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RESUMO 
 

Reação de genótipos de soja ao ataque do percevejo Euschistus heros: 
atratividade, preferência alimentar e avaliação em diferentes níveis de 

infestação 
 

A soja (Glycine max L.) é umas das principais commodities agrícolas do Brasil, 
sendo o país o maior produtor do grão no mundo. Inúmeras são as pragas capazes 
de causar consideráveis danos econômicos a cultura, a principal delas é o complexo 
de percevejos que geram perdas de produtividade e qualidade dos grãos e das 
sementes. Entre as principais espécies está o percevejo marrom (Euschistos heros), 
com ampla dispersão e a mais abundante no Brasil. A utilização de cultivares com 
algum grau de resistência às pragas é uma estratégia importante adotada pelo manejo 
integrado de pragas (MIP) como forma auxiliar do controle populacional dos insetos. A 
resistência de antixenose ao percevejo marrom foi avaliada em treze genótipos, 
através de um experimento de livre escolha. Além disso, em dois genótipos 
contrastantes para a resistência ao complexo de percevejos, IAC 100 e RIL 7, foi 
avaliado diferentes níveis de infestação, objetivando determinar um nível populacional 
máximo de percevejos em que fosse possível distinguir entre um genótipo resistente 
de um suscetível a praga. Para a avaliação de antixenose, os genótipos apresentaram 
diferentes respostas ao percevejo para os parâmetros avaliados. As cultivares IAC 
100, BRS 391 e AS 3730 IPRO mostraram resistência de antixenose ao percevejo 
marrom. Sendo as características morfológicas de densidade e tamanho de tricomas 
fatores importantes para determinação da resistência nesses genótipos. Já para os 
diferentes níveis de infestação não foi verificado diferenças para a produtividade e 
para a qualidade de sementes, não sendo possível definir um nível de infestação limite 
em que fosse possível diferenciação entre o genótipo resistente (IAC 100) do 
suscetível (RIL 7). Com base nesses resultados, a antixenose é um importante 
mecanismo de resistência ao complexo de percevejos, podendo ser utilizada por 
programas de melhoramento como fontes de resistência e também dentro do manejo 
integrado de pragas. 

 
 

Palavras-chave: Glycine max, Euschistos heros, Manejo integrado, Resistência 
genética 
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ABSTRACT 
 

Reaction of soybean genotypes to stink bug attack Euschistus heros: 
attractivity, feeding preference, and evaluation at different levels of infestation 

 
The soybean (Glycine max L.) is one of the main commodities in Brazil, being 

the country the largest soybean producer in the world. There are many plagues capable 
to cause considerable crop economic damages, the main one is the stink bug complex 
that causes losses in grain and seed productivity and quality. Among the main species 
the brown stink bug (Euschistus heros) has large dispersion and is the most abundant 
in Brazil. The use of resistant cultivars to plagues is an important strategy adopted by 
past integrate management (PIM) as an auxiliar way to control the insects. Antixenose 
resistance to brown stink bug was analyzed in 13 genotypes, through a free choice 
experiment. Furthermore, in two contrasting genotypes to sting bug complex 
resistance, IAC 100 and RIL7, was analyzed at different levels of infestation, aiming to 
determine a stink bug top populational level where it would be possible to distinguish 
between a resistant or susceptible genotype to the plague. The genotypes in the 
antixenoses experiment showed different answers to stink bug in the parameters 
analyzed. The cultivars IAC 100, BRS 391 and AS 3730 IPRO showed antixenose 
resistance to the brown stink bugs. Being the morphological characteristics of 
trichomes an important factor to determine resistance in these genotypes. For the 
different levels of infestation were no verified differences in productivity and seed 
quality, therefore it was not possible to determine a limit level of infestation in which 
was possible to differentiate between the resistant (IAC 100) and susceptible (RIL 7) 
genotype. Based on these results, the antixenose is an important mechanism of 
resistance to the stink bug complex, and could be used in breeding programs as a 
resource of resistance and in the PIM. 

 
Keywords: Glycine max, Euschistos heros, Integrated management, Genetic 

resistance 
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 Importância econômica da soja. 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma leguminosa de grande importância 

mundial. Os primeiros registros da cultura são datados de 2.200 anos a. C., o seu 

centro de origem não é completamente definido, entretanto a região mais 

caracterizada é o leste asiático, onde hoje é a região da Manchúria, China (BONATO 

& BONATO, 1987). A cultura passou a ter maior reconhecimento a partir do século 

XX, quando teve a sua demanda e áreas de plantio aumentados devido as 

características nutricionais dos grãos pelo elevado teor de óleo e proteína. Nesse 

período os grãos passaram a ser utilizados para produção de ração animal e óleo de 

cozinha, além de outros derivados (HARTMAN et al., 2011). 

No Brasil a cultura passou a ter importância a partir da década de 1960 na 

região Sul do país. A partir de 1970, com o aumento da cotação do produto 

internacionalmente, a sua produção no país foi incentivada, além disso, nesse mesmo 

período, ocorria a expansão das fronteiras agrícolas para a região Centro- Oeste o 

que acarretou em grande incremento das áreas de cultivo (BONATO & BONATO, 

1987). Atualmente o país destaca-se na produção de soja como o maior produtor e 

exportador da cultura (CONAB, 2021). 

O setor do agronegócio brasileiro representou 21,1% na composição do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano de 2018, com 6,8 trilhões de reais 

(BARROS et al., 2017 e CONAB, 2018). Quando apenas o cultivo de soja é 

considerado no montante do PIB em 2013, por exemplo, a participação do “complexo 

soja”, que inclui grãos, farelo e óleo da cultura foi de 1,8% sobre o valor total (ABAG, 

2015). A grande participação no mercado se dá pelo montante da produção nacional 

de quase 136 milhões de toneladas de grãos na safra 2020/2021 em uma área de 

38,5 milhões de hectares (BRASIL, 2021). Estima-se que até o ano de 2028 a 

produção do grão passará para 151,9 milhões de toneladas (BRASIL, 2019). 

Pela grande importância econômica da soja, grandes extensões de terra são 

utilizadas para a sua produção, muitas vezes sendo adotada como uma monocultura. 

Em decorrência dessa condição, a pressão de insetos praga com potencial de redução 

da produtividade da cultura são aumentados, devido a atenuação da biodiversidade e 

do habitat de espécies predadoras dessas pragas, potencializando os seus danos 

(BIANCHI et al., 2006; ANDOW, 1983). As principais 
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pragas da soja são as lagartas desfolhadoras e os percevejos sugadores de grãos 

(GAZZONI et al., 1988). Algumas tecnologias transgênicas são utilizadas como 

alternativa ao controle dessas pragas, por exemplo, a tecnologia Bt que proporciona 

resistência a um complexo de lagartas da soja como falsa-medideira (Chrysodeixis 

includens) e lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis). Contudo para outras pragas 

como os percevejos, essa tecnologia ainda é inexistente (ZUCCHI et al., 2019). 

 
1.2 Complexo de percevejos 

Das pragas causadoras de danos a soja no Brasil, os percevejos são as 

principais delas. Denominados de complexo de percevejos da soja, o grupo mais 

importante é composto pelos pentatomídeos (Família: Pentatomidae). Desses, as 

espécies que apresentam maior relevância para as perdas econômicas à cultura no 

Brasil são o Euschistus heros (Fabricius), Piezodorus guildinii (Westwood) e Nezara 

viridula (Linnaeus). Além desses, é possível encontrar outros percevejos como o 

Dichelops melacanthus (Dallas), Edessa meditabunda (Fabricius), entre outros que 

também podem acarretar prejuízos qualitativos e quantitativos (PANIZZI; BUENO, 

SILVA, 2012). 

O Euschistus heros, conhecido popularmente como percevejo-marrom, é a 

espécie mais encontrada e mais abundante no Brasil (PANIZZI; BUENO; SILVA, 

2012). Embora seja típica de regiões mais quentes, já há registros de sua 

predominância em áreas onde antes não era comum, como no Rio Grande do Sul 

(PEREIRA, SALVADORI, 2008; SOSA-GÓMEZ, SILVA, 2010). Piezodorus guildinii, 

conhecido como percevejo-verde-pequeno, tem ampla distribuição no continente 

americano, sendo relatado desde os Estados Unidos até a Argentina (PANIZZI; 

BUENO; SILVA, 2012). Essa espécie causa maiores danos a qualidade de sementes 

de soja, dentre as espécies do complexo de percevejos, devido a composição química 

da sua saliva capaz de causar maior dissolução dos tecidos (CORRÊA-FERREIRA; 

AZEVEDO, 2002; CORRÊA-FERREIRA, 2005; DEPIERI; 

PANIZZI, 2010 e 2011). A espécie Nezara viridula, chamada de percevejo-verde, 

tem distribuição cosmopolita, no Brasil está presente em todas as regiões produtoras 

de soja, contudo é predominante nas regiões de maior latitude do país (BRIER; 

ROGERS, 1991; PANIZZI; BUENO; SILVA, 2012). 

O hábito alimentar desses insetos-praga os torna de grande importância para 

a soja, pois se alimentam das vagens sugando diretamente os grãos (SOSA- 
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GÓMEZ, 2020). Os danos por esses insetos ocorrem a partir do 4º e 5º instar até a 

fase adulta e, devido a sua alimentação, a ocorrência nas lavouras está relacionada 

com a presença de vagens, por isso, o incremento na população dos percevejos 

ocorre no final do período vegetativo e início do reprodutivo da soja. O período crítico 

para a cultura inicia em R4 e R5 durante o enchimento de grãos, contudo os maiores 

danos à qualidade dos grãos e sementes ocorre entre R5 e R6, quando há maior 

acúmulo de matéria seca, o mesmo pode ocorrer em R7 sob infestações elevadas da 

praga (CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 1999; CORRÊA-FERREIRA, 2005; MUSSER 

et al., 2010; FEHR; CAVINESS, 1977; SOSA-GÓMEZ, 2020). 

A soja apresenta capacidade de reversão de danos quando levemente atacada 

por insetos pragas. Entretanto, devido ao local de alimentação dos percevejos, a 

capacidade de recuperação é dificultada. Quando em estádio inicial de 

desenvolvimento das sementes, o ataque pode causar abortamento de vagem, já 

em estádios mais avançados, pode acarretar no enrugamento e escurecimento das 

sementes (FRANÇA-NETO et al, 2016). Os ferimentos ocasionados pela inserção do 

aparelho bucal do inseto, também podem servir de porta de entrada para fungos 

patogênicos (como o fungo Eremothecium coryli, além de bactérias como 3- 

Corynebacterium e 2-Pseudomonas). Além disso pode haver redução dos teores de 

óleo, de germinação e vigor de sementes, incremento de proteína e causar 

retardamento da maturação (retenção foliar) devido ao desequilíbrio hormonal que 

ocorre na planta (CORRÊA-FERREIRA, 2000; RAGSDALE; LARSON; NEWSOM, 

1979; DEPIERI; PANIZZI, 2011; YEARGAN, 1977; TOOD; TURNIPSEED, 1974). 

 
1.3 Qualidade de sementes de soja 

As sementes de alta qualidade desempenham um papel importante não só pela 

movimentação econômica através da comercialização, mas, principalmente, pelo seu 

papel no estabelecimento de uma lavoura. Sementes com alto vigor podem contribuir 

para uma maior produtividade da lavoura, por proporcionar maior capacidade de 

estabelecimento das plantas e suportar melhor estresses abióticos (FRANÇA-NETO 

et al, 2016). 

A qualidade das sementes é afetada por diversos fatores bióticos e abióticos. 

Entre eles fatores como temperaturas elevadas, estresse hídrico e ataque de insetos. 

A infecção por patógenos também pode afetar a qualidade tanto pela ação direta nas 

sementes, como pela ação indireta sobre a planta. O conjunto desses 
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fatores ou sua atuação isolada pode acarretar na deterioração das sementes 

(FRANÇA-NETO et al, 2016). 

O ataque de pragas é um importante fator de redução da qualidade das 

sementes, especialmente o ataque de percevejos quando se trata da cultura da soja. 

O problema acarretado por esses insetos devido ao seu hábito alimentar pode ser 

mais ou menos danoso dependendo do estádio de desenvolvimento da planta 

(CORRÊA-FERREIRA, KRZYZANOWSKI, MINAMI, 2009). Tratando de áreas 

produtoras de sementes, o ataque de percevejos deve ser mínimo para manter a 

qualidade do material propagativo. Por isso, existem técnicas no manejo integrado de 

pragas (MIP) que auxiliam na tomada de decisão adequada para o momento do 

controle desses insetos (FRANÇA-NETO, 2016; SCHUMANN & TODD, 1982). 

 
1.4 Mecanismos de resistência 

Atualmente a adoção de produtos químicos é a maneira mais comumente 

utilizada pelos produtores para o controle de pragas da soja. Algumas práticas 

preconizadas pelo manejo integrado de pragas (MIP) podem ser adotadas para que 

a utilização de inseticidas seja minimizada. Uma alternativa dentro do MIP é a adoção 

de plantas com maior resistência ao ataque de percevejos, o que já vem sendo 

buscado em programas de melhoramento de soja (PANIZZI, 2013; SANTOS et al., 

2017). 

Para obter genótipos com resistência ao complexo de percevejos, alguns 

parâmetros podem ser adotados como critérios para selecionar linhagens com essa 

característica. Entre eles está o menor período de enchimento de grãos, maior número 

de vagens, reposição das vagens abortadas em função do ataque, senescência 

normal das folhas após o estresse causado, porcentagem menor de sementes 

marcadas pela alimentação dos insetos, menor peso de cem sementes e resistência 

a patógenos como E. coryli que pode ser transmitido por percevejos (ROSSETTO et 

al., 1995; MOURA; PINHEIRO, 2002). 

Em programas de melhoramento de soja são utilizados genótipos com 

características de resistência para hibridização, com a finalidade de desenvolver 

populações segregantes onde seja possível identificar genótipos adaptados e que 

expressem o fenótipo de resistência (JONES & SULLIVAN, 1979). Um problema 

enfrentado nos programas de melhoramento é a baixa herdabilidade das 

características aliadas de produtividade e resistência aos insetos durante os 



13 
 

 

cruzamentos. Outra dificuldade é a dispersão desuniforme dos percevejos nas áreas 

de seleção de linhagens de soja, o que pode influenciar nas avaliações durante a 

seleção dos materiais (SOSA-GÓMEZ et al., 2013). 

Algumas cultivares adaptadas as condições ambientais brasileiras apresentam 

a maior resistência ao ataque de percevejos como, por exemplo, IAC 100 

(ROSSETTO et al., 1995; PINHEIRO et al., 2005; GODOI et al., 2002), IAC – 17 

(GODOI et al., 2002) e IAC – 24 (MIRANDA et al., 2003). Além de cultivares 

resistentes, plantas de introdução também são utilizadas como fonte de resistência a 

praga para desenvolvimento de cultivares adaptadas. Entre elas estão a PI 227687 

(JONES & SULLIVAN, 1979; GILMAN et al., 1982) e PI 171444 (GILMAN et al., 

1982). Também são relatadas linhagens com tais características como IAC 93-345 

(LOURENÇÃO et al, 2000) e IAC 78-2318 (LOURENÇÃO & MIRANDA, 1987). 

A relação da planta e do inseto que confere a resistência a praga pode ser 

classificada em três mecanismos segundo Painter (1951): não preferência 

(antixenose), antibiose e tolerância. Os três mecanismos podem atuar separadamente 

ou em conjunto em um mesmo genótipo contra a ação do ataque dos percevejos 

(KOGAN & ORTMAN, 1978). 

A resistência do tipo não preferência está relacionada com características da 

planta que a torna menos atrativa aos insetos predadores. Após a sugestão de Kogan 

e Ortman (1978), passou-se a adotar o termo “antixenose” para classificar esse tipo 

de resistência em plantas. Nesse mecanismo, aspectos morfológicos ou químicos 

inerentes a cada genótipo influenciam a atração dos insetos (SMITH, 1978). 

As plantas que apresentam o mecanismo de antibiose provocam efeitos 

negativos no metabolismo das pragas que se alimentam delas. Os efeitos nos insetos 

podem ser de retardamento no seu desenvolvimento, morte, distúrbios fisiológicos e 

também podem gerar problemas reprodutivos (KOGAN & ORTMAN, 1978; SMITH, 

1978). 

A tolerância é o terceiro mecanismo e não está ligado a efeitos sobre os insetos 

e sim sobre a capacidade de recuperação da planta. Nesse mecanismo a planta 

apresenta a habilidade de se recuperar de danos causados pelos insetos, sendo 

capaz de manter o seu desenvolvimento e sua reprodução similares aquelas plantas 

que não sofreram ataques da praga (KOGAN & ORTMAN, 1978; PAINTER, 1951). 
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1.5 Mecanismos de resistência à percevejos 

Com o objetivo de proteção, as plantas apresentam mecanismo metabólicos, 

genéticos e morfológicos de defesa contra estresses bióticos e abióticos. A defesa das 

plantas a insetos praga é dividida em dois mecanismos principais, (i) os diretos que 

envolve as estruturas morfológicas da planta (tricomas, espinhos, espessura da 

epiderme,) e produção de metabólitos primários (inibidores de proteinase) e 

secundários (flavonoides, ácido fenólico); e (ii) as defesas indiretas relacionado a 

produção e liberação de compostos orgânicos voláteis (TIMBÓ et al., 2014). Esses 

fatores são induzidos assim que o processo de alimentação do inseto é iniciado, ou 

então já fazem parte da constituição da planta (FÜRSTENBERG-HÄGG; 

ZAGROBELNY; BAK, 2020; WAR et al., 2012). A variabilidade desses mecanismos 

de defesa da planta permite que ela consiga reagir de maneira mais eficiente ao 

ataque de pragas desfolhadoras ou sugadoras (WAR et al., 2012). 

A primeira barreira ao ataque de pragas é constituída por estruturas 

morfológicas da planta, enquanto os compostos secundários e metabólitos 

representam a barreira secundária. Os tricomas, por exemplo, são barreiras físicas 

importantes contra insetos pragas. Essas estruturas podem afetar de maneira 

negativa a oviposição, a alimentação de larvas e outros insetos, movimentação sobre 

folhas ou outros órgãos e dificulta o contato com a epiderme (WAR et al., 2012). 

Alguns estudos apontam que a densidade de tricomas existente em vagens de soja 

podem estar relacionados com a resistência de não preferência, em que genótipos 

que possuem maior densidade apresentam menor atratividade a percevejos (SOUZA 

et al., 2013). 

Os metabólitos secundários também se apresentam como um importante fator 

de resistência das plantas ao ataque de insetos. Uma das funções desses metabólitos 

é reduzir a palatabilidade para determinadas pragas, sem alterar o desenvolvimento 

das plantas. A produção de um conjunto de metabólitos como flavonoides e inibidor 

de protease tripsina (TPI) pode reduzir a performance de tripes e auxiliar na defesa de 

genótipos de soja (ROMERO et al., 2019). Ainda, a presença de genisteína e rutina em 

genótipos de soja podem contribuir para a resistência de antibiose para o percevejo 

Piezidoros guildinii (BENTIVENHA et al., 2017). 

Os compostos orgânicos voláteis possuem importante papel na resistência de 

antixenose em plantas. Esses compostos atuam atraindo inimigos naturais ou então 

repelindo os insetos pragas quanto a alimentação e oviposição (WAR et al., 2012). 



15 
 

 

Poucos estudos já foram desenvolvidos para avaliar a relação desses compostos na 

resistência de antixenose alguns genótipos a algumas pragas. Entretanto, o estudo 

feito por Romero et al. (2019) supõe que a não preferência de alguns genótipos a 

tripes pode estar relacionada a compostos orgânicos voláteis. 

 
1.6 Manejo Integrado de Pragas (MIP) 

O período compreendido entre as décadas de 1940 a metade de 1960 ficou 

conhecido como o período negro para o controle de pragas, isso porque, o uso de 

pesticidas era realizado de maneira abusiva. A partir da década de 1950, após alertas 

realizados por instituições de pesquisas sobre as futuras consequências que poderiam 

ocorrer pela utilização demasiada de inseticidas, iniciaram-se estudos visando a 

redução do seu uso. Esse processo deu abertura para a instauração dos princípios do 

manejo integrado de pragas (MIP) (KOGAN, 1998; PANIZZI, 2013). As práticas do 

MIP, desenvolvidas especificamente para cada cultura, foram desenvolvidos 

respeitando os princípios econômicos, ecológicos e sociais, auxiliando no suporte 

para a decisão do momento adequado para o controle das pragas (BORTOLOTTO et 

al., 2015; KOGAN, 1998). 

No MIP é preconizada a interação entre as técnicas de controle de pragas como 

biológico, cultural, físico e químico, além da adoção de cultivares resistentes e 

tolerantes as pragas (BUSOLI et al., 2014; CONTE et al., 2017). Nesse sistema uma 

menor quantidade de pesticida é utilizada quando comparado aos métodos de controle 

calendarizados (SONG & SWINTON, 2009). Com isso, os efeitos ambientais gerados 

pela utilização de inseticidas nesse sistema são minimizados. Além disso, custos de 

produção com aplicações desnecessárias e maior pressão de seleção para resistência 

de insetos aos produtos sanitários também são reduzidos (CORRÊA-FERREIRA et 

al., 2013; PANIZZI, 2013). Para a cultura da soja as práticas de manejo integrado de 

pragas passaram a ser desenvolvidas a partir da década de 1970, sofrendo 

aperfeiçoamentos nas suas técnicas desde então. Panizzi (2013) classificou o 

desenvolvimento do MIP brasileiro da soja em quatro fases, correspondendo as 

décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000. 

Durante a década de 1970, teve-se o início do MIP no Brasil, grandes reduções 

do consumo de químicos foram presenciadas pelos produtores (PANIZZI, 2013; 

CORRÊA-FERREIRA et al., 2013). As aplicações de controle, antes preventivas em 

formato calendarizado, passaram a ser realizadas visando eficiência 
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técnica e também econômica. O segundo período, na década de 1980, foi classificado 

como a era do Baculovirus. Nessa fase estudos e aplicações envolvendo o vírus 

Baculovirus anticarsia foram realizadas como controle alternativo à lagarta Anticarsia 

gemmatalis (Hübner). O terceiro momento, na década de 1990, representou o 

momento do parasitismo de ovos de insetos pragas, em especial de percevejos. A 

quarta fase denominada como novo milênio, compreendeu o período entre os anos 

2000 até 2010. Nessa fase ocorreu a redução da adoção das técnicas de MIP entre 

os agricultores e a retomada crescente do uso de inseticidas (PANIZZI, 2013). 

O manejo das lavouras que adotam o MIP como ferramenta para decisão do 

momento de controle de pragas, devem despender grande mão-de-obra durante o 

desenvolvimento da cultura. Isso ocorre em face da necessidade de acompanhamento 

e amostragens constantes das pragas na área cultivada. Esse fator, aliado a outros 

como a redução dos custos dos pesticidas, mudança do ciclo e da fenologia das 

cultivares levaram à redução e praticamente a não utilização das práticas do MIP pelos 

agricultores após os anos 2000 (BUENO et al., 2017, CORRÊ- FERREIRA et al., 2013; 

PANIZZI, 2013). 

O MIP da soja leva em consideração alguns fatores para a recomendação de 

práticas de manejo como o nível de dano econômico, a presença da praga na área e 

assumem que as plantas apresentam um nível de tolerância ao ataque das pragas 

(PANIZZI et al., 1977; BORTOLOTTO et al., 2015). Esse nível máximo populacional 

da praga que as plantas toleram é denominado de nível de dano econômico (NDE). 

A partir desse nível os danos econômicos gerados na cultura pelo ataque são 

superiores aos custos dos pesticidas, inviabilizando economicamente o controle. Por 

isso, para as pragas mais importantes da soja, foi determinado um nível de controle 

(NC), o qual considera uma densidade populacional da praga, em que práticas de 

manejo devem ser adotadas para que o NDE não seja atingido (HIGLEY & PEDIGO, 

1997). Para que esse momento adequado para o controle seja definido, métodos de 

amostragem devem ser adotadas para estimar a população da praga na área. Esse 

levantamento deve ser acurado e preciso, pois, se realizados de maneira errada, 

podem acarretar em perdas produtivas ou aplicações excessivas de pesticidas 

(CORRÊA-FERREIRA, 2012; BUENO et al., 2017). 

Inúmeras técnicas de monitoramento podem ser adotadas, entretanto a mais 

utilizada para amostragem de insetos desfolhadores e sugadores é o pano de 
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batida. O amostrador é composto por um pano com dimensões de 1 x 1 metro 

(comprimento x largura), sendo que em duas extremidades opostas há uma barra, 

geralmente, feita de madeira. Trata-se de uma técnica em que os pontos amostrais 

das populações das pragas são realizados em 1 metro da linha de plantio (CORRÊA-

FERREIRA, 2012). A recomendação é de que sejam amostrados semanalmente entre 

6 a 10 pontos, dependendo do tamanho da lavoura (PANIZZI et al., 1977). 

O monitoramento e o NC são variáveis entre as espécies pragas de uma 

cultura. Para a soja, considerando os Lepidópteros, o monitoramento deve ser 

realizado desde o período vegetativo até a maturação e NC é atingido quando 

observado no pano de batida 20 lagartas com tamanho superior as 1,5 cm 

(BORTOLOTTO et al., 2015; PANIZZI, 2013). Quando considerado o complexo de 

percevejos, o monitoramento deve ser iniciado no florescimento da cultura e se 

estender até a maturação. Diferentes NC são adotados dependendo da finalidade da 

lavoura, se para grãos ou sementes. Quando destinada à produção de grãos, a 

recomendação é de que o controle seja realizado quando forem observados 2 

percevejos por pano de batida. Em lavouras destinadas para semente, devido ao 

grande prejuízo da praga sobre a qualidade das sementes, o controle deve ser 

indicado quando, no pano de batida, for notado 1 percevejo (BORTOLOTTO et al., 

2015; PANIZZI, 2013). 

Um outro método de monitoramento, através da avaliação da porcentagem de 

desfolhamento das plantas, pode ser adotado para determinação do NC em soja para 

insetos desfolhadores. Com esse método é possível agrupar espécies que ainda não 

apresentam NC como a família Crysomelidae. Para que o controle seja indicado é 

observado a porcentagem da superfície foliar consumida pelas pragas, valores 

distintos são adotados para os diferentes estádios de desenvolvimento da planta. No 

período vegetativo, tolera-se que as plantas apresentem até 30% de desfolha e 

durante o período reprodutivo esse valor é de 15%. Esses níveis são admitidos em 

função da planta ser capaz de produzir folhas de forma excessiva, compensando 

essas perdas fotossintéticas (BORTOLOTTO et al., 2015; PANIZZI, 2013; PANIZZI et 

al., 1977). 
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2. RESPOSTA DE GENÓTIPOS CONTRASTANTES DE SOJA PARA 

RESISTÊNCIA AO PERCEVEJO Euschistus heros 

 
Resumo 

O complexo de percevejo são as principais pragas da cultura da soja (Glycine 
max) causando perdas de produtividade e de qualidade de grão e semente. 
Experimento de livre escolha foi conduzido para avaliar a resistência de antixenose ao 
percevejo marrom (Euschistos heros) em 13 genótipos de soja. Também foi verificado 
a resposta de dois genótipos contrastantes quanto a resistência ao complexo de 
percevejos, IAC 100 e RIL 7, sobre diferentes níveis de infestação do percevejo 
marrom, com finalidade de definir um nível populacional limite para distinguir um 
genótipo resistente de um suscetível a praga. Os genótipos IAC 100, BRS 391, AS 
3730 IPRO e RIL 241 mostraram resistência de antixenose ao percevejo marrom, com 
o menor índice de atratividade ao inseto. Sendo as características morfológicas de 
densidade e tamanho de tricomas fatores importantes para determinação da 
resistência nesses genótipos. Já para os diferentes níveis de infestação não foi 
verificado diferenças para a produtividade e para a qualidade de sementes, não sendo 
possível definir um nível de infestação limite em que fosse possível diferenciação entre 
o genótipo resistente (IAC 100) do suscetível (RIL 7). A partir desses resultados e de 
estudos prévios, a antixenose é um importante mecanismo de resistência ao complexo 
de percevejos, podendo ser utilizada por programas de melhoramento como fontes de 
resistência e também dentro do manejo integrado de pragas. 

 
Palavras chave: Glycine max, Euschistos heros, antixenose, manejo integrado, 
resistência ao percevejo. 
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Abstratct 

The stink bug complex is the soybean (Glycine max) main plague causing 
losses in grain and seed productivity and quality. Free choice experiment was 
conducted to analyze the antixenose resistance to brown stink bug (Euschistos heros) 
in 13 soybean genotypes. Also, it was verified the response in two contrasting 
genotypes due to stink bug complex resistance, IAC 100 and RIL 7, under different 
levels of brown stink bug level, aiming to define a limit population level that it is possible 
to distinguish the resistant from the susceptible genotype to the plague. The IAC 100, 
BRS 391, AS 3730 IPRO and RIL 241 showed antixenose resistance to brown stink 
bug, with the least isect attractive index. The morphological characteristics of trichome 
density and size were important factors to determine the resistance in these genotypes. 
On the other hand, in the different levels of infestation was not verified differences to 
seed productivity and quality, therefore was not possible to define a limit level of 
infestation that would be possible differentiate the resistant genotype (IAC 100) to the 
susceptible (RIL 7). Based in these results and in previous studies, antixenose is an 
important mechanism of resistance for the stink bug complex that could be used in 
breeding programs as source of resistance and in the plague integrated management. 

 
Keywords: Glycine max, Euschistos heros, antixenose, integrated management, stink 
bug resistance. 
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2.1 Introdução 

Os percevejos representam o principal problema da cultura da soja (Glycine 

max) no Brasil atualmente. A importância se dá devido ao seu hábito alimentar, pois 

sugam diretamente os grãos dentro das vagens (SOSA-GÓMEZ, 2020). A infestação 

dos insetos nas lavouras está relacionada com a presença de vagens na área, por 

isso a população de percevejos tem incremento durante o estádio reprodutivo. Durante 

os estádios R5/R6 são observados os maiores danos na qualidade de sementes nessa 

cultura (CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 1999; CORRÊA- FERREIRA, 2005; 

MUSSER et al., 2010; FEHR; CAVINESS, 1977; SOSA-GÓMEZ, 2020). 

A soja apresenta capacidade de reversão de danos quando levemente atacada 

por insetos pragas. Entretanto, devido ao local de alimentação dos percevejos, a 

capacidade de recuperação é dificultada. Quando em estádio inicial de 

desenvolvimento das sementes, o ataque pode causar abortamento de vagem, já 

em estádios mais avançados, pode acarretar no enrugamento e escurecimento das 

sementes (FRANÇA-NETO et al., 2016). Além disso, pode haver redução dos teores 

de óleo, de germinação e vigor de sementes, incremento de proteína, contudo de 

menor qualidade, e causar retardamento da maturação (retenção foliar) devido ao 

desequilíbrio hormonal que ocorre na planta (CORRÊA-FERREIRA, 2000; 

RAGSDALE; LARSON; NEWSOM, 1979; DEPIERI; PANIZZI, 2011; YEARGAN, 1977; 

TOOD; TURNIPSEED, 1974). 

Atualmente a adoção de produtos químicos é a maneira mais comumente 

utilizada pelos produtores para o controle de pragas da soja. A adoção de plantas com 

maior resistência ao ataque de percevejos pode ser adotada com uma estratégia 

preconizada pelo manejo integrado de pragas (MIP) para que a utilização de 

inseticidas seja minimizada (PANIZZI, 2013; SANTOS et al., 2017). O 

desenvolvimento de linhagens mais resistentes ao ataque de percevejos já vem sendo 

realizado em programas de melhoramento. Entretanto, um problema enfrentado pelos 

programas é a baixa herdabilidade das características aliadas de produtividade e 

resistência aos insetos. Outra dificuldade é a dispersão desuniforme dos percevejos 

nas áreas de seleção de linhagens de soja, o que pode influenciar nas avaliações 

durante a seleção dos materiais (SOSA-GÓMEZ et al., 2013). 

Segundo Painter (1951) a resistência de plantas a insetos pragas e dividida 

em três mecanismos: não preferencia (antixenose), antibiose e tolerância. A 

resistência de antixenose relaciona-se com características morfológicas e químicas 

inerentes da planta capazes de reduzir a atratividade da planta aos insetos (SMITH, 

1978; ORTMAN, 1978). A antibiose se caracteriza por compostos produzidos pela   
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planta que podem causar efeitos adversos nos insetos como retardamento do 

desenvolvimento ou reprodução, distúrbios e morte (KOGAN; ORTMAN, 1978; 

SMITH, 1978). A tolerância é a capacidade da planta de se regenerar após o ataque 

dos insetos e ter produtividade similar a condição sem o estresse biológico (KOGAN; 

ORTMAN, 1978; PAINTER, 1951). 

A resistência de antixenose em plantas é dividida em mecanismos diretos que 

envolvem estruturas morfológicas e mecanismos indiretos que estão relacionados à 

liberação de compostos voláteis (TIMBO et al., 2014). Os tricomas desempenham um 

importante papel como barreira física contra insetos praga. Algumas maneiras com 

que a interferência pode acontecer é através de dificultar o acesso ao alimento e a 

locomoção sobre as plantas. Inclusive a maior densidade ou tamanho pode reduzir a 

penetração do aparelho bucal dos percevejos para alimentação e, por consequência, 

reduzir os danos às sementes. 

Considerando a alto potencial de dano do complexo de percevejos a soja e os 

mecanismos de resistências possíveis de serem encontrados em plantas, o presente 

estudo objetivou avaliar a resistência de antixenose em treze genótipos com 

características contrastantes quanto a resistência ao complexo percevejos e 

qualidade de sementes. Além disso, objetivou-se avaliar dois genótipos contrastantes 

para resistência ao complexo de percevejos em diferentes níveis de infestação. Isso 

para que fosse definido um nível populacional, assim como existe no manejo integrado 

de pragas (MIP), para ser utilizado como uma técnica auxiliar de seleção em 

programas de melhoramento de soja que visam resistência ao complexo de 

percevejos. 

 
2.2 Material e Métodos 

2.2.1 Avaliação de antixenose 

Os experimentos foram conduzidos nas dependências do Laboratório de 

Diversidade Genética e Melhoramento de Plantas no Departamento de Genética e 

Melhoramento de Plantas da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz – Universidade de 

São Paulo (ESALQ-USP), localizada no município de Piracicaba, estado de São 

Paulo, Brasil. 

Foram utilizados treze genótipos de soja entre cultivares comerciais e linhagens 

desenvolvidas pelo laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento de Plantas 

da ESALQ-USP. Desses materiais, cinco apresentam resistência ao complexo de 

percevejos da soja (BRS 391, BRS 543, BRS 1003, IAC 100 e a linhagem LQ 8), três 

apresentam alta qualidade fisiológica de sementes e resistência ao complexo de   
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percevejo (RIL109, RIL 186 e RIL 227). Duas cultivares apresentam susceptibilidade 

ao complexo de percevejos da soja (CD 215 e AS3730) e três linhagens com alta 

qualidade fisiológica de sementes e susceptibilidade ao complexo de percevejo (RIL 

7, RIL 249 e RIL 241). 

Os genótipos foram cultivados em casa de vegetação, em vasos de sete litros 

preenchidos com substrato e previamente adubados. Quatro sementes de cada 

genótipo foram semeadas e inoculadas com Bradyrhizobium, após a germinação 

foram mantidas duas plantas por vaso (Figura 1). Sabendo que os ciclos dos genótipos 

eram distintos, a semeadura foi realizada de maneira escalonada, a cada dois dias, 

entre os dias 11 e 29 de outubro de 2020, para que fosse possível obter vagens de 

todos os genótipos em estádio R5-R6 de desenvolvimento (FEHR; CALVINESS, 1977) 

no mesmo período. Os tratos culturais foram realizados quando necessário para evitar 

ataques de pragas e patógenos durante o período de desenvolvimento das plantas. 
 

 
 

Figura 1. Vasos com plantio escalonado dos genótipos em casa de vegetação. 
 
 
 

2.2.2 Avaliação em arena 

O experimento foi conduzido em condições normais no laboratório de 

Diversidade Genética e Melhoramento de Plantas (Esalq-USP). Para as avaliações foi 

utilizada uma arena de alumínio (60 cm de Ø x 10 cm de altura) coberta com uma 

tampa de vidro e papel filtro no fundo. Três vagens de cada genótipo em estádio R6 

de desenvolvimento segundo Fehr e Caviness (1977) foram dispostas na arena de 

maneira equidistante entre elas (Figura 2). Dezoito percevejos da espécie Euschistus 

heros, na proporção 1:1 (macho:fêmea), em jejum por 24 horas foram liberados no 

centro da arena. Os insetos foram adquiridos na empresa Pragas.com, a qual é 

especializada na produção e comercialização de insetos para uso experimental. A 

espécie de percevejo foi escolhida por ser a mais abundante e amplamente distribuída 

no território brasileiro (PANIZZI, BUENO; SILVA, 2012). Entretanto, o controle genético 

é o mesmo para as diferentes espécies do complexo de percevejos (PINHEIRO et al.,   
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2005). 

As avaliações levaram em consideração o comportamento dos insetos em 

relação aos genótipos durante 180 minutos. Contou-se visualmente, como proposto 

por Rossetto et al. (1981), o número de insetos sobre as vagens aos 15, 30, 45, 60, 

120 e 180 minutos após a liberação dos percevejos na arena e o período total em que 

o inseto permaneceu se alimentando em cada vagem (SILVA et al., 2014). Para que 

o monitoramento fosse preciso, três avaliadores permaneceram observando os 

insetos durante o período. Para auxiliar as avaliações as cinco primeiras repetições 

foram registradas com auxílio de celular e os vídeos processados utilizando o software 

Ethovision XT 7.0 (Noldus Information Technology) para monitorar o comportamento 

dos insetos. Essa ferramenta foi utilizada para acompanhar o padrão de 

movimentação dos percevejos na arena e o período de maior ou menor permanência 

das pragas sobre as vagens de cada genótipo, através de mapa de calor. O 

experimento foi instalado no delineamento de blocos casualizados, representado por 

cada arena, com 7 repetições. 

 
 

Figura 2. Arena utilizada para avaliação com três vagens de cada genótipo e os percevejos liberados sobre as vagens. 
 
 

O índice de atratividade foi estimado para os treze genótipos. Como 

referência suscetível foi utilizada a cultivar CD 215, por ser conhecida pela sua 

susceptibilidade e ser parental suscetível na população RIL’s desenvolvida pelo 

Laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento de Plantas da ESALQ. 

Para o cálculo foi utilizado a equação proposta por Lin et al. (1990): 

2 𝐺 
      𝐴𝐼 =  

 

𝐺 + 𝑆 
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O G se refere ao número de insetos sobre o genótipo avaliado e o S se refere 

ao número de insetos sobre o material de referência suscetível. 

 
2.2.3 Imagens de Raio-X 

Foram obtidas imagens de raio-X das vagens para auxiliar a avaliação do dano 

causado pelo percevejo as sementes. Três vagens de cada genótipo foram dispostas 

paralelamente umas às outras (Figura 3). Para obtenção das imagens foi utilizado o 

equipamento “MultiFocus Digital Radioraphy System – MDRS”, com as 

configurações de comprimento de onda de 30 kV, por 10 segundos. A partir das 

imagens também foi possível contabilizar o número de picadas em cada genótipo. 

 
 

Figura 3. Imagem de raio-X das vagens obtidas após o experimento. 
 
 
 

2.2.4 Densidade e tamanho de tricomas e espessura da parede da vagem 
Foi observado a densidade de tricomas por vagem utilizando um estereoscópio 

(NOVA Optical System) com aumento de 40 vezes. A contagem total dos tricomas 

aciculares e unciformes foi realizada em 25 mm², delimitado com auxílio de papel 

milimetrado, na região do segundo grão da vagem (Figura 4). Dez vagens de cada 

genótipo foram utilizadas para a avaliação, sendo cada uma contabilizada como uma 

repetição. 
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Figura 4. Equipamento utilizado na avaliação da densidade de tricomas em vagem de soja. 
 

O tamanho dos tricomas e espessura das vagens foi determinado utilizando o 

equipamento HIROX (Digital Microscope KH-8700). Assim como para a densidade, as 

avaliações foram feitas na região do segundo grão, sendo cada vagem uma repetição. 

Foram realizados cortes transversais de modo que facilitasse a visualização da 

espessura da vagem e dos tricomas (Figura 5). As imagens foram obtidas e 

posteriormente foi realizado a medição das estruturas. 

 
 

Figura 5. Equipamento Hirox utilizado para obtenção das imagens e medição dos tricomas e espessura das vagens. 
 
 
 

2.2.5 Análise estatística 
Os dados de período de alimentação dos percevejos em cada genótipo, número 

de percevejos durante os períodos de avaliação, número de picadas, tamanho e 

densidade dos tricomas e espessura da parede da vagem foram submetidos a análise 

de variância (ANOVA). A normalidade e homoscedasticidade foram avaliadas pelo 

teste de Shapiro-Willk e Bartlett, respectivamente. Quando necessário, foi realizado a   



33 
 

 

transformação de BoxCox para atender as exigências da ANOVA. As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey (α = 0,05) e as análises realizadas no software R, 

version 4.0.0. 

 
2.2.6 Experimento com diferentes níveis de infestação 

O experimento foi conduzido em condições de campo, utilizando o genótipo RIL 

7 (suscetível) e IAC 100 (resistente). A escolha se deu com base no experimento 

anterior, tomando como base o número de picadas entre os genótipos e o estádio de 

desenvolvimento dos genótipos no campo. A espécie de percevejo empregada na 

infestação foi o percevejo-marrom (Euschistus heros), por ser o mais abundante e 

comumente encontrado nas áreas cultivadas com soja no Brasil. 

O experimento foi conduzido na área experimental do departamento de 

Genética e Melhoramento de Plantas da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz – 

Universidade de São Paulo (ESALQ-USP), localizada no município de Piracicaba, 

Estado de São Paulo, Brasil. 

 
2.2.7 Condução dos materiais vegetais 

Os genótipos foram semeados manualmente em linhas de 1 metro com 

espaçamento de 0,5 metros entre linhas (Figura 6). Foram utilizadas 15 sementes por 

metro, os tratos culturais de adubação e monitoramento fitossanitário foram realizados 

conforme as recomendações para a cultura. A partir do estádio reprodutivo (FEHR, 

CAVINESS, 1977) aplicações semanais de inseticida foram realizadas para controle 

de percevejo, com intuito de evitar possível influência nos resultados pelo ataque de 

pragas aos grãos fora do período de infestação artificial. Entretanto, o controle foi 

interrompido quando as plantas estavam em estádio R4-R5 de desenvolvimento para 

que fosse evitado a interferência nas avaliações de possível residual de inseticida. 

 
 

Figura 6. Campo experimental para avaliação dos genótipos. 
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2.2.8 Níveis de infestação do percevejo Euschistus heros 
Para avaliar os danos causados aos genótipos em diferentes níveis de 

infestação foram utilizadas gaiolas (0,6 m x 0,6 m x 1,2 m) montadas com quatro 

estacas de madeira (0,05 m x 0,05 m x 1,5 m) dispostas ao redor de quatro plantas e 

cobertas com tecido de filó (Figura 7). Quatro níveis de infestação foram adotados, 

sendo eles: 0, 1, 4 e 8 percevejos por gaiola. As infestações foram iniciadas quando 

as plantas estavam em estádio R6/R7 (FEHR, CAVINESS, 1977) de desenvolvimento. 

Adultos de E. heros foram mantidos nas gaiolas por um período de 10 dias (CORRÊA-

FERREIRA, 2005). Realizaram-se inspeções diárias nas gaiolas a fim de monitorar a 

presença de insetos mortos, caso observado, um novo inseto era reposto para garantir 

o nível de infestação. Ao término desse intervalo, foi realizado o controle químico com 

inseticida específico para controle do complexo de percevejos da soja e as gaiolas 

mantidas até o momento da colheita. O experimento foi conduzido no delineamento 

inteiramente casualizados, com esquema fatorial (5 x 2), com 7 repetições. 

 
 

Figura 7. Gaiolas instaladas sobre de quatro plantas. 
 
 
 

2.2.9 Avaliações 

Os caracteres avaliados foram: Número de dias para maturidade (ciclo), a 

produtividade de grãos e peso de 100 sementes. Além disso, a qualidade das 

sementes foi avaliada através de imagens de raio-X e teste de vigor. 

Durante a condução do experimento no campo, foram anotadas as datas em 

que as parcelas estavam nos estádios R1, R4, R5, R6 e R7 de desenvolvimento 

segundo Fehr e Caviness (1977). Após a maturação de colheita, as plantas de cada 

parcela foram coletadas no campo e trilhadas. Após o processamento foi realizado a 

pesagem total das sementes de cada parcela e, em seguida, a pesagem de 100 

sementes.
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2.2.10 Imagens de Raio-X 

Para detecção de danos causados pelos percevejos às sementes, foi utilizado 

imagens de raio-X. As imagens foram obtidas no Laboratório de Análise de imagens 

e Análise de Sementes do departamento de Fitotecnia da Escola de Agricultura “Luiz 

de Queiroz”, Universidade de São Paulo, utilizando o equipamento “MultiFocus Digital 

Radioraphy System – MDRS”, com exposição de ondas de 30 kV, por 10 segundos. 

Para as análises, duas repetições de 50 sementes de cada tratamento foram utilizadas 

(Figura 8). As sementes foram fixadas sobre fitas dupla face, coladas sobre lâminas 

de acetato e numeradas conforme a posição na placa para posterior identificação no 

teste de vigor. As sementes foram dispostas de forma que os hilos permanecessem 

paralelos a placa. 

As imagens foram analisadas em relação a diferença da escala de cinza e 

aspecto médio das sementes, tendo em vista que em uma imagem de raio-X a 

semente sadia apresenta coloracao cinza, ja a semente danificada apresenta no local 

da picada do inseto coloração mais escura (PINTO, et al., 2009). Para essa 

determinacao foi utilizado o pluggin IJCropSeed no programa ImageJ. A partir dele 

foi possível obter os dados medios de escala de cinza em cada uma sementes e media 

das repeticoes. 

 
 

Figura 8. Equipamento “MultiFocus Digital Radioraphy System – MDRS” utilizado para obtenção das imagens de raio-X das 
sementes. 
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2.2.11 Avaliação de Vigor 

As mesmas sementes avaliadas através das imagens de raio-X foram utilizadas 

para condução dos testes de vigor. O teste foi realizado no Laboratório de Sementes 

do departamento de Produção Vegetal da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Universidade de São Paulo. Foram utilizadas 40 sementes sendo divididas 

em duas repetições com 20 sementes cada. Para manter a correspondência com as 

imagens de raio-X as sementes foram dispostas em fileiras sobre duas folhas de papel 

germinador e, sobre elas, uma terceira folha foi utilizada para as cobrir. O papel 

germiteste foi previamente umidificado com água destilada, sendo a quantidade 2,5 

vezes o peso deste. Em seguida, as folhas foram enroladas para facilitar o 

armazenamento e acondicionadas em câmara germinadora por três dias a 25 ºC. 

Após o período, as plântulas foram retiradas da câmara germinadora para 

avaliação de vigor de semente no Laboratório de Análise de imagens e Análise de 

Sementes do departamento de Fitotecnia da Escola de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Universidade de São Paulo. As plântulas foram dispostas sobre E. V. A. (Ethylene 

Vinyl Acetate) de cor azul e as imagens foram obtidas a partir do escâner HP Scanjet 

200 (Figura 9). As avaliações das imagens foram feitas com o Software Vigor-S, 

definindo as configurações de crescimento e uniformidade, utilizadas para cálculo do 

vigor, como 70% e 30%, respectivamente. Em relação a plântula, o hipocótilo e a raiz, 

para o cálculo de crescimento contribuíram com 10% e 90%, respectivamente. 

Utilizando como base esses valores, o software calculou o índice de vigor e de 

uniformidade da amostra que variam de 0 a 1000. 
 

 
Figura 9. Scanner utilizado para obter imagens das plântulas a serem avaliadas no software Vigor S. 
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2.2.12 Análise estatística 

Os dados obtidos no teste de vigor e na análise das imagens de raio-X das 

sementes para os diferentes tratamentos foram submetidos a análise de variância 

(ANOVA). A normalidade e homoscedasticidade foram avaliadas pelo teste de 

Shapiro-Willk e Bartlett, respectivamente. Os dados que não apresentavam 

normalidade ou homoscedasticidade passaram pela transformação de BoxCox, a fim 

de atender aos pré-requisitos da ANOVA. As médias foram comparadas pelo teste 

de Tukey (α = 0,05) e as análises realizadas no software R, version 4.0.0. 

 
2.3 Resultados 

2.3.1 Avaliação de antixenose 

O maior tempo de alimentação dos percevejos foi verificado na cultivar BRS 

543 e o menor para a AS 3730. Entretanto, não foram encontradas diferenças 

significativas entre as médias dos tempos de alimentação entre os genótipos pela 

análise de variância.  

O número de percevejos nos genótipos não diferiu na avaliação entre os 15, 

30, 45, 60, 120 e 180 min do experimento. Entretanto, foi observado diferença 

estatística entre os genótipos, as cultivares IAC 100, AS 3730, BRS 391 e a linhagem 

RIL 241 tiveram o menor número de insetos sobre as vagens. Por outro lado, a BRS 

543, RIL 109, RIL 249 e LQ 8 tiveram maior número de percevejos durante o período 

avaliado (Figura 10). 

 

 
Figura 10 Média do número de percevejo marrom (Euschistos heros) por genótipo de soja, em avaliação de livre 

escolha em arena. Médias seguidas pela mesma letra são significativas pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). 
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O número de picadas de prova pelos percevejos nos genótipos diferiu 

estatisticamente (Figura 11). Os maiores números foram encontrados nas linhagens 

RIL 7 e RIL 109, enquanto o menor número foi visualizado na cultivar IAC 100. Através 

das imagens de raio-X das vagens foi possível verificar e identificar os danos 

ocasionados pelas picadas de prova (Figura 12). 

 

 
Figura 11 Média do número de picadas de percevejo marrom (Euschistos heros) por genótipo de soja, em 

experimento de livre escolha em arena. Médias seguidas pela mesma letra são significativas pelo teste de Tukey 
(P ≤ 0,05). 

 
 

 
 

Figura 12 Imagem de raio-X das vagens após o experimento com sinalização dos locais onde ocorreram lesões 
pela alimentação do percevejo. 

 

O índice de atratividade variou entre os diferentes tratamentos. Os genótipos 

RIL 7, RIL 109, BRS 543 RR, RIL 227, RIL 249, LQ 8 e BRS 1003 IPRO foram 

considerados atrativos aos percevejos por terem valores superiores e diferentes do 

genótipo CD 215, definido como referência suscetível. O genótipo RIL 186 foi 

considerado neutro, pois não diferiu de CD 215. Enquanto, RIL 241, AS 3730 IPRO,  
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BRS 391 e IAC 100 foram consideradas resistentes por terem valores inferiores e 

diferentes de CD215 (Figura 13). 

 

 

Figura 13 Média do índice de atratividade ao percevejo marrom (Euschistos heros) por genótipo de soja, em 
avaliação de livre escolha em arena. Os genótipos precedidos pela letra A, N e R foram considerados atrativos, 
neutros e resistentes, respectivamente, ao percevejo marrom (Euschistus heros). Médias seguidas pela mesma 

letra minúscula não diferiram significativamente pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). 

 

Os genótipos BRS 391 e IAC 100 apresentaram maior densidade de tricomas 

comparado aos demais. Já RIL 241, CD 215 e RIL 249 foram os que apresentaram 

menor densidade por área amostrada (Figura 14). O tamanho dos tricomas aciculares 

(formato semelhante ao de uma agulha) diferiram entre os genótipos, sendo o maior 

tamanho encontrado na linhagem LQ 8 e o menor na cultivar BRS 

391. Já para os tricomas unciformes (formato de foice na extremidade livre do 

tricoma), o maior valor também foi verificado para LQ 8, enquanto o menor foi na BRS 

543. A cultivar BRS 391 apresentou maior valor mensurado na espessura de vagem, 

enquanto o menor valor foi encontrado no genótipo RIL 227 (Tabela 1). 

Nas avaliações utilizando o software Ethovision, através do mapa de calor, foi 

possível verificar correspondência com os genótipos que tiveram maior tempo de 

alimentação e maior número de percevejos sobre as vagens (Figura 15). Assim como 

no mapa, os genótipos que tiveram maior frequência de percevejos sobre as vagens 

foram RIL 109, BRS 543, RIL 186, RIL 7. Por outro lado, o genótipo IAC 100, BRS 391 

e AS 3730 apresentaram menor frequência de percevejos sobre as vagens. 
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Tabela 1. Média da densidade de tricomas, tamanho dos tricomas aciculares e unciformes e espessura 

das vagens em 13 genótipos de soja. Médias seguidas pela mesma letra são significativas pelo teste de Tukey (P 

≤ 0,05). 

Genótipo 
Densidade de 
tric. 

Desv. 
Pad. 

Tamanho tric. 
Aciculares 

Desv. 
Pad. 

Tamanho tric. 
Unciforme 

Desv. 
Pad. 

Espessura da 
vagem 

Desv. 
Pad. 

 BRS 391  344.1818 a  28.49 211.1986 g  37.63 87.23443 ab  21.36 119.7308 a  23.87 

 IAC 100  315.6 ab  9.18 260.2717 de  48.97 86.43729 abc  22.15 60.17122 gh  12.27 

 BRS 1003  280.2  bc  13.03 274.3296 cde  54.48 86.82986 ab  19.16 106.4882 bc  21.14 

 LQ 8  277  bc  15.52 347.9666 a  83.27 93.70329 a  13.02 110.78 ab  19.25 

 R 186  275.8182  bc  14.78 272.1911 cde  45.2 89.60414 a  17.55 82.81898 ef  13.87 

 R 7  275.6364  bc  31.62 254.0943 ef  49.62 73.87329 de  16.53 64.01531 g  13.38 

 AS 3730  256.1818   cd  21.72 295.3727 bc  60.97 91.94086 a  24.89 117.1457 a  19.14 

 R 109  246.4   cde  18.96 265.057 cde  54.35 87.00814 ab  20.76 90.45143 de  16.64 

 R 227  245.0909   cde  12.10 225.9029 fg  44.51 70.98157 de  18.22 53.1402 h  6.74 

 BRS 543  241.2727   cde  12.55 289.2913 bcd  58.75 64.55286 e  17.2 110.9261 ab  18.54 

 R 241  216.7    def  36.60 318.0259 ab  60.26 75.97586 cd  13.45 54.72041 gh  13.46 

 CD 215  211.5455     ef  23.06 280.2393 cde  51.42 73.664 de  18.71 98.68041 cd  15.51 

 R 249  189.8      f   17.33 312.5166 b  57.43 76.921 bcd  19.71 78.51837 f  14.05 
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Figura 14 Vista transversal da vagem e semente, permitindo a visualização dos tricomas e espessura de cada genótipo. 
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Figura 15 Mapa de calor obtido após análise com o software Ethovision de 5 repetições do experimento de avaliação de 

Antixenose. 
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A partir da análise de regressão foi observado correlação significativa entre 

algumas variáveis (Figura 16). A densidade de tricomas apresentou média correlação 

com tricomas aciculares e unciformes (-0,51 e 0,51, respectivamente). Dessa forma, 

a maior densidade de tricomas nas vagens deve estar mais associada ao maior 

número de tricomas unciformes. Os tricomas unciformes apresentaram média 

correlação com o número de picadas nas sementes e número de percevejos por 

genótipo (-0,48 e -0,55, respectivamente). Nesse contexto, os tricomas unciformes 

devem desenvolver um papel importante por dificultar a aproximação do aparelho 

bucal do inseto na superfície da vagem. Alta correlação foi observado entre o índice 

de atratividade e número de picadas e número de percevejos por genótipo (0,97 e 

0,91, respectivamente). A elevada correlação entre essas variáveis demonstra que os 

genótipos com maior número de picadas e também com maior número de insetos são 

os mais atrativos ao percevejo marrom. Também foi verificado alta correlação entre 

número de picadas e número de percevejos por genótipo (0,91). Sendo os genótipos 

mais picados àqueles que apresentaram maior número de insetos sobre as vagens. 

 
 

 

Figura 16 Correlação de Pearson às variáveis avaliadas (Dens: densidade de tricomas; Aci: Tamanho dos tricomas aciculares; 
Unci: Tamanho dos tricomas unciformes; Thick: Espessura da vagem; AI: Índice de atratividade; Punc: Número de picadas; 

Num: Número de percevejos). P-value (0 “***”, 0.001 “**”, 0.01 ”*”, 0.05 “.”, 0.1 “ “, 1) 
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2.3.2 Experimento de campo 

Com base no número de picadas por genótipo definiu-se os genótipos mais 

contrastantes quanto a reação ao ataque de percevejos (resistente e suscetível) para 

serem utilizados no experimento com diferentes níveis de infestação. Também foi 

levado em consideração o estádio de desenvolvimento das linhagens e cultivares no 

campo. Com isso, a cultivar IAC 100 foi escolhida como resistente e a linhagem RIL 7 

como suscetível. 

A produtividade não diferiu entre os genótipos e entre os diferentes níveis de 

infestação no campo. Entretanto, em número absoluto, a cultivar IAC 100 foi mais 

produtiva em relação a linhagem RIL 7. Entre os níveis de infestação, as parcelas sem 

presença de percevejo foram as mais produtivas e as com nível de oito percevejos 

por gaiola foram as menos produtivas. Para o peso de 100 sementes foi observado 

diferença entre os genótipos (Tabela 2), contudo não foi observado diferença 

estatística entre os níveis de infestação.  

 
Tabela 2. Peso de 100 sementes em gramas dos genótipos IAC 100 e RIL 7.5 

 

Genótipos  Média 
Desv. 

Padrão 

IAC 100 a 9.96 0.53 

RIL 7    b 8.68 0.44 

 

O vigor de sementes foi maior para a cultivar IAC 100, enquanto a linhagem RIL 

7 teve menor valor absoluto, contudo, não diferiram estatisticamente. Quando 

analisado os diferentes níveis populacionais de percevejo em cada genótipo, não 

foram observadas diferenças de vigor entre eles. Da mesma forma, não foi encontrado 

diferença entre as medidas de crescimento das plântulas. A consequência do dano 

causado pelo percevejo nas sementes pode ser verificada durante a análise de vigor, 

onde sementes severamente atacadas não germinaram ou geraram plântulas 

anormais. Por outro lado, quando o dano era diminuto e sobre o cotilédone e sem 

danos no embrião, a picada não impediu a formação de uma plântula normal (Figura 

17). 

O ciclo total entre os dois genótipos diferiu estatisticamente entre eles. A cultivar 

IAC 100 apresentou período mais longo de ciclo, enquanto a linhagem RIL 7 teve o 

ciclo mais curto. O estádio reprodutivo também diferiu, tendo a cultivar IAC 100 

período maior em relação a linhagem RIL 7 (Tabela 3). 
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Tabela 3. Relação do ciclo total e do ciclo reprodutivo dos genótipos IAC 100 e RIL 7.6 
 

Tratamentos 
Ciclo 
Total 

 Desv. 
Padrão 

Ciclo 
Repr. 

 Desv. 
Padrão 

IAC-1 123.4286 a 0.97 72.7143 a 0.95 

IAC-4 123.1429 a 0.9 72.2857 a 1.25 

IAC-8 123.1429 a 0.9 72.4285 a 1.13 

IAC-0 123 a 1.41 72.1429 a 1.21 

RIL7-1 120.4286    b 0.98 67    b 1.29 

RIL7-8 120.4286    b 0.98 67.2857    b 1.98 

RIL7-0 120.1429    b 0.38 66.5714    b 0.98 

RIL7-4 120.125    b 0.35 67.25    b 1.67 
 
 

 
Figura 17 Imagens de sementes e suas respectivas plântulas após submetidas à germinação. Imagem de raio-X de sementes 
submetidas ao ataque de percevejo marrom sem danos (A), dando origem a uma plântula normal (B); semente com dano no 
cotilédone (C), dando origem a uma plântula normal (D); danos severos sobre a semente (E), originando uma semente não germinada 
(F); semente com danos por picada de percevejo e mecânico (G), originando uma plântula anormal (H). 
 
 
 

Dentro de cada nível de infestação foi observado diferença para o aspecto geral das 

sementes. Para o nível com 0 percevejos, RIL 7 teve maior valor em relação a IAC 100, 

contudo com o nível de 4 percevejos IAC 100 foi superior a RIL 7. Nos demais níveis de   
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infestação não houve diferença entre os genótipos. Em relação a escala de cinza, 

RIL 7 foi superior a IAC 100 apenas no nível com 0 percevejos, nos demais níveis IAC 

100 obteve valores superiores á RIL 7. 

Para o aspecto geral das sementes foi observado diferença entre os genótipos 

em cada nível de infestação. No nível com zero percevejos, RIL 7 foi superior a 

IAC 100, por outro lado, IAC 100 foi superior a RIL 7 sob a densidade de 4 percevejos 

por gaiola. Nos demais níveis não foi observado diferença entre os genótipos. 

Também foi verificado diferença entre os genótipos para a escala de cinza. No nível 

com zero percevejos, RIL 7 foi superior a IAC 100, para os demais níveis de 

infestação, IAC 100 se mostrou superior (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Aspecto médio e média de cinza entre os níveis de infestação avaliados nos 

genótipos IAC 100 e RIL 7.7 

Aspecto médio Média de cinza 

Nível 0 Nível 0 

Genótipos   Médias Desv. Padrão Genótipos   Médias Desv. Padrão 

RIL 7 a 1.054 0.04 RIL 7 a 160.3486 7.97 

IAC 100    b 1.051 0.04 IAC 100    b 156.2686 12.54 

Nível 1 Nível 1 

Genótipos   Médias Desv. Padrão Genótipos   Médias Desv. Padrão 

IAC 100 a 1.06 0.04 IAC 100 a 159.5629 7.77 

RIL 7 a 1.051 0.05 RIL 7    b 157.3143 9.01 

Nível 4 Nível 4 

Genótipos   Médias Desv. Padrão Genótipos   Médias Desv. Padrão 

IAC 100 a 1.066 0.05 IAC 100 a 158.8429 9.28 

RIL 7    b 1.062 0.06 RIL 7    b 156.1657 9.59 

Nível 8 Nível 8 

Genótipos   Médias Desv. Padrão Genótipos   Médias Desv. Padrão 

IAC 100 a 1.063 0.05 IAC 100 a 160.1457 8.96 

RIL 7 a 1.055 0.04 RIL 7    b 156.6457 7.45 

 

Para o aspecto geral das sementes entre os níveis dentro de cada genótipo, 

não foi verificado diferença em RIL 7. Por outro lado, em IAC 100, a densidade de 4 

e 8 percevejos não diferiram entre si, bem como 8 não diferiu do nível 1, e esse último 

não diferiu do controle. Para a média de cinza das sementes entre os níveis dentro de 

cada genótipo, não foi verificado diferença entre os tratamentos em IAC 100. Por outro 

lado, o controle em RIL 7 diferiu dos demais, enquanto os outros níveis não diferiram 

entre eles (Tabela 5). 
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Tabela 5. Aspecto médio e média de cinza entre os níveis de infestação avaliados em IAC 

100.8 

Aspecto médio Média de cinza 

IAC 100 RIL 7 

Nível Médias   Desv. Padrão Nível Médias   Desv. Padrão 

4 1.0668 a 0.05 0 160.3486 a 7.97 

8 1.0635 ab 0.05 1 157.3143    b 9.01 

1 1.0515   bc 0.04 8 156.6457    b 7.45 

0 1.051      c 0.04 4 456.1657    b 9.59 

 
2.4 Discussão 

2.4.1 Antixenose 

A utilização de genótipos com resistência a insetos é um dos métodos 

preconizados pelo MIP. Dentre as formas de resistência conhecidas, a de antixenose 

está relacionada às características morfológicas ou presença de compostos 

metabólicos das plantas que repelem em certo grau os insetos (PAINTER, 1951). 

Os genótipos IAC 100, BRS 391, RIL 241 e  AS 3730 foram 

considerados resistentes ao percevejo pelo índice de atratividade. A cultivar IAC 100 

é conhecida pela sua característica de resistência ao complexo de percevejos. Isso 

já foi mostrado em diversos trabalhos, inclusive demonstrando a presença de outros 

tipos de resistência como a de antibiose, prolongando o 5º instar dos percevejos 

(SILVA et al., 2014, CANASSA et al., 2017). A cultivar BRS 391 também demonstrou 

resistência do tipo antixenose em outros estudos, apresentando menor tempo de 

alimentação em relação a cultivar suscetível selecionada (LUCINI et al., 2021). No 

genótipo AS 3730 IPRO não era esperado encontrar esse tipo de resistência, visto 

que foi selecionado para o experimento como suscetível. Entretanto, as suas 

características morfológicas como comprimento dos tricomas e espessura da vagem 

podem ter sido determinantes para os resultados. Além disso, esse genótipo pode 

apresentar um certo grau de liberação de compostos voláteis que pode afastar os 

percevejos. Esses compostos já foram identificados na cultivar IAC 100 e relacionados 

com a sua não preferência pelos percevejos (SILVA et al., 2013). 

Ao contrário do que foi encontrado neste experimento, a cultivar BRS 1003 

IPRO já apresentou resistência de antixenose em estudo anterior (LUCINI et al., 

2021). O resultado obtido no presente trabalho pode estar relacionado com as 

características morfológicas desse genótipo ou a menor liberação de compostos 

voláteis em relação aos genótipos considerados aqui resistentes. 

Os genótipos RIL 7, RIL 109, BRS 543, RIL 227, RIL 249, LQ 8 e RIL 186 foram 

considerados atrativos ao percevejo marrom. Ao contrário do observado nesse  
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 trabalho para BRS 543, Lucini et al. (2021) indicou haver presença de antixenose 

nessa cultivar ao complexo de percevejos. Sugere-se que o resultado pode estar 

relacionado as características morfológicas, consideradas intermediárias entre os 

genótipos, tornando-a mais atrativa aos percevejos. As linhagens RIL 7, RIL 109, RIL 

227, RIL 249 RIL 186 derivam do cruzamento entre as cultivares IAC 100 e CD 215, 

genótipos resistente e suscetível ao complexo de percevejos, respectivamente. Para 

esses, a atratividade pode estar relacionada com a densidade dos tricomas, tendo 

em vista que apresentam valores menores a intermediários. Outra possibilidade pode 

estar relacionada a variabilidade genética, visto que para o genitor IAC 100 já foi 

verificado a presença de liberação de compostos voláteis (SILVA et al., 2013). Por 

outro lado, ainda não há estudos que mostrem a existência de tais substâncias em CD 

215. 

O tempo de alimentação não apresentou diferença estatística entre os 

genótipos. Contudo, alguns deles tiverem período menor de alimentação como, por 

exemplo, AS 3730, BRS 391, CD 215, IAC 100. A presença de metabólitos 

secundários e a rigidez da parede celular das células da vagem podem influenciar o 

comportamento alimentar dos percevejos, diminuindo o período dispendido em 

alimentação (SILVA et al., 2014). Para o genótipo IAC 100 um estudo observou maior 

rigidez de penetração das vagens, além de elevada concentração de enzimas 

antioxidantes e níveis de isoflavonoides (SABLJIC et al., 2020). A presença de 

metabólitos secundários nas sementes e nas células da vagem podem reduzir 

significativamente a atividade alimentar dos percevejos, diminuindo a palatabilidade 

das mesmas (SILVA et al., 2013). De maneira geral, os genótipos com maior tempo 

de alimentação foram os que apresentaram maior número de percevejos durante a 

avaliação. Isso pode sugerir menor liberação de compostos voláteis para que os 

insetos não permaneçam sobre as vagens, menor concentração de metabólicos ou 

ainda diferenças na morfologia que favoreça a permanência e alimentação pela praga. 

Os genótipos com maior número de picadas, RIL 7 e RIL 109, não foram 

necessariamente os que tiveram maior tempo de alimentação. Isso pode estar 

relacionado a algum grau de antixenose, pois a presença de metabólitos secundários 

pode influenciar na palatabilidade das sementes. Dessa forma, há redução do tempo 

de alimentação e aumento do número de picadas para que a necessidade alimentar 

seja suprida (SILVA et al., 2014). Segundo Guarino, Peri e Colazza (2017) os 

percevejos tem preferência alimentar por sementes com maior teor de sacarídeo. Por 

outro lado, existem metabólitos que reduzem o período de ingestão, por reduzirem a 

palatabilidade das sementes (SMITH, 2005). O conjunto desses dois fatores pode ser   
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determinante para os resultados obtidos para esses genótipos. Além disso, menor 

espessura e menor rigidez a penetração do aparelho bucal poderia facilitar o processo 

de alimentação. O conjunto desses fatores pode influenciar a quantidade e a duração 

do período de alimentação de cada picada de prova. Silva et al. (2014) sugerem que 

em alguns genótipos a rigidez a penetração das vagens pode reduzir o número de 

picadas. Nesse mesmo trabalho é demonstrado que a cultivar IAC 100 possui nível 

alto de rigidez a penetração, porém apresentou nível intermediário de picadas. Já no 

presente estudo, essa mesma cultivar teve o menor número de picadas, o que pode 

ser explicado pela rigidez da vagem e pela liberação de compostos voláteis e 

metabólitos secundários; além da elevada densidade de tricomas. A emissão de 

compostos voláteis pode ser intrínseca a planta ou então induzida. Já foi sugerido 

que a presença de substâncias na saliva do percevejo marrom pode levar a produção 

e liberação desses compostos pelas plantas (MORAES et al., 2005). 

A densidade e o tamanho dos tricomas pode ser considerado um fator 

importante para a resistência de antixenose. Os genótipos BRS 391 e IAC 100 que 

apresentaram o menor índice de atratividade foram também os que tiveram maior 

densidade de tricomas nas vagens. Isso sugere que, para esses genótipos, essa 

característica pode reduzir a atração dos percevejos. A maior densidade de tricomas 

nas vagens pode dificultar o deslocamento dos insetos sobre a superfície e também 

o acesso a epiderme da vagem, por consequência a inserção do aparelho bucal (WAR 

et al., 2012). Em genótipos em que há maior densidade de tricomas o inseto pode 

despender mais tempo buscando local adequado para sua alimentação do que 

propriamente se alimentando. Por outro lado, os genótipos RIL 241, CD 215 e RIL 249 

apresentaram menor densidade de tricomas, porém não foram os que tiveram maior 

número de picadas ou de insetos sobre as vagens. Resultado similar foi encontrado 

por SILVA et al. (2014), onde não foram encontradas correlações significativas entre 

a densidade de tricomas e a preferência alimentar. Outro autor também encontrou 

resultados similares para os genótipos TMG 117 RR e IAC 19 (SOUZA et al. 2013). 

Apesar de os tricomas apresentarem uma barreira física aos percevejos, ela não é a 

única, nesses genótipos pode haver liberação de compostos voláteis ou produção de 

metabólitos secundários que podem diminuir a atratividade. 

O tamanho dos tricomas também pode influenciar a antixenose em plantas, 

pois podem dificultar que os insetos alcancem a superfície do tecido vegetal. 

Esperava-se que os genótipos com maior tamanho de tricoma fossem os que tivessem 

menor atratividade aos percevejos, contudo isso não foi observado. Resultado similar 

foi encontrado por SILVA et al. (2014), em que genótipos com menor densidade e   
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tamanho de tricoma foram também os menos atrativos ao percevejo Piezidorus 

guildinii. Isso sugere que o tamanho dos tricomas não é um fator de grande 

contribuição a resistência de antixenose nesses genótipos. Isso pode ser 

exemplificado pelo genótipo BRS 391 que apresentou menor tamanho de tricoma 

acicular e apresentou um dos menores índices de atratividade. Por outro lado, o 

genótipo LQ 8 mostrou maior tamanho de tricomas e seu índice de atratividade foi 

intermediário, sendo classificada como atrativa aos percevejos. 

A espessura também pode ser um fator restritivo à alimentação dos percevejos, 

pois o tamanho do estilete do inseto pode não ser capaz de penetrar a camada de 

células da vagem e atingir as sementes. Isso foi verificado em BRS 391 e AS 3730, 

por exemplo, os quais apresentaram maior espessura da vagem e menor número de 

picadas, assim como o genótipo RIL 7 teve menor espessura e maior número de 

picadas. Para esses genótipos a espessura deve desempenhar papel importante para 

a resistência ao percevejo marrom. No entanto, a mesma relação não foi encontrada 

para IAC 100 onde foi verificado espessura menor, bem como menor número de 

picadas e índice de atratividade. Nesse contexto, um estudo utilizando Piezidorus 

guildinii mostrou que a resistência à penetração das vagens pode ser um fator 

importante de resistência em alguns genótipos de soja (SILVA et al., 2014). Outros 

estudos mostraram que vagens maduras apresentam maior teor de lignina e, por 

consequência, maior rigidez da parede celular (CAPELETI et al., 2005; SAES 

ZOBIOLE et al., 2010). Com base nisso, sugere-se que em IAC 100 a espessura pode 

não desempenhar um papel determinante para a antixenose ao complexo de 

percevejos. Por outro lado, a resistência a penetração, ou seja, a rigidez das vagens 

deve ser mais importante no genótipo IAC 100. Além disso, alguns fatores 

genéticos podem atuar na reestruturação da parede celular em vegetais. Os danos 

ocasionados pelos percevejos às vagens induzem a ativação dos genes MAPKS 

que, por sua vez, induzem a rota do ácido salicílico que pode estar relacionado a 

indução de genes que aumentam a rigidez e dificultam a picada de prova por outros 

percevejos (GIACOMETTI et al., 2018). 

 
2.4.2 Diferente nível de infestação 

O uso de diferentes níveis de infestação de percevejos em estudos com soja 

permite compreender melhor a resistência da cultura à praga. Inúmeros trabalhos já 

foram conduzidos avaliando o nível populacional em relação fatores produtivos e 

qualidade das sementes (CORRÊA-FERREIRA; AZEVEDO, 2002; TODD; 

TURNIPSEED, 1974; YEARGAN, 1977; VYAVHARE, et al., 2014). O período de  
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infestação adotado no trabalho foi entre R6 e R7 segundo a escala Fehr e Caviness 

(1977). Estudos apontaram que o período crítico para a cultura inicia em R4 e R5 

durante o enchimento de grãos, contudo os maiores danos à qualidade dos grãos e 

sementes ocorre entre R5 e R6, quando há maior acúmulo de matéria seca, contudo, 

também pode ocorrer em R7 sob infestações elevadas da praga (CORRÊA-

FERREIRA; PANIZZI, 1999; CORRÊA-FERREIRA, 2005; MUSSER, et al., 2010; 

FEHR; CAVINESS, 1977; CORRÊA-FERREIRA; GÓMEZ, 2017). 

A produtividade e o peso de 100 sementes não apresentaram diferença 

estatística entre os genótipos e os níveis de infestação. Resultados similares foram 

obtidos por Corrêa-Ferreira e Azevedo (2002) que utilizaram 4 percevejos N. viridula 

por metro em gaiolas e não obtiveram diferença em relação ao controle livre de 

percevejo. Da mesma forma, Panizzi et al. (1979) não observaram diferenças quando 

utilizaram percevejos P. guildinii em gaiolas por 25 dias. Em alternativa, outro trabalho 

mostrou diferenças sob infestações com 1, 2 e 4 percevejos P. guildinii /0,3m com 

aumento de produção de vagens vazias e redução da produtividade, contudo não foi 

observado diferença para o peso de 100 sementes quando a infestação foi realizada 

no estágio R6 (VYAVHARE et al.; 2014). A diferença entre os resultados do presente 

estudo pode estar relacionada com o período em que a infestação foi realizada, tendo 

em vista que também ocorreu durante o estádio R7. Um estudo demonstrou que 

infestações com N. viridula durante o estádio R7 não apresentou diferença para a 

produtividade em soja (MUSSER et al., 2010). 

O vigor das sementes é um importante fator para definição do estande de 

plantas em uma lavoura. Estudos avaliando diferentes níveis de infestação 

encontraram resultados discordantes com os obtidos nesse trabalho. Musser et al. 

(2010) observaram redução do vigor de sementes quando os genótipos estavam 

sobre pressão de infestação com N. viridula. O trabalho de Corrêa-Ferreira e Azevedo 

(2002) também mostrou diferença para a qualidade de sementes com infestação 

artificial de soja com P. guildinii, N. viridula e E. heros. Sugere-se que o resultado 

obtido no presente estudo seja em decorrência dos genótipos IAC 100 e RIL 7 

apresentarem mecanismos de resistência que reduzem o dano potencial do E. heros. 

Vários estudos já mostraram a resistência de antibiose e antixenose, além de 

tolerância em IAC 100 ao complexo de percevejos e outras pragas (SILVA et al., 2013; 

CAMPOS, et al., 2010; SOUZA, et al., 2015; ALMEIDA, et al., 2017). Embora 

tenha sido observado uma pequena redução no vigor de RIL 7, esse genótipo pode 

apresentar características de resistência de antibiose ou tolerância por ter a cultivar 

IAC 100 como um dos seus genitores. Outro fator que pode ter influenciado no  
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resultado é a maior concentração de metabólitos secundários como os flavonoides em 

IAC 100. Essas substâncias são sugeridas estarem relacionadas a resistência de 

antibiose ao complexo de percevejos em soja (GRAÇA et al., 2016). 

Neste estudo os danos dos percevejos às sementes não foram capazes de 

causar prejuízos significativos que pudessem ser verificados pelas imagens de raio- 

X. Alguns trabalhos apontam a existência de relação entre os dados visualizados 

pelas imagens de raio-X e o vigor das sementes, de maneira geral, as sementes que 

mostram maiores danos físicos ou ocasionados por percevejos foram também as que 

apresentaram menor índice de vigor (PINTO et al., 2009; MAHAJAN et al., 2018). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Melo et al. (2010) relacionando os danos 

causados por gorgulho em sementes de feijão caupi. Essa mesma correspondência 

foi verificada neste trabalho no genótipo RIL 7, contudo em IAC 100 as diferenças 

observadas nas imagens de raio-X não foram verificadas na análise de vigor entre os 

tratamentos. Este método de avaliação pode ser utilizado por programas de 

melhoramento que visam qualidade de sementes ou avaliar danos de percevejos nos 

grãos. Entretanto, em alguns casos, pode ocorrer divergências entre os dois métodos 

de avaliação, como em IAC 100. Visto que pela avaliação das imagens foi verificado 

diferença entre o controle e os demais níveis de infestação, enquanto na análise de 

vigor não foi verificado diferença entre os tratamentos. 

As variações dos dados também podem ter sofrido influência ambiental. Posto 

que, altas temperaturas influenciam negativamente a atividade e o desenvolvimento 

dos percevejos, podendo, em temperaturas extremas, levar a morte das pragas 

(SIMMONS; YERGAN, 1988). Durante os dias em que foi realizado a infestação as 

temperaturas registradas pelo Posto Meteorológico Professor Jesus Marden dos 

Santos / ESALQ – USP foram acima de 32 ºC. Alguns trabalhos apontaram que a 

temperatura ótima para o desenvolvimento dos percevejos é em torno de 27ºC, em 

temperaturas mais elevadas acarreta na redução do desenvolvimento dos insetos, 

podendo levar a morte em temperaturas mais extremas (SIMMONS; YERGAN, 1988; 

REED et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2019; GOVINDAN; HUTCHISON, 2020). 

Sugere-se que as temperaturas mais elevadas possam ter influenciado a resposta dos 

percevejos ao ataque das plantas. A diferença entre os níveis de infestação pode estar 

relacionada com o microclima gerado em alguns dos tratamentos pelo maior 

sombreamento em relação aos demais, o que pode ter reduzido a temperatura no 

interior do dossel. Dessa forma, levando a um aumento da atividade dos percevejos 

em comparação as demais parcelas. 
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2.5 Conclusão 

Neste estudo, os genótipos IAC 100, BRS 391, AS 3730 e RIL 241 

apresentaram resistência de antixenose ao percevejo marrom (Euschistus heros). A 

resistência em IAC 100 e BRS 391 está relacionada a densidade e tamanho do 

tricomas desses genótipos, mas não deve ser o único fator envolvido. Além disso, em 

BRS 391 a espessura da vagem também deve ter papel importante para a resistência. 

Sugere-se que a densidade e tamanho dos tricomas e espessura da vagem devem 

ter papel importante para a antixenose em soja. A exploração desses genótipos como 

fonte de resistência ao complexo de percevejos pode ser uma estratégia interessante 

a ser adotada em programas de melhoramento de soja que visam a resistência a 

essas pragas. 

Através dos resultados não foi possível determinar um nível de infestação limite 

em que fosse possível distinguir genótipos resistentes de suscetíveis. Alguns fatores 

externos como elevada temperatura durante o período de infestação pode ter 

influenciado nos resultados. Além disso, por serem genótipos aparentados o fator 

genético pode ter sido outro ponto importante para obtenção desses resultados. 

Entretanto, foi possível verificar que os dados de raio-X das sementes apresentaram 

resultados semelhantes ao teste de vigor, podendo ser utilizado como método rápido 

e não destrutivo para avaliação da qualidade de sementes em programas de 

melhoramento que visam essa característica, bem como a resistência ao complexo 

de percevejos. 
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