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Pesquisou-se, em condições de campo, na UEPAE 

de Dourados, MS, os efeitos de diferentes niveis populacionais 

de adultos de Thyanta pe:rditor (Fabr., 1794) sobre fases dis-

tintas do desenvolvimento dos grãos de trigo, cultivar 

"IAC-5 Mari ngã". Os ensaios foram conduzidos em gaiolas para 

evitar a fuga dos percevejos e a penetração de inimigos 

rais nas parcelas. 

As fases de formação de graos estudados 

na tu-

foram; 

I) do inicio do estãgio de grão leitoso ate a epoca de colheita

(30 dias) ; II) do inicio do estãgio de grao leitoso ao de 

massa mole (10 dias) , III) do in1cio do estãgio de massa 

mole ao de massa firme (10 dias) , IV) do início do estãgio 

de massa firme áte a epoca de colheita (10 dias) ; o delinea

mento experimental foi o de blocos casualizados com fatorial; 
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e s tu d ou- se , i g u a 1 mente , a i n c i dê n c i a d e p a r a s i tos nos ovos d o 

pentatomideo. 

Concluiu-se que quando a pressão de alimentação 

durou 30 dias, o rendimento de grãos foi reduzido sensivelmente 

(17,54; 27,26 e 37,34 para .0,5; 1,0 e 2,0 percevejos 

por espiga, respectivamente) ; o componente de rendimento num� 

ro de grãos por espiga nao foi influenciado pelos tratamentos, 

enquanto que o peso de mil sementes diminuiu significativamen-

te 8,31 22,23 e 33,20% para os ni"veis crescentes de pent� 

tomideos testados. O poder germinativo das sementes foi prej� 

dicado com maior consistência na medida em que o numero de per-

cevejos por espiga foi aumentado, tendo decrescido de 87,50 

(testemunha) para 47,00 27,50 e 6,50%. 

Quando os percevejos permaneceram apenas 10 dias 

dentro de cada um dos três estãgios estudados isoladamente , 

nao ocorreram perdas significativas de rendimento, embora 

o nível de 2,0 percevejos no estãgio leitoso causasse uma redu

ção significativa no peso de mil sementes ; o estãgio que 

se mostrou mais sensivel em termos de tendência de perda de ren 

dime::to foi o leitoso ; o poder germinativo foi tão prejudica-

do q e mesmo a presença de 0,5 percevejos por espiga, no estã

gio mais sensivel (massa mole), foi suficiente para inviabili 

za,· �.ecnicamente a utilização dos grãos como sementes ; no 

estãgio de massa firme o comprometimento do poder germinativo 

foi mais preocupante apenas à partir do nivel de 1,0 espécime 

por espiga, enquanto que o estãgio de grão leitoso mostrou-se 
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relativamente mais tolerante. 

O teor de  proteína aparentemente nao foi in-

fluenciado por nenhum dos níveis de infestação, nao obstante 

fosse possível verificar-se que os grãos nos estãgios leitoso e 

de massa mole mostrem-se mais suscetiveis no que se 

ã perda daquele componente. 

relaciona 

Não houve associação entre a presença de fungos 

patogênicos e/ou não patogênicos isolados das sementes e os 

niveis crescentes de T. perditor. 

O microhimen6ptero Microphanurus scutiaarina

tus Costa Lima, 1937 (Hymenoptera -Scelionidae) constitui-se em 

importante agente de regulação natural da população da praga, 

chegando a atingir 54,4% dos ovos coletados em uma das 

tragens. 

amos-
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X. 

This research deals with the effects of different 

population 1eve1s of Thyanta perditor (F., 1794) adults on the 

development of wheat grains , cultivar "IAC-5 Maringã" ,in field 

conditions. The insects were kept in cages to avoid their 

escapement and the attack by their natural enemies. The 

experiment was set at the EMBRAPA Research Branch in Dourados, 

State of Mato Grosso do Sul, Brazil. The occurrence of eggs 

parasites was observed. The following stages of grain deve -

lopment were studied: I) from the milky stage to harvest 

time (30 days) ; II) from the beginning of the milky stage 

to the soft dough stage (10 days) III) from the begen -

ning of the soft dough stage to the hard dough stage (10 

days) ; IV) from the beginning of the hard dough stage to 

the harvest time stage (10 days). The experiment outlining 
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used was that of randomized blocks with factorial. The results 

a11owed to draw the following conclusions: - the grain yield 

was greatly reduced when the feeding pressure lasted 30 days 

(17.54; 27.26 and 37.34), for 0.5 , 1,0 and 2.0 insects per 

wheatear, respectively) ; - the treatments dit not influence 

the number of grains per wheatear, whereas the weight of one 

thousand seeds decreased significantly (8.31 ;22.23 and 33.20% 

for the increasing levels of insects) ; seed quality were also 

affected and the damage increased as the number of insects per 

wheatear increased; the germinative power decreased from 87.5% 

(check) to 47.0 ; 27.5 and 6.5% - significant losses in 

yield were not observed when the insects were kept for a 

10 day period in each one of the seed stages, although the 

level of two insects in the mil ky stage have caused a 

significant reduction in the weight of one thousand seeds; the 

milky stage was the most susceptible one in terms of yield 

losses. The seed germinative power was affected in such a 

extension that even 0.5 insects per wheatear in the most 

susceptible stage (soft dough) were enough to prevent the use 

of the grains as seeds. The stage of hard dough was affected 

from the level of 1 .O i nsect per wheatear, whi le the mi lky 

stage was relatively more tolerant. The protein content was 

apparently not affected by any of the infestation levels, 

although it was observed that the grains in the milky and 

soft dough stages were more susceptibles cuncerning 

content loss. No association was observed between 

protein 

pathogenic 
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and / or non pathogen ic fungi isolated frorn the se eds and the 

incr easing levels of T. peY'ditor. The egg parasite Micropha.nurus 

scutica rinatus Costa Lima, 1937 (Hymenoptera, Scel ionidae} was 

an irnportant natural enerny of T. peY'ditoP. 



l - I NTRODUÇAO

A area cultivada com trigo no Estado de Mato 

Grosso do Sul, tem aumentado nos últimos anos e, como era de 

se esperar, esse progresso vem acompanhado de uma serie de pr� 

blemas, que necessitam serem equacionados e solucionados ã fim 

de que o processo produtivo não sofra solução de continuidade. 

Dentre os fatores limitantes que impedem uma melhor produtivl 

dade destacam-se os de ordem f itossanitãria. Alem das doenças 

fungicas, que atacam as folhas e os colmos da planta, ocorrem 

insetos como os pulgões, a 11 lagarta elasmo 11 

, Elasmopalpus liH_

nosellus, e a "lagarta do cartucho",Spodoptera frugiperda cu 

jas naturezas de dano são bem conhecidas. Com relação ainda 

ao� insetos, mais recentemente uma espécie de pentatomídeo tem 
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merecido especial atenção de pesquisadores, agentes de assis

tência técnica e agricultores ; trata-se de Thyanta perditor 

(Fabricius, 1794), que vem notabilizando-se pela constância 

nas lavouras dos Estados do Paranã, São Paulo e Mato Grosso do 

Sul. A dificuldade na obtenção de informações, seja na lite

ratura nacional ou estrangeira, sobre a natureza e a extensão 

dos danos que insetos dessa familia podem acarretar ao trigo, 

motivou a realização da presente pesquisa. 
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2 - REVISAO DE LITERATURA 

Os danos que hemipteros da famllia pentatomidae 

acarretam determinadas espécies vegetais, como ã da soja (GZic� 

ne ma::c (L.) Merril )  e do arroz (Oryza sativa L.), sao citados 

frequentemente na literatura; o mesmo jã não ocorre no que diz 

respeito ao trigo (Triticum aestivum L.), onde o problema e 

pouco estudado. 

DAUGHERTY et alii (1964) reportaram que na me 

did0 in que a infestação dos percevejos foi mais acentuada, o 

numero de sementes de soja que nao se desenvolveu aumentou na 

reg-iâu do terço mêdio da planta. MINER e WILSON (1966) afir-

maram que os graos de soja atacados podem tornar-se enrruga

dos, distorcidos, descoloridos e mostrar uma tendência para o 

emboloramento. TURNER (1967) acrescentou que hã mã formação 
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de vagens, sementes achatadas e severamente atrofiadas. JEN

SEN e NEWSOM (1972) referiram que, em testes conduzidos em ca 

sa de vegetação, a cultivar 1

1 Bossier 11 não acusou uma diferen

ça significativa no rendimento entre sementes levemente dani

ficadas e aquelas sem injurias visíveis; constataram, entre -

tanto, decréscimo significativo no peso de grãos leve e m� 

deradamente danificados, assim como entre estes e aqueles co� 

siderados severamente atacados. Esses mesmos autores regis -

traram que o local da punctura é, possivelmente, mais importa� 

te do que o numero delas e que uma perfuração apenas, na re

gião da radícula hipocõtilo, pode impedir a germinação . De ou 

tro lado, constataram que vãrias picadas nos cotilédones, sem 

atingimento daquela região crítica, pode nao impedir a germi

naçao, embora o vigor possa ser afetado. TODD e TURNIPSEED 

(1974) assinalaram que o ataque de Nezara viridula (L.) redu

ziu acentuadamente a germinação, a emergência e a sobrevivên

cia das plântulas. Miner, citado por PANIZZI (1975), sugeriu 

que os percevejos , ao se alimentarem, injetam agentes hist� 

líticos que liquefazem as porções das células, orisinando ma� 

chas esbranquiçadas quando o conteúdo das mesmas e succionado. 

PANIZZI (1975) referiu que o rendimento de plantas de soja a-

.. ,dos por Piezodorus guildinii (Westwood), no período de for 

;;o enchimento de vagens (38 dias) diminuiu significativ� 

mente o rendimento, mesmo quando a relação inseto/ planta foi 

de apenas 0,5. Jã no periodo de maturação das sementes (24 
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dias), apenas o equivalente a 16 insetos por planta causou r� 

dução de produção estatisticamente diferente da testemunha. 

Vãrios autores registraram que o ataque de pe� 

tatomídeos aos grãos de soja causa redução no teor de Õleo e 

ligeiro aumento no de proteína (DAUGHERTY et alii, 1964 ; MI

NER e WILSON, 1966 ; LINK et alii, 1973 ; TODO e TURNIPSEED , 

1974 ; PANIZZI, 1975). Outros têm se referido a esses inse

tos como sendo transmissores, ãs sementes de soja, do fungo 

Nematospora coryli Peglion , agente causal da doença denomi

nada "mancha fermento" ou "mancha de levedura" (FOSTER e DAU-

GHERTY, 1969 CLARK e WILDE, 1971 CORSO et alii, 1975). 

No que diz respeito a sanidade dos grãos, KIL

PATRICK e HARTWIG (1955) referiram que não hâ necessariamente, 

uma associação entre o porcentual de sementes infectadas por 

microrganismos e a intensidade de ataque dos percevejos, fun 

damentados no fato de aqueles poderem ser encontrados na au

sência de ataque destes. PANIZZI et alii (1979) citaram que 

o numero de Piezodorus guildinii (W.) (Hemiptera : Pentatemi

d a e ) por me t r o l i n e a r d e p 1 a n tas d e s o j a e o per c e n tu a 1 de i � 

fecção de sementes por microrganismos foi muito variãvel, te� 

do mostrado, porém, uma tendência geral de correlação positi

va. De acordo com os autores, as infestações durante os estã 

gios de desenvolvimento de vagem, desenvolvimento de vagem -

maturação e enchimento de vagem - maturação, permitiram visu� 

lizar coeficientes de correlação altamente significativos, en 
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quanto que o mesmo jã nao ocorreu quando os percevejos se 

alimentaram durante o estãgio de enchimento de vagem e na ma

turação ; de outra parte, os pesquisadores não puderam formu

lar uma explicação plausível para o fato de que as infestações 

durante todo o período reprodutivo (floração - colheita) nao 

mostrassem correlação entre o percentual de sementes infecta

das por microrganismos e nível populacional de P. guildinii. 

E igualmente frequente a citação, em soja, do 

fenômeno da retenção foliar, mais comumente conhecido por "so 

ja louca", que segundo vãrios autores é causado pelo ataque de 

pentatomideos (DAUGHERTY et alii, 1964 TODO e TURNIPSEED, 

1974 ; PANIZZI et alii, 1977 ; GALILEO e HEINRICHS, 1978). 

No que diz respeito ao arroz, Oryza sativa L., 

SILVA et alii (1968) referiram 15 espécies da família Pentato 

midae sobre a cultura. ROSSETTO et alii (1972), citando va

rias autores, reportaram que no Estado do Rio Grande do Sul -

onde muitos técnicos consideram os pentatomideos como sendo as 

mais importantes pragas dos arrozais - ocorrem nove espécies 

dessa familia, tendo destacado como a mais comum Oebalus poe

cilus Dallas, 1851 e que esta não se constitui em praga impo� 

tante no Estado de São Paulo em razão da baixa densidade pop� 

lacional com que ocorre rotineiramente. CHEANEY e JENNINGS 

(1975) também citaram O. poecilus como sendo o pentadomideo 

pre�alescente nas lavouras arrozeiras nos países do norte da 
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Amêrica do Sul. Outra espêcie pertencente ao mesmo genero,o� 

baZus pugnax (F.), ê referida como praga em arrozais dos USA 

{HELM, 1954 ; ODGLEN, 1960 ; SWANSON e NEWSOM, 1962 ; DUVAL , 

1970) e da Republica Dominicana (DUVAL, 1970). 

A severidade e a natureza dos danos decorrentes 

da alimentação de percevejos que atacam a panicula do arroz 

8ependem do estãgio de desenvolvimento em que a planta se en

contra por ocasião do ataque. As sucções do conteúdo dos graos 

na fase leitosa pode redundar em cascas vazias, formação de se 

mentes severamente atrofiadas, ou as mesmas podem tornar - se 

murchas e, posteriormente, chôchas ; de outra parte quando o 

ataque tem lugar na fase de massa firme, nota-se no local da 

picada, o surgimento de uma descoloração de bordos marron-es

curo, com um ponto, no centro, que corresponde ao local da Pl 

cada. Esses graos, alem de manchados, apresentam uma fraque

za estrutural na região da punctura de maneira que quando não 

se quebram durante o beneficiamento são considerados de quall 

dade inferior em função das mãculas características (RONNA, 

1934 ; REINIGER e LIMA, 1935 ; LOTFI, 1949 ; REINIGER, 1952 ; 

HELM, 1954 ; PUGLIESE, 1955 ; SWANSON e NEWSON, 1962 ELIAS, 

1967 ; CHEANEY e JENNINGS, 1975). Existem registros no senti 

do de que, quando a injuria ocorre na fase de massa firme, os 

graos podem tornar-se gessados e, portanto, sujeitos a quebras 

rlurante o beneficiamento, o que tambêm concorre para afetar ne 

�ativamente a qualidade do produto final (PUGLIESE, 1955 ; E-
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LIAS, 1967 ; CHEANEY e JENNINGS, 1975). Pelo orifício reali

zado pelo inseto, para alimentar-se, pode haver penetração de 

umidade, propiciando a germinação das sementes na panicula, que 

depois apodrece ou fica totalmente inutilizada (RONNA, 1934 ; 

REINIGER e LIMA, 1935 ; SWANSON e NEWSON, 1962). 

No tocante ãs partes da planta de arroz ataca

das, PUGLIESE e ELIAS (1967) referiram que, além das panicu -

las, outras partes do vegetal podem ser succionadas pelo o.

poecilus sem, contudo, mencionarem os danos decorrentes dessa 

açao. 

Quanto aos estãgios de vida em que o inseto e 

daninho ao arroz, vãrios autores citaram que tanto as formas 

jÕvens como os adultos alimentam-se de grãos imaturos da pla� 

ta {REINIGER e LIMA, 1935 ; COSTA, 1948 ; LOTFI, 1949 ; REI

NIGER, 1952 e ELIAS, 1967). De acordo com REINIGER (1952) os 

maiores prejuizos são causados pelas formas jovens. 

No Brasil não se tem conhecimento de trabalhos 

de pesquisa mais aprofundados que visassem a determinação de 

impor Lantes parâmetros - como o numero critico de indivíduos de 

o. �-;oilua por panícula que justifique medidas de controle,

infl �ncia no poder germinativo das sementes, no vigor destas, 

etc. - que são de fundamental importância em problemas de En 

tomologia Econômica. 
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Jã nos USA alguns estudos têm sido levados a 

efeito com vistas a obtenção de respostas que possam retratar 

com melhor exatidão os prejuízos que a espécie o. pugnax in

fligem ã cultura. HELM (1954) avaliou o dano causado pelo in

seto nos Estados de Arkansas , Louisiana e Texas através de e 

xame, em laboratõrio,de sementes originãrias de lavouras infes 

tadas durante o ciclo da cultura. O autor relacionou a amp11 

tude do dano com o estãgio de desenvolvimento da planta, ten

do concluído que os maiores malefícios tiveram lugar nos estã 

gios leitoso e de massa dos graos. ODGLEN (1960) estudou o 

problema no Estado de Arkansas, prendendo os insetos com o au 

xílio de gaiolas, sobre 7,5 m
2 

de cultura, quando esta se en

contrava na fase de emergência das panículas. As infestações 

envolveram 20 , 40 e 80 O. pugnax por gaiola e duraram atê 

a colheita. O pesquisador não detectou diferença entre nenhum 

dos tratamentos, incluindo a testemunha isenta de percevejos, 

tendo concluído que o numero de indivíduos usualmente encon -

trado sobre o arroz não se constitui em ameaça para o rendimen 

to ou ã qualidade do produto. SWANSON e NEWSOM (1962) também 

conduziram um trabalho no Estado de Louisiana com o objetivo 

de avaliarem os efeitos da alimentação de O. pugna� sobre 

grãos imaturos de arroz, infestando, com a utilização de gai� 

las, duas cultivares com O , 2 0 , 100 e 500 indivíduos, sen

do que cada parcela constituiu-se de uma area de aproximada -

2 
mente 6,13 m , o que correspondeu a cerca de 1 .000 panículas; 
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os niveis iniciais de 2 0 , 100 e 500 , embora re-estabelecidos 

duas semanas mais tarde, reduziram-se em torno de 50% atê a 

epoca da colheita devido ã mortalidade. Os autores concluíram 

que a população mais elevada reduziu drasticamente a produçã� 

aumentou a porcentagem de grãos danificados e afetou adversa

mente o rendimento no beneficiamento e a graduação do produto. 

NAKANO et alii (1981), interpretando os dados originais de 

Swanson e Newsom, verificaram que o equivalente a 41 perceve

jos /m
2 

reduziu o peso da produção da cultivar 1
1 Bluebonnet

50 11

, de grãos longos, em aproximadamente 45% e que a qualida

de do produto foi prejudicada em 22 % , perfazendo um total de 

78% de dano ; de outro lado, os mesmos autores, ainda anali -

sando o mesmo trabalho, constaram que a cultivar "Zenith 11 de 

grão médio, acusou uma perda de 69% quando sob o impacto de 

2 51 percevejos / m .

No referente ã possibilidade de transmissão de 

doenças ao arroz, üAUGHERTY e FOSTER (1966) isolaram o agente 

da "mancha fermento", Nematospora coryli Peglion, de graos da 

nificados pelo pentatomideo Oebalus pugnax 

No tócante ao trigo, Triticum aestivum L. , 

SILVA et alii (1968) referiram apenas quatro espécies de Pen

tatomidae ocorrentes sobre a cultura nas condições brasilei -

ras: Mormidea notulifera Stal, 1860 ; M. v-luteum (Lich., 

1796) ; M. paupercula Berg, 1879 e Solubea grisescens Sailer,, 

1944. ROSSETTO et alii (1972 ), citando outros autores, repo� 
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taram que o percevejo do arroz, OebaZus poeciZus, pode ocor-

rer em -trigo, de outubro a novembro, no Estado do Rio Gran-

de d o S u 1 . MAIA (1973) mencionou Nezara viridula L. sobre tri 

gais de Passo Fundo , Cruz Alta , Carãzinho e Campo Real, no 

Rio Grande do Sul, ao passo que CORSEUIL e CRUZ (1973) também 

citaram nove espécies da mesma familia em lavouras trit1cola s  

gauchas. VASSILIOU et alii (1960) registraram quatro espe-

cies de Pentatomidae que prejudicam graos imaturos de trigo 

na Grécia: Dorycoris baccarum L. ; Aelia rostr>ata Boheman ; 

Eurygaster austriaca Schak e Eurygaster> maur>a L. QUINTANI-

LHA et alii (1968) mencionaram sobre trigo - na prov,ncia de 

Entre Rios, Republica Argentina - as espécies Acled r>a modesta 

(Stal); Edessa med itabund a  (F.) ; Acrosternum arm1'.gera (Stal) 

e Oebalus ypsilongr>iseus (De Geer). De acordo com DAHMS 

(1973) vãrias espécies de percevejos ocasionalmente danifi-

cam o trigo nos USA e que a maior parte dos prejuizos têm 

lugar nas lavouras do meio-oeste daquele pais. O autor refe-

riu ,iorochroa sayi Stal e e. uhZeri Stal como as mais 

freq• temente encontradas em  trigo, e que Eurygaster inter-

1, . Puton se constitui na mais daninha,especie que também 

e rE::J: trada em paises nao pertencentes ao continente ame-

ricano, como e o caso do Paquistão, onde considerada pra-

ga de trigo {CHEEMA et alii, 1968). 
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Registros que descrevem a natureza dos danos 

causados ao trigo devido ã ação de pentatomídeos e, principal 

mente, os que quantificam esses prejuízos sao praticamente i

nexistentes nas bibliotecas brasileiras e sao de difícil ob

tenção, mesmo em instituições estrangeiras. VASSILIOU etalii

(1960), descrevendo os prejuízos que os percevejos causam ao 

trigo na Grêcia, citaram que esses insetos atacam as espigas 

e grão imaturos durante todo o período de maturação, perfu

rando as sementes com os estiletes, atravês dos quais inje

tam uma saliva que contem enzimas decompositoras de proteínas. 

De acordo com os autores o llquido injetado forma, juntamen

te com o conteúdo dos grãos, o material nutritivo do inseto 

que ê prontamente sugado ; contudo não hã uma total reabsor 

çao da saliva, sendo que a quantidade remanescente continua 

a promover a alteração das proteínas dos grãos, em detri

mento da quantidade e da qualidade. Meneret, citado por VAi 

SILIOU e t  alii (1960}, enumerou, sem contudo, quantifica-los, 

os seguintes danos que o ataque de pentatomideos podem acar -

retar aos grãos de trigo e ao seu derivado, a farinha: alte

raçao na forma ; redução de suas dimensões e diminuição do p� 

so específico (enrrugamento, deformação} diminuição e alte

ração das substâncias nitrogenadas ; perda das propriedades de 

panificação das farinhas originãrias de grãos atacados ; per

da das propriedades de panificação das farinhas oriundas de 

grãos não injuriados devido ãs misturas com aquelas que forem 
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obtidas de sementes atacadas ; perda do poder germinativo das 

sementes. DAHMS (1973), embora igualmente não dimensionasse 

a extensão dos prejuízos, também fez referência quanto aos as 

pectos de perdas de poder germinativo e do conteudo de protef 

nas, formação anormal de sementes, bem como ãs perdas de qua

lidades de moenda e panificação quando os grãos de trigo ser-

vem de alimento aos percevejos. VASSILIOU et alii (1960) tam 

bêm registraram que o prejuízo ê proporcional ao numero de 

puncturas praticadas sobre os grãos de trigo e que a extensão 

dos danos lhes pareceu ser função do período de maturação em 

que a espiga se encontrava quando da ocasião do ataque. Os 

mesmos autores reportaram que um pesquisador experiente nao 

teria maiores dificuldades para reconhecer as marcas das per

furações realizadas pelos percevejos sob a luz de um microscõ 

pio, mas que seria praticamente impossivel determinar - se a 

penas com ua utilização desse recurso, se a farinha examina-

da provêm (ou não) de grãos atacados. LOISIL (1960 ) refe-

riu que num exame, ã lupa, verifica-se que as partes sãs do 

srã� apresentam uma cor de marfim, ligeiramente translucida e 

��� um corte tangencial as manchas esbranquiçadas na vizi-

,,:.u,,ça da punctura, mostra um albúmen b ranco, ligeiramente bri 

lhante. 

MAIA (1973), trabalhando no Estado do Rio Gra� 

de do Sul, estudou os efeitos da atuação de Nezara viridula

(L.) sobre o trigo. O autor realizou infestações de 10 em 10 
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dias, iniciando-as no início da emergência das espigas e en

cerrando-as quando estas jã se encontravam formadas; cada pa� 

cela constou de 1 m2 de lavoura protegida com gaiolas, no in

terior das quais foram introduzidos dez indivíduos de N. viri 

dula. Os danos constaram de espigas mal formadas, graos de

feituosos e muitas espigas sem grãos, sendo que a percentagem 

de espigas mal formadas variou de 3,85 a 13% nas gaiolas com 

percevejos. O pesquisador considerou o dano como sendo de po� 

ca monta, atribuindo-o ao pequeno numero de insetos colocado 

nas gaiolas. 

No que diz respeito especificamente ã espécie 

Thyanta perditor (Fabricius, 1794), constatou-se através da 

pesquisa bibliogrãfica levada ã efeito, que a mesma nao e 

mencionada em publicações mais antigas, mesmo naquelas obras 

que são consideradas clãssicas da literatura entomolõgica br� 

sileira. WOLDBAUER (1977) estudou os danos que T. perditor 

poderia causar a soja, na Colômbia, aprisionando o inseto 

sobre a cultura. O autor concluiu que em apenas 10 dias, 

11 - 12 espécimes por planta são suficientes para danificar 

n3,8% das sementes. ROSSETTO et alii (1978) referiram a

espécie, na região de Campinas, SP, sobre as culturas de Ger

;,�lim (Sesamum indicum L.) , Sorgo (Sorghum bicolor Moench) ; 

S0ja (Glycine max (L.) Merrill) e Crotalaria juncea Wield. PE 

RtZ et alii (1980) citaram-na como ocorrente na cultura do tri 

go (Triticum aestivum L.) no município de Rio Claro, SP. 
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Quanto ã biologia de T. pePd itor, PEREZ et alii 

(1980) registraram importantes contribuições. Os autores ve

rificaram que a duração do acasalamento da espécie pode durar 

desde algumas horas até três dias e que os ovos são deposita

dos em fileiras - duplas, triplas, ou mesmo quadruplas - com 

um mâximo de 24 por massa. Outros dados importantes obtidos 

por esses mesmos pesquisadores foram os seguintes: a) peri� 

do de incubação dos ovos, variando de 3 a 7 dias ; b) viabi-

1 i d a d e d os mesmos que foi d a o r d em d e 7 5 % c ) e c d i s e s , em nu 

mero de 6 ; d) longevidade de adultos� superior a 65 dias. 

PANIZZI (1981) conduziu num trabalho em Londrina, PR, também 

visando obter informações pertinentes ã aspectos biológicos da 

espécie. O autor registrou as seguintes observações: a) ma� 

sas de ovos coletados em picão (Bidens p il osa L.) , soja (GZu_

cine max (L.) Merrill) e trigo (Ty,iticum aestivum L.) contiv� 

ram 35,0 , 27,9 e 24,8 ovos, respectivamente ; b) Os indivi 

duos confinados sobre picãõ realizaram 89,2% das posturas so

�.� as telas da gaiola ; em trigo esse valor atingiu 95% ; jâ 

em soja, 73,6% dos ovos foram depositados nas folhas c) o

período de incubação dos ovos foi de 6 dias ; d) a fase nin

fal, em picão, durou cerca de 28,5 dias, sendo que a mortali

dade foi de 58%, com maior incidência no 59 estãgio (29,3%) ; 

e) em soja, nenhum individuo atingiu a fase adulta e apenas

01 atingiu o 49 instar ; f) a razão sexual foi de aproximad� 

mente 1 : l g) a longevidade, em dias, de adultos fêmeas e 
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machos, respectivamente, foram de 43,6 e 41 ,O em picão; 30,2 

e 20,2 em trigo e 6,7 e 9,8 dias, em soja ; h) a cõpula e a 

primeira oviposição foram realizadas, respectivamente, em 8,6 

e 13,8 dias, quando o alimento foi a inflorescência do picão; 

e em 11 ,O e 16,3 dias, quando se nutriram de trigo, ao passo 

que dos casais que se alimentaram em soja, apenas um copulou, 

embora o ato sexual não originasse a postura de nenhum ovo. 

No que concerne ao parasitismo em adultos e em 

ovos, o autor verificou que 50,5% dos primeiros foram parasi

tados por Eutrichopodopsis nitens (Blanchard) - (Diptera: Ta

chinidae), ao passo que o parasito Microphanurus scuticarina

tus Costa Lima (Hymenoptera: Scelionidae) atingiu 53% das 115 

posturas examinadas e emergiu em 67,6% dos ovos. Com base na 

anãlise dos dados, o pesquisador concluiu que T. perditor não 

estã adaptada para alimentar-se exclusivamente de soja, sendo 

que o picão foi o seu hospedeiro preferido e que, em trigo, 

ele e capaz de reproduzir-se, fato que lhe conferiria a categ� 

ria de praga potencial para a cultura. 
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3 - MATERIAIS E METODOS 

As presentes pesquisas foram realizadas em dois 

anos consecutivos, 1979 e 1980 , sendo que no primeiro prete� 

deu-se a obtenção de informações preliminares que pudessem se� 

vir de ponto de partida para investigações mais pormenoriza -

das no período agrícola seguinte. 

3.1 - r� . .-ºERIMENTO - 1979

O experimento foi conduzido na Unidade de Pes

quis rle Ambito Estadual de Dourados, MS , em latossolo roxo 

distr3fico, fase campestre, sendo utilizada a linhagem de tri 

go PF 4428 , semeada em 24/04/79, com espaçamento de 0,20 m 

entre fileiras e com densidade aproximada de 90 plantas por 

metro. 
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Os testes de campo foram realizados com auxílio 

de gaiolas com armaçoes de ferro, vedadas com telas de nylon, 

de dimensões de 0,90 m x 0,40 m x 0,40 m ;  no interior das mes

mas manteve-se um numero constante de 50 espigas de trigo. O 

delineamento experimental foi o de parcelas inteiramente casu� 

lizadas, com cinco tratamentos e quatro repetições, sendo que 

as gaiolas, contendo as 50 espigas, constituíram-se nas parce

las e os diferentes níveis populacionais de Thyanta perditor,

nos tratamentos. As relações entre o numero de percevejos a

dultos e o de espigas foram as seguintes: 0,26 , 0,50 , 1,0, 

e 2,0 , mantidas constantes pela substituição diãria dos indi 

víduos mortos ; os insetos permaneceram sobre as plantas duran 

te 40 dias, período que corresponde, na escala de LARGE (1954), 

ao inicio da fase aquosa dos grãos ati a �poca de colheita. 

Apôs a colheita manual das espigas das parce -

las, procedeu-se a contagem do numero de grãos por espiga e ãs 

avaliações do peso de mil sementes e do poder germinativo de 

semer :es puras ; o teste para a verificação desse ultimo pa

râmetro foi feito em caixas de areia umedecidas_. As midias fo 

ram � qbmetidas ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabi li

dade. 
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3.2 - EXPERIMENTO - 1980

Este experimento também foi realizado na Unida 

de de Pesquisa de Ambito Estadual de Dourados, MS , sobre tri 

go cultivado em solo de padrão semelhante âquele do experime� 

to anterior. 

As plantas da lavoura, onde foi demarcada a a

rea experimental, emergiram em 24/05/80 e a produção, de 

1.719 kg/ha, foi colhida em 24/08/80 ; a adubação constou de 

fertilizante da fõrmula 5 - 30 - 15 , aplicada na razão de 200 

kg/ha ; o espaçamento entre fí 1 eiras foi de O, 17 m e a escolha 

da cultivar recaiu sobre a "IAC-5 Maringã 11 em razão de sua tra 

díção e representatividade na tríticultura do Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

Os trabalhos de campo foram conduzidos em gai� 

las, improvisadas segundo as descrições seguintes: empregou

se telas de nylon, costuradas de forma a ajustar-se em arma -

m. 

� que apresentassem as dimensões de 0,50 m x 0,50 m x 1 ,40 

Os quatro cantos da proteção telada, na junção dos seus 

quatro lados - na região de contacto com a ponta superior das 

estacas - com a sua face superior (teto), foram protegidas 

com cantoneiras confeccionadas com barras do tipo 11 encerado lo 

comotiva11 ,  enquanto que aos bordos inferiores dos quatro lados, 

que ficaram intimamente em contacto com o solo, foram costuradas 

tiras de lona, de aproximadamente 15 cm de largura. Essas ti 

ras permaneceram aderentes ã superficie do solo, projetadas p� 
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ra o exterior das parcelas, formando um ângulo aproximado de 

90° com os lados da gaiola, posteriormente elas foram cobertas 

com terra ate os seus pontos de junção com a proteção telada, 

de forma que impossibilitasse a saída (ou entrada) de qualquer 

inseto que se deslocasse pela superfície do solo; em um dos 1� 

dos de cada gaiola, prõximo ao solo, foi feita uma abertura , 

de tamanho suficientemente grand e para possibilitar a penetr� 

ção de uma mao, que poderia ser aberta (ou fechada) acionando

se um fecho. 

No- interior de cada gaiola ficaram encerradas 

as fileiras de plantas, totalizando 50  espigas de trigo, no 

dia 25/07/80 ; tomou-se cuidado no sentido de que nenhuma PªI 

te do vegetal ficasse em contacto com as telas e/ou estacas. 

Os~ tratamentos constaram de quatro níveis pop� 

lacionais de T. perditor , alimentando-se em fases distintas 

da formação dos graos. Os procedimentos para a execução des-

s a p a 1 ;; e d os t r a b a 1 h os s a o r e l a e i o na d os a se g u i r ; a) as re-

lações insetos adultos por espiga de trigo (níveis populacio

nais) mantidas nas gaiolas foram de 0,0 ; 0,5 ; 1,0 e 2,0 , 

sendo �ue cada um dos tratamentos foi repetido quatro vezes ; 

não S,• procedeu ã sexagem dos percevejos utilizados ; b) as 

infes�ações envolveram fases distintas da formação dos graos, 

que, de acordo com LARGE (1954) enquadram-se nos seguintes es 

tãgios de desenvolvimento: 

b. l - Fase I - do início do estãgio de grao leitoso ate a

época de colheita (30 dias); 
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b.2 - Fase II - do início do estãgio de grao leitoso ao de

massa mole (10 dias); 

b.3 - Fase III - do início do estãgio de massa mole ao de mas 

sa firme (10 dias); 

�.4 - Fase IV - do início do estãgio de massa firme ate a 

epoca de colheita. 

Todas as parcelas permaneceram protegidas pelas 

gaiolas, desde o início do experimento até a colheita do mes-

mo; sempre que cada período de infestação completou o tempo 

pré-determinado, os pentatomídeos foram cuidadosamente retira 

dos, manualmente, do interior das gaiolas, tomando-se precau

ção para não deixar remanescentes no interior das mesmas. As 

gaiolas foram observadas duas vezes por dia, uma no início da 

manhã e outra no final da tarde, sendo que esse procedimento 

foi mantido rigorosamente ate a data da colheita; os indiví

duos mortos encontrados por ocasião das vistorias eram substi 

tuídos por igual numero de espécimes vivos mantidos numa gaio

la suplementar, sobre a mesma cultivar, nas proximidades da a 

rea experimental. 

Como durante o período em que o experimento foi 

conduzido, houveram ventos constantes e relativamente fortes, 

muitos perfilhas quebraram-se, reduzindo o numero de espigas 

nas parcelas ; em cada gaiola manteve-se a relação inicial de 

insetos por espiga através da retirada proporcional de perce-

vejos. Em razão dessa situação colheu-se apenas 48 espigas 

por parcela no f inal do experimento. Após a colheita, as es-
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pigas foram transportadas ao laboratório para a limpeza manual 

das sementes e determinação de: a) numero de grãos por espl 

ga ; b) peso de mil sementes (P.M.S.} ; c) rendimento (g/48 

espigas). 

Apõs essas providências, encaminhou-se quanti

dades convenientes do material aos pesquisadores da UEPAE de 

Dourados, MS , responsãveis pelas ãreas de Tecnologia de Seme� 

tes e Fitopatologia, que realizaram estudos dos seguintes as

pectos: 

3.2.1 - DETERMINAÇÃO DO PODER GERMINATIVO 

Tomaram-se, ao acaso, 25 sementes puras de ca

da uma das quatro parcelas de todos os tratamentos, visando

se, inicialmente, a quebra de dormência do embrião. Para tal 

fim, utilizou-se papel 11 Germitest 11 , previamente umedecido, que 

envolveu os grupos de 25 sementes ; estes foram a seguir, en

cnminh�dos para um refrigerador domistico, onde permaneceram 

por um perlodo de sete dias, em temperatura entre 5 e 10
°
c.

C�corrido o tempo necessãrio para a quebra de dorm�ncia, o ma 

terial foi transferido para o germinador, regulado para man

ter uma temperatura constante de 20
°
c. As contagens e a in

terpretação foram realizadas apõs 4 e 8 dias, segundo os cri

térios estabelecidos pelas Regras para Anãlise de Sementes 

(BRASIL, 1976). 



3.2.2 - DETERMINAÇÃO DA SANIDADE DAS SEMENTES PELO 

MÉTODO BATATA-DEXTROSE-AGAR (BDA) 

2 3. 

Tomaram-se, ao acaso, 20 sementes de cada uma 

das quatro parcelas de todos os tratamentos, sendo desinfeta

dos superficialmente, com solução de 1% de hipoclorito de sõ

dio (NaClO) durante quatro minutos ; em seguida procedeu-se ã 

lavagem das sementes com ãgua destilada previamente esterili

zadas durante dois minutos. Apõs a lavagem, as 20 sementes de 

cada parcela foram divididas em grupos de 5 , sendo que cada 

um destes foi transferido para placas de Petry com BOA e pos

tas a incubar em temperatura ambiente ; passados os 7 dias de 

incubação, os fungos foram identificados e registrados. 

3,2.3 - ANÁLISE DO TEOR DE PROTEINA CONTIDO NAS SE

MENTES 

Parte do material de cada parcela foi enviada 

par� o Centro de Experimentação e Pesquisa, da FECOTRIGO, em 

Cru, Alta, RS , onde foi determinado o teor de proteina inte

gral contido nas sementes pelo método Semi-Micro-Kjeldahl. 
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3.3 - ÃNÁLISE ESTATÍSTICA

A anãlise estatística utilizada para a interpr! 

tação dos resultados obedeceu ao modelo matemãtico para um f� 

torial completo (4 x 4), e_m blocos casualizados ; foi realiz� 

do o desdobramento dos graus de liberdade para tratamentos e 

a anãlise da variância foi aplicada em todas as variãveis es

tudadas, com (ou sem) a transformação dos dados ; calculou-se, 

ainda, a regressao para níveis de infestação dentro de todas 

as fases de formação de graos estudados, esgotando-se os graus 

de liberdade atê a equação de terceiro grau. No desdobramen

to das fases de formação dos grãos, dentro de cada nível de in 

festação, as medias foram submetidas apenas ao teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 

3.4 - ÜBSERVAÇÕES SOBRE PARASITISMO EM ÜVOS DE T. perditor

Durante o decorrer dos trabalhos de campo pro

euro u-se ver i f i c a r a i n c i dê n c i a d e p a r as i ti s mo nos ovos da es 

pecie através de quatro coletas semanais de posturas, deposi

tadas, invariavelmente, nas telas das gaiolas. As amostragens 

foram iniciadas logo que as primeiras posturas foram deposita 

das, e, encerradas, praticamente, no final do período de ovi

posição. O material coletado foi transportado para o labora

tõrio e encerrado em placas de Petri, cujos fundos permanece-
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ram cobertos por papel filtro convenientemente umedecidos com 

agua destilada. Foram registrados a quantidade de ovos por 

postura e números de ovos férteis, inférteis e parasitados. 

Os parasites provenientes dos ovos em observação foram armaz� 

nados em pequenos recipientes de vidro com ãlcool 70% e envia 

dos ao Centro Nacional de Pesquisa da Soja para serem identi

ficados e sexados pela Dra. Beatriz S. Corrêa Ferreira. 



4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - EXPERIMENTO - 1979 

26. 

Quando o inseto permaneceu sobre os graos de 

trigo durante 40 dias, do inicio da fase aquosa dos grãos a 

maturação de colheita, conforme ocorreu no experimento condu

zido em 1979, constatou-se grandes perdas em termos de numero 

de grãos por espiga, peso de mil sementes e de poder germina

tivo das mesmas. De outro lado, as sementes injuriadas dimi

nuíram progressivamente de tamanho, tornando-se deformadas, 

enrrugadas e aparentemente chochas (Figura l}, na medida em 

que o numero de Thyanta perditor por espiga foi aumentado. 

Esses resultados preliminares justificaram a execução de um 

trabalho de pesquisa melhor detalhado, cujos resultados sao, 

ã seguir, expostos e discutidos. 
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4.2 - EXPERIMENTO - 1980 

l{,2,1 - RENDIMENTO E SEUS COMPONENTES - PESO DE MIL 

SEMENTES E NUMERO DE GRAOS POR ESPIGA 

Nesse experimento, o rendimento de graos (g /48 

espigas) diminuiu em maior intensidade pela alimentação conti

nua dos percevejos no periodo de 30 dias (17,54 , 27,26 e 

37,34% para 0,5 , 1,0 e 2,0 adultos por esp·iga, respecti-

vamente, de acordo com a Tabela 3 e a Figura 2). Dos compo-

nentes de rendimento considerados, peso de mil sementes (P .M.S .) 

e número de grãos por espiga, apenas o primeiro foi significatl 

vamente diminuído, sofrendo um decréscimo linear progressivo 

com o aumento do numero de insetos por espiga {Tabela 2 , Fig� 

ra 3); jã o componente, numero de graos por espiga nao so

freu influência dos tratamentos (Tabela 2). 

Quando a pressao de alimentação foi exercida 

por J�enas 10 dias, o rendimento nao foi reduzido significati-

vamEnte, embora no estãgio de grãos leitoso, as perdas de 

3 , i. ,, , 9,6 e 16,95% (Tabela 3) indiquem uma tendência linear 

pr••01·essiva de prejuizo com o aumento da população de inseto 
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(Figura 2). De outra parte, embora a anãlise estatística nao 

acuse significância nas perdas, faz-se necessãrio atentar pa

ra o fato de que uma lavoura, cujo rendimento fosse da ordem 

de l. 719 kg/ha, como foi o caso daquela em que foi instalado o 

experimento, aqueles percentuais corresponderiam a 56,0 ; 

165,0 e 291 ,O kg/ha, respectivamente. Ainda na fase leitosa 

do grão, também apenas o P.M.S. foi afetado significativamen

te e, mesmo assim, apenas na faixa de 2,0 percevejos por esp! 

ga (3,71 ; 8,33 e 19,83% para 0,5 , 1,0 e 2,0 indivíduos por 

espiga, respectivamente, de acordo com a Tabela 2). Outros -

sim, a curva de regressão (Figura 3) mostra um acréscimo li

near progressivo de perda em P.M.S. na medida em que a relação 

inseto / planta foi aumentado. De outro lado, nem a considerã 

vel perda de 19,83% no P.M.S. refletiu significativamente no 

rendimento final, em razao, possivelmente, da compensação atr� 

vez do aumento do numero de grãos por espiga ; mesmo assim ê, 

ainda, possível verificar-se que hã uma tendência linear pro

gressiva de perda de produção com o aumento do numero de inse 

tos por espiga (Figura 2 e Tabela 3) , quando as injurias tive 

r�m lugar na fase leitosa dos grãos, contrastando com aquelas 

insignificantes e praticamente nulas praticadas durante os e� 

tZi' :; :.�-: de massa mole e massa firme, respectivamente; dessa fo.!:_ 

ma � �parente severidade das perdas infligidas no estãgio le! 

toso são as que mais tendem a aproximar-se daquelas de relati 

vamente maior monta quando a duração do tempo de alimentação 
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foi da ordem de 30 dias. Em consequência, esse entendimento le 

va ã dedução de que a maior parte dos danos, decorrentes dos 

30 dias de sujeição as injurias, poderia ter ocorrido no estã 

gio leitoso e que este deve ser, dos estudados isoladamente,o 

mais sensível no que diz respeito ã perda de rendimenio devi

do ã alimentação de T. perditor. Essa possível maior susce

tibilidade ao ataque, verificada no estãgio citado, pode ser 

melhor compreendida atentando-se para a repercussão, no P.M.S. 

(Tabela 2), do ataque de cada um dos níveis populacionais du

rante um mesmo estãgio de desenvolvimento dos grãos ; de acoi 

do com os dados, o efeito de níveis crescentes de insetos foi 

decisivo apenas no leitoso e, mesmo assim, apenas para o ní

vel de 2,0 T. perditor por espiga, evidência que parece con� 

s o-li d a r a i n f e rê n c i a q u a n to a e p o e a e r í t i c a d o a t a q ue . A h i -

põtese mais plausível para a explicação desse comportamento da 

planta parece residir na constatação de que, no estãgio leit� 

so, o grão e muito tenro, o que deve facilitar a penetração do 

estilete do percevejo e, principalmente, no fato de que o ma

terial atacado e, nessa ocasião, de acordo com LARGE (1954) , 

constituído de uma seiva aquosa com numerosos grãos de amido, 

o que a tornaria muito mais apropriado ao hãbito alimentar sue

cívoro do pentatomídeo. Isso também confirma a hipõtese, de 

VASSILI0U et alii (1960), de que a extensão do dano depende -

ria do estãgio de formação do grão na ocasião do ataque e es

c 1 ar e c e q u a 1 e esse período c r í ti e o . D e outro l a d o , a e redita-
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se que a alimentação de 10 ·dias, durante os estãgios de mas

sa mole e massa firme, não redundaram em maiores consequências 

em termos de perda de rendimento, principalmente em função do 

estado físico, de praticamente solidez, do conteúdo dos grãos, 

imprõprio, portanto, para o hãbito alimentar de T. perditor ; 

contudo uma anãlise textual dos dados indica que no estãgio de 

massa mole ainda ocorre alguma perda em P.M.S. (5,44 ; 4,85 e 

6,53% para 0,5 ; l ,O e 2,0 percevejos por espiga, respectiva

mente, de acordo com a Tabela 2), a partir do que e possível 

inferir-se que, mesmo apôs a maturação fisiológica, se o grao 

ainda detém um teor aceitãvel de agua, a alimentação ainda p� 

de ser processada, provavelmente porque os estilete ainda pe

netram nos grãos com relativa facilidade e também porque os a 

gentes histoliticos (Miner, citado por PANIZZI, 1975) ou pro

teoliticos (VASSILI0U et alii , 1960) injetados na massa mole 

encontrem meio ainda algo favorãvel, propiciado pelo teor de umidade 

relativamente alto presente nos grãos, para exercer a sua açao de 

degradação sobre seus componentes e, possivelmente, revertê -

los ao estado físico que possibilite a sucçao através dos es

Liletes. Em contrapartida, a inexistência de perdas de rend! 

:::ento, indica que o inseto aparentemente não pode extrair mais 

nada dos grãos em estãgio de massa firme devido, provavelmen-

te ã dureza que as sementes vão atingindo nesse período, e, 

principalmente, porque a essa altura a umidade restante no 

substrato jã não seria suficiente para que, em combinaç� com 
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material sólido para tornã-lo pass,vel de sucção 

31 

reversa o do 

via estilete. 

De outra parte, como a extensão do dano estã estreitamente re

lacionado com a duração do tempo de alimentação do insetn, e 

de se esperar que as cultivares de trigo de ciclo tardio sejam 

muito mais prejudicadas do que as precoces e que mesmo os da

nos registrados no presente experimento poderiam ser muito mais 

consistentes caso as baixas precipitações pluviométricas e tem

peraturas relativamente elevadas, que predominaram no decorrer 

dos trabalhos de campo, não houvessem determinado uma sens,vel 

redução no ciclo da cultivar 11 IAC-5 Maringã 11

, que de um nor

mal de 104 -139 dias, de acordo com OCEPAR (1980), foi colhida 

em apenas 92 dias. Ainda no que diz respeito ao assunto ê ne

cessãrio sugerir-se que trabalho com vista ã complementação do 

presente estudo levem em consideração importantes parâmetros, 

tais como, o peso hectol,trico das sementes, que aqu, nao foi 

possível determinar-se em função da pequena quantidade de mate

J ,ul obtido em cada tratamento; outrossim, sabe-se que o preço 

��go pelo produto estã estreitamente relacionado com o P. H. 

•io cereal .
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4,2,2 - GERMINAÇÃO DAS SEMENTES 

Em relação ã influência da açao do pentatomideo 

T. perditor sobre o poder germinativo das sementes, verificou-

se que os prejuizos se fizeram sentir com maior intensidade 

quando os insetos permaneceram sobre as plantas pelo período 

de 30 dias. A injuria nesse período foi de tal ordem que mes

mo o nivel populacional de 0,5 percevejos por espiga tornou o 

material praticamente impróprio para ser utilizado como semen

te (Tabela 4 e Figura 4). 

Quando as infestações tiveram duração de apenas 

10 dias, tornou-se claro que o estãgio de massa mole foi o 

mais sensivel ao ataque, seguido, em ordem decrescente de impoL 

tância, pelos de massa dura e leitoso (Tabela 4 e Figura 4); 

verificou-se que, nesse estãgio mais suscetivel, mesmo o nivel 

de 0,5 percevejos /espiga influiu negativamente na qualidade da 

semente, que de 86,50% de germinação decresceu para 64,75% . De 

outro lado, um material com tal qualidade jã não seria tecnica

mente aceitãvel para ser utilizado como semente, fato que leva

ria a uma apreciãvel perda de numerãrio, pois o produto destin� 

do ã semeadura alcança melhores preços do que aqueles destina

dos ao consumo como alimento; na ocasião em que as infestações 

foram mantidas por 30 dias ininterruptos e durante os 10 dias, 

correspondentes ao estãgio de massa mole dos grãos, as perdas 
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em poder germinativo aumentaram gradativamente ate o n,vel de 

2,0 percevejos por espiga, ocasião em que pareceu ocorrer uma 

certa estabilização dos danos. E poss,vel que a maior susceti 

bilidade ao ataque de T. perditor, em relação a perda da quali

dade das sementes, durante o estãgio de massa mole, deva-se ao 

fato de que nessa ocasião os insetos, alem das facilidades para 

inserirem os estiletes, ainda encontrassem meio favorãvel para 

que as enzimas preoteol1ticas injetadas exercessem a sua açao 

deleteria sobre importantes componentes do embrião e em ou-

tras partes das sementes; no estãgio de massa firme, porquan

to houvesse uma tendência linear progressiva de perda de poder 

germinativo na medida em que o numero de insetos por espiga foi 

aumentado (Figura 4). Os danos foram menos consistentes (Tab� 

la 4). Provavelmente essa menor suscetibilidade do estãgio de 

massa firme, em relação aos outros dois estudados isoladamente, 

seja função da grande consistência que as sementes apresentam 

nessa ocasião, dificultando a penetração do estilete dos inse

tos; de outro lado, como percevejo nutre-se basicamente de ali 

mento em estado liquido, parece evidente que uma semente em 

vias de ser colhida jã não deva atra,-lo normalmente. 
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A fase leitosa dos graos foi a que menos se 

mostrou suscetivel, pois, embora mostre uma tendência linear 

progressiva de perda de poder germinativo na medida em que au 

mentou-se o numero de percevejos por espiga (Figura 4), apenas 

·ao nivel de 2,0 individuas por espiga acusou diferença estatís

tica em relação ã testemunha (Tabela 4) ; e possivel que

essa menor suscetibilidade das sementes na fase leitosa de

va-se ao fato de que antes da formação completa do grão, que

tem lugar no fim do estãgio leitoso (maturação fisiológi-

ca), a planta ainda tenha capacidade para reparar, pelo menos

parcialmente, as partes em formação comprometidas.

Os resultados discutidos confirmam as exposições 

de VASSILIOU et alii (1960) e DAHMS (1973) quanto aos aspec

tos de perdas de poder germinativo das sementes de trigo inju-

riadas por percevejos e relaciona a extensão desses prejuizos 

com o numero de insetos e com os estãgios de formação em que os 

graos se encontram na ocasião do ataque. 
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4,3 - TEOR DE PROTEINA 

Apenas ao nivel de 2,0 percevejos /espiga e pos-

sivel visualizar-se diferenças de sensibilidade, ao ataque de 

T. perditor, entre 

que o estãgio de 

os es tãgi os de formação dos grãos, sendo 

massa firme a colheita e o menos vulnerãvel, 

enquanto os estãgios de graos leitoso e de massa mole sao os 

mais sensiveis, visto que as perdas neles verificadas, isolada 

mente, são tão consistentes quanto aquelas praticadas pelos 30 

dias ininterruptos de alimentação (Tabela 4). 

do, essas diferenças de suscetibilidade das fases, 

nivel de 2,0 percevejos, não implicam em perdas 

De outro 1 a 

dentro do 

significati-

vas no teor de proteina em função dos tratamentos, não se co� 

firmando, portanto, nas condições do presente trabalho, as con

siderações de VASSILIOU et alii (1960) quanto ã diminuição das 

substâncias nitrogenadas ; idem os de DAHMS (1973), que refe

riu-se a uma perda no conteúdo de proteina nos graos atacados 

por pentatomideos. Essa ausência de prejuizo no teor de pro-
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teina nao deve, contudo, sugerir uma total despreocupação com 

o assunto; seria interessante, por exemplo, verificar-se, na

ãrea de tecnologia dos alimentos, a qualidade da farinha pro

veniente dos grãos atacados, pois de acordo com BONDI (1958), 

a importincia do trigo para fins de panificação deve-se, pri� 

cipalmente, ã sua propriedade em formar gluten. 

4.4 - SANIDADE DAS SEMENTES 

No referente a sanidade, foram isolados das s� 

mentes os funcos patogênicos Fusarium spp. ; Helmisthosporium

sativum e AUernaria spp. e os não patogênicos Epicocum spp. , 

Nigrospora s PP. e Cladosporium s p p (Tabelas 5, 

8). Contudo a anãlise da variância (Tabela 9) 

6 , 7 e

nao acusou di 

ferenças entre os tratamentos ; a anãlise da regressão (Tabe

la 10) mostrou significância apenas para o parâmetro total de 

fungos não patogênicos (Epicocum spp. ; Nigrospora spp. e Cla 

dosporium spp.) e mesmo assim as tendências das curvas foram 

de tal ordem que torna-se muito difícil explicã-las (Figura 5): 

E possível que essa situação deva-se ao fato de que a presen

ça de fungos nas sementes não esteja associada aos danos cau 

sados pelos percevejos, mesmo porque conforme KILPATRICK e 

HARTWIG (1955) referiram em soja, tambêm na presente pesquisa 

foram constatados fungos nos grãos de trigo oriundos das tes

temunhas protegidas ao ataque de T. perditor. 
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4.5 - PARASITISMO EM Ovos DE T.· perditor

O numero de ovos obtido nas quatro coletas to

talizou 1.960 unidades, o que correspondeu a 77 posturas (ma! 

sas de ovos) ; portanto, a média de ovos por postura foi de 

25,45 , dado que aproxima-se do observado por PANIZZI (1981), 

em condições semelhantes. Foi constatado o parasitismo em o

vos de T. perditor por Microphanurus scuticarinatus Costa Li 

ma, 1937 {Hymenoptera : Scelionidae), sendo esta a sua primei

ra citação, como parasito de ovos de Pentatomidae, no Estado 

de Mato Grosso do Sul, embora jã houvesse sido observado por 

PANIZZI (1981), em ovos de T. perditor , no Paranã. A açao PÊ_ 

rasitãria inicial do Microhimenoptero alcançou apenas 8,3%

dos ovos e atingiu o ãcme no material recolhido na terceira co 

leta, quando 54,4% dos ovos foram atingidos (Tabelas 16 , 17, 

18 e 19 e Figuras 7 e 8). Com base nos dados observados e 

possível concluir-se que o parasitismo de ovos de T. perditor 

por M. scuticarinatus se constitui em importante fator de re 

gulação natural da população do pentatomideo e que a utiliza

ção indiscriminada de inseticidas para o controle de pulgões 

do trigo, por exemplo, poderia desestabilizar essa relação, 

propiciando o surgimento de populações da praga consistente -

mente mais elevadas que as habituais. 

Foram sexadas l .206 espécimes M. scuticarina

tus , dando uma relação de 3;06 fêmeas para cada macho, fato 

que de acordo com De BACH (1964) favorece a sobrevivência e a 

efetividade do parasito. 
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5 - CONCLUSOES 

A produção de graos de trigo foi reduzido significativame� 

te pela atuação de 0,5 T. perditor por espiga quando a pre� 

são de alimentação foi exercida por um período de 30 dias, 

desde o inicio do estãgio leitoso dos grãos atê a época de 

colheita ; o componente de rendimento, peso de mil semen -

tes foi sensivelmente prejudicado, enquanto que o nümero de 

grãos por espiga não sofreu influência. 

A alimentação de 2,0 adultos de T. perditor por espiga du

rante os estãgios estudados isoladamente não redundou em 

perdas significativas no rendimento, embora na fase leito

sa (10 dias) o nível mãximo de percevejo estudado �eduzis

se significativamente o P.M.S. 
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O estãgio de formação dos graos mais sensível, em termos de 

tendência de perda de rendimento, devido ao ataque de T. perdi_ 

tor ê o leitoso ; o estãgio de massa mole e relative�ente 

menos sensível, enquanto o de massa firme e tolerante. 

o poder germinativo foi intensamente preju�icado atê mesmo

por 0,5 percevejos por espiga, durante 10 dias, no estãgio

de massa mole, o que tornaria inviãvel, tecnicamente, a u

t i 1 i zação dos grãos como sementes ; no es tãgi o de massa fi.!:_

me a qualidade das sementes e comprometida mais seriamente

ã parti r d o n í v e 1 d e 1 , O T. perdi to r por e s p i g a ; o e s t ã -

gio leitoso ê menos sensível ao ataque. Quando os percev!

jos permaneceram durante 30 dias sobre as plantas o poder

germinativo das sementes foi muito mais afetado.

O teor de proteína aparentemente nao foi afetado pelos ní

veis de T. perditor estudados, embora pudesse ser verific� 

do que os períodos críticos para a perda desse componente 

do grão estejam localizados nos estãgios leitosos e de mas 

sa mole. 

Não houve associação entre a presença de fungos (patogêni

cos e/ ou não patogênicos) nas sementes e os níveis de T.

perditor estudados. 
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Os ovos de T. perditor sao parasitados , no Estado de Mato 

Grosso do Sul , por Microphanurus scuticarinatus Costa Lima, 

1937 (Hymenoptera: Scelionidae); o indice de ovos parasit� 

dos atingiu o nivel de 54,4% numa das amostras coletadas na 

geração estudada , fato que traduz a importância da ocorrê� 

eia do parasito como regulador natural da população do pe� 

tatomideo. 
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TABELA l - Mêdias de numero de graos por espiga, peso de mil 

Tratamentos 

(Espêcime/ 
espiga 

Adultos 

0,00 

0,26 

0,50 

1, 00 

2,00 

F 

c.v. (%)

d.m.s.

sementes (P.M.S.) e poder germiantivo {P.G.) de 

sementes normais de trigo submetido a diferentes 

níveis populacionais de Thyanta perditor; pressão 

de alimentação exercida por um período de 40 dias 

do início da fase leitosa dos grãos a epoca 

de colheita. Dourados, MS, agosto de 1979. 

Numero de 
graos por 

espiga 

14,24 a * 

11 , 5 O bc 

10,88 bc 

10,27 c 

7,67 d 

16,99 ** 

10,46 

2,34 

P.M.S.

( g)

34,75 a 

29,75 b 

27,50 b 

20,33 c 

16,00 c 

28,34 ** 

10,66 

5,63 

* 

P.G. 

( % ) 

70,25 a * 

56,50 ab 

52,00 abc 

36,67 bc 

26,75 c 

7,41 ** 

25,13 

25,34 

(**) F significativo ao nível de 5% de probabilidade 

( * ) Mêdias segui das das mesmas letras não diferem esta 

tisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. 
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Tabela 2. Número de graos por espiga e peso de mil sementes de 
trigo (P.M.S. em gramas; percentuais em relação ãs testemu
nhas e difere�ças per centuais em relação ãs testemunhas) sub 
metidas ã diferentes n1veis de T. perditor em fases distintas 
de desenvolvimento das sementes: I) do in1cio do estigio de 
grão leitoso ã época de colheita (30 dias); II) do in1cio 
do estigto de grão leitoso ao de massa mole (15 dias); III) 
do in1cio do estigid da massa mole ao de massa firme (10 
dias); do inicio deste ã época de colheita (10 dias); me-
dias de 4 repetições .. Dourados, MS. Agosto de 1980. 

Tratamentos 

Adulto/ Fa

espiga ses 

0,0 

0,5 

1 , O 

2,0 

d. m. s.

C • V. 

I 
I I 
II I 
IV 

I 
II 
I II 
IV 

I 
II 
I I I 
IV 

I 
I I 
I I I 
IV 

NQ de grãos 

por 

espiga 

24,35a*A** 
23,65a A 
23,90a A 
24,06a A 

22,37a A 
25,05a A 
24,60a A 
25,17a A 

23,20a A 
24,94a A 
22,60a A 
24,05a A 

22,93a A 
25,24a A 
25,98a A 
24, 18a A 

3,95 

8,65% 

Peso de mil sementes (P .M.S.) 

Gramas 

33,83a*A** 
33,99a A 
33, 83a A 
33,80a A 

31,02b A 
32,73ab A 
3l,99ab A 
34,72a A 

26, 31 c B 
31,16b A 
32,l9ab A 
35,05a A 

22,60c e

27,25b B 
31 ,62a A 
34,56a A 

3, 13 

5,24% 

% em relação âs Diferenças %

testemunhas*** em relação ãs
testemunhas 

• 
100 
100 
100 
l 00

91,69
96,29
94, 56

102,72 

77,84 
91 , 6 7 
95,15 

103,70 

66,80 
80, 17 
93,47 

102,25 

- 8, 31
- 3, 71
- 5,44

2,72

22,16 
- 8,33
- 4,85

3,70

-33,20
-19,83
- 6,53

2,25

(*) Medias seguidas da mesma letra minúscula dentro de um mesmo 
nível (adulto por espiga) nao diferem estatisticamente entre 
si pelo teste �e Tukey ao nlvel de 5% de probabili�ade. 

(**) Medias seguidas da mesma letra maiúscula dentro de uma mesma fase de 
formação dos grãos não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

(***) 100% corresponde ao tratamento 0,0 (testemunha) em cada fa
se considerada. 
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T abela 3. Rendimento de trigo ( gramas /48 espigas; % de produ 
ção em relação ãs testemunhas; diferenças percentuais de pro 
dução em relação ãs testemunhas)submetído a diferentes nivei� 
de T. p�rditor em fases distintas de formação dos grãos: I) 
do inicio do estãgio de grão leitoso ã colheita {30 dias); II) do 
inicio do estágio de grão leitoso ao de massa mole (10 dias); III) 
do inkio do estãgio de massa mole ao de massa firme (10 dias); 
IV) do inlcio deste ã colheita (10 dias); medias de 4 repeti-
ções. Dourados, MS, agosto de 1980. 

Tratamentos 
g/48 espigas % de produção Diferenças percen-

Adulto/ Fa- em relação ãs tuais de produção 
espiga ses testemunhas*** em relação ãs test. 

I 41,38a*A** 100 

0,0 I I 41,65a A 100 
III 4 1 , 1 8a A 100 
IV 41 ,42a A 100 

I 34,12a ABC 82,46 -17,54

0,5 II 40, 29a A 96,73 - 3,27
I I I 39,41a A 95,70 - 4,30
IV 42,91a A 103,60 3,60

I 30, 1 0b BC 72,74 � 27, 26 

1 , O II 37,65ab A 90,40 - 9,60
I I I 36,16ab A 87,81 -12,19
IV 41 , 7 8a A 100,87 0,87

I 2 5, 9 3b e 62,66 -37,34

2,0 I I 34,59a A 83,05 -16,95
I I I 41 , 25 a A l 00 , l 7 O, l 7
IV 41, 66a A 1 00 , 5 8 O, 5 8 

d .m .s. = 8,61 C • V. = 11, 92% 

( *) 

(**) 

Medias seguidas da mesma letra minúscula dentro de um mes 
mo nivel (adulto/espiga) não diferem estatisticamente entre 
si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Medias seguidas da mesma letra maiúscula dentro da mesma fase 
de formação dos grãos não diferem estatisticamente entre si 
pelo teste de Tukey ao n"ível de 5% de probabilidade. 

( ** * ) l O O% c o r responde a o t r a ta me n to O , O ( te s tem unha ) em c a d a
fase considerada. 
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Ta b e 1 a 4 . P no te ln a i n _t e g r a ] e g e rm i n aç ã o d e . s eme nt e s d e t r i g o 
submetidas a diferentes niveis de T. perditor por espiga em fases 
distintas de formação dos grãos: I) do inicio do estãgio de grão 
leitoso ã colheita (30 dias); II ) do início do estãgio leito 
so ao de massa mole (10 ,dias); III) do inicio do estãgio de massã 
mole ao de massa firme {10 dias); IV) do início do estãgio de mas 
sa firme ã colheita (10 dias ); mêdias originais de 4 r

/pjib-ções (%) e rriêdias dos dados originais transformados em arco seno P 0-. 
Dourados, MS, agosto de 1980. 

Tratamentos 

Adulto/ 
espiga 

0,0 

0,5 

1 , O 

2,0 

d. m. s. 

C. V. 

Fa

ses 

I 
1 I 

III 
IV 

I 
1 I 

III 
IV 

I 
II 
II 1 
IV 

I 
I I 
1 l I 
IV 

Proteina Integral 

Mêdias ori 
gi nai s (%T

15,55 
1 5, 51 
15,63 
15,73 

15,97 
16,62 
16,15 
16,30 

15 , 4 2 
16,35 
14,92 
16,37 

14,97 
16, 1 5 
14,57 
16,42 

Medias dos 
dados tra ns 

formados 

23,20a*A** 
23,19a A 
23,28a A 
23,35a A 

23,56a A 
24,06a A 
23,68a A 
23,81a A 

23,12a A 
23,85a A 
22 ,72a A 
23,86a A 

22,76abA 
23,69abA 
22,44b A 
23,9la A 

l , 35 

3 ,o 7% 

Germinação 

Medias ori 
gi na is ( %T 

86,75 
86,0 
86,50 
85,75 

47,0 
79,25 
64,75 
72,75 

27,50
6�,75
49,25 
64,50 

6,50 
61 , 50 
34,75 
44,25 

9, 35 

9,62% 

Medias dos 
dados trans 

formados 

69,lOa*A** 
68, 10a A 
68,90a A 
67,90a A 

43,20b B 
62,90a A 
53,70a BC 
58,60a AB 

31 , 30 c e
62,90a A
44,60b C 
53,50abC 

14,70c D
51,70a B
35,lOb D
41,70b C 

(*) Medias seguidas da mesma letra minúscula dentro de um mesmo ní
vel de infestação (adultos/espiga) nao são estatisticamen 
te distintas entre si, pelo teste de Tukey, ao nivel de 
5% de probabilidade. 

(**) Medias seguidas da mesma letra maiús cula dentro de uma mes 
ma fase de formação dos graos não são estatisti camente dis 
tintas entre si pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de pro� 
babilidade. 
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TABELA 5 - Porcentagem de sementes de trigo infectadas por F� 

sarium spp., isolados pelo método BOA, apos a açao 

de diferentes níveis de T. perditor por espiga, em 

fases distintas da formação de graos: I} do ini-

cio do estãgio de grao leitoso a epoca de co-

lheita (30 dias), II) do inicio do estãgio de 

grao leitoso ao de massa mole (10 dias) , III) do 

inicio do estãgio de massa mole ao de massa firme 

(10 dias} ; IV) do inicio d�ste i �poca de colhei 

ta. Dourados, MS. Agosto de 1980. 

Tratamentos Blocos 
Adulto/ 
espiga 

0,0 

0,5 

1 , O 

2,0 

Fases 

I 

I I 

III 

IV 

I 

II 

I I I 

IV 

I 

I I 

III 

IV 

I 

I I 

I II 

IV 

I 

0,0 

0,0 

0,0 

1 , O 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

5,0 

0,0 

0,0 

II 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10,0 

10,0 

0,0 

5,0 

0,0 

III 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

O ,-0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

0,0 

IV 

0,0 

0,0 

0,0 

2,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

15,0 

0,0 
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Tabela 6. Sementes de trigo infectadas _por Alternaria �p. e HeZmin
thoaporium sativum, isolados pelo metodo BDA, apos a açao de di 
ferentes niveis de T. 'l?erditor por e spiga em fases distintas de 
formação dos grãos: I) do indice do estãgio leitoso ã col heita 
(30 dias); II) do inicio do estigio leitoso ao de massa mole (10 dias); 
III) do in1cio do estãgio de massa mole ao de massa firme ( 10 dias );
IV} do inicio do estãgio de massa firme ã colheita (10 dias); médias 
origina is d.e 4 repetições (%) e medias dos dados transformados em 
arco seno ✓1')100; Dourados, MS. Agosto de 1980. 

Tratamentos 

Adulto/ 
es pi g a 

0,0 

0,5 

1 , O 

2,0 

d. m. s.

C. V.

Fa

ses 

I 
I I 
I II 
IV 

I 
II 
I II 
IV 

I 
I I 
III 
IV 

I 
II 
III 
IV 

A lternaria spp. 

Médias ori 
g i na is ( %T 

70,0 
69,0 
71 , 2 5 
67,25 

70,0 
70,0 
62,50 
76, 25 

80, O 
66, 25 
67,50 
62,50 

75,0 
72,50 
66, 25 
73,75 

Medias de da
dos originãis 
transformados 

57, 12a*A** 
56,19a A 
57,74a A 
55,18a A 

56,92a A 
57,12a A 
52,50a A 
61,06a A 

63,75a A 
64,49a A 
55,63a A 
52,50a A 

60,06a A 
58,83a A 
54,60a A 
59,20a A 

0,46 

5,88% 

HeZmiathoaporium 
aativum 

Medias ori 
ginais (%T 

16, 2 5 
16,0 
15,25 
1 8, 25 

20,0 
11 , 25 
23,75 
1 7, 50 

7,50 
11 , 25 
16, 25 
18,75 

8,75 
10,0 
15,0 
13, 75 

Médias de da
dos originais 
transformados 

20,78a*A** 
22,97a A 
22,39a A 
25,25a A 

26, 11 a A 
22,97a A 
28,91a A 
23,87a A 

13,54a A 
16,93a A 
23,36a A 
24,64a A 

17,06a A 
17,71a A 
22,21a A 
20,14a A 

l 5, 17

37,38% 

(* ) Medias seguidas da mesma l etra minúscula dentro de um mesmo 
nivel não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

(**} Medias seguidas da mesma letra maiúscula dentro de uma mes
ma fase de formação dos grãos não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Tukey, ao nivel de 5% de probabilida 
de. 

-
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Tabela 7.  Totais de fungos - patogênicos {Alternaria spp; HeZminthos 
p or ium sativ um e fusarium spp.); patogenicos e não patogenicos (Az= 
ternaria spp.; HeZminthosporium sativum; Fusarium spp.; Epicocum spp; 

· Nigrosp ora spp. e CZadosporiwn spp.)- isolados pelo método BOA, de
20 sementes de trigo apôs a ação de diferentes niveis de T. pey,
ditor por espiga em fases distintas de formação dos grãos: I )  do ini
cio do estãgio leitoso ã colheita (30 dias); II) do inicio do estã
gio lei toso ao de massa mole (10 dias); III) do inicio do estágio
de massa mole ao de massa firme (10 d1'as); IV) do inicio do estãgio
de massa firme ã colheita (10 dias). Médias originais de 4 repeti
ções em percentagem médias de dados originais transf ormados em
rx-: Dourados, MS, agosto d e  1980.

T ra tame ntos 

Adulto/ 

espiga 

0,0 

1 , O 

2,0 

d. m. s.

C • V • 

Fa

ses 

I 
II 
I I I 
IV 

I 
II 
II I 
IV 

I 
I I 
III 
IV 

I 
II 
III 
IV 

Tota 1 de 
Fungos Patog ênicos 

Medias ori 
ginais (%T 

17,50 
18,0 
17,25 
17,50 

19,25 
16,25 
17, 25 
18,75 

17,75 
16 , 25 
16,50 
16,75 

17,50 
17,0 
17,50 
17,50 

Me d i a s d e d a -
dos originais 
transformados 

4,18 a A
4 � 24 a A 
4,15 a A 
4, 18 a A 

4,38 a A 
4,02 a A 
4,15 a A 
4,32 a A 

4, 21 a A 
4,03 a A 
4,15 a A 
4,07 a A 

4, 18 a A 
4,11 a A 
4,18 a A 
4, 18 a A 

0,46 

5,88% 

Total de Fungos (Não Pa
togênicos e Patogênicos) 

Médias ori 
g i na is ( %T 

22,50 
22,0 
22,75 
22,50 

22,50 
21 , 25 
23,0 
23,75 

20, 50 
21 , 7 5 
22,75 
24,0 

21 , 7 5

22,25 
22,75 
22,0 

Medias de 
dados trans

formados 

4,74a*A** 
4,69a A 
4,76a A 
4,69a A 

4, 7 4a A 
4,77a A 
4,76a A 
4 ,'6 Oa A 

4,53a A 
4,79a A 
4,87a A 
4,66a A 

4 , 6 6a A 
4,77a A 
4,89a A 
4,71a A 

0,37 

4, 1 5% 

(* ) Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas dentro de um 
mesmo nivel não  d iferem estatisticamente entre si pelo tes
te de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 

(**) Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas dentro de uma 
mesma fase de formação d os grãos não diferem estatisticamente en 
tre si pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 
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Tabela 8. Tot,al de fungos não patogênicos (Epüioawn spp., Nig roa 
pora spp. e Cladoaporium spp.), por placa de 20 se� 
mentes , isolados pelo mêtodo BDA, apõs a ação de diferentes 
niveis de T. perditor por espiga de trigo: 1) do ini 
cio do estãgio de grão leitoso ã colheita (30 dias); 
II) do inicio do estãgio leitoso ao de massa mole (10 dias) ;
III) do inicio do estãgio de massa mole ao de massa firme
{10 dias); IV) do nnicio do estãgio de massa firme
a colheita (10 dias); Médias originais de 4 repe
tições e medias dos dados transformados em arco se
no ✓ x +0,5 . D ourados, MS, ijgosto de 1980. 

Tratamentos 

Adulto/ 

espiga 

0,0 

0,5 

l , O

2,0 

Fases 

I 

1 I 

I I I 

IV 

I 

I I 

I I I 

IV 

I 
I I 

II I 

IV 

I 

I I 

1 II 
IV 

d • m. s • = O , 84 

Total de fungos nao patogênicos 

Medi as dos dados 

originais 

5,0 
5,50 
5,50 
6,0 

5, 50 
4,0 
4,75 
3,75 

2,75 
6,50 
3,0 
5,75 

4,50 
5,50 
4, 75 
3,50 

C. V.

Medias dos dados 
originais trans

formados 

= 

2 33 ª*A** 
' 

2, 45 a A 
2,44 a A

2, 55 a A 

2, 44 a A 
l , 98 a A
2,26 a A 
2,05 a A 

1 , 80 a A 
2,64 a A 
1 , 61 a A 
2,64 a A 

2,23 a A 
2,38 a A 
2,24 a A 
l , 94 a A

19 , 81 %

(*) Medias seguidas das mesmas letras minúsculas dentro 
d e 'Um mesmo-nive'l--não diferem,�st-atistieamente- --entre si 
pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 

(**) Medias seguidas das mesmas letras mâiusculas dentro 
de uma mesma fase de formação dos grãos não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao ni 
v el de 5% de probabilidade. 
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Tabela 9. Q u a d r a d o s medi os o b t i d os na a n ã 1 i s e d a v a ri ã n c i a , com 
suas respectivas significâncias pelo teste F, de da
dos observados em trigo apõs a ação de diferentes nl 
veis populacionais de T. perditor por espiga em fa
ses distintas <ie formação dos grãos: 1- do inicio do 
estãgio de grão leitoso ate a época da colheita (30 
dias); II- do inicio do estãgio de grão leitoso ao 
de massa mole {10 dias); III- do inicio do estãgio 
de massa mole ao de massa firme (10 dias); IV- do 
inicio do estãgio de massa firme ate ã época de co 
lheita (10 dias), Dourados, MS, agosto de 1980. 

Causas da variação 

Fases de formação dos grãos 
nas épocas das infestações 
Niveis de 7nfestação 
Fases X Niveis 
Fases dentro do nivel 0,0 
rases dentro do nível 0,5 
rases dentro ao nivel l ,O 
Fases dentro do nivel 2,0 
Niveis dentro da fase 1 {30 dias) 
Niveis dentro da fase 11 (10 dias) 
Niveis dentro da fase 111(10 dias) 
Níveis dentro da fase IV (10 dias) 
Blocos 
Res 'iduos 
Teste F 

- C. V. (t)

G. L.

3 

3 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

45 

Rendimento 
(g/48 

espigas) 

235, 15*' 

106 ,07 .. 
43,42 
º· 15 

54 ,42 
93,66·• 

217, 19*' 
173,06*' 
38,87 
22,66 
1,74 
5,85 

20,76 

11,92 

+ Significativo pelo leste F a 5% de probabilidade
•• Significativo pelo le�te F a 1% de probabilidade

Peso de 
1000 

sementes 

102 ,86 .. 

69,34 .. 

22 ,87*' 
0,03 

9187· 
52 ,85 .. 

108, 70 .. 
98,n .. 
34,2? .. 
3,83 
1, 11 
2 ,61 
2,75 

5,24 

Grãos por 
espiga 

(unidades) 

6,74 

2 ,32 
3,90 
0,35 
6,85 
4, 16 
7 ,06 
2,80 
2,09 
7,96 
1, 16 
3, 13 
4,36 
n.s. 
8,65

Protei na 

integral 

2, 10• 

1,08 
O ,47 
0,02 
O, 19 
l ,27
2,02•
0,43
0,55
1 ,24
0,26
0,86
0,51

3,06 

Germinação 
de 

sementes 
(l) 

1211,14•• 

3001,95*• 
188,65 .. 

1,36 
286 ,09 .. 
513,50 .. 

· 976, 12•·
2093, 70**
206 ,35 ..
791,29 ..
476_,54••

68, 10 
24,49 

9,62 

1 de sementes ·Infectadas e totais de fungos 
isolados pelo mêtodo BOA 

Causas da varlàção 

Fases de formação dos grãos 
nas épocas das infestações 

G. L.

3 

N;veis de infestaç�o 3 

Fases X Níveis 9 
Fases dentro do nível 0,0 3 
Fa�es dentro do nível 0,5 3 
Fases dentro do.nível 1,0 3 
Fases dentro do nivel 2,0 3 
Niveis dentro da fase 1 (30 dias) 3 
Níveis dentro da fase ll (10 dias) 3 
Niveis dentro da fase 111(10 dias) 3 
Níveis dentro da fase IV (10 dias) 3 
Blocos 3 
Resíduos 
leste F 
C. V. (X)

Alter>Ull'ia Helmi�
(%) thos,onunspp. eati,,um (:'.) 

51,80 

90, 19 
41,20· 
5,01 

48,92 
97,73 
23,75 
40,88 
13,09 
19,01 
59,81 
52,42 
35,81 
n.s.
10,49

120,24 

94 ,37 
37,58 
13, 71 
85,88 

111 ,07 
22,30 

115,72 
30, 19 
40, 10 
21,09 

147,65 
64,55 
n.s.
37,38

• Significativo pelo Teste F a 5� de probabilidade
•• Significativo pelo Teste F a 11 de probabilidade

fungos Fungos 
patogêni não patogê Fungos patogê
cos (unT nicos (unT nicos e não pa
dades)- dades) - togên\cos {unT

0,06 

0,0ll 
0,03 
0,05 
o, 10 
0,02 
0,05 
0,03 
0,04 
0,01 
0,04 
O ,16 
0,06 
n.s..
5,88

o, 16 

0,26 
0,46• 
0,03 
º· 18 
1, 19•• 
º· 13 
0,32 
0,31 
0,52 
0,-49 
1 ,09 
0,20 
n.s.

19 ,81

dades) 
-

0,08 

0,01 
0,02 
0,05 
O,Ó2 
0,09 
0,03 
0,04 
0,01 
0,02 
0,01 
0,06 
0,04 
n.s.
4, 15
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Quadrados médios obtidos na anãlise de regressao, 
com suas respectlvas significâncias -pelo Teste F, 
de dados observados em trigo apôs a ação de diferen 
tes niveis populacionais de T. perditor por espigas 
em fases distintas de  formação de grãos: 1- do ini 
cio do estãgio de grão leitoso atê ã epoca de colhei 
ta (30 dias); II- do  inicio do estãgio de.grão lei-� 
toso ao de massa mol e (10 dias); III- do inicio do 
estãgio dP massa mole ao de massa firme (10 dias); 
IV- do in!cio do estãgio de massa firme ate ã época
de colheita (10.dias}. Dourados, MS, agosto de 1980. 

Causas da variação 

Niveis dentro da fase 1 
(30 dias) 

Componente linear 
Componente quadrático 
Desvio 
Residuo 
Teste F 

Niveis dentro da fase 11 
(10 dias) 

Componente linear 
Componente quadrático 
Desvio 
Residuo 
Teste f 

Niveis dentro da fase Ili 
(10 dias} 

Componente linéàr 
Componente quadrãtico 
Desvio 
Residuo 
Teste F 

N1veis dentro da fase IV 
(10 dias) 

Componente linear 
Componente quadrãtico 
Desvio 
Residuo 
Teste F 

G.l.

3 

45 

3 

45 

3 

45 

3 

45 

Rendl�nto 
{g/48 es 
pigas )-

173 ,o&•• 

472,07•• 
45,fü, 
1,26 

20,76 

38,87 

115, 13• 
º· 11 

1 ,36 
20,76 

22,66 
2 ,34 

58,60 
9 ,36 

20,76 
n.s.

1, 74 

º· 10 
1,51 
3,61 

20,76 
n.s.

Peso de 1000 
sementes 

(P.M.�.) (9) 

98,77*' 

285,50*• 
6, 12 
4 ,70 
2,75 

34 ,22•• 

101,73•• 
0,93 
D,0005 
2,75 

3,83 
7,31 
2,36 
1,82 
2 ,75 

n.s.

1. 11

0,80 
2,53 
0,02 
2,75 
n.s

Germinação 
das 

sementes 
{S) 

2093,70** 

5775,10** 
462,0l .. 
43,92 

24,49 

20&,35*• 

590, 17•• 
24,75 
4, 14 

24,49 

791,28 .. 
2160,30•• 
210,88'* 

2,67 
24,49 

476,54•• 

1410,80** 
11, 18 

7 ,60 
24,49 

T�tal de fungos 
nao pa togeni 
cos/20 sementes 

(unidades) 

0,31 

0,09 
0,:?9 

0,59 
0,20 

0,31 

0,03 
0,00002 

0,90* ,;· 
0,20 

0,52 
o, 13 

1,04* 
0,40 
0,20 

0,79 

0,42 
0,08 
0,96• 
0,20 

• : 
Significativo pelo Teste f ao n1vel de 5% de probabiÍidade
S19n1f1cat1vo pelo Teste F ao nivel de 1% de probabilidade
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TABELA 11  - Observa çõe s sobre parasitismo em  19 massas  de ovos de  

T. perditor. Cole t a  de  01/08/80. Dourados, MS 

Numeração NQ de o- NQ de o % de o- NQ de o- % de o- NQ de o- % de o
das pos vos por vos pa- vos pa- vos viã - vos viã vos in- vos in-
turas- postura ras,itado rasitado veis veis- viãveis viãveis 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Totais 

28,0 

44,0 

35,0 

30,0 

28,0 

28,0 

32,0 

18,0 

22,0 

25,0 

25,0 

42,0 

22,0 

31,0 

27,0 

7,0 

33,0 

20,0 

20,0 

517,0 

28,0 

l ,O 

14,0 

43,0 

100,0 

2,3 

40,0 

8,3 

28,0 

15,0 

25,0 

28,0 

28,0 

25,0 

22,0 

25,0 

25,0 

42,0 

22,0 

31,0 

27 ,o 

l ,O 

18,0 

20,0 

20,0 

402,0 

63,6 

42,9 

83,3 

100,0 

100,0 

78, 1 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

14,3 

54,5 

100,0 

100,0 

77,8 

15,0 

6,0 

5,0 

7,0 

18,0 

6,0 

15,0 

72 ,o 

34, l 

17, 1 

16,7 

21,9 

100,0 

85,7 

45,5 

13,9 
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TABELA 1 2  - Observações sobr e parasit ismo em 18 massas d e  ovos d e  

T� perditor. Co leta d e  08/08/80. Dourados, MS 

Numeração NQ de o
das pos vos por 
turas- postura 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Totais 

18,0 

33,0 

31,0 

30,0 

34,0 

29,0 

20,0 

24,0 

38,0 

20,0 

37,0 

18,0 

41,0 

16,0 

30,0 

lf
f

�O 

28,0 

11,0 

474,0 

NQ de o- % de o- NQ de o- % de o
vos para vos pa- vos viã- vos viã 
sitado - rasitado veis veis 

2,0 

21,0 

17,0 

20,0 

24,0 

10,0 

10,0 

9,0 

5,0 

3,0 

·24,0

3,0

2,0 

150,0 

11,0 

64,0 

55,0 

67,0 

70,6 

34,5 

50,0 

37,5 

13,2 

15,0 

65,0 

17 ,o 

5,0 

31,6 

4,0 

5,0 

8,0 

17,0 

17,0 

3,0 

39,0 

13,0 

30,0 

10,0 

10,0 

8,0 

180,0 

50,0 

21,0 

ll ,8 

17 ,2 

33,3 

44,7 

85,0 

8,0 

'95,0 

81,0 

100,0 

62,5 

36,0 

73,0 

38,0 

NQ de o- % de o
vos in- vos in
viãveis viãveis 

7,0 

5,0 

14,0 

10,0 

6,0 

14,0 

10 ,o 

7,0 

16,0 

3,0 

6,0 

18,0 

3,0 

144,0 

39,0 

15,0 

45,0 

33,0 

17,6 

48,3 

50,0 

29,2 

42,1 

27,0 

83,0 

19,0 

37,5 

64,0 

27,0 

30,4 
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TABELA 13. - Observações sobre parasitismo em 1 8  massas de ovo� 

de T. perditor. Coletas de 15/08/80. Dourados, MS 

Numeração NQ de o NQ de o- % de o- NQ de o- % de o- NQ de·o- % de o
das pos vos por vos para vos pa- vos viã- vos viã vos in- vos in-
turas- postura sitado- rasitado veis veis - viãveis viãveis 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

Total 

18 

8 

10 

52 

31 

28 

24 

15 

5 

7 

28 

26 

22 

50 

30 

42 

13 

26 

38 

28 

26 

52,7 

l 

4 

10 

14 

21 

20 

19 

15 

1 

1 

13 

11 

15 

1 

15 

26 

9 

26 

38 

26 

286 

5,6 

50,0 

100,0 

27,0 

67,8 

71 ,4 

79,2 

100 ,o

20,0 

14,3 

46,4 

42,3 

68,2 

2 ,o

50,0 

61 ,9 

69,2 

100,0 

100 ,o 

92 ,9 

9 

26 

l 

4 

5 

6 

15 

36 

15 

10 

2 

26 

155 

50,0 

50,0 

3,2 

14,3 

20,8 

85,7 

53,6 

72 ,o

50,0 

23,8 

7, l 

100 ,o 

29,4 

8 

4 

12 

9 

4 

4 

15 

7 

13 

6 

4 

86 

23,0 

29,0 

14,3 

80,0 

57,7 

31 ,8 

26,0 

16,3 
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,,.,. 

TABELA 1 4  - Observações sobr e parasit i smo em 1 8  massas de  ovos 

de  T. perditor. Coletas de  2 2/08/80. Dourados, MS 

Numeração NQ de o NQ de o- % de o- NQ de o- % de o- NQ de o- % de o
das p os vos por vos para vos pa- vos viã- vos viã vos in- vos in-
turas- postura sitado- rasitado veis veis viãveis viãveis 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

Totais 

21 

19 

18 

27 

25 

32 

29 

24 

32 

16 

37 

34 

20 

16 

19 

24 

9 

26 

14 

442 

11 

1 

9 

lO 

7 

32 

22 

1 

17 

16 

23 

18 

5 

16 

188 

52,4 

5,3 

50,0 

37,0 

28,0 

100,0 

75,9 

4,2 

53,1 

100,0 

62,2 

52,9 

25,0 

100,0 

42,5 

12 

5 

18 

16 

2 

5 

2 

19 

24 

9 

26 

14 

152 

63,1 

18,6 

72 ,o 

66,7 

6,3 

14,7 

10,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

34 ,4 

10 

6 

9 

12 

7 

7 

13 

14 

11 

13 

102 

47,6 

31,6 

50,0 

44,4 

24,1 

29, 1 

40,6 

37,8 

32,4 

65,0 

23, l 
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7.2 - F I 6 u R As 



• 

65 

A 

e o 

FIGURA 1 - Grãos de trigo submetidos ã 40 dias de ataque, do 

inicio do estãgio aquoso ate a epoca de colheita, 

por diferentes níveis de T. perditor por espiga. 

A) testemunha sem ataque B) 0,26 adulto ;

C) 2,0 adultos ; D) 1,0 adulto.
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66. 

= 41 ,79 - 3,6274 X

= 98, 7% 

FI
= 39,3095 - 7,3451 X

r2 = 91 ,0% 

FIGURA 2 - Producâc de trigo ã diferentes nTveis populac{onais de 
T. percj.i"J:or: err. fase� distinta� da '.orr.1ação_do?.'-iJrão�:
I) do 1n1c10 do estagio de grao leitoso ate a epoca\de
colheita (30 dias) ; II) ào inTcio do estagio de grã0 
leitoso ao de Bassa mole (10 dias) ; III) do inTcio 
d e s t e _ a o _ � e _ ___fl a _s s a f i r m e ( l O d i a s ) ; I V ) d o i n T e i o o e s
t e a t e a - e p.o e a l d r e o l h � i t a . ( l O d i a s ) . " 
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F II

y = 34, 2680 - 3,4099 X

r2 
= 99,1% 

F1
y = 33,4425 5, 7121 X 

r2 = 96,3% 

Niveis de T. perditor /espiga 

FIGURA 3 - Peso de mil sementes de trigo submetido a diferentes 
niveis populacionais de T. perditor em fases distin
tas da formação dos �rãos: 1) ào inicio do estãgio 
de grão leitbso ate a epoCai de colheita (30 dias) ; 
II) do inicio do istãgio de grão leitoso ao de massa
mole (10 dias) ; III) do inicio deste -ªº_ele massa 
firme (10 dias) IV) do inicio deste iate a ep-oca I ·
de colheita '(10 dias). 
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FIGURA 4 
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F
l 

0,5 l , O 2,0 
Niveis de T. perditor / espiga 

1) y
= 68,1476 50,8061 X + 12, 1246 X 2 

r2 . = 99,3% 
II) y

= 67,0416 - 8,2172 X 

r2
= 95,3% 

III) y
= 68,6490 32,6803 X - 8 1914 x2

' 

r2
= 99,9% 

IV) y
= 66 ,5281 - 12,6981 X 

r2 = 98,7% 

Porcenta9em de germinação de sementes de trigo sub
metidas ã diferentes niveis populacionais de T. per

ditor em fases distintas da formacão do grão: 
-

I} do inicio do estãgio de grão leitoso ate a época\
de colheita (30 dias) ; II) do inicio do estãgio 
de grão leitoso ao de D.assa mole (10 àias) ; 111) 
d o i n i c i o d e s te ª-º . d e __ ma s s a f i r ra e ( 1 O d i a s ) ; 1 V ) 
d o i n i c i o .d e s t a ia_! e a e p o C,A � li e .e o l h e i t r · ( l O . d i a s ) .
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!ríveis de T. pe 1°di tor

I 1 ) .Y 
= 2,4474 2,8976 X + 4, 75 x2 - l ,6595 x3

II 1) y
= 2,528 7 - 1,3105 X + 0,5747 x2

IV) .Y
= 2,5457 - 2,9275 X + 4,7361 x2 - 1,7115 x3

FIGURA 5 - Total de fungos não patog�nicos , isolados pelo meto 
do BOA , em grãos de trigo submetidos ã diferentes
niveis populacionais de T. perditor , em fases dis
tintas da forr.ação de grãos: _l) do inicio do estã 
gio de grão leitoso ate a época: de colheita (30 diasL 
II) do inicio do estãgio de grão leitoso ao de mas
sa mole (10 dias) ; III) do inicio deste ao de w.as
s a f i r me ( l O _ d i a s ) _ I V ) d o i n 1 c i o ô e s te â t r -a- -e -po -
ca ide colheita (10 dias). · -
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D Ovos férteis ■ Ovos infêrteis
•

Ovos
parasitados

Ol/08 

517 ovos 

08/08 

474 ovos 

15/08 

527 ovos 

22/08 

442 ovos 

Media 

(4 coletas) 

FIGURA 6 :- Datas de coletas ; ovos férteis, infêrteis e para-

sitados p o r �- scuticarinatus ; obse rvaç6es em 77 

posturas (1. 960 ov os) ; quat ro coletas. Dourados� 

ns. Agosto de 1980 
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Ovos parasitados 

Ovos viãveis 

Ovos inviãveis 

' 

\ 

' 

\ 
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. --
-·-

------ · 

08/08 

-· 
·-·

'- -- --
'--- -

1s;os 

Datas das coletas 

, 

22/08 

Porcenta�e� de ovos de T. perditor viãveis, inviá

veis e parasitados por M. scuticarinatus
J 

ea Doura 

d os , t' S . A 9 os to d e l 9 8 O . 


