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Introdução
Introdução
O objetivo deste manual de doenças e
pragas da soja é o de fornecer aos
produtores de soja, agrônomos, consultores
e outros uma ferramenta para auxiliar no
diagnóstico de doenças da soja e como elas
são observadas durante o cultivo da soja.
Com o tempo, esperamos expandir este
manual adicionando informações sobre mais
doenças, pragas e estresses abióticos
relevantes para a crescente produção de soja
na África.
As doenças da soja estão bem
documentadas em muitos lugares do
mundo. Este manual destaca as principais
doenças e pragas da cultura da soja em
geral, mas também aquelas que apresentam
maior importância para a África.
3

Este manual não é exaustivo, uma vez
que existem muitas áreas em crescimento
na África nas quais, à medida que forem
exploradas, podem resultar na
identificação e descoberta de outras
doenças e pragas.
Este manual é organizado para
permitir que importantes doenças da soja
sejam identificadas em folhas, hastes,
vagens, sementes e raízes. As doenças são
apresentadas com imagens e descrições
dos sintomas com base em sua ocorrência
mais comum na planta. Todas as imagens
são cortesia dos autores, salvo indicação
contrária.
4

Soja saudável
Soja saudável
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O objetivo da produção de soja é
fornecer o grão ou o seu subproduto
saudável para o mercado, independentese
é para o óleo, farelo, ou consumo direto
como o leite de soja ou como uma
leguminosa.
Muitas vezes, a qualidade e quantidade
da produção de sementes pode ser limitada
por doenças, pragas, e estresses abióticos
como a escassez de nutrientes e/ou de
água.
A produção de uma cultura saudável
requer muitos cuidados, um deles sendo o
reconhecimento de problemas que afetam
a saúde da cultura. O início de uma colheita
saudável começa com uma semente de boa
qualidade; que está livre de patógenos e
tem alta porcentagem de germinação.

A preparação adequada do solo é importante
para obter uma adequada densidade da planta.
O cuidado adicional com colheita inclui a
monitoração, o controle e o combate às doenças,
pragas, e ervas daninhas.

Grãos da soja saudáveis nos campos de
pesquisa em Nyagatare, Ruanda.
Cortesia de Andrew Scaboo.
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Soja saudável
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Flores de soja (foto acima) produzem vagens
(foto abaixo) de quatro a oito semanas após o
plantio das sementes.

Grãos da soja saudáveis podem apresentar
colorações diferentes que variam desde o amarelo,
verde, marrom e preto. Essa figura mostra sementes
amarelas, verdes, e sementes mosqueadas, e são
sementes misturadas de três genótipos de soja.
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Doenças dasoja
Doenças dasoja
Patógenos e pragas que atacam a soja infectam
todas as partes da planta, incluindo a raiz, brotos e
hastes, folhas, vagens e sementes.
Os sintomas muitas vezes são observados nas
folhas e, em seguida, vagens e hastes. Os sintomas
da raiz são observados raramente porque escavar e
observar as raizes exigem mais esforço. Alguns
patógenos são restritos a certos tecidos da planta
como folhas, mas outros podem infectar todas as
partes da planta, incluindo raízes.
Os patógenos se constituem de uma ampla gama
de organismos, incluindo bactérias, fungos,
nematoides, fitoplasmas e vírus. As pragas variam
extensamente também, sendo causadas por insetos
e até mesmo mamíferos.
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O manejo ou o controle de uma doença ou de um
problema de praga dependem muito de um
diagnóstico apropriado. Este manual será útil para
auxiliar com o diagnóstico da doença.

Folhas que mostram o tecido amarelo e morto devido à uma
infecção fúngica (canto superior esquerdo), descoloração da
parte interna da haste (canto superior direito), dano da vagem
da soja (canto inferior esquerdo), e raizes descoloradas e
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apodrecidas (canto inferiordireito).

Doenças dafolha
Doenças da folha
As doenças foliares podem sercausadas
por um grande número de patógenos,
alguns dos quais causam doenças em
outras partes da planta, além da folha.
Muitos dos sintomas comuns de doenças
foliares são bem definidos, especialmente
manchas foliares e lesões causadas por
bactérias e fungos.
Os sintomas causados por vírus incluem
mosaico foliar, fragilidade e descoloração
de folhas e hastes, que apresentam
variações de cor desde amarelo,vermelho,
a marrom. Toda a planta pode ficar
atrofiada enquanto ainda verde, e as
sementes podem se tornar disformes e
descoloridas.
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Outras doenças foliares que muitas
vezes são tidas como virais por conta dos
sintomas semelhantes, na realidade são
causadas por certos grupos de bactérias,
incluindo aqueles referidos como
fitoplasmas, que são principalmente
transmitidos por cigarrinhas. Os sintomas
da infecção por fitoplasmas incluem o
amarelamento da folha, nanismo,
proliferação de brotos axilares, hastes
verdes e esterilidade.

12

Doenças dafolha

PÚSTULA BACTERIANA

PÚSTULA BACTERIANA
> Os sintomas ocorrem comumente nas
folhas como pequenas manchas verdepálido que aumentam e formamlesões
irregulares nas folhas.
> Quando as lesões se unem, as folhas
tornam-se irregulares e podem cair da
planta. A maioria das lesões tem pústulas
proeminentes na parte inferior da folha.
> A doença também ocorre em vagens
aparecendo como manchas com
pequena elevação e descolorada em
sementes.
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> A doença pode causar desfolhamento
prematuro e muitas vezes em condições
severas causam morte prematura.

Pústula bacteriana no meio do dossel de uma planta do
feijão de soja (foto acima) e uma imagem ampliada de uma
folha com aparência áspera devido à lesões proeminentes
cercadas por halos amarelos (foto abaixo).
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Doenças dafolha

MANCHAMARROM

MANCHA MARROM
> Os sintomas frequentemente ocorrem
nas folhas, como lesões irregulares,
normalmente com um halo amareloem
torno da área necrosada.
> Quando as lesões se unem, as manchas
aumentam, muitas vezes cobrindo
grande parte da superfície foliar.
> Os sintomas também podem ocorrerem
pecíolos, vagens e hastes.
> A doença pode causar desfolhamento
prematuro a partir das folhas inferiores e
movendo-se para a parte de cima da
planta.
15

Sintomas característicos da folha com
mancha marrom com os halos amarelos ao
redor das lesões.
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Doenças dafolha

CRESTAMENTO FOLIAR DE CERCOSPORA

CRESTAMENTO FOLIAR DE CERCOSPORA
> Os sintomas foliares são mais pronunciados

durante o preenchimento da vagem
quando as superfícies das folhas superiores
expostas ao sol se descolorem.

> A descoloração da folha pode se apresentar

como manchas vermelho-arroxeadas ou
bronze cobrindo a maior parte da folha ou
podem se apresentar de forma mais
discreta caracterizada por manchas
irregulares.

> Sintomas graves podem causar manchas

necróticas nas folhas as quais se unematé
que toda a folha morra.

> A ferrugem pode ocorrer sem os sintomas de
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bronze-púrpura e também pode ocorrer em
pecíolos, hastes, vagens e sementes (ver
figura de mancha roxa na semente na
página 50).

Descoloração foliar (à esquerda) e lesão do pecíolo (à direita).
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Doenças dafolha

MANCHAOLHO-DE-RÃ

MANCHA OLHO-DE-RÃ
> As lesões foliares variam desde circulares
a elípticas com até 5 mm de diâmetro, se
apresentando na forma de manchas
acinzentadas com o centro castanho
claro.
> As lesões mais antigas são marrons
(variando em tonalidade) com centros
esbranquiçados (que muitas vezes caem)
e podem conter estruturas minúsculas
fúngicas que são chamadas estromas.
> As lesões podem se unir e formar
manchas maiores e irregulares, quese
forem muitas podem levar ao
murchamento e queda prematuradas
folhas.
19

> As lesões também podem ocorrerem
pecíolos, hastes, vagens e sementes.

Folhas afetadas pela mancha olho-de-rã.
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Doenças dafolha

MANCHA FOLIAR VERMELHA

MANCHA FOLIAR VERMELHA
> Lesões ocorrem em folhas, pecíolos, vagens
e hastes.
> As cores das lesões variam com o tempo.
Vão desde a cor parda, vermelho claro,
vermelho escuro, marrom à acinzentado à
medida que a lesão envelhece.
> As lesões aumentam e formammanchas
necróticas de até 2 cm de diâmetro.
> Dentro das lesões mais velhas, estruturas
fúngicas podem ser encontradas. Estas
estruturas são escleródios e picnídios, e são
pouco menores que o tamanho da cabeça
de um alfinete. Essas estruturas funcionam
como unidades reprodutoras e também de
sobrevivência.
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> A infecção grave provocadesfolhamento
prematuro e maturação precoce.

Plantas afetadas pela mancha foliar vermelha.

22

Doenças dafolha

FERRUGEM

FERRUGEM
> Os primeiros sintomas podem aparecer
como lesões pequenas de coloração
amarela, bronze a marrom-escuro, ou
castanho-avermelhadas.
> Depois, uma ou mais estruturasfúngicas
protuberantes (parecidas com uma
erupção de vulcão) se tornam visíveis a
olho nu.
> Às vezes, as lesões ocorrem em pecíolos,
e tipicamente não ocorrem em hastes ou
vagens.

Lesões castanhoavermelhadas (foto
acima) e lesõescom
cor bronze (foto
abaixo) causadas
pelo fungo da
ferrugem da soja.

> A infecção grave provocadesfolhamento
e maturação prematura.
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> Os sintomas iniciais da ferrugem da soja
podem ser confundidos com pústula
bacteriana.
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Doenças dafolha

MANCHA FOLIAR DE MYROTHECIUM

MANCHA FOLIAR DE MYROTHECIUM
> Esta doença foi descoberta em Gana em
2016. Ainda não está claro se é uma
doença amplamente ocorrida na soja.
> As lesões assemelham-se um pouco
àquelas da mancha foliar vermelha, e
são tipicamente arredondadas e com o
centro esbranquiçado.
> Não se conhece nada até o momento
sobre o ciclo de vida dessa doença na
soja ou seu impacto sobre a produção
de soja.
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Lesões da folha
de cor bronzea
marrom, com
aproximadame
nte 0,3 a 0,7 cm
de diâmetro
(figura
superior), e um
imagem
ampliada de
uma lesão que
mostra o
estroma em
preto (figura
inferior), que
são as
estruturas
produtoras dos
esporos do
fungo.
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Doenças dafolha

VASSOURA-DE-BRUXA

VASSOURA-DE-BRUXA
> A proliferação de brotos énormalmente
o sintoma mais óbvio. Muitas vezes,
vários gomos se desenvolvem. A planta
infectada pode desenvolver necrose
apical e não produzir sementes ou
produzir poucas sementes e de má
qualidade.
> A causa destes sintomas anormais do
crescimento é associada com os
fitoplasmas cujas cigarrinhas são os
vetores. Os sintomas de doenças
causadas por vírus e aquelas causadas
por fitoplasmas muitas vezes se
confundem.
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Os sintomas da vassoura-de-bruxa incluem
ondulação da folha e proliferação de gomos.
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VÍRUS

Doenças dafolha
VÍRUS
> As folhas aparecem mosqueadas e
enrugadas. A planta pode serestéril,
tem o desenvolvimento
comprometido, e/ou morrer
prematuramente.
> Os sintomas causados por vírus e
causados por fitoplasmas muitas vezes
se confundem, e ambos podem afetar
toda a planta.
> Os sintomas causados por diferentes
vírus podem ser semelhantes, incluindo
aqueles que causam mosqueamento
da vagem do feijão e mosaico de soja.
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> Identificar vírus e doenças semelhantes
à virais apenas pelos sintomas não é
confiável.

Nas fotos acima
você pode ver
que muitos
insetos que se
alimentam de
plantas também
são vetores de
vírus, incluindo
pulgões (canto
superior
esquerdo), e
besouros (canto
superior direito).

Na foto na parte
inferior você
pode ver
sintomas típicos
do
mosqueament o
da folha
causados pelo
vírus do
mosaico da soja.
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Doenças dahaste
Doenças dahaste
As doenças apresentadas nessa sessão
são aquelas doenças que ocorrem nahaste
e que apresentam os sintomas mais
óbvios. No entanto, a maioria dos
patógenos causadores de doenças em
hastes, também causam sintomas em
outros tecidos.
Por exemplo, uma doença fúngica
conhecida como podridão radicular pode
ser perceptível em hastes, mas a infecção
inicial ocorre nas raízes e por isso está
descrito na parte de doenças da raiz neste
manual.
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Sintomas de doenças comuns da vagem e da haste que incluem a
ferrugem na vagem e na haste (canto superior esquerdo), a
síndrome da haste verde (direita) e a podridão de Sclerotinia na
32
vagem (canto inferioresquerdo).

Doenças dahaste

ANTRACNOSE

ANTRACNOSE
> As pontuações negras de formato
irregular aparecem nas hastes e nos
pecíolos.
> Nos estágios avançados da antracnose
(geralmente ao final da estação de
crescimento), os tecidos contaminados
são cobertos com os corpos de
frutificação pretos (acérvulos) que
podem ser vistos à olho nu.
> O fungo causador desta doença
também ataca vagens e sementes.
> Quando a doença é severa, a
desfolhação prematura ocorre e as
plantas envelhecem mais cedo doque
o habitual.
33

Acérvulos negros das frutificações do fungo na
haste da soja.
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Doenças dahaste

HASTE VERDE

HASTE VERDE
> O termo haste verde é utilizado para
abranger todas as doenças relacionadas
com a senescência tardia da haste.
> A causa da haste verde nãoé conhecida,
mas vários estresses abióticos e
infecções bióticas estão envolvidos.
> O termo distúrbio da haste verde tem
sido utilizado para definir plantascom
hastes primárias e secundárias da soja
verde, mesmo após a maturação
fisiológica da semente na época da
colheita.
Planta com síndrome da haste verde (à
direita) e planta com senescência normal
da haste (àesquerda).
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Doenças dahaste

FERRUGEM DA VAGEM E DA HASTE

FERRUGEM DA VAGEM E DA HASTE
> Os sintomas geralmente não são
evidentes no tecido verde que está em
crescimento, embora o fungo possater
colonizado a área.
> Uma vez que o tecido morre, é
rapidamente coberto com pontuações
pretas de frutificação do fungo chamado
Pycnidia, geralmente dispostas
linearmente.
> O fungo Pycnidia também pode ser
encontrado em pecíolos e vagens.
Estruturas de frutificação pretas (Pycnidia) em
hastes (à esquerda e à direita) e vagens (à direita) do
fungo causando ferrugem na vagem e na haste.
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Doenças dahaste

FERRUGEM DESCLEROTIUM

FERRUGEM DESCLEROTIUM
> A infecção ocorre na região da superfície
do solo ou logo abaixo, e aparece como
lesões marrom-claras à marrom-escuras
ao redor do tronco.
> Muitas vezes ocorre um súbito
amarelamento ou murchamento da
planta. As folhas se tornammarrons e
secas, mas muitas vezes mantêm-se
presas à haste morta.
> A fase de mancha foliar é caracterizada
por lesões circulares, de cor bronze à
marrons com margens castanho-escuras.
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> Em condições húmidas, o crescimento
fúngico, forma uma massa branca em
forma de leque em torno da base da
haste.

Os sintomas mais comumente causados pelo fungo
Sclerotium rolfsii em Jima, Etiópia, embora não verificado.
Imagem gentilmente cedida por Abush Tesfaye.
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Doenças dahaste

PODRIDÃO BRANCA DA HASTE POR SCLEROTINIA

PODRIDÃO BRANCA DAHASTE
POR SCLEROTINIA
> A infecção ocorre por esporos
produzidos em uma pequena estrutura
fúngica, em forma de cálice, que caem
sob pétalas de flores maduras e
germinam.
> O fungo cresce nas hastes e pode fazer
com que a planta murche, e também
pode infectar as vagens esementes.
> Em condições húmidas, o crescimento
fúngico branco forma sobre e ao redor
da haste e/ou vagens.
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O fungo produz esporos (ascosporos) a partir de estruturas em forma de
disco (figura abaixo) que, quando transportadas pelo ar, infectam e
colonizam as flores (canto superior esquerdo). O fungo continua a crescer
e coloniza hastes e vagens (canto superior direito).
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Doenças da vagem esemente
Doenças da vagem e semente
A saúde da semente de soja é afetada por
muitos fatores, incluindo estresses bióticos e
abióticos. As plantas estressadas por excesso ou
escasses de água, ou por desequilíbrios
nutricionais normalmente produzem sementes
que são anormais. Fatores bióticos que
normalmente afetam a saúde das sementes,
incluem bactérias, fungos e vírus.
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Os sintomas da doença nas sementes podem
incluir mosqueamento, enrrugamento, e
descoloração parcial ou total do revestimento da
semente, e redução do peso da semente. O
mosqueamento da semente é normalmente
causado por infecção viral na planta, e os
sintomas virais, especialmente nas folhas, podem
ser evidentes também. A infecção fúngica da
semente pode ser diagnosticada pela cor;
entretanto a infecção da semente tambem pode
ser assintomática.

Descoloração do vagem (foto acima) e
descoloração da semente (foto abaixo) causada
por infecções fúngicas.
Imagem de semente cortesia do John MacRobert.
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ANTRACNOSE

Doenças da vagem esemente
ANTRACNOSE

As lesões necróticas são primeiramente observadas
nas vagens. As sementes podem se apresentar
murchas e descoloridas ou sem sintomas.
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Este patógeno fúngico
também infecta outras
partes da planta e é
frequentemente
associado à antracnose
da folha e da haste,
causando necrose da
veia e da haste (ver
antracnose em hastes).

Umidecimento pré- e
pós-emersão pode
ocorrer quando as
sementes infectadas
são plantadas.
Cancros fundos e de
coloracao marromescura muitas vezes
desenvolvem-se em
hastes e cotilédones,
matando a planta.
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Doenças da vagem esemente

DECOMPOSÇÃO DE SEMENTES POR PHOMOPSIS

DECOMPOSÇÃO DE SEMENTES
POR PHOMOPSIS
> As sementes podem apresentar poucos
sintomas ou podem estaresbranquiçadas
e enrugadas, severamente murchas,
alongadas e rachadas.
> As sementes afetadas não germinam ou
germinam lentamente, resultando no
umidecimento pré- e pós-emersão.
> As vagens da soja podem ser infectadas a
qualquer momento após a sua formação,
e podem ser descoloridas e atrofiadas.
> Esta doença pode ser importante quando
a semente é estocada (perpetuando a
doença), e quando usado para o consumo
humano (semente descolorada ou nãocomercializável).
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Note que as sementes nas vagens têm um aspecto
sobre as sementes, o que é típico do
apodrecimento de sementes porPhomopsis.
Imagem gentilmente cedida por John MacRobert.
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Doenças da vagem esemente

MANCHA ROXA DA SEMENTE

MANCHA ROXA DA SEMENTE
> A descoloração das sementes varia de
rosa a púrpura escura, e as áreas
descoloridas variam de pequenas
manchas à manchas quecobrem toda a
semente.
> A infecção das sementes poreste fungo
é importante quando as sementes são
estocadas (perpetuando a doença) ou
usadas para o consumo humano, pois
afeta a qualidade do produto.
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Sementes de soja infectadas com o fungo
causador da mancha roxa de semente.

50

Doenças da vagem esemente

MOSQUEAMENTO DASEMENTE

MOSQUEAMENTO DASEMENTE
> Sementes de plantas infectadas por vírus
podem apresentar mosqueado cor de
bronze, marrom, ou preto.
> Uma serie de vírus causam este tipo de
sintomatologia, o que impossibilita o
diagonstico exclusivamente por sintomas.
> A maioria das plantas infectadas pelovírus
se da através da transmissão por vetores,
mais comumente, os insetos.
> Dentre estes tipos de inseto estão os com
aparelho bucal do tipo mastigador e
sugador, e em alguns casos, fungos e
nematóides.
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> O extravasamento da semente pelo hilo
pode ser característico de uma planta
infectada, embora nem todas assementes
abriguem o vírus.

O mosqueamento da semente é observado
frequentemente quando as plantas estão
contaminadas pelo vírus, e tem a coloração
variando de marrom claro à preto.
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Doenças daraiz
Doenças daraiz
Há muitas doenças de raiz que ocorrem
extensamente incluindo podridão
radicular, podridão radicular de Pythium,
podridão radicular de Rhizoctonia, e
doenças causadas por nematóides. A
documentação da distribuição das
doenças de raiz na África, baseada em
inquéritos, está em falta.
Muitas destas doenças radiculares não
podem ser diagnosticadas apenas pelos
sintomas, embora algumas dessas doenças
são caracterizadas por sintomas ou
estruturas de vida do patógeno que são
diagnóstico final.
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Os patógenos da raiz muitas vezes matam as raízes das plantas
infectadas (foto à esquerda), mas também podem infectar a
planta e causar escurecimento vascular (foto à direita).
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Doenças daraiz

PODRIDÃO RADICULAR

PODRIDÃO RADICULAR
> Esse fungo pode causar morte
prematura da planta, muitas vezes com
folhas secas permanecendo na planta.
> Os sintomas incluem murchamento e/
ou amarelamento devido à obstrução
vascular.
> Raízes e hastes das plantas afetadas
têm uma aparência de carvão ou uma
coloracao acinzentada devido ao
aparecimento de pequenas estruturas
fúngicas chamados microsclerócios.
> O patógeno também infecta sementes
produzindo microsclerócios muitas
vezes na película da semente.
55

Luxação da raiz de soja causada pelo
fungo da podridãoradicular.
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Doenças daraiz

SÍNDROME DA MORTESÚBITA

SÍNDROME DA MORTESÚBITA
> Os sintomas mais proeminentes ocorrem
nas folhas e incluem clorose, necrose
internerval, e morte prematura da planta.
> Em casos severos as folhas se soltam dos
pecíolos, que normalmente permanecem
unidos à haste.
> Embora a infecção possa ocorrer mais
cedo, os sintomas tornam-se mais visíveis
nas folhas quando a planta alcança o
estágio de enchimento de vagens.
> A massa radicular das plantas afetadas é
reduzida e as raízes apresentam-se
descoloridas, muitas vezes precedendo os
sintomas foliares. As plantas severamente
infectadas podem ser facilmente
arrancadas do solo.
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Seção inferior da
haste descolorida
causada pela
infecção da raiz
com o fungo.

Clorose
interneval de
folhas (folha
“carijó”) e
necrose
(escurecimento)
causada pela
produção de
toxinas do fungo
em raízes
infectadas.
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Doenças daraiz

NEMATOIDE DE GALHAS

NEMATOIDE DE GALHAS
> O principal sintoma para identificar esta
doença é a presença de galhas nas raízes
infectadas.
> As galhas variam em número e tamanho,
dependendo da intensidade dainfecção,
e todo o sistema radicular pode se
apresentar muito inchado.
> Por causa da infecção, as plantas podem
ficar atrofiadas com as folhas murchas e
de tonalidade amarelada que se tornam
mais comuns durante a seca ou o stress
térmico.
Raízes infectadas com
nematoide de galha.
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Outras considerações
Outras considerações
Nem todos os stresses abióticos e bióticos foram
identificadas na África. No entanto, sabe-se que a
seca e a inundação podem ser problemáticas, e
qualquer uma dessas condições pode exacerbara
ocorrência de certas doenças. Da mesma forma,o
desequilíbrio de macro e micronutrientes pode
produzir vários sintomas.
Quando o inoculante é ineficaz ou não é utilizado, a
deficiência de nitrogênio em determinadas áreas,
resulta no amarelamento da folha, em especial das
folhas inferiores. Outras deficiências como a de
fósforo ou de potássio, também podemser comuns,
com cada uma causando sintomasespecíficos.
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Os sintomas de deficiências de micronutrientes ou
toxicidades podem não ser tão óbvios, mas ostestes
de solo em geral mostram que certos nutrientes
como boro e zinco podem ser limitantes em
algumas áreas.

O sintoma típico da deficiência de potássio inclui
a clorose marginal da folha.
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Boas práticas demanejo
Boas práticas demanejo
Os princípios gerais de uma boa gestão muitas
vezes ajudam a reduzir ou aliviar problemas
relacionados a estresses abióticos e bióticos.
Práticas como rotação de culturas, plantio de
sementes saudáveis e vigorosas, e a seleçãode
variedades de soja são importantes.
Pesticidas como fungicidas e inseticidaspodem
ser necessários ocasionalmente, mas geralmente
não são recomendados, exceto em certas
condições em que um especialista forneceu
orientações sobre a aplicação do produto.
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A pesquisa em muitos países da África está em
progresso e inclui a criação e seleção de
variedades que são adaptadas localmente e que
são resistentes à algumas das doenças comuns na
região. A resistência à doença é eficaz paramuitas
doenças, incluindo pústula bacteriana e ferrugem
da soja.
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