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1. Introdução

Da classe Heteroptera: Pentatomidae, os percevejos são insetos 
sugadores, que introduzem o estilete no substrato para se alimentar. 
Esses insetos sugam várias estruturas da planta, porém as sementes e 
frutos são as preferidas para sua alimentação.

Na cultura do milho, as espécies de percevejos-barriga-verde, 
pertencentes ao gênero Dichelops, são pragas importantes que estão 
demandando atenção especial por parte dos produtores. Por serem 
pragas iniciais, têm gerado maior preocupação em relação ao manejo, 
devido ao alto potencial de prejuízo e dificuldade no controle.

Avila & Panizzi (1995) relataram pela primeira vez a ocorrência 
de um ataque de percevejo-barriga-verde em plântulas de milho, em Rio 
Brilhante (MS). No mesmo ano, nos meses de novembro e dezembro, 
observaram-se também ataques nas regiões de Campo Mourão (PR) e 
Cascavel (PR).

Percevejo-barrIga-verde 
(dIcheloPs sPP) na cultura do 
mIlho safrInha



2. características morfológicas

Segundo Grazia (1978), as caraterísticas das espécies de Dichelops são:

• Tamanho entre 9 e 12 mm.
• Cabeça com jugas agudas.
• Ângulos umerais na forma de espinhos, podendo ser longos ou arredondados.
• Margens anterolaterais do pronoto serrilhadas.
• Rostro alcançando as coxas posteriores.
• Abdômen de coloração verde (predominante).

Os ovos de Dichelops spp. (Figura 2) são de coloração verde-clara, ovoides e dispostos 
em grupos de tamanho variável, que são formados por três ou mais fileiras mais ou menos 
definidas. À medida que maturam, vão escurecendo. As ninfas apresentam, geralmente, 
coloração marrom-acinzentada na região dorsal e verde na abdominal; nos últimos ínstares, 
apresentam tecas alares esverdeadas e corpo  de coloração castanho-esverdeada (PEREIRA 

fIgura 1. Regiões de maior concentração de D. melacanthus e furcatus no Brasil.
Fonte: dos insetos (Natasha Wright). Adaptado por MDR AG PRNA Boiko, Andrey.

Os pentatomídeos do gênero Dichelops são exclusivamente neotropicais e 
encontram-se distribuídos por diversos países da América do Sul. No Brasil, as espécies 
mais comuns são D. melacanthus e furcatus, estando esta mais concentrada no Sul do país 
e aquela distribuída a partir do Paraná em direção ao Norte, conforme observado na Figura 1.



fIgura 2. Ovos de Dichelops spp.

fIgura 3. Ciclo biológico de Dichelops melacanthus.

et al., 2008). São confundidas no campo com ninfas de Euschistus heros, mas podem ser 
diferenciadas pelas jugas bifurcadas e agudas e pela coloração do abdômen. 

Na Figura 3, pode ser observado o ciclo biológico de Dichelops melacanthus.
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3. danos
As duas espécies (melacanthus e furcatus) são igualmente danosas, injetando 

toxina no colo da planta durante o processo de alimentação. Por serem pragas iniciais, têm 
prejudicado significativamente a cultura no momento de instalação, reduzindo o estande, 
prejudicando o vigor das plântulas, provocando o perfilhamento e, em casos extremos, 
a morte das plantas. Além disso, é possível ocorrer redução do porte, população final e  
aumento da incidência de plantas dominadas. Na Figura 4, podem-se observar uma 
ilustração do ataque dos percevejos e um esquema da estrutura da planta. A seguir, é listado 
o processo do dano da praga:

• Introdução do estilete.
• Liberação de saliva, com a introdução de enzimas e metabolitos, causando 

necrose do tecido.
• Possibilidade de atingir tecidos meristemáticos, com redução do estande ou 

prejuízo do vigor das plântulas, provocando inclusive o perfilhamento das plantas.
• Maiores danos têm sido verificados quando a alta incidência da praga coincide 

com períodos de estiagem.
• Os danos nos tecidos vegetais são resultantes da frequência de penetração dos 

estiletes e duração da alimentação associada às secreções salivares, que podem 
ser tóxicas e causar necrose tecidual (SLANSKY & PANIZZI, 1987). Durante a 
atividade alimentar, os percevejos injetam agentes histolíticos que liquefazem 
as porções sólidas e semissólidas das células, o que permite a ingestão (MINER, 
1966).

• Os percevejos atacam as plântulas de milho na região do caulículo, causando  
pequenas perfurações. À medida que o milho cresce e as folhas se desenvolvem, 
a lesão aumenta, formando áreas necrosadas no sentido transversal da folha, 
podendo esta dobrar-se na região danificada (ROZA-GOMES, 2010).

• Também se podem observar perfurações causadas pela introdução do aparelho 
bucal sugador (estilete) do inseto. Como resultado do dano, as plantas de 
milho ficam com o desenvolvimento comprometido, apresentando um aspecto 
popularmente chamado de “encharutamento” ou “enrosetamento”, com 
amarelecimento das folhas. Em ataques severos, ocorre morte das plantas com 
consequente redução do estande (ROZA-GOMES, 2010). 

fIgura 4. Ataque de percevejos a planta de milho (esquerda) 
e esquema da estrutura interna da planta de milho (direita).

Fonte: Rodolfo Bianco.



fIgura 5. Comparação entre as injúrias de percevejo-barriga-verde, Spodoptera e Diabrotica.
Fonte: Rodolfo Bianco e M.J. Batistela, 2011.

fIgura 6. Escala de notas de injúrias do percevejo-barriga-verde.

4. sintomas
A principal diferença entre as injúrias de percevejo-barriga-verde e de 

Spodoptera e Diabrotica é a formação do halo amarelo na circunferência do furo, 
causado pela toxina injetada pelo percevejo no momento da alimentação (Figura 5). 

Na Figura 6, pode ser observada a escala de notas de injúrias do percevejo-
barriga-verde. 
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foto 1. Injúrias de Spodoptera frugiperda 
e injúrias de percevejo-barriga-verde.

foto 2. Sintomas de vaquinha – lesões com 
bordas irregulares.



5. monitoramento da praga

6. manejo da área

Metodologia de Rodolfo Bianco/Iapar para detectar incidência de 
percevejos na área, através do preparo de iscas para um talhão:

1. Medir 500 ml (± 300 g) de grãos de soja.
2. Colocar num recipiente com água limpa e deixar por 10 a 15 minutos.
3. Escorrer a água. 
4. Adicionar ½ colher (café) de sal de cozinha e misturar (não colocar sal 
na água).
• Avaliar a presença da praga nas armadilhas 24 horas após a instalação 

(Figura 7):
      • Alta: mais de 5 iscas com percevejos.
      • Moderada: de 3 a 5 iscas com percevejos.
      • Baixa: até 2 iscas com percevejos.

Perdas na colheita da soja:
• “Durante a colheita da soja, os grãos caídos ao solo, associados à 

presença de ervas daninhas, particularmente a trapoeraba, têm 
favorecido o aumento de populações do percevejo, por constituírem 
excelente alimento na entressafra.”

• “Portanto, reduzir as perdas na colheita da soja e garantir um efetivo 
controle de plantas daninhas são fatores relevantes na regulação da 
população da praga.” (BIANCO, 2005).

fIgura 7. Esquematização das armadilhas no talhão.
Fonte: Rodolfo Bianco.

fIgura 8. Plantas daninhas.
Fonte: MDR AG PRNA - Boiko, Andrey (2013).



7. nível de dano econômico

• Roza-Gomes (2010): infestação de 4 percevejos por m2 causou 
uma redução do número de espigas, enquanto com 4 a 8 
percevejos houve uma diminuição do porte das plantas de 
milho.

 
• Duarte (2009): redução de 5,4% na produtividade a cada 

percevejo adicionado por m2. Verificou que o nível de controle 
para percevejo é de 0,58 percevejo por m2.

• Cruz et al. (1999): empiricamente têm-se por nível de dano 
econômico 2 percevejos por m linear. Afirma que os inseticidas 
para TS têm uma eficiência de apenas 50% e que, portanto, 
torna-se necessário complementar o controle com aplicação 
de inseticida na parte aérea da planta.

• Chocorosqui (2001): prejuízos significativos ocorrem com 
infestações a partir de 2 percevejos por m2.

• Bianco (2004): nível de dano de 2 percevejos por 5 plantas de 
milho.

• Bridi (2012): infestação de 2 e 4 percevejos causou uma 
redução significativa da produtividade, sendo de 23,4 e 26,5%, 
respectivamente. O peso de mil sementes (PMS) foi afetado 
quando houve infestação de 4 percevejos por m2. Determinou 
que o nível de dano econômico é de 0,27 percevejo por m2.

bianco, Iapar, 4/abr/13:

• Dependendo da flora de daninhas na área, a saliva pode ser 
mais ou menos tóxica.

• Trapoeraba tem mais reserva de água; é importante para a 
sobrevivência de ninfas (do 1° ao 2° ínstar).

• Plantas daninhas contribuem muito na intensidade do                                              
ataque, especialmente no processo de “desintoxicação” dos 
insetos contaminados com doses não letais no TS ou aplicação 
OTT (over the top).

• Aplicar inseticida na dessecação pode ser inócuo, devido ao 
efeito guarda-chuva. Melhor aplicar após o plantio e antes da 
emergência.

8. aprendizado

• Praga de hábito rasteiro.



9. manejo da praga

• Redução populacional:
     • Inseticida na dessecação ou pós-plantio.
     • Controle de plantas daninhas.
     • Redução de perdas na colheita.

• Tratamento de Semente Industrial (TSI): 
• Em casos de alta infestação, a melhor alternativa é o TSI, associado a 

inseticida registrado para aplicação na parte aérea da cultura, até no 
máximo uma semana após a emergência (ALBUQUERQUE et al., 2006).

Até quando controlar:

bianco, Iapar, 4/abr/13:

• O percevejo precisa sugar, em média, três dias para causar danos 
significativos.

• Quando o colmo atinge entre 1,0 e 2,0 cm, o percevejo não consegue 
mais atingir o ponto de crescimento.

• Bianco (2005): plantas de milho de 2 e 9 DAE foram mais suscetíveis ao 
ataque do percevejo-barriga-verde do que plantas de milho infestadas 
aos 16 DAE.

• Cruz et al. (1999) e Viana et al. (2001): o dano de percevejo-barriga-
verde é mais acentuado em plantas com até 25 DAE. 

Aprendizado:

• Aplicar em períodos de maior exposição: a partir das 8h00 até a entrada 
da noite.

• Abrigam-se em palhadas e plantas daninhas rasteiras (trapoeraba, 
capim-colchão, poaia, capim-marmelada, etc.), movimentando-se 
apenas para se alimentar.

• Danos lineares ou em reboleiras conforme locais de abrigo (montes de 
palha ou plantas daninhas).

• Encontrados geralmente em grupos de fêmeas e machos.

• Danos aparecem depois que a planta expande as folhas, de 3 a 7 dias 
após a alimentação.

• Aplicar após visualizar os danos não irá amenizar o problema. 



10. tratamento de sementes
O tratamento de sementes é fundamental para o manejo da praga. 

Porém, em condição de média e alta infestação, o monitoramento é 
fundamental para definir o momento da aplicação do inseticida com 
registro para aplicação na parte aérea.

• Evitar aplicações nos períodos em que a praga está abrigada:
      • À noite.
      • Dias chuvosos ou logo após chuva.
      • Temperaturas amenas ou frio.

• Em áreas com presença de plantas daninhas ou farta palhada 
de soja (ambiente de safrinha), a aplicação deve ser mais 
frequente.

• As possíveis diferenças entre germoplasmas não dispensam o 
monitoramento e controle complementar.

• Controlar até V4.

• Quanto maior a solubilidade do produto, menor a exigência 
de umidade no solo para a absorção da planta. Em condições 
de alta umidade, pode haver redução de residual do produto, 
necessitando-se antecipação na pulverização na parte aérea.

• Os produtos com baixa solubilidade em condição de menor 
disponibilidade de água no solo necessitarão antecipar a 
pulverização na parte áerea.



Em caso de dúvidas ou necessidade 
de mais informações sobre o assunto, 
procure o TD mais próximo.
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