poderão ir além dos especificados, devido 

a este projeto se encontrar inserido dentro do grupo de pesquisa " Estudos em 

espécies Praga de Interesse Agropecuário no Distrito Federal". O referido grupo de 



estudos apresenta linhas de pesquisas paralelas e relacionadas a esta, o que permite 

interação entre os  demais estudantes e pesquisadores possibilitando o cruzamento 

de dados e gerando informações mais precisas e completas possibilitando 

publicações e resultados de maior impacto acadêmico e científico. 

  

5. Resultados  gerais esperados  

- Espera-se concluir um levantamento concreto sobre a quantidade de espécies 

praga no DF, sistematizando resultados de importância, impacto e área de ocorrência. 

Desta forma será possível traçar estratégias pontuais e recomendações efetivas para 

produtores e tomadores de decisão nas áreas de agricultura e pecuária embasados 

na realidade local e peculiaridades sociais e ambientais da região.  

- Planeja-se redigir ao menos  dois artigos a respeito do tema (incluindo uma 

revisão) para publicação em periódicos científicos indexados de bom impacto na área.  

- Elaboração de resumos para congressos de forma a divulgar o trabalho e a 

instituição assim como interagir com outros pesquisadores e buscar construção e 

visibilidade coletiva do conhecimento. 

- Capacitação discente em realização de buscas eletrônicas, utilização de base 

de dados e meta- análises. 
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