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MANEJO DE PERCEVEJO
NA CULTURA DO MILHO
Na cultura do milho existem quatro espécies de percevejos
(Hemiptera: Heteroptera), que são insetos sugadores que podem
causar danos. São eles: Percevejo Barriga-Verde (Dichelops furcatus (F.) e D. melacanthus (Dallas); Percevejo Marrom (Euschistus
heros (F.) e Percevejo Verde (Nezara viridula (L.).
O gênero Dichelops.ssp tem um potencial maior para causar
danos econômicos na cultura do milho na fase inicial. O aumento
populacional e da importância do percevejo barriga-verde no
milho está relacionado com a maior utilização de rotação de
culturas em sistemas de plantio direto, que favorece a ocorrência
de condições ideais para sua alimentação e sobrevivência. Fato
este que se agrava quando temos duas culturas hospedeiras em
sucessão, como a soja e o milho.
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Esse gênero tem causado maiores danos em plântulas de
milho logo após a emergência. Um único percevejo pode
prejudicar o desenvolvimento de três a seis plantas de
milho, quase sempre dispostas em sequência na mesma
linha. Nesse caso, o período crítico de incidência de percevejos na cultura do milho vai da emergência das plântulas
até o estádio V5, ou enquanto o colmo das plantas tiver
menos de 0,8cm de diâmetro. Em plantas maiores, os
percevejos não causam danos econômicos, pelo fato do
seu estilete não atingir o ponto de crescimento das plantas (meristema apical).
Estes insetos sugadores geralmente apresentam hábito
de permanência na palhada, atacando as plântulas na
região do coleto, causando perfurações e injetando substâncias de ação tóxica às plantas. À medida que as folhas
se desenvolvem, essas lesões aumentam, as plantas
ficam deformadas, amareladas e com o desenvolvimento
comprometido. Ficando sujeitas a morte quando sob
elevada severidade de ataque, resultando na redução do
stand da lavoura.
A determinação do nível de dano econômico (NDE) é a
densidade populacional da espécie praga que causa perda
econômica igual ao custo de controle. O NDE para a Dichelops.ssp na cultura do milho pode variar de 0,58 a 1 percevejo por m2, segundo dados de literatura.
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Danos
O percevejo é uma praga inicial na cultura do milho,
que causa danos econômicos consideráveis, podendo
chegar a 40% da produtividade. Estas perdas podem
ser causadas principalmente pela redução do número
de plantas que irão produzir espigas viáveis ou
também pela diminuição do vigor das plantas que
foram severamente atacadas, e que devido a isto irão
produzir espigas menores ou espigas deformadas.

Perda de 40%
da produtividade
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Processo de alimentação
dos percevejos:
• Introdução do estilete para alimentação;
• Liberação de saliva que contém uma série de enzimas e
metabólitos que variam de acordo com o indivíduo, sexo e
fonte nutricional. Estes compostos promovem a liquefação
das porções sólidas e semissólidas das células, permitindo
que o inseto se alimente;
• Sucção da porção líquida proveniente da liquefação das
células.
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Danos causados pelo ataque de percevejos
• Durante o processo de alimentação o estilete do
inseto é inserido nos tecidos da região do caulículo da
planta de milho, principalmente no floema, causando
pequenas perfurações. Então, o inseto move o estilete repetidamente para frente e para trás, dilacerando
as células próximas ao seu estilete. A medida que a
planta se desenvolve, as lesões aumentam e os
tecidos ficam necrosados no sentido transversal da
folha (Figura 1), causando as injúrias físicas e químicas;
• As injúrias químicas e a ativação do sistema fenol-fenoloxidase da planta são danos causados pelos
percevejos durante o processo de alimentação;
• Após causar a dilaceração com o seu estilete, as
células são maceradas pela ação da pectinase
presente na saliva, e, finalmente o inseto injeta saliva
composta por sacarose e ácido indol acético. A sacarose injetada nos tecidos tem a função de aumentar a
concentração osmótica dos fluidos intercelulares e o
ácido indol acético tem a função de degradar as paredes celulares, desta forma facilitando a sucção da
parte líquida das células, deixando as que estão ao
redor do estilete completamente vazias. Este processo é o causador das injúrias químicas;

• O fenol-fenoloxidase é produzido em uma reação de
defesa da planta ao dano alimentar causado pelo
percevejo. Esta substância em alguns casos pode ser
tóxica para as células (reação de hipersensibilidade) e
até causar deformidade na planta ou nas estruturas
atacadas, (HORI, 2000).
• Em plantas jovens com diâmetro de colmo menor
que 0,8 cm o dano pode ser ainda mais grave pois o
estilete do percevejo pode chegar aos tecidos meristemáticos, responsáveis pelo crescimento vegetal.
Estes danos podem causar desde a diminuição do
vigor da planta até a morte da mesma reduzindo
assim o stand final e o número de plantas que vão
produzir espigas viáveis.
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Sintomas
A principal diferença entre as injúrias de percevejo-barriga-verde e as demais pragas com sintomas semelhantes (Spodoptera e
Diabrotica) é a formação do halo amarelo na circunferência do furo, causado pela toxina injetada pelo percevejo no momento da
alimentação, causando erros na avaliação de terceiros. (Figura 1 e 2).

Na figura abaixo, podemos identificar as escalas de injúrias causadas
por percevejos na cultura do milho, mostrando o nível de dano e nível
de recuperação das plântulas atacadas.
ESCALA DE NOTAS DE INJÚRIAS DO PERCEVEJO BARRIGA-VERDE
Planta Isenta de Dano

Planta com poucas
pontuações e sem
redução de porte

Planta com muitas
pontuações e sem
redução de porte

Planta com Cartucho
parcialmente danificado, com
leve perfilhamento e
moderada redução de porte

Planta com forte redução de
porte (altura), perfilhada
e/ou cartucho encharutado

Potencial de Perda:
0%

Potencial de Perda:
0%

Potencial de Perda:
1-2%

Potencial de Perda:
10-20%

Potencial de Perda:
20-40%

Potencial de
Recuperação: 100%

Potencial de
Recuperação: 90%

Potencial de
Recuperação: 50-60%

FIGURA 1 – Danos Causado por Percevejo.

FIGURA 2 – Danos Causados por Spodoptera
Fonte: Desenvolvimento de Produto,
LongPing High-Tech, 2019.

Ocorre maior certeza de recuperação dos danos quando se tem chuvas regulares e adubação Nitrogenada complementar
Fonte: Iapar e Embrapa Soja.
Fotos: Desenvolvimento de Produto, LongPing High-Tech, 2019.
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Medidas de controle
As limitações para o manejo do Percevejo barriga
verde (PBV) (Dichelops melacanthus) estão relacionadas a:

Na implantação da cultura do milho é importante o

• Falta de manejo de plantas invasoras: capim carra-

com produtos registrados para a aplicação na parte

picho (Cenchrus echinatus), malva (Sida cordifolia) e

aérea até 3 dias após a emergência. Após 5 dias, reco-

principalmente a trapoeraba (Commelina virginica);

menda-se avaliar novamente a necessidade de reali-

tratamento de sementes (TS) com inseticidas neonicotinóides e piretróides, assim como pulverizações

zar outra aplicação.
• Plantio de milho em sucessão da soja;
• Dificuldade em controlar percevejos na soja;
• Falhas na dessecação;

As aplicações são recomendadas nos períodos mais
amenos do dia: pela manhã, ao final da tarde e à noite,
pois é quando possuem maiores atividades.

• Abrigo em palhada de plantio direto.
Com isso, para um bom manejo, o monitoramento na
lavoura de soja principalmente na fase de enchimento
de grãos até a colheita é muito importante.
Os percevejos podem migrar de um talhão para outro
até chegarem na lavoura de milho, sendo recomendado o uso de inseticida na dessecação para diminuir a
população de percevejos, assim como, nas plantas
daninhas ou restos culturais de lavouras anteriores,
que também servem de refúgio para o percevejo.

EM OUTRAS HORAS, FICAM ESCONDIDOS EM
PLANTAS DANINHAS E RESTOS DE MATÉRIA
ORGÂNICA, DIFICULTANDO O CONTROLE, DEVENDO REALIZAR O CONTROLE ATÉ A PLANTA DE
MILHO ATINGIR O ESTÁGIO V4.
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