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RESUMO 

 
Dichelops melacanthus (Dallas) (Hemiptera: Pentatomidae) é uma importante praga de 
diversas culturas, no Brasil, alimenta-se de plantas jovens de milho (Zea mays L.), causando 
danos a essas culturas. O Dichelops melacanthus tem ganhado destaque como praga inicial do 
milho, principalmente em função das mudanças no sistema produtivo da cultura, como o uso do 



 
 

sistema de plantio direto na palha e o plantio da safrinha. O tratamento de sementes consiste 
na aplicação de defensivos agrícolas e/ou organismos biológicos nas sementes, de forma a 
suprimir, controlar ou afastar patógenos, insetos ou outras pragas. Este trabalho tem por 
objetivos descrever e discutir as vantagens e desvantagens do tratamento de sementes com 
inseticidas a base de imidacloprido, em diferentes produtos comerciais e dosagens, a fim de 
controlar a incidência do ataque, do percevejo barriga-verde (Dichelops melacanthus) no inicio 
da cultura do milho segunda safra, aumentando o vigor da planta e a produtividade esperada, 
diminuindo o número de pulverizações de inseticidas na lavoura. Os resultados mostraram a 
importância do tratamento de sementes para o controle inicial dessa praga, garantindo um 
menor índice de dano e melhor controle, e que alguns produtos quando usados em dosagens 
diferentes tem resultados diferentes nas avaliações diferindo entre si. 
 
Palavras-chave: Dichelops melacanthus, milho, praga inicial, tratamento de sementes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

Dichelops melacanthus (Dallas) (Hemiptera: Pentatomidae) is an important pest of several 
crops, in Brazil, feeds on young plants of maize (Zea mays L.), causing damage to these crops. 



 
 

Dichelops melacanthus has been highlighted as the initial corn pest, mainly due to the changes 
in the crop production system, such as the use of no-till system in the straw and the planting of 
the second crop. Seed treatment consists of the application of chemical ingredients and / or 
biological organisms in the seeds in order to suppress control or ward off pathogens, insects or 
other pests. The objective of this work is to describe and discuss the advantages and 
disadvantages of imidacloprid-based insecticidal seed treatment in different commercial 
products and dosages in order to control the incidence of the attack of the belly-green bug 
(Dichelops melacanthus) at the beginning of the corn crop in the inter-harvest period, increasing 
plant vigor and expected productivity, reducing the number of spraying insecticides in the crop. 
The results were the importance of the treatment of the diseases for the initial control of this 
disease, guaranteeing a lower index of damage and better control, and some products when 
used in different ways to differentiate each other. 
 
Key words: Dichelops melacanthus, corn, initial pest, seed treatment. 
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1 INTRODUÇÃO  

O milho (Zea mays L.) é uma das culturas mais importantes da 

atualidade, esse cereal e seus derivados são consumidos pelo mundo todo, 

mesmo assim, tem pouca participação na alimentação humana comparada 

com sua participação na nutrição animal, sendo à base da alimentação 

humana, principalmente, em regiões de extrema pobreza. No Brasil, a 

produção do grão tem boa parte direcionada para indústrias de ração animal, 

servindo de nutrição para gado, aves, suínos e caprinos. 

O milho é a mais importante planta comercial com origem nas 

Américas. Há indicações de que sua origem tenha sido no México, América 

Central ou Sudoeste dos Estados Unidos. É uma das culturas mais antigas do 

mundo, havendo provas, através de escavações arqueológicas e geológicas, e 

através de medições por desintegração radioativa, de que é cultivado há pelo 

menos 5.000 anos.   

No Brasil, atualmente o milho primeira safra tem a produção estimada 

de 30,31 milhões de toneladas e o milho segunda safra tem estimativa de 

produção total de 63,52 milhões de toneladas cultivada em 11,8 milhões de 

hectares. (CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, 2017) 

A importância do milho não está apenas na produção de uma cultura 

anual, mas em todo o relacionamento que essa cultura tem na produção 

agropecuária brasileira, tanto no que diz respeito a fatores econômicos quanto 

a fatores sociais. Pela sua versatilidade de uso, pelos desdobramentos de 

produção animal e pelo aspecto social, o milho é um dos mais importantes 

produtos do setor agrícola no Brasil.(NUNES, J.L.S., 2016). 

Diante a importância da cultura do milho para o mundo, é importante 

conhecer e saber controlar as pragas que prejudicam sua produção. Uma delas 

é o percevejo barriga-verde (Dichelops melacanthus), que ataca o milho após 

sua emergência. 

O sistema de produção de grãos nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul do Brasil é caracterizado pela utilização do sistema de plantio direto e uso 

intenso das áreas por cultivo de milho na segunda safra, o que tem favorecido 

o crescimento populacional de algumas espécies de percevejos fitófagos 
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consideradas anteriormente pragas secundárias no milho, como o percevejo 

barriga-verde, Dichelops melacanthus (Dallas) e Dichelops furcatus (Fabricius), 

percevejo verde, Nezara viridula (Linnaeus) e também o percevejo marrom, 

Euschistus heros (Fabricius) (QUINTELA et al., 2006). 

Devido a uma série de modificações no sistema de produção como 

adoção do sistema de plantio direto e a sucessão de culturas, principalmente 

no plantio do milho segunda safra após a colheita da soja de verão, os insetos 

fitófagos da Ordem Hemíptera, principalmente da família Pentatomidae, vem 

causando sérios prejuízos nesse sistema de produção, atuando como pragas 

iniciais nos cultivos, destacando-se o percevejo barriga-verde Dichelops 

melacanthus (Dallas, 1851) e Dichelops furcatus (Fabricius, 1775) 

(Heteroptera: Pentatomidae) (CHOCOROSQUI, 2001). 

Os ataques de percevejos no milho possuem vários fatores externos, 

como, temperatura, clima, região, número de população da praga, escassez de 

alimento para a praga, suscetibilidade da planta ao ataque e até a rotação de 

culturas com soja e milho, onde a soja é plantada no período da safra e o milho 

no período de entre safras, com propósitos comerciais e de recuperação do 

solo. 

Em ambientes de duas safras, onde o risco de geada é menor em 

decorrência de temperaturas mais elevadas, a população dos percevejos é 

maior, com isso, existe um grande potencial de danos à cultura. Outros fatores 

que também podem influenciar a capacidade de dano da praga são as 

características e fase de desenvolvimento da própria planta no período do 

dano, sendo que, quanto mais nova a planta, maior o prejuízo, levando a 

grandes perdas de produção, e perdas econômicas.  

O ataque de percevejos em milho pode ser constatado observando-se 

pontos escuros nas folhas do cartucho onde a praga se alimentou, folhas 

centrais podem apresentar-se enroladas umas nas outras, sintoma chamado 

de encharutamento, e folhas descoloridas e retorcidas, sintoma conhecido 

como folha mascada. Tais danos podem levar as plantas à morte (PINTO et al., 

2004). 
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O objetivo desde trabalho foi evidenciar a importância do tratamento de 

sementes com inseticidas sistêmicos e avaliar a eficiência de produtos que tem 

como ingrediente ativo o neonicotinóide imidacloprid na sua composição, com 

produtos e dosagens diferentes, fazendo a contagem dos ataques e 

classificando o nível de dano do percevejo nas plantas de milho, nas parcelas 

com e sem tratamento.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MILHO (Zea mays L.) 

 

O milho é o cereal de maior volume de produção no mundo, com 

aproximadamente 960 milhões de toneladas. Estados Unidos, China, Brasil e 

Argentina são os maiores produtores, representando 70% da produção 

mundial.  

Com uma área agrícola de 60 milhões de hectares, ocupando 7% do 

total de terras, estimado em 851 milhões de hectares, aproximadamente 5,5 

milhões de imóveis rurais e uma produção ao redor de 190 milhões de 

toneladas, o Brasil é um país de grande importância dentro do cenário agrícola 

mundial. Dentro deste cenário, o Brasil, com uma área cultivada com milho de 

15,12 milhões de hectares e produção de 82 milhões de toneladas, é hoje um 

país estratégico, pois, é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador 

mundial de milho. 

A produção de milho no Brasil tem se caracterizado pela divisão do 

cultivo em duas épocas do ano, a semeadura de verão (primeira safra), e a de 

safrinha (segunda safra). A primeira safra é aquela realizada nos meses de 

setembro a novembro, durante o período chuvoso, já o milho de segunda safra 

é definido como o milho de sequeiro, cultivado de janeiro a abril, quase sempre 

depois de soja precoce (Duarte, 2009). 
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Na safra 2014/15 produziu-se, nas estimativas da Conab, 84,7 milhões 

de toneladas de milho no Brasil.(CONAB – Companhia Nacional de 

Abastecimento, 2017). 

Com o plantio próximo do fim, há previsão de redução na área da 

segunda safra do cereal de 4,5%, comparado com o ano anterior. A estimativa 

é de plantio de 11.564,9 mil hectares. Será a primeira queda nos últimos nove 

anos. (CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, 2018). 

Para evitar possíveis perdas decorrentes das ações de insetos, pragas 

do solo e da parte aérea, que podem atacar as sementes e as plantas jovens, 

tem-se como alternativa, o uso preventivo de inseticidas no tratamento de 

sementes (SILVA, 1998) 

Segundo Bavec e Bavec (2002), a produtividade na cultura do milho está 

correlacionada ao aumento da área foliar em alguns genótipos, 

consequentemente a perda de área foliar pode acarretar a diminuição na 

produção de fotoassimilados e reduzir o descarregamento dos produtos da 

fotossíntese nos grãos, diminuindo o potencial produtivo da cultura. 

Segundo Viana (2007), as pragas iniciais atacam as sementes, raízes e 

plântulas (Plantas jovens) do milho após a semeadura, sendo que existem as 

mais importantes, as que atacam a fase vegetativa e reprodutiva da plantação, 

entre elas estão a Spodoptera frugiperda, Helicoverpa zea, Leptoglossus 

zonatus e outras, que atingem níveis de danos em alguma fase fenológica da 

cultura. 

2.2 PERCEVEJOS BARRIGA-VERDE (Dichelops melacanthus) 

 

O percevejo barriga-verde Dichelops sp. é uma espécie considerada 

praga de início de ciclo, que injeta toxinas no colo das plântulas durante seu 

processo de alimentação, causando redução no estande ou prejudicando o 

vigor das plântulas além do perfilhamento exagerado. Os danos causados por 

esta praga aumentam em áreas onde é realizado o sistema de semeadura 

direta, pois a palha que permanece sobre o solo atua como abrigo favorecendo 

a sobrevivência da praga (BIANCO, 1997). 
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Plantas em estádios fenológicos mais avançados possuem maior 

diâmetro de caule e lignificação, que acaba dificultando a alimentação dos 

percevejos barriga-verde, fazendo com que a toxina presente na saliva do 

inseto não cause danos aos tecidos da planta (GOMEZ; ÁVILA, 2001). 

Os ovos são caracterizados pela coloração verde-clara logo após a 

postura e verde escuro com 2 pontuações avermelhadas próximo ao momento 

da eclosão das ninfas. As ninfas são de coloração castanho-escuro, sendo que 

no 5° instar, apresentam tecas alares esverdeadas com coloração do corpo 

castanho-esverdeada (PEREIRA et al., 2007). 

Os adultos medem em média 10,5 mm de comprimento, possuindo o 

corpo com forma similar a um losango, em geral a coloração é castanha (vista 

dorsal) com abdome esverdeado (vista ventral). A cabeça possui um pronoto 

estendido ultrapassando o clípeo, a margem antero-lateral do pronoto é 

serrilhada e os ângulos umerais possuem forma de espinhos de coloração 

negra (CHOCOROSQUI, 2001 e PEREIRA et al., 2007). 

Durante a alimentação, o percevejo D. melacanthus posiciona-se em 

sentido longitudinal da planta de milho, com a cabeça voltada para a região do 

colo. O inseto injeta saliva, para facilitar a penetração dos estiletes, que, ao 

atingirem o tecido jovem da planta, provocam a deformação das folhas antes 

de emergirem do cartucho. Tais deformações apresentam orifícios com halo 

amarelo e dispostos em fileiras. Quando a planta não morre, as primeiras 

folhas que emergem do cartucho apresentam estrias bancas e transversais. As 

plantas com ataque severo apresentam nanismo e algumas desenvolvem 

perfilhos improdutivos (Cruz & Bianco, 2001; Bianco 2005). 

Os percevejos fitófagos, ao sugar a seiva das folhas, frutos e talos, 

perfuram a epiderme da planta podendo injetar toxinas através de seu aparelho 

bucal. Tais insetos possuem grande importância econômica visto que atacam 

diversas culturas presentes nas lavouras e causam enormes prejuízos (GALLO 

et al., 2002). 
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2.3 TRATAMENTO DE SEMENTES 

 

Após a colheita da soja, o percevejo D. melacanthus permanece no 

solo, sob detritos, e se alimenta de plantas de milho que crescem em áreas de 

plantio direto. Nessas áreas, os insetos encontram abrigo na palha e alimento 

em sementes secas caídas no chão, que possibilitam sua manutenção e 

reprodução. Isso difere do que ocorre em áreas de cultivo convencional, onde 

os insetos são desalojados de seus abrigos e mortos, devido ao cultivo 

(Panizzi, 2000). 

Visando controle de pragas, medidas como o tratamento de sementes, 

têm ganhado destaque pelas vantagens de sua utilização, como por exemplo, 

aproveitamento dos equipamentos de plantio, fácil manuseio e economia de 

custos adicionais e por não afetar certos inimigos naturais (TILLMAN; SCOTT, 

1997; RAO et al., 2003). Com o uso do tratamento de sementes é possível 

reduzir o número de aplicações e entrar mais tarde dentro da lavoura para 

fazer a primeira aplicação. 

Os inseticidas usados em tratamento de sementes diferenciam- se de 

outros aplicados em pulverização tradicional, pela ação sistêmica na planta. No 

solo desprendem-se das sementes e, devido sua baixa pressão de vapor e 

solubilidade em água, são lentamente absorvidos pelas raízes, conferindo à 

planta um adequado período de proteção contra insetos do solo e da parte 

aérea (SILVA, 1998). 

O neonicotinóide utilizado no presente estudo, imidacloprido, é 

reconhecidamente inseticida altamente solúvel em condições de solo úmido 

(California Department of Pesticede Regulation, 2006; University of 

Hertfordshire, 2013). Permitindo que as plantas absorvam rapidamente os i.a., 

mantendo-se protegidas do ataque de pragas, ele age como uma neurotoxina 

atacando o sistema nervoso do inseto, ele interfere na transmissão de impulsos 

nervosos ligando-se a específicos receptores colinérgicos nicotínicos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi instalado na fazenda experimental das FIO 

(Faculdades Integradas de Ourinhos) em Ourinhos, SP, realizado no período 

de segunda safra. A área foi riscada e adubada dia 23/04/2018, mas devido a 

grande ocorrência de chuvas nesse período, o plantio foi realizado dia 

29/04/2018. 

O experimento foi instalado próximo de uma área de soja no estádio R8 

(estádio de maturação da planta) com alta população de percevejos. A cultivar 

utilizada foi a DEKALB® 290, com 60 mil plantas por hectare e espaçamento 

de 0,50 metros entre linhas, sob sistema de plantio direto, foram usados cinco 

tratamentos de sementes, mais a testemunha.  

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com seis 

tratamentos e quatro repetições.  

As parcelas são constituídas por seis linhas de plantas, medindo oito 

metros de comprimento, a área útil utilizada para realizar as avaliações foram 

as duas centrais, desprezando meio metro de cada fileira nas extremidades. 

Durante o tratamento das sementes, todos os produtos foram 

misturados com água com a dosagem recomendada. 

Na tabela 1, podemos verificar todos os tratamentos utilizados no 

experimento com suas respectivas doses. 
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TABELA 1. Tratamentos utilizados no controle de percevejos no milho pós-
emergência.  

 
As avaliações foram realizadas de 0, 7, 14 e 21 D.A.E. (dias apôs 

emergência), observando os sintomas de ataque provocados pelos insetos, 

fazendo a contagem do número de plantas atacadas por D. melacanthus, em 

30 plantas por parcela. Essas plantas foram separadas em cinco grupos: 1- 

Planta isenta de ataque, é atribuída nota 0 (IMAGEM 1), 2- Plantas com 

perfurações nas folhas, sem redução de porte das plantas, é atribuída nota 1 

(IMAGEM 2), 3- Plantas com leve injuria no cartucho (parcialmente enrolado), 

com redução de porte, é atribuída nota 2 (IMAGEM 3), 4- Planta com cartucho 

“encharutado” (preso) ou planta perfilhada, é atribuída nota 3 (IMAGEM 4), 5- 

Planta com cartucho seco ou morto, é atribuída nota 4 (esse dano não ocorreu 

no presente trabalho). 

 

 

 

 

INGREDIENTE 
ATIVO 

TIPO DE 
DOSAGEM 

PRODUTO 
COMERCIAL 

DOSE APLICAÇÃO 

1.  Bifentrina + 
Imidacloprid  

Dose 
recomendada 

ROCKS® 1500 
ml/100 kg 

de 
sementes 

Tratamento 
de sementes 

2. Imidacloprido 
+ Tiodicarbe 

Dose 
recomendada 

CropStar® 350 
ml/60.000 
sementes 

Tratamento 
de sementes 

3. Bifentrina + 
Imidacloprid  

Dose 30% 
maior que a 

recomendada 

ROCKS® 1950 
ml/100 kg 

de 
sementes 

Tratamento 
de sementes 

4.Imidacloprido + 
Tiodicarbe  

Dose 30% 
maior que a 

recomendada 

CropStar® 455 
ml/60.000 
sementes 

Tratamento 
de sementes 

5. Imidacloprid 
480 

Dose 
recomendada 

Nortox® 700 ml/100 
kg de 

sementes 

Tratamento 
de sementes 

6. Testemunha - - - - 
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IMAGEM 1 – Planta com ausência de injuria (nota 0). 

  

                                                                               Fonte: O Autor 
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IMAGEM 2 – Perfurações nas folhas, sem redução de porte das 

plantas (Nota 1). 

 

 

 

                                                                                       Fonte: O Autor 
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IMAGEM 3 – Plantas com leve injúria no cartucho (parcialmente 

enrolado) ou com redução de porte. (Nota 2) 

 

 

 

                                                                                        Fonte: O Autor 
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IMAGEM 4 – Plantas com cartucho “encharutado” (preso) ou planta 

perfilhada. (Nota 3). 

 

 

                                                                                           Fonte: O Autor 

         

A emergência total do milho foi definida no dia 03/04/2018, sendo a 

primeira avaliação dia 10/04/208 (7 D.A.E.), o restante ocorreu dia 17/04/2018 

(14 D.A.E.) e dia 24/04/2018 ( 21 D.A.E.).  

No total foram avaliadas 120 plantas por tratamento aos 7, 14 e 21 

D.A.E., foi avaliado o total de plantas atacadas por parcelas. 

Com base nas notas atribuídas, foi calculado um Índice de Dano, 

utilizando a seguinte equação: Índice de Dano = [(1,5 × 2 × número de plantas 

com notas ≤ 2) + (3,5 × 4 × número de plantas com nota ≥ 3)] ÷ Total de 

plantas avaliadas por parcela. Em que: 1,5 é nota média entre 1 e 2; 3,5 é a 

nota média entre 3 e 4; 2 é o peso atribuído para as notas ≤ 2; e 4 é o peso 

atribuído para as notas ≥ 3. A partir da somatória do número de plantas 

atacadas por parcela, foi calculada a porcentagem de plantas atacadas por D. 

melacanthus em relação ao total de plantas avaliadas. (BRUSTOLIN et al., 

2011) 

A eficiência dos tratamentos foi determinada pela fórmula de Abbott 

(1925): %Eficiência = [1 - (Tratamento/Testemunha)] X 100; considerando-se: 
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Tratamento= % de plantas danificadas no respectivo tratamento; Testemunha = 

% de plantas danificadas na testemunha sem TS (Testemunha Absoluta).  

A medição de altura das plantas, em centímetros, foi realizada aos 28 

dias após a emergência (01/05/2018), tomando como base a superfície do solo 

até a última folha curvada. Foram avaliadas dez plantas ao acaso por parcela.  

Os resultados das avaliações foram submetidos à análise de variância 

e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando 

o programa estatístico SISVAR. 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Com base nos resultados obtidos, alguns dados não diferem quanto às 

plantas com tratamento de sementes e a testemunha, mas mesmo assim fica 

evidente na maioria dos casos desse trabalho, o sério dano ocorrido pelo 

percevejo barriga-verde e seus sintomas nas plantas, também a eficiência de 

alguns tratamentos no seu controle principalmente inicial, tendo percebido a 

perda da eficiência de controle com o tempo, considerando o dia da 

emergência do milho. 

Nas primeiras avaliações do experimento notou-se muito dano foliar e 

no cartucho da planta, acorrendo até a perda do cartucho em algumas plantas.  

O índice de dano do D. melacanthus foi calculado e as médias 

comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, o resultado mostrou que 

os tratamentos não diferem entre si na terceira avaliação, os resultados foram 

significativos na primeira e a segunda avaliação (7 e 14 dias após a 

emergência), na terceira avaliação (21 dias após a emergência) as médias não 

diferem entre si, mostrando que o tratamento de sementes se mostra mais 

eficiente nos primeiros dias da cultura e vai perdendo sua ação com o 

tempo.(TABELA 1) 

Aos 7 e 21 D.A.E. a testemunha teve o maior índice de dano, seguido 

pelo tratamento feito com Imidacloprid que teve um resultado intermediário no 

índice de dano, o restante dos tratamentos foram significantes para um menor 

índice de dano, comparados com a testemunha todos os tratamentos tiveram 
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um melhor resultado, em relação ao ataque de percevejos e aos 21 D.A.E. 

todos o tratamentos não foram significativos em relação a testemunha, 

conforme apresentado na tabela 1 (TABELA 1). 

 

TABELA 1 – Avaliação do índice de dano causado pelo percevejo barriga-verde (D. 

melacanthus) na cultura do milho com diferentes tratamentos de sementes, aos 7, 14 e 21 

D.A.E (dias apôs emergência) 

Tratamentos 
Avaliação do índice de dano 

7 DAE 14 DAE 21 DAE 

Testemunha 2,2166 B 6,4334 B 4,7084 A 

CropStar 

(recomendada) 
0,2667 A 1,4667 A 1,8500 A 

Cropstar + 30% da 

dose recomandada 
0,1500 A 1,9917 A 2,2167 A 

Rocks 

(recomendada) 
0,4167 A 2,4917 A 2,1583 A 

Rocks + 30% da 

dose recomandada 
0,8167 A 4,1917 A 3,6167 A 

Imidacloprid 480 

(reacomandada) 
0,9284 AB 4,3333 AB 3,0167 A 

CV (%) 76,94 43,31 55,05 

* Médias seguidas de mesma letra em maiúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey à 5% de probabilidade. 

Na cultura do milho, o percevejo barriga-verde causa injúria cerca de 

três vezes mais intensa do que o percevejo-marrom (Torres et al., 2013). 

Nesse sentido, o tratamento de sementes com inseticidas neonicotinóides tem 

sido a estratégia mais adequada para evitar perdas decorrentes do ataque de 

D. melacanthus (Brustolin et al., 2011).  

Com relação à eficiência dos tratamentos calculada pela fórmula de 

Abbott (1925), onde, %Eficiência = [1 - (Tratamento/Testemunha)] X 100, os 

tratamentos diferem bastante na sua eficiência, o mais eficiente em todas as 

épocas de avaliação foi o Imidacloprido + Tiodicarbe (nome comercial 

CropStar) com uma dosagem 30% maior que a recomendada, em segundo 
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mais eficiente foi o mesmo produto, mas com sua dosagem de bula, seguido 

pelo Bifentrina + Imidacloprid ( nome comercial ROCKS) com sua dosagem de 

bula, e depois o mesmo produto mas com sua dosagem 30% maior, o 

tratamento com Imidacloprid 480 foi o menos eficiente no experimento. 

(TABELA 2). 

 

TABELA 2 – Eficiência dos tratamentos no controle do percevejo barriga-verde 
(D. melacanthus), calculada pela fórmula de Abbott (1925), aos 7, 14 e 21 
D.A.E. (dias apôs emergência). 

Tratamentos 
Eficiência de controle (%) 

7 DAE 14 DAE 21 DAE 
CropStar (recomendada) 82,94 54,16 32,26 
CropStar + 30% da dose 
recomendada 

85,37 54,16 44,09 

Rocks(recomendada) 70,73 45,84 26,88 
Rocks + 30% da dose 
recomendada 

53,67 32,30 19,35 

Imidacloprid 480 
(recomendada) 

56,10 18,75 8,61 

 

Os resultados não concordaram com Martins & Weber (1998), que 

estudando a utilização do imidaclorprid neonicotinóide no tratamento de 

sementes associado ou não a pulverizações com inseticidas no controle de D. 

furcatus na cultura do milho, obteve eficiência superior a 87 %, em avaliações 

realizadas aos 20 e 30 dias após a emergência das plantas. Waquil & Oliveira 

(2009) relataram que os princípios ativos imidacloprido e tiametoxam têm 

apresentado eficiência para o controle do percevejo barriga-verde, superior a 

87%, até 30 dias após a aplicação nas sementes. 

A altura de plantas que foi realizada aos 28 D.A.E., não teve resultados 

significativos no teste Tukey a 5%, mesmo assim nota-se que a testemunha 

teve a média de altura mais baixa, o que indica que mesmo sem o resultado 

significativo na estatística, podemos perceber que o tratamento das sementes 
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garante uma altura um pouco superior comparado às testemunhas, conforme a 

TABELA 3. 

TABELA 3 – Altura de plantas em centímetros tomando como base a superfície do solo até a 
última folha curvada. 

Tratamentos Altura de Plantas (cm) 
Testemunha 62,73 A 
CropStar (recomendada) 66,63 A 
Cropstar + 30% da dose  
recomendada 

65,25 A 

Rocks(recomendada) 63,30 A 
Rocks + 30% da dose 
recomendada 

64,45 A 

Imidacloprid 480 
(recomendada) 

66,08 A 

CV (%) 16,17 
* Médias seguidas de mesma letra em maiúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Tukey à 5% de probabilidade. 

 

Em cada avaliação foram avaliadas 120 plantas por tratamento (30 

plantas em cada repetição do tratamento), com esses dados foi elaborada a 

quantidade de plantas atacadas pelo percevejo barriga-verde, e o resultado foi 

comparado pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, conforme a TABELA 4. 
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 TABELA 4 – Número de plantas atacadas pelo percevejo Dichelops melacanthus aos 7, 14 e 
21 D.A.E., considerando um total de 120 plantas avaliadas por cada tratamento a cada 
avaliação. 

* Médias seguidas de mesma letra em maiúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Tukey à 5% de probabilidade. 

O tramento Imidacloprido + Tiodicarbe (nome comercial CropStar) foi 

siganificativo nas suas duas dosagens aos 7 e 14 DAE, e sua dosagem 30% 

maior que a recomendada continuou sendo significativa diferindo-se dos outros 

tratamentos aos 21 DAE no teste de Tukey a 5% de probabilidade, o que 

mostra mais uma vez a eficiência do tratamento de sementes para o controle 

dessa praga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos 
Número de Plantas Atacadas  

7 DAE 14 DAE 21 DAE 

Testemunha 10,50 B 24,00 B 23,50 B 

CropStar 
(recomendado) 

1,75 A 11,00 A 15,75 AB 

Cropstar +30% da 
dose recomendada 

1,50 A 11,00 A 13,00 A 

Rocks (recomendado) 3,25 AB 13,00 A 17,00 AB 

Rocks + 30% da dose 
recomendada 

4,50 AB 15,75 AB 18,75 AB 

Imidacloprid 480 4,75 AB 19,50 AB 21,00 AB 

CV (%) 89,14 27,61 24,91 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os tratamentos CropStar e Rocks diferiram estatisticamente da 

testemunha aos 7 e 14 DAE em relação ao índice de dano. 

O tratamento com Imidacloprid Nortox não diferiu estatisticamente da 

testemunha. 

Aos 21 DAE não houve diferença entre os tratamentos. 

A avaliação de altura de planta não houve diferença entre os 

tratamentos. 

O tratamento CropStar nas duas dosagens diferiu dos outros 

tratamentos em relação ao número de plantas atacadas aos 7 e 14 DAE, e sua 

dosagem 30% superior manteve o bom resultado aos 21 DAE.   

No caso de alta infestação inicial, o tratamento de semente é uma 

ferramenta importante no auxiliar ao controle do percevejo.  
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