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RESUMO 

Modelo computacional para determinação de estratégia de liberação de Telenomus 

podisi Ashmead, 1893 (Hymenoptera: Scelionidae) para o controle de Euschistus heros 

(Fabricius, 1974) (Heteroptera: Pentatomidae) 

Telenomus podisi é um parasitoide de ovos quase-gregário que tem recebido 

significativa importância como agente de controle biológico de uma das principais pragas da 

soja no Brasil, Euschistus heros. Este parasitoide vem sendo utilizado em liberações inundativas 

em aproximadamente 20.000 hectares de soja na América do Sul para o manejo de percevejos. 

Contudo, ainda não existem estudos conclusivos na literatura que estabeleçam efetivamente 

estratégias de liberação de T. podisi. Dentre as ferramentas capazes de investigar estas 

estratégias estão os modelos computacionais baseado em indivíduos e espacialmente 

estruturados (autômato celular). Apesar desta abordagem poder levar à escolha de um plano de 

liberação mais eficaz do que o frequente método empírico de tentativa e erro, há ainda poucos 

programas de controle biológico empregando ferramentas que utilizam algoritmos 

computacionais desta natureza para auxiliar no método de escolha da forma de controle. Desta 

forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo computacional empregando 

autômatos celulares para investigar estratégias de liberação de T. podisi em cultivos de soja de 

modo a otimizar sua utilização no manejo do percevejo E. heros. Foi desenvolvido um modelo 

computacional utilizando autômatos celulares empregando a linguagem de programação C, 

assumindo-se um grid bidimensional (lattice) de 204 x 204 células correspondente a uma área 

de cultivo de soja. A dinâmica biológica do percevejo e do parasitoide de ovos foram 

representadas computacionalmente. Foram investigados os seguintes parâmetros das estratégias 

de liberação de T. podisi: modo de liberação (em faixas ou em pontos ao longo da área), número 

de liberações (de 1 a 4 liberações ao longo do ciclo da soja), número de parasitoides por hectare 

por liberação (3.000, 5.000, 7.000 e 10.000 fêmeas) e espaçamento entre pontos ou faixas de 

liberação (5, 10, 25 e 50 metros). Realizou-se uma análise de sensibilidade dos parâmetros de 

liberação do parasitoide e dos parâmetros de dispersão das fases de ninfa e adulto de E. heros, 

e dos adultos de T. podisi. Além disso, avaliou-se o efeito de diferentes valores constantes de 

parasitismo de ovos sobre os variados tamanhos populacionais de percevejos assumidos, e o 

efeito do espaçamento de liberação de parasitoides de ovos com diferentes capacidades de 

dispersão diária sobre a eficiência na supressão da população de percevejos. As estratégias de 

liberação capazes de manter a população de E. heros abaixo do nível de controle, de acordo 

com o modelo computacional, foram aquelas que liberaram pelo menos 15.000 parasitoides 

fêmeas por hectare ao todo, seguindo a configuração de três a quatro liberações de 5.000 ou 

mais fêmeas de T. podisi por hectare. Recomenda-se a utilização do espaçamento de 25 metros 

entre pontos ou faixas de liberação. Os modos de liberação avaliados apresentaram eficiências 

semelhantes entre si para a maioria das estratégias estudadas. Espera-se que os resultados 

teóricos produzidos pelo modelo orientem futuros estudos em campo para o aprimoramento dos 

planos de liberação de T. podisi para o manejo do percevejo-marrom na soja.  

Palavras-chave: Parasitoide de ovos, Controle biológico, Modelo baseado em indivíduo, 

Autômato celular 
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ABSTRACT 

Computational model for determining the release strategy of Telenomus podisi 

Ashmead, 1893 (Hymenoptera: Scelionidae) for the control of Euschistus heros 

(Fabricius, 1974) (Heteroptera: Pentatomidae) 

Telenomus podisi is a quasi-gregarious egg parasitoid that has received significant 

attencion as a biological control agent for one of the most important soybean pests in Brazil, 

Euschistus heros. This parasitoid has been used in flood releases on approximately 20,000 

hectares of soybean in South America to manage stink bugs. However, there are still no 

conclusive studies in the literature that effectively establish strategies for the release of T. 

podisi. Among the avaiable tools capable of investigating these strategies are spatially 

structured individual based models (cellular automata). Although this approach may lead to the 

choice of a release plan that is more effective than the frequent empirical trial and error method, 

there are still few biological control programs employing tools that use computational 

algorithms of this nature to assist in the method of choosing the method of control. Therefore, 

the objective of this work was to develop a computational model employing cellular automata 

to investigate releasing strategies of T. podisi in soybean crops in order to optimize its use in 

the management of the stink bug E. heros. A computational model was developed using cellular 

automata in C programming language, assuming a two-dimensional grid (lattice) of 204 x 204 

cells corresponding to a soybean cultivation area. The biological dynamics of stink bugs and 

the egg parasitoid were programed. The following parameters of the T. podisi release strategies 

were investigated: release mode (in strips or at points along the area), number of releases (from 

1 to 4 releases over the soybean cycle), number of parasitoids per hectare per release (3,000, 

5,000, 7,000 and 10,000 adult females) and spacing between release points or strips (5, 10, 25 

and 50 meters). A sensitivity analysis of the parasitoid release parameters and the movement 

parameters of the nymph and adult phases of E. heros, and of the adults of T. podisi was 

performed. In addition, the effect of different constant percentages of egg parasitism on 

different population sizes of stink bugs was evaluated, and the effect of release spacing of egg 

parasitoids with different daily movement capacity on the efficiency in suppressing the stink 

bug population. The release strategies capable of keeping E. heros population below the control 

level, according to the computational model, were those that released a total of at least 15,000 

female parasitoids per hectare, following the configuration of three to four releases of 5,000 or 

more adult females of T. podisi per hectare. It is recommended to use the 25-meter spacing 

between release points or strips. The release modes evaluated had similar efficiency for most 

of the studied strategies. The theoretical results produced by the computational model are 

expected to guide future field studies for the improvement of T. podisi release plans for the 

management of E. heros in soybean. 

Keywords: Egg parasitoids, Biological control, Individual based model, Cellular automata 
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1. INTRODUÇÃO 

A cultura da soja [Glycine max (L.) Merrill] é afetada por diversos insetos-praga 

responsáveis por reduzir seu potencial produtivo e dificultar a obtenção de melhores 

rendimentos do grão (BORTOLOTTO et al., 2016). Dentre eles, os percevejos fitófagos da 

família Pentatomidae (Heteroptera) são considerados o grupo mais importante para a cultura no 

Brasil (PERES; CORRÊA-FERREIRA, 2004). Os percevejos atacam principalmente no 

período reprodutivo da soja, ocasião em que se alimentam diretamente das sementes, causando 

danos diretos ao produto e reduzindo sua qualidade para comercialização (BORTOLOTTO et 

al., 2015). Dentre as pragas mais importantes desta família, destaca-se Euschistus heros 

(Fabricius, 1974) (BORTOLOTTO et al., 2015), conhecido vulgarmente como percevejo-

marrom, considerado praga-chave da cultura. 

Euschistus heros era encontrado em baixas abundâncias no Centro-Oeste brasileiro no 

passado, adaptado às regiões de temperaturas mais elevadas (CIVIDANES, 1992; PANIZZI, 

2015). Atualmente, o percevejo é considerado um dos insetos mais abundantes na soja e em 

outras grandes culturas no Brasil, sendo encontrado desde as regiões de temperaturas amenas 

do estado do Rio Grande do Sul, até a região norte e nordeste com temperaturas mais elevadas, 

acompanhando a distribuição da cultura da soja (PANIZZI, 2015). Soares et al. (2018) 

recentemente constataram a existência de duas linhagens de E. heros, uma localizada ao norte 

e nordeste do país, e outra ao sul do Brasil e no Paraguai, que agora se misturam nas áreas de 

agricultura intensiva no Cerrado brasileiro, podendo estar compartilhando suas adaptações às 

diferentes condições ambientais e agrícolas das duas regiões. 

De modo geral, os adultos do percevejo-marrom iniciam a colonização da cultura da 

soja no fim da fase vegetativa e durante o florescimento, reproduzindo-se no período inicial de 

formação das vagens, aumentando a população do inseto durante esta fase da cultura 

(CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 1999). Inicialmente, os adultos ocupam as bordas da área 

de cultivo, direcionando-se para a região interna gradativamente à medida que se multiplicam 

na lavoura. 

A população de percevejos cresce até o final do período de enchimento de grãos, atinge 

seu máximo pico populacional, decresce a partir do período de maturação fisiológica da soja, 

dispersando-se para plantas hospedeiras alternativas e, posteriormente, para os nichos de 

quiescência onde permanece durante o inverno (CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 1999). 

Neste período, o percevejo-marrom permanece debaixo de folhas mortas no solo em estado de 

hibernação parcial, acumulando lipídios, o que permite sua sobrevivência durante a escassez de 
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alimento, aguardando condições favoráveis para iniciar sua reprodução (PANIZZI; NIVA, 

1994). 

Em cultivos agrícolas é comum o uso de inseticidas químicos como método de controle 

de E. heros, muitas vezes empregado de maneira abusiva, sem verificar se o nível de infestação 

na cultura exige algum controle da praga. Desta forma, apesar dos produtos químicos 

constituírem ainda importante ferramenta para a agricultura, seu uso desmedido pode trazer 

consequências indesejadas, como a rápida seleção de populações resistentes aos inseticidas 

utilizados, ressurgência da praga, mortalidade e redução da atuação dos agentes de controle 

biológico natural do percevejo, contaminação do meio ambiente e aumento no custo de 

produção da cultura (BUENO et al., 2021). Além disso, a crescente demanda da sociedade por 

alimentos livres de resíduos de agrotóxicos, produzidos de maneira mais sustentável e a 

conscientização sobre os malefícios do uso abusivo de agrotóxicos ao meio ambiente, 

contribuem para aumentar o interesse pela utilização de outras estratégias de manejo destes 

insetos-praga. 

Dentre os diversos agentes de controle biológico dos percevejos da família 

Pentatomidae, destacam-se os parasitoides de ovos como grupo mais importante de inimigos 

naturais (PACHECO; CORRÊA-FERREIRA, 2000). Deste grupo, a espécie mais relevante, 

atualmente, é Telenomus podisi Ashmead, 1893 (Hymenoptera: Scelionidae), que tem recebido 

significativa atenção em função do seu elevado potencial como agente de controle biológico de 

E. heros, sendo utilizado em liberações inundativas em aproximadamente 20.000 hectares de 

soja na América do Sul (SILVA et al., 2008; BUENO, V. H. P. et al., 2020).  

Telenomus podisi é um parasitoide de ovos que se encontra distribuído, no Brasil, 

desde o Centro-Oeste até o extremo sul brasileiro. O inseto é parasitoide de diversas espécies 

hospedeiras, incluindo herbívoros e predadores (QUEIROZ et al., 2017; MARGARÍA; 

LOIÁCONO; LANTERI, 2009; MEDEIROS et al., 1998; MOREIRA; BECKER, 1986),  o que 

evidencia sua adaptação a diferentes hospedeiros e condições climáticas (TORRES; 

PRATISSOLI; ZANUNCIO, 1997). Apesar de seu hábito polífago nos cultivos de soja, sua 

presença está fortemente associada à ocorrência do hospedeiro E. heros (PACHECO; 

CORRÊA-FERREIRA, 2000). 

O emprego de T. podisi como agente de controle biológico nos cultivos agrícolas 

fundamenta-se em conhecimentos detalhados da biologia e das relações ecológicas entre este 

parasitoide, seu hospedeiro e o ambiente (LAHIRI et al., 2017; NAKAMA; FOERSTER, 2001; 

PERES; CORRÊA-FERREIRA, 2004; ROCHA, 2016; SILVA et al., 2008; SILVA et al., 2018; 

YEARGAN, 1982). Baseado nestes conhecimentos, pode-se determinar a distribuição e as 
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quantidades adequadas de indivíduos a serem liberados na área de cultivo, de modo a formular 

estratégias viáveis e eficazes para a utilização do inimigo natural. Ainda não existem estudos 

conclusivos na literatura que estabeleçam efetivamente estratégias de liberação de T. podisi no 

controle biológico de E. heros. Contudo, recentemente, Bueno, A. F. et al. (2020) contribuíram 

para o avanço do conhecimento sobre a utilização em campo de T. podisi ao avaliar a eficiência 

de duas tecnologias de liberação e diferentes momentos de aplicação do parasitoide sobre a 

supressão de populações de campo de E. heros em relação ao controle por inseticidas químicos.  

Dentre as ferramentas capazes de investigar as estratégias de liberação de T. podisi 

estão os modelos computacionais. Assim como em diversas outras áreas do conhecimento, a 

modelagem se tornou importante ferramenta no estudo de sistemas ecológicos e na escolha das 

melhores estratégias de manejo do ponto de vista econômico e ambiental (GARCIA et al., 2018; 

JACKSON; TREBITZ; COTTINGHAM, 2000). Modelos podem ser compreendidos 

essencialmente como caricaturas de sistemas e, particularmente no âmbito biológico, levam em 

conta a essência estrutural do sistema alvo de estudo, visando a compreensão de sua dinâmica 

influenciada por parâmetros específicos (LIMA; FERREIRA; GODOY, 2009). O interesse no 

efeito da heterogeneidade espacial e temporal sobre a distribuição dos ataques de inimigos 

naturais tem aumentado, o que tem motivado o desenvolvimento de modelos de simulação 

baseados em indivíduos (PLOUVIER; WAJNBERG, 2018). 

Diferente dos modelos populacionais clássicos, que são descritos em termos de 

parâmetros estabelecidos para a população (como as taxas de natalidade e mortalidade), 

modelos baseados em indivíduo são estabelecidos a nível do indivíduo, de modo que o 

comportamento da população emerge das interações entre os indivíduos autônomos e seu 

ambiente abiótico (DEANGELIS; GRIMM, 2014). Este tipo de modelo simula populações ou 

sistemas de populações como uma composição individual de organismos discretos, em que cada 

indivíduo tem um conjunto de variáveis ou atributos e comportamentos (DEANGELIS; 

GRIMM, 2014). Valoriza-se, desta forma, as características individuais, as interações entre 

indivíduos e do indivíduo com o ambiente, de maneira que o conjunto destas relações 

representem e caracterizem a população. Busca-se considerar a variabilidade das características 

individuais entre os insetos, algumas vezes cruciais para a dinâmica e evolução do ecossistema, 

permitindo uma representação mais realística da população (GARCIA et al., 2018; 

JORGENSEN; CHON, 2009). 

Dentre os modelos baseados em indivíduos destacam-se os autômatos celulares, 

sistemas discretos e dinâmicos em que o espaço é representado como um grid de células que 

assume diferentes estados ao longo dos passos de tempo (GARCIA; GODOY, 2016). O estado 
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das células é atualizado em passos de tempo discreto de acordo com as regras locais de 

evolução, que são função do estado da própria célula e de sua vizinhança (JORGENSEN; 

CHON, 2009). As regras que regem o estado das células podem representar processos 

estocásticos ou determinísticos (GARCIA; GODOY, 2016), dependendo do modo como são 

implementadas no modelo. Segundo Ross (2014), a maioria dos processos de dinâmica 

populacional, se não todos, são estocásticos, ou seja, sujeitos a resultados caracterizados por 

probabilidade de ocorrência. Os indivíduos normalmente apresentam uma chance de morrer ou 

gerar outro indivíduo e dificilmente têm um tempo predestinado de reprodução ou morte. 

Assim, atribuir estocasticidade aos modelos é importante por conseguir representar, de certa 

forma, a aleatoriedade característica de sistemas biológicos. 

Segundo Garcia et al. (2016), a natureza discreta dos modelos de autômato celular 

permite representar a presença ou ausência de diferentes estágios do inseto-praga em uma 

posição específica do lattice. A representação se dá por meio de variáveis binárias cujo estado 

pode variar ao longo do tempo através de regras estocásticas simples, que objetivam descrever 

o ciclo de vida do inseto (GARCIA et al., 2016). Adicionalmente, a combinação entre o 

autômato celular e um modelo baseado em indivíduo pode fornecer um estudo realístico de 

movimento (GARCIA et al., 2016), uma vez que o primeiro prima pela conformação espacial 

das variáveis através de regras de transições, enquanto os modelos baseados em indivíduo 

enfatizam a variabilidade das características individuais (JORGENSEN; CHON, 2009). Ambas 

as abordagens são habitualmente utilizadas na expressão de processos ecológicos em muitos 

sentidos, especialmente elucidando os processos locais de um domínio espacial de maneira 

explícita, e as dinâmicas complexas que residem nas relações entre indivíduo e população 

(JORGENSEN; CHON, 2009).  

Dada a facilidade de implementação e a capacidade de simular padrões espaciais, os 

autômatos celulares têm sido amplamente aplicados a problemas ecológicos relacionados a 

processos espaciais em paisagens agrícolas, com ênfase em espécies de pragas polífagas, tais 

como Diabrotica speciosa (Germar, 1824) (Coleoptera: Chrysomelidae) e Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae). Nesse sentido, Garcia et al. (2014) 

desenvolveram um modelo de autômato celular para analisar os efeitos da manipulação do 

habitat no crescimento e dispersão populacional de D. speciosa, a partir da alternação de 

padrões de mosaicos de uma paisagem agrícola. Malaquias et al. (2017) utilizaram o modelo 

espacial para entender o efeito de diferentes taxas de movimentação larval, afetadas por custo 

adaptativo associado com a resistência de S. frugiperda às culturas transgênicas, na distribuição 

espacial de sua população. Garcia et al. (2018) desenvolveram um modelo computacional capaz 



17 
 

de representar as dinâmicas espaço-temporais de S. frugiperda em paisagens agrícolas 

compostas por áreas de cultivo Bt e não-Bt (refúgio). Assim, foi possível otimizar a distribuição 

das áreas de refúgio de modo a favorecer o desenvolvimento de populações de S. frugiperda 

heterozigotas e homozigotas recessivas, em detrimento das homozigotas dominantes para o 

gene de resistência ao Bt. 

O processo de determinação das estratégias de liberação de parasitoides para supressão 

da praga pode ser bastante demorado e custoso, por ser frequentemente realizado por tentativa 

e erro, investigando-se diferentes quantidades de parasitoides a serem liberados, o número de 

liberações necessárias e o momento ideal para realizar o manejo. Além disso, é essencial 

determinar a forma de liberação, além de serem necessárias repetições destes estudos em safras 

e propriedades diferentes a fim de melhorar a precisão experimental (BUENO, A. F. et al., 

2020; POMARI et al., 2013). Modelos computacionais como o desenvolvido neste trabalho 

podem auxiliar no direcionamento dos estudos de liberação de parasitoides em campo, 

indicando quais as estratégias mais promissoras a serem testadas com base nos resultados 

teóricos obtidos, reduzindo o esforço experimental e financeiro e acelerando o processo de 

desenvolvimento e implementação da ferramenta de controle pelos produtores (PLOUVIER; 

WAJNBERG, 2018). 

O desenvolvimento de um modelo computacional para avaliar diferentes estratégias 

de liberação de parasitoides neste sistema pode orientar novas pesquisas à campo para 

implementação das estratégias de liberação de T. posidi. Espera-se, ainda, contribuir para uma 

maior eficiência na utilização deste parasitoide como agente de controle biológico de E. heros 

nos cultivos de soja do país. Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo 

computacional empregando autômatos celulares para investigar estratégias de liberação de T. 

podisi em cultivos de soja de modo a otimizar sua utilização na supressão da população do 

percevejo E. heros. 

  



18 

  



19 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Modelagem computacional 

Foi desenvolvido um modelo computacional utilizando autômatos celulares 

empregando a linguagem de programação C.  Para tanto, criou-se um grid bidimensional 

(lattice) de 204 x 204 células correspondente a uma área de cultivo de soja, tamanho necessário 

para evitar que os insetos atingissem as bordas do lattice durante as simulações. Considerou-se 

quatro linhas e colunas (i = {1, 2, 203, 204} e j = {1, 2, 203, 204}) como bordas fixas durante 

toda a simulação, resultando em uma área disponível para a ocupação dos insetos de 200 x 200 

células, representando 4ha de cultivo. Cada célula corresponde a um metro quadrado contendo 

aproximadamente 30 plantas de soja, considerando um espaçamento de 0,5 m entre linhas e 6,7 

cm entre plantas dentro da linha, totalizando 300.000 plantas por hectare, quantidade 

regularmente utilizada em campos agrícolas brasileiros. Cada célula pode estar ocupada por 

múltiplos estágios de vida do inseto simultaneamente e cada passo de tempo corresponde a um 

dia. Assumiu-se que o estudo da dinâmica entre as populações de percevejo e do parasitoide se 

deu entre o fim do período vegetativo, quando há a colonização da área por E. heros, até a 

maturação da cultura, correspondendo à um período de aproximadamente 90 dias. Assim, cada 

simulação apresentou 90 passos de tempo (t), cada passo equivalendo a um dia. A dinâmica de 

desenvolvimento da cultura não foi representada no modelo, assumindo-se que as plantas de 

soja estavam na fase adequada para receber populações de E. heros e disponibilizar alimento 

de forma ilimitada ao longo de toda a simulação. 

 

2.1.1. Dinâmica populacional de Euschistus heros  

Foram representadas as fases de desenvolvimento de ovo, ninfa e adulto de Euschistus 

heros separadamente no modelo. Nas fases de ninfa e adulta foram simuladas apenas as 

populações de fêmeas, por serem as responsáveis pela produção de prole. A cada passo de 

tempo adultos e ninfas tiveram valores probabilísticos determinantes de morte segundo a 

equação proposta por Garcia et al. (2014): 

𝑀(𝑒) = 1 − √𝑣𝑒
𝑑

     (1) 

onde M(e) é a probabilidade diária de morte do estágio de desenvolvimento (e), d é a duração 

do estágio de desenvolvimento e ve é sua viabilidade (Tabela 1). A mortalidade dos adultos foi 
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definida com base na viabilidade dos indivíduos até o fim do seu período fértil. Posteriormente, 

as ninfas a partir do segundo instar (acima de cinco dias de idade) e os adultos são capazes de 

se mover dentro de um raio de 3 metros ou permanecer parados. A movimentação foi 

estabelecida segundo probabilidades estabelecidas pela distribuição binomial negativa, com 

valores dos expoentes de agregação ninfal (kn) e de adultos (ka) iguais a 2,9171 e 3,1001, 

respectivamente, segundo estudo realizado por Souza et al. (2018). Assumiu-se o valor da 

dispersão média diária estimada pela distribuição binomial negativa como 0,5 para ambos os 

estágios de desenvolvimento, visto que pentatomídeos pouco se deslocam quando encontram 

alimento (PANIZZI et al., 1980; SOUZA et al., 2013). Cada indivíduo pode se movimentar 

para qualquer célula vizinha, desde que haja disponibilidade de espaço e capacidade suporte K 

para o respectivo estágio de desenvolvimento. A capacidade suporte do sistema foi representada 

pelo número máximo de massas de ovos, de adultos e ninfas capazes de ocupar uma mesma 

planta, de modo que, quando atingida, não era possível a entrada de novos indivíduos do 

respectivo estágio de desenvolvimento até que fosse liberado espaço. As capacidades suporte 

de ninfas (Kn = 500) e adultos (Ka = 300) de percevejos foram definidas a partir da quantidade 

de ovos totais comportada por uma célula do lattice e de testes preliminares, a fim de definir 

valores máximos para não limitar o crescimento populacional de percevejos mínimos o bastante 

para reduzir o esforço computacional do modelo. 

Após a movimentação, cada fêmea sexualmente madura (idade igual ou superior a 13 

dias após emergência) tem uma probabilidade diária de 70% de ovipositar na vizinhança de 

Moore de 3x3 células, a cada passo de tempo, ovipositando uma massa de 11 ovos 

(POSSEBOM et al., 2020). Cada célula do lattice poderia comportar até 60 massas de ovos 

(Ko), o equivalente a duas massas por planta. Foi assumido um período fértil para as fêmeas de 

24 dias (AZAMBUJA; DEGRANDE; PEREIRA, 2013; MICHEREFF et al., 2019), de modo 

que, após esta idade as fêmeas não mais ovipositam e, por isso, são retiradas do sistema. Desta 

forma, a longevidade máxima atribuída às fêmeas de E. heros dura 36 passos de tempo (dias) 

após sua emergência. Com isso, cada fêmea pode ovipositar em média 13 massas de ovos 

totalizando 143 ovos, aproximando-se das quantidades médias observadas durante o estudo da 

biologia do percevejo realizado por Possebom (2020). 

Todos os ovos de uma mesma postura apresentam a mesma idade. Assumiu-se um 

período embrionário de 5 dias, quando eram eliminados os ovos inviáveis (aproximadamente 

37,10%) e aqueles que dariam origem a indivíduos machos, a partir da razão sexual de 0,50 

(AZAMBUJA; DEGRANDE; PEREIRA, 2013; MENDOZA; ROCHA; PARRA, 2016; 
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MICHEREFF et al., 2019). Dos ovos restantes eclodem as ninfas, que ao atingirem 30 dias após 

a eclosão dão origem aos adultos, reiniciando o ciclo de desenvolvimento do percevejo. 

 

Tabela 1. Valores dos parâmetros utilizados no modelo, e suas respectivas referências na literatura. 

Parâmetros Valor Referência1 

Telenomus podisi 
 

 

 Viabilidade do período fértil 23,33% 9 

 Viabilidade da fase imatura 82,42% 9 

 Duração da fase imatura 14,7 dias 9 

 Período fértil 25 dias - 

 Longevidade máxima 26 dias 9 

 Razão sexual 0,7 2 

 Curva de oviposição Equação (2) 8 

 Raio de dispersão e forrageamento 8 metros 7 

Euschistus heros   

 Viabilidade do período fértil 70,00% 6 

 Viabilidade das ninfas 65,28% 1 e 6 

 Viabilidade de ovos 62,90% 1 e 5 

 Duração da fase ninfal 30 dias 3 e 6 

 Duração do período embrionário 5 dias 5 

 Idade de início da dispersão de ninfas 5 dias 3 

 Maturidade sexual 12 dias 1, 5 e 6 

 Período fértil 24 dias 1 e 5 

 Longevidade máxima 36 dias - 

 Razão sexual 0,5 4 

 Probabilidade de oviposição 70,00% 6 

 Número total médio de massas de ovos por fêmea 12,7 massas 6 

 Número total médio de ovos por fêmea 141,3 ovos 6 

 Número médio de ovos por massa de ovos 11 ovos 6 

 Expoente de agregação de ninfas kn 2,9171 10 

 Expoente de agregação de adultos ka 3,1001 10 

 Dispersão média diária de ninfas e adultos 0,5m - 
1 1 – Azambuja et al. (2013); 2 – Castellanos et al. (2019); 3 – Costa et al. (1998); 4 – Mendonza et al. (2016); 5 – Michereff 

et al. (2019); 6 – Possebom et al. (2020); 7 – Ramos (2020); 8 – Rocha (2016); 9 – Silva et al. (2018); 10 – Souza et al. (2018). 

 

2.1.2. Dinâmica populacional de Telenomus podisi 

A dinâmica populacional de T. podisi foi investigada considerando duas fases de vida, imatura 

(estágios de ovo, larva e pupa) e adulta, sendo considerado apenas as fêmeas no modelo. A cada 

passo de tempo os adultos e imaturos tinham probabilidades de morrer determinadas pela 

Equação (1), de acordo com suas respectivas viabilidades. A viabilidade dos adultos foi definida 

com base no estudo realizado por Silva et al. (2018) relativo ao período fértil assumido no 

modelo. Apenas os adultos eram capazes de se movimentar, visto que a fase imatura do 

parasitoide se passa no interior dos ovos de seu hospedeiro. A mecânica de movimentação das 



22 

fêmeas de T. podisi no modelo está diretamente associada ao forrageio de ovos de percevejos 

para parasitar. Desta forma, assumiu-se que as fêmeas são capazes de direcionar sua 

movimentação para células contendo ovos de E. heros disponíveis, considerando um raio de 

dispersão máximo do parasitoide de oito metros, definido com base no estudo realizado por 

Ramos (2020). Assim, em cada passo de tempo, cada fêmea procura em um raio de oito metros 

ao redor de sua posição atual, uma célula com ovos não parasitados de percevejo para onde 

possam se mover e ovipositar, caso esta célula tenha espaço disponível para o parasitoide (com 

capacidade suporte Kt disponível de parasitoides adultos). Quando não encontradas células com 

ovos de E. heros dentro do raio de dispersão diário, as fêmeas se movem aleatoriamente para 

uma das células deste raio. A capacidade suporte de adultos de T. podisi (Kt = 550) foi definida 

a partir da quantidade total de imaturos do parasitoide comportada por uma célula do lattice, 

equivalente à capacidade suporte de ovos de percevejos, e de testes preliminares, seguindo o 

mesmo critério daquele utilizado para os percevejos. 

Assumiu-se que as fêmeas só começam a ovipositar no segundo dia após sua 

emergência. Depois de sua movimentação, cada fêmea pode parasitar um número limitado de 

ovos de percevejo por dia em um raio de 1 metro de sua posição, em função da idade do adulto, 

segundo a equação estimada de Rocha (2016): 

{
𝜃(𝑖) = 13,62737 + 𝑒(−0,10221𝑖),   se  𝑖 ≤ 25;

𝜃(𝑖) = 0,   se 𝑖 > 25.
                   (2) 

onde θ(i) é o número de ovos que o parasitoide pode colocar neste passo de tempo e i é sua 

idade atual menos um. Cada fêmea produz apenas um ovo por ovo do hospedeiro. Assumiu-se 

um período fértil de 25 dias, visto que o número de ovos diários colocados por cada fêmea após 

este período é inferior a 1, segundo a equação estimada. Quando atingida idade superior ao 

período fértil, as fêmeas de T. podisi são retiradas do modelo. Considerou-se que todos os ovos 

de E. heros parasitados são inviabilizados, mesmo que a fase imatura do parasitoide não 

complete seu desenvolvimento. 

A idade de cada indivíduo imaturo de T. podisi de uma mesma massa de ovos 

parasitados corresponde à média das idades dos imaturos desta massa de ovos. Quando os 

imaturos atingem a idade de 14 passos de tempo (dias), os machos são eliminados segundo a 

razão sexual de 0,7 (CASTELLANOS et al., 2019) e as fêmeas emergem. 
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2.2. Simulações 

2.2.1. Estratégias de liberação de Telenomus podisi 

Esta simulação teve por objetivo avaliar a eficiência de diferentes estratégias de 

liberação de T. podisi na supressão da população de E. heros. As estratégias variaram segundo 

quatro parâmetros: modo de liberação (em faixas, simulando a liberação por drones, e em 

pontos), número de liberações ao longo dos passos de tempo (1, 2, 3 ou 4 liberações), número 

de parasitoides fêmeas por liberação (3.000, 5.000, 7.000 e 10.000 por hectare) e o 

espaçamento entre faixas ou pontos de liberação (5, 10, 25 e 50 metros, correspondendo a 20, 

10, 4 e 2 faixas por hectare ou 400, 100, 16 e 4 pontos por hectare, respectivamente) (Figura 

1A). Os valores dos parâmetros de liberação testados foram estabelecidos com base na 

especificação de referência para utilização do T. podisi (BRASIL, 2019), que recomenda a 

realização de três liberações de 6.500 adultos (machos e fêmeas) por hectare, em intervalos de 

7 dias, distribuídos em 32 pontos equidistantes (espaçamento entre pontos de aproximadamente 

18 metros). Além disso, levou-se em consideração informações interpessoais obtidas de 

profissionais e produtores que implementam e utilizam o parasitoide em campo. As liberações 

do parasitoide foram configuradas com base na área de 100 x 100 células centrais do lattice 

(representando um hectare de cultivo), de modo a sobrepor a área de ocupação dos percevejos 

(Figura 1B). Assim, foram simulados 2 x 4 x 4 x 4 = 128 diferentes estratégias de liberação de 

T. podisi, além da testemunha (sem liberação), sendo realizadas 15 repetições para cada cenário. 

O grid de células foi colonizado por adultos do percevejo de forma aleatória nas 80 x 

80 células centrais (Figura 1B), no início da simulação. Realizou-se a liberação de 8.000 fêmeas 

com idades entre 1 e 13 dias (idade em que atinge a maturidade sexual e inicia a oviposição) ao 

longo dos 10 primeiros passos de tempo (800 adultos liberados por passo de tempo), simulando 

a entrada de percevejos no lattice. Esta configuração de colonização do lattice foi estabelecida 

com base em testes previamente realizados, a fim de estabelecer significativa infestação de 

pragas e disponibilizar ovos ao longo de toda a simulação. Os parasitoides eram liberados no 

quinto dias após a colonização por E. heros, e as demais liberações, quando realizadas, ocorriam 

em intervalos de sete dias após a liberação anterior (BRASIL, 2019). 
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Figura 1. A – Configuração espacial dos pontos e faixas de liberação de Telenomus podisi em função do 

espaçamento entre pontos e faixas definido segundo as estratégias de liberação. B – Representação bidimensional 

do lattice (e sua borda em preto), da área de liberação de Euschistus heros para colonização do lattice no tempo 0, 

e da área virtual de liberação de T. podisi (dentro da qual os pontos ou faixas de liberação foram distribuídos, 

segundo as configurações ilustradas em A). 

 

Realizou-se as simulações assumindo duas configurações da dinâmica biológica de T. 

podisi: considerando o desenvolvimento das proles do parasitoide e a emergência de seus 

adultos, enquanto a segunda configuração considerava que a prole dos parasitoides eram 

eliminadas ao emergirem. Esta segunda configuração tem por objetivo conferir uma avaliação 

exclusivamente dos parasitoides liberados sob diferentes estratégias, assemelhando-se ao 

controle por inseticidas químicos, visto que a primeira configuração não permite uma clara 

avaliação do efeito das estratégias de liberação devido ao aumento expressivo de parasitoides. 

 

2.2.2. Sensibilidade do modelo 

A análise de sensibilidade teve por objetivo investigar a importância de cada parâmetro 

de liberação de T. podisi sobre a eficiência de supressão da população de E. heros, de acordo 

com o modelo desenvolvido. Para isso, fixou-se os valores de três dos quatro parâmetros de 

liberação (de acordo com os seguintes valores: modo de liberação em faixas, duas liberações, 

7.000 parasitoides por liberação e espaçamento de 25 metros entre faixas, arbitrariamente 

definido) e variou-se o valor do parâmetro remanente, e avaliou-se a variação da população de 

E. heros ao longo dos passos de tempo. Foram produzidas 15 repetições. Para o parâmetro modo 

de liberação, comparou-se a liberação em faixas com a liberação em pontos, enquanto os 

demais parâmetros foram mantidos fixos de acordo com o cenário base escolhido. Para o 

parâmetro número de liberações, comparou-se as respostas do modelo quando realizadas 1 e 4 

liberações. Para número de parasitoides por liberação, comparou-se a liberação de 3.000 

parasitoides em relação à 10.000 parasitoides, e para o espaçamento entre faixas, comparou-se 
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o espaçamento de 5 metros com o de 50 metros, sempre considerando os demais parâmetros do 

cenário base. A colonização do lattice por percevejos foi configurada como descrito no tópico 

2.2.1, levando-se em conta a estrutura dinâmica dos parasitoides em que a prole é eliminada na 

emergência dos adultos. 

Além disso, avaliou-se a sensibilidade do modelo à variação da capacidade de 

dispersão das fases adulta e imatura de E. heros e dos adultos de T. podisi sobre a população 

de percevejos ao longo dos passos de tempo. Variou-se o valor da dispersão média diária dos 

imaturos e adultos de E. heros entre 0,25 e 1,0 metros, e o valor do raio de dispersão de T. 

podisi entre 4 e 16 metros. A configuração base de liberação de parasitoides foi a mesma que 

descrita anteriormente, assim como a colonização do lattice e a configuração da dinâmica dos 

parasitoides. Como foram simuladas maiores dispersões para ambas as espécies, assumiu-se 

um lattice de 254 x 254 células para evitar que os insetos atingissem as bordas. Foram 

produzidas 15 repetições. 

 

2.2.3. Níveis de parasitismo e de infestação de Euschistus heros 

Buscou-se entender quais os níveis mínimos de parasitismo de ovos de percevejos 

seriam necessários para manter populações de E. heros abaixo do nível de controle durante toda 

a simulação, considerando diferentes níveis de infestação inicial de percevejos. Para isso, 

retirou-se a dinâmica biológica de T. podisi para estas simulações e assumiu-se probabilidades 

constantes de parasitismo dos ovos de E. heros, de modo que, a cada passo de tempo, cada ovo 

tivesse a probabilidade diária P de ser inviabilizado por inimigo natural, definida com base na 

Equação 1, em que d = 4 dias (visto que no quinto dia as ninfas eclodem) e μe = 1 –parasitismo 

ao longo de toda a fase de ovo. As porcentagens consideradas foram 0%, 20%, 40% e 80%, e 

os níveis de infestação iniciais de E. heros foram 4.000, 6.000 e 8.000 fêmeas adultas entre 1 e 

13 dias de idade, liberadas ao longo dos 10 primeiros passos de tempo nas 80 x 80 células 

centrais. A configuração do grid de células foi de 204 x 204 células, sendo quatro linhas e 

colunas (i = {1, 2, 203, 204} e j = {1, 2, 203, 204}) consideradas como bordas fixas durante 

toda a simulação. 
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2.2.4. Capacidade de dispersão do parasitoide e espaçamento de liberação 

Objetivou-se neste estudo analisar o efeito da variação no espaçamento entre pontos 

de liberação de parasitoides de ovos com diferentes capacidades de dispersão sobre a eficiência 

de supressão da população de percevejos. Assim, os espaçamentos ideais para as diferentes 

capacidades de dispersão dos parasitoides identificados a partir das simulações do modelo, 

foram comparados com as estimativas da metodologia tradicional, que define o número de 

pontos por hectare e o espaçamento entre pontos a partir da razão entre a área de controle e a 

área de dispersão média do parasitoide (POMARI-FERNANDES et al., 2018). A configuração 

base de liberação assumida foram duas liberações em pontos e 7.000 parasitoides por liberação 

por hectare. Os espaçamentos entre pontos testados foram 5, 10, 25, 50 e 100 metros, e as 

capacidades de dispersão de parasitoides analisados foram 4, 8 e 16 metros. O grid foi 

configurado com 304 x 304 células, sendo quatro linhas e colunas (i = {1, 2, 303, 304} e j = {1, 

2, 303, 304}) consideradas como bordas fixas durante toda a simulação. A colonização por 

percevejos foi realizada aleatoriamente nas 180 x 180 células centrais por 25.920 fêmeas adultas 

com idades entre 1 e 13 dias ao longo dos 10 primeiros passos de tempo (2.592 adultos liberados 

por passo de tempo), mesma proporção de adultos por células considerada nas simulações 

anteriores (1,25 adultos por célula no total). Os parasitoides foram liberados em relação a área 

de 200 x 200 células centrais (4ha). As mudanças no tamanho do lattice foram realizadas a fim 

de permitir avaliar o espaçamento de 100 metros entre pontos. Foram realizadas 15 repetições 

para cada combinação dos fatores capacidade média de dispersão (três níveis) e espaçamento 

entre pontos (cinco níveis). 

 

2.3. Análise dos dados 

Foram produzidos dados do número total de ovos, ninfas e adultos de E. heros, e da 

fase imatura e de adultos de T. podisi, ao longo dos 90 passos de tempo de cada simulação. As 

avaliações e análises foram realizadas com base na contagem de percevejos iguais ou maiores 

que 0,5cm por célula da área de liberação dos parasitoides de ovos (100 x 100 células centrais, 

exceto para as simulações do tópico 2.2.4, que foram das 200 x 200 células centrais), para 

observar as estratégias de liberação e simulações que contribuíram para manter a população de 

percevejos abaixo do nível de controle estabelecido para a cultura, de 2 percevejos (≥ 0,5cm ou 

a partir do terceiro instar) por metro linear (BUENO et al., 2015), equivalente a 2 percevejos 

fêmeas (ninfas ≥ 20 dias de idade e adultos) por célula do modelo (m²).  
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Foi utilizada a técnica de agrupamento hierárquico para identificar similaridades entre 

as 128 estratégias de liberação de T. podisi mais a testemunha, com base nos dados 

estandartizados da média do número de percevejos (≥ 0,5cm) por célula de cada estratégia no 

último passo de tempo. A matriz de dissimilaridade foi calculada pelo método euclidiano, e o 

agrupamento aglomerativo hierárquico foi realizado pelo método de mínima variância de Ward 

(1963), que apresentou maior valor de coeficiente aglomerativo (valores mais próximos de um 

indicam forte estrutura de agrupamento). 

Para as simulações do tópico 2.2.3, foi realizado uma análise de variância da interação 

entre os dois fatores estudados. Posteriormente, realizou-se regressões lineares para descrever 

as relações entre a porcentagem de ovos parasitados e o número de percevejos (≥ 0,5cm) por 

célula no último passo de tempo para cada nível de infestação inicial de E. heros.  

O efeito das diferentes capacidades de dispersão de T. podisi sobre o número de 

percevejos (≥ 0,5cm) por célula no último passo de tempo para cada espaçamento de liberação 

(tópico 2.2.4) foi avaliado por análise de variância (ANOVA), quando respeitados os 

pressupostos de normalidade e homoscedasticidade dos resíduos, analisados pelos testes de 

Shapiro-Wilk (SHAPIRO; WILK, 1965) e de Bartlett (BARTLETT, 1937), respectivamente. 

Quando necessário, realizou-se a transformação dos dados pelo logaritmo neperiano para 

adequação dos dados aos pressupostos da ANOVA. Utilizou-se o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis (KRUSKAL; WALLIS, 1952) para os dados não normais. Quando detectado 

efeito significativo dos fatores analisados, as médias foram comparas pelo teste de Tukey ou 

pelo teste não paramétrico de Wilcoxon pareado (WILCOXON, 1945; MANN; WHITNEY, 

1947). Todas as análises foram realizadas utilizando o software R (2021). 
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3. RESULTADOS 

3.1. Estratégias de liberação 

Quando não realizado o manejo dos percevejos, observou-se que a população cresce 

exponencialmente até o fim da simulação, quando atinge uma média (± erro padrão) de 50,97 

(± 1,26) percevejos (≥ 0,5cm) por célula ou metro quadrado (Figura 2A), cerca de 25,5 vezes 

acima do nível de controle estabelecido para a cultura, ultrapassado no 33º passo de tempo. As 

populações de ovos, ninfas e adultos de Euschistus heros apresentam ciclicidade resultante da 

dinâmica biológica destes estágios, em que os picos populacionais de ovos precedem os picos 

de ninfas à medida que eclodem, e os de adultos ao emergirem, que por sua vez ovipositam 

formando um novo pico de ovos superior ao anterior, reiniciando o ciclo (Figura 2B). Nota-se 

que, neste modelo, todas as fases de desenvolvimento podem ocorrer simultaneamente no 

mesmo passo de tempo. A maior população média (± erro padrão) alcançada pelos estágios de 

desenvolvimento do percevejo ao longo das simulações foi de 2.598.382,60 (± 7.819,20) de 

ovos, 2.616.038,20 (± 7.087,36) de ninfas e 101.529,70 (± 291,90) de adultos, nos passos de 

tempo 78, 89 e 66, respectivamente.  

 

 

Figura 2. Número médio de percevejos (≥ 0,5cm) por célula das 100 x 100 células centrais do lattice (A), e 

população total média de ovos, ninfas e adultos (B) de Euschistus heros ao longo de 90 passos de tempo (dias) na 

cultura da soja quando não realizada liberação de Telenomus podisi. Linha tracejada na figura da esquerda indica 

o nível de controle do percevejo definido para a cultura. 

 

Todas as estratégias de liberação de T. podisi realizadas contribuíram para a redução 

da população de percevejos abaixo do nível de controle ao final do cultivo de soja, quando 

considerado que a prole dos parasitoides liberados poderiam emergir para também atuar na 

supressão da população de percevejos (Figuras 3 e 4). Contudo, quando realizada apenas uma 

liberação de 3.000 parasitoides, a população de percevejos ainda ultrapassa o nível de controle 
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durante o ciclo da cultura para todos os espaçamentos de liberação, tanto em pontos (Figura 3) 

quanto em faixas (Figura 4), assim como quanto liberados 5.000 parasitoides no espaçamento 

de 50m entre pontos ou faixas. Não é possível identificar diferenças relevantes entre as 

estratégias com duas ou mais liberações de parasitoides ao longo do ciclo da cultura. Nota-se 

que, de modo geral, a liberação de 3.000 parasitoides por hectare não eliminou imediatamente 

a população de percevejos como observado para os demais números de parasitoides liberados, 

e apresentou menor eficiência quando liberados utilizando o espaçamento de 50m, assim como 

a liberação de 5.000 parasitoides quando realizada em pontos em comparação aos demais 

espaçamentos (Figura 3). 

 

 

Figura 3. População de Euschistus heros (≥ 0,5cm) por célula ao longo dos 90 passos de tempo em função das 

estratégias de liberação de Telenomus podisi, para o modo de liberação em pontos, considerando o parasitismo da 

prole dos parasitoides liberados. Parâmetros de liberação representados: espaçamento entre pontos (valores 

indicados na parte superior), número de liberações (linhas, valores indicados no canto direito) e número de 

parasitoides por hectare (cores indicadas na legenda). Linha pontilhada indica o nível de controle (2 percevejos 

fêmeas ≥ 0,5cm por m²) estabelecido para a cultura da soja. 

 

Considerando-se apenas a ação dos parasitoides liberados, em que a prole não emerge, 

é possível observar diferenças evidentes entre as diferentes estratégias de liberação, 

especialmente quanto ao número de liberações (Figuras 5 e 6). Nota-se que apenas quando 

realizadas três ou quatro liberações ao longo do ciclo da soja foi possível observar estratégias 
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que impediram o crescimento da população de percevejos acima do nível de controle, exceto 

para 3.000 parasitoides por hectare por liberação. A utilização de 5.000 parasitoides por hectare 

por liberação em pontos com o espaçamento de 50m permitiu o crescimento populacional de 

percevejos acima do nível de controle, mesmo quando realizadas quatro liberações (Figura 5), 

o que não foi observado para liberação em faixas, em que a realização de três liberações de 

5.000 parasitoides para o mesmo espaçamento já foi suficiente para controlar a população de 

E. heros (Figura 6). 

 

 

Figura 4. População de Euschistus heros (≥ 0,5cm) por célula ao longo dos 90 passos de tempo em função das 

estratégias de liberação de Telenomus podisi, para o modo de liberação em faixas, considerando o parasitismo da 

prole dos parasitoides liberados. Parâmetros de liberação representados: espaçamento entre faixas (valores 

indicados na parte superior), número de liberações (linhas, valores indicados no canto direito) e número de 

parasitoides por hectare (cores indicadas na legenda). Linha pontilhada indica o nível de controle (2 percevejos 

fêmeas ≥ 0,5cm por m²) estabelecido para a cultura da soja. 

 

De acordo com o dendrograma da análise de agrupamento aglomerativo hierárquico 

(Figura 7), foi possível identificar seis grandes grupos considerando a altura 2. O primeiro grupo 

mais à esquerda corresponde à testemunha. Os dois grupos seguintes pouco se distanciaram da 

testemunha em relação aos demais grupos. Estes dois grupos correspondem às estratégias de 

liberação que resultaram nas maiores médias do número de percevejos (≥ 0,5cm) por célula no 

final das simulações (Figura 7, linha A). Os três grupos da esquerda para a direita, além da 
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testemunha, que também são os que apresentaram menores capacidades de supressão da 

população de percevejos, são majoritariamente compostos por estratégias que apresentam 

apenas uma liberação de parasitoides ao longo de toda a simulação. O melhor grupo, por sua 

vez, que está indicado pelo retângulo vermelho na Figura 7, é composto pelas melhores 

estratégias de liberação de T. podisi a serem utilizadas no manejo do percevejo-marrom da soja, 

e que mantiveram a população da praga abaixo do nível de controle. Nota-se que estas melhores 

estratégias correspondem às maiores quantidades de parasitoides totais liberados (Figura 7, 

linha B), referentes às estratégias com três e quatro liberações a partir de 5.000 parasitoides por 

liberação. Não é possível identificar um padrão claro de agrupamento das estratégias quanto ao 

espaçamento e ao modo de liberação dos parasitoides (Figura 7, linhas E e F, respectivamente), 

como observado para os demais fatores. 

 

 

Figura 5. População de Euschistus heros (≥ 0,5cm) por célula ao longo dos 90 passos de tempo em função das 

estratégias de liberação de Telenomus podisi, para o modo de liberação em pontos, considerando apenas o 

parasitismo realizado pelas fêmeas liberadas (as proles dos parasitoides foram eliminada ao emergirem). 

Parâmetros de liberação representados: espaçamento entre pontos (valores indicados na parte superior), número 

de liberações (linhas, valores indicados no canto direito) e número de parasitoides por hectare (cores indicadas na 

legenda). Linha pontilhada indica o nível de controle (2 percevejos fêmeas ≥ 0,5cm por m²) estabelecido para a 

cultura da soja. 
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Percebe-se que existe uma tendência assintótica de redução da quantidade de 

percevejos (≥ 0,5cm) por célula do último passo de tempo das simulações à medida que se 

aumenta a quantidade total de parasitoides liberados de acordo com suas estratégias de liberação 

(Figura 8). Com isso, verifica-se que liberações de 20.000 ou 40.0000 parasitoides totais não 

diferem entre si quanto à eficiência de supressão da população de E. heros, para as condições 

de colonização da praga consideradas no modelo, apesar da primeira estratégia ser mais 

vantajosa financeiramente. Além disso, é possível observar que os espaçamentos de 5, 10 e 25m 

entre pontos ou faixas apresentam eficiências muito semelhantes entre si, em comparação ao 

espaçamento de 50m para a maioria das estratégias avaliadas (médias e erros padrões estão 

representados na tabela do Anexo A). Vale ressaltar que estratégias diferentes com quantidades 

totais de parasitoides liberados semelhantes apresentam diferenças significativas na capacidade 

de suprimir a população do percevejo-marrom da soja, evidenciando a importância dos outros 

fatores de liberação que compõem a estratégia, como número de liberações e espaçamento entre 

pontos ou faixas. 

 

 

Figura 6. População de Euschistus heros (≥ 0,5cm) por célula ao longo dos 90 passos de tempo em função das 

estratégias de liberação de Telenomus podisi, para o modo de liberação em faixas, considerando apenas o 

parasitismo realizado pelas fêmeas liberadas (as proles dos parasitoides foram eliminada ao emergirem). 

Parâmetros de liberação representados: espaçamento entre faixas (valores indicados na parte superior), número de 

liberações (linhas, valores indicados no canto direito) e número de parasitoides por hectare (cores indicadas na 

legenda). Linha pontilhada indica o nível de controle (2 percevejos fêmeas ≥ 0,5cm por m²) estabelecido para a 

cultura da soja. 
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Figura 7. Agrupamento aglomerativo hierárquico das 128 estratégias de liberação de Telenomus podisi mais a 

testemunha (ramo à esquerda) em função da média do número de percevejos (≥ 0,5cm) por célula (classes de 

valores indicados na legenda A) no último passo de tempo das simulações de cada estratégia. Pontos coloridos 

descrevem a configuração de cada parâmetro (linhas B ao F) que compõem as estratégias de liberação do 

parasitoide, cujos valores estão descritos nas legendas. Linha tracejada utilizada para separação dos grupos de 

estratégias mais semelhantes entre si. Retângulo vermelho indica o grupo que melhor controlaram a população de 

Euschistus heros, cujas estratégias estão descritas no box inferior [modo de liberação (p – pontos; f – faixas): 

número de liberações: número de parasitoides por liberação: espaçamento entre pontos ou faixas]. 

 

3.2. Sensibilidade do modelo 

A sensibilidade do modelo às variações nos valores dos parâmetros de liberação de T. 

podisi, analisada pela variação do número de percevejos (≥ 0,5cm) por célula ao longo do ciclo 

da soja, está representada na Figura 9. Nota-se que o modelo é pouco sensível à variação do 

modo de liberação dos parasitoides (linhas vermelha e azul correspondem à liberação em 

pontos e faixas, respectivamente), para a configuração considerada de duas liberações de 7.000 

parasitoides com espaçamento de 25m. Semelhantemente, a variação nos valores do 

espaçamento (linhas vermelha e azul se referem ao espaçamento de 5 e 50 metros entre faixas 

de liberação, respectivamente) pouco influenciou a resposta do modelo, ou seja, na supressão 

exercida pelos parasitoides, considerando os valores testados. Por outro lado, o modelo se 

mostrou bastante sensível à variação do número de parasitoides por liberação (linhas vermelha 

e azul correspondem à 3.000 e 10.000 parasitoides, respectivamente) e no número de liberações 
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realizadas (linhas vermelha e azul correspondem à 1 e 4 liberações, respectivamente), sendo 

parâmetros importantes para a definição de estratégias eficientes de liberação de parasitoides 

de ovos para o manejo de percevejos.  

 

 

Figura 8. Número de Euschistus heros (≥ 0,5cm) por célula no passo de tempo 89 em função do número total de 

fêmeas de Telenomus podisi liberadas (produto do número de liberações pelo número de parasitoides por hectare) 

de acordo com suas diferentes estratégias de liberação. Linha pontilhada indica o nível de controle (2 percevejos 

fêmeas ≥ 0,5cm por m²) estabelecido para a cultura da soja. 

 

Com relação aos parâmetros de dispersão dos parasitoides e hospedeiros, observou-se 

que o modelo desenvolvido apresentou maior sensibilidade à capacidade de dispersão de T. 

podisi (Figura 10, linhas vermelha e azul correspondem aos raios de dispersão de 16 e 4 metros, 

respectivamente) em comparação à capacidade de dispersão dos estágios de ninfa e adulto de 

E. heros (linhas vermelha e azul correspondem à capacidade de dispersão de 1,0 e 0,25 metros, 

respectivamente, para ambos os estágios de desenvolvimento), para o intervalo de valores 

considerados na análise. Nota-se que o modelo apresentou sensibilidade semelhante para a 

dispersão de ninfas e adultos do percevejo. Além disso, observa-se que as simulações com 

maiores valores de dispersão dos estágios analisados apresentaram menores populações dos 

percevejos, possivelmente por contribuir para o aumento da taxa de encontro dos parasitoides 

com os ovos do percevejo. 
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Figura 9. Sensibilidade do modelo à variação dos valores dos parâmetros de liberação de Telenomus podisi sobre 

a população de percevejos (≥ 0,5cm) por célula ao longo dos 90 passos de tempo simulados. Linhas vermelhas: 

liberação em pontos (superior esquerdo); uma liberação (superior direito); 3.000 parasitoides por hectare por 

liberação (inferior esquerdo); e 5 metros de espaçamento entre faixas (inferior direito). Linhas azuis: liberação em 

faixas (superior esquerdo); quatro liberações (superior direito); 10.000 parasitoides por hectare por liberação 

(inferior esquerdo); e 50 metros de espaçamento entre faixas (inferior direito). 

 

3.3. Níveis de parasitismo e de infestação de Euschistus heros 

Como esperado, maiores populações de percevejos foram observadas para as 

simulações em que maiores quantidades de adultos do percevejo colonizaram o lattice (Figura 

11). Nota-se que a população de E. heros (≥ 0,5cm) se manteve abaixo do nível de controle 

apenas para o parasitismo de 80% dos ovos, quando a colonização inicial de adultos na área de 

1ha foi de no máximo 6.000 fêmeas adultas. Assim, para níveis de infestações iniciais maiores 

que esta, é necessário maior intensidade de parasitismo dos ovos por parte dos inimigos naturais 

para manter a população de percevejos em níveis não prejudiciais para a cultura. Foi possível 

ajustar regressões significativas (p-valor < 0,0001, graus de liberdade = 57) para a relação entre 

número de percevejos (≥ 0,5cm) por célula em função do parasitismo de ovos para cada uma 

das infestações iniciais simuladas (Figura 11). É interessante notar que os coeficientes angulares 

das equações estimadas tendem a aumentar a medida em que se aumenta a infestação inicial de 

percevejos, devido à tendência de aproximação entre as curvas, assintoticamente. Vale ressaltar 
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que estas curvas não são preditivas para parasitismo superior a 80%, visto que não tocam o eixo 

x mesmo quando considerado valor de 100% nas equações, quando todos os ovos seriam 

inviabilizados e a população de percevejos extinguida do lattice.  

 

 

Figura 10. Sensibilidade do modelo à variação dos valores dos parâmetros de dispersão dos adultos de Telenomus 

podisi (linhas vermelha e azul correspondem aos raios de dispersão de 16 e 4 metros, respectivamente), ninfas e 

adultos de Euschistus heros (linhas vermelha e azul correspondem à capacidade de dispersão de 1,0 e 0,25 metros, 

respectivamente, para ambos os estágios de desenvolvimento) sobre a população média de percevejos (≥ 0,5cm) 

por célula ou m². 

 

3.4. Capacidade de dispersão do parasitoide e espaçamento de liberação 

Detectou-se efeito significativo dos fatores capacidade de dispersão e espaçamento 

de liberação sobre o número de percevejos (≥ 0,5cm) por célula do último passo de tempo (p-

valor ≤ 0,05). Segundo as condições de simulação do modelo, observou-se que os parasitoides 

com maiores capacidades de dispersão permitiram liberações em maiores espaçamentos entre 

pontos sem que houvesse redução significativa na eficiência da estratégia (Figura 12). 

Observou-se ainda que os parasitoides de ovos com maior capacidade de dispersão diária 

apresentaram melhor eficiência na redução da população de percevejos para todos os 

espaçamentos entre pontos de liberação investigados (Tabela 2).  
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Figura 11. População de percevejos Euschistus heros (≥ 0,5cm) por célula ao longo do ciclo de soja (parte 

superior), cujos ovos foram submetidos a diferentes níveis de parasitismo constantes, assumindo três níveis de 

infestação iniciais do lattice com fêmeas adultas de E. heros. Os pontos (parte inferior) representam os números 

de percevejos (≥ 0,5cm) do último passo de tempo destas simulações, e as regressões em função da porcentagem 

de ovos parasitados ajustadas para cada nível de infestação inicial de adultos. Linha pontilhada no gráfico inferior 

indica o nível de controle (2 percevejos fêmeas ≥ 0,5cm por m²) estabelecido para a cultura da soja. 
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Figura 12. Efeito do espaçamento de liberação de parasitoides de ovos com diferentes capacidades de dispersão 

diária (indicados no topo dos gráficos) sobre o número de percevejos Euschistus heros (≥ 0,5cm) por célula do 

lattice ao longo dos passos de tempo da simulação. Linha pontilhada indica o nível de controle (2 percevejos 

fêmeas ≥ 0,5cm por m²) estabelecido para a cultura da soja.  

 

Tabela 2. Número médio (± erro padrão) de percevejos Euschistus heros (≥ 0,5cm) por célula no passo de tempo 

89 em função do espaçamento de liberação entre pontos de parasitoides de ovos com diferentes capacidades de 

dispersão diária. Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes entre colunas, e minúsculas diferentes entre 

colunas, diferem significativamente entre si (p-valor ≤ 0,05) pelo teste de Tukey ou Wilcoxon pareado. 

Espaçamento entre pontos 

de liberação 

Dispersão diária do parasitoide de ovos 

4 m 8 m 16 m 

5m 1,766 (± 0,004) Ad 1,701 (± 0,006) Bcd 1,676 (± 0,006) Cb 

10m 1,767 (± 0,006) Ad 1,696 (± 0,004) Bd 1,677 (± 0,006) Cb 

25m 3,013 (± 0,019) Ac 1,722 (± 0,005) Bc 1,658 (± 0,006) Cb 

50m 17,966 (± 0,089) Ab 2,327 (± 0,012) Bb 1,684 (± 0,008) Cb 

100m 32,298 (± 0,058) Aa 16,030 (± 0,072) Ba 2,144 (± 0,008) Ca 

 

Considerando as configurações de liberação do modelo, para a capacidade de dispersão 

de 4 metros, os espaçamentos entre pontos que apresentaram maiores eficiências na supressão 

da população de percevejos foram os de 5 e 10 metros segundo o modelo, o equivalente a 400 

e 100 pontos por ha, respectivamente. Na metodologia tradicional a quantidade de pontos por 

hectare estimada é de aproximadamente 199 pontos por ha, assumindo uma área média de 

dispersão de 50,27 m2. Para a capacidade de dispersão de 8 metros os melhores espaçamentos 

entre pontos foram de 5 e 10 metros, sendo que o de 25 metros não diferiu significativamente 

do primeiro espaçamento, equivalente a 16 pontos por hectare. Pela metodologia tradicional 

seria recomendado uma quantidade de aproximadamente 50 pontos por ha, assumindo uma área 
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média de dispersão de 201,07m2. Por fim, para a capacidade de dispersão de 16 metros, as 

maiores reduções nas populações do percevejo foram registradas para espaçamentos entre 

pontos de liberação iguais ou inferiores a 50 metros entre pontos, que equivale a 4 pontos por 

ha, enquanto a metodologia tradicional recomenda a utilização de aproximadamente 12 pontos 

por hectare, assumindo uma área média de dispersão de 804,25m2. Portanto, os melhores 

espaçamentos entre pontos de liberação sugeridos pelo modelo para cada capacidade de 

dispersão foram maiores do que aqueles definidos com base na metodologia tradicional, que se 

baseia na área de dispersão média do parasitoide (POMARI-FERNANDES et al., 2018).   

 

  



41 
 

4. DISCUSSÃO 

Ao analisar os resultados apresentados é preciso levar em consideração as limitações 

e a abrangência do modelo proposto. Este é um modelo teórico desenvolvido a partir de dados 

da biologia do parasitoide e do hospedeiro estudados em laboratório, com populações de insetos 

obtidas da região centro-sul, sob condições controladas de temperatura, umidade e fotoperíodo 

(AZAMBUJA; DEGRANDE; PEREIRA, 2013; MICHEREFF et al., 2013; POSSEBOM et al., 

2020; SILVA et al., 2018). Apesar de estocástico, o modelo não considera a ação de agentes 

bióticos, como inimigos naturais de T. podisi e de E. heros, e abióticos, como precipitação, 

oscilações na temperatura e umidade, velocidade e direção do vento, e até mesmo a aplicação 

de agrotóxicos, que podem influenciar a sobrevivência e fecundidade dos insetos estudados e a 

eficiência do manejo utilizando o parasitoide (GRANDE, 2021; NAKAMA; FOERSTER, 

2001; PAZINI et al., 2019; POMARI-FERNANDES et al., 2018). Além disso, não foram 

considerados os efeitos de competição intra e interespecífica para T. podisi e E. heros. O único 

fator limitante para o crescimento populacional foi a capacidade suporte, estabelecida para cada 

estágio de desenvolvimento dos insetos. 

Buscou-se realizar a colonização de E. heros em quantidades suficientes para que a 

população ultrapassasse o nível de controle estabelecido para a cultura o quanto antes, quando 

não realizado nenhuma liberação. Além disso, buscou-se criar um cenário que simulasse um 

nível de infestação extremamente elevado para que as melhores estratégias indicadas pelo 

modelo sejam capazes de controlar os mais diversos níveis de infestação observados em campos 

de soja. A população de percevejos da testemunha foi ligeiramente superior às maiores 

populações detectadas por Souza et al. (2013) e Marques et al. (2019) para o mesmo período. 

É interessante notar que o primeiro pico populacional ocorre entre 30 e 40 dias após a 

colonização dos percevejos, como também observado por Fonseca et al. (2014) e Souza et al. 

(2013), mas que foi posteriormente superado ao final da simulação pela prole da segunda 

geração de percevejos. Contudo, este aumento populacional teórico ao final da simulação não 

é usualmente observado em populações de campo, e depende da duração do ciclo do cultivar 

(fornece-se tempo suficiente para o desenvolvimento e reprodução dos percevejos) e da 

intensidade de migração dos percevejos para plantas alternativas e culturas adjacentes a partir 

da maturação fisiológica da soja (CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 1999), não levado em 

consideração no modelo. 

Comparando-se os resultados das simulações em que se considerou o desenvolvimento 

da prole dos parasitoides liberados com aqueles em que a prole não foi considerada é possível 
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notar a importância da manutenção de ambientes favoráveis ao desenvolvimento dos agentes 

de controle biológico para o manejo da população de insetos praga. Estas condições podem ser 

promovidas pela utilização de inseticidas químicos seletivos aos inimigos naturais, 

implementação do manejo integrado de pragas (MIP) para redução do número de aplicações de 

agrotóxicos, disponibilidade de alimento para os adultos de parasitoides pela presença de 

plantas nectíferas próximo à lavoura etc. (PAZINI et al., 2019; TILLMAN et al., 2015). Desta 

forma, em um ambiente favorável para a sobrevivência da prole dos parasitoides liberados, a 

realização de apenas uma liberação de 5.000 fêmeas de T. podisi pode ser suficiente para manter 

a população de E. heros abaixo do nível de controle ao longo de todo o ciclo da soja, segundo 

as condições assumidas no modelo. 

Quando considerado a prole dos parasitoides liberados, não se observa diferenças 

significativas entre as estratégias com mais de uma liberação de 5.000 ou mais fêmeas devido 

ao expressivo crescimento da população destes parasitoides, cujo ciclo de desenvolvimento é 

mais rápido que o do percevejo (CHEVARRIA; PONTE; JAHNKE, 2013). A capacidade de 

parasitismo da população de T. podisi ultrapassa o número de ovos colocados pelos percevejos 

para estas estratégias de liberação, extinguindo a população da praga ao longo da simulação. 

Assim, do ponto de vista teórico, o fator limitante para a diferenciação da eficiência das 

estratégias de liberação do parasitoide, pelo modelo, foi o tamanho da população de percevejos 

assumida para esta configuração, que, por sua vez, depende do número inicial de adultos que 

colonizam o lattice. Contudo, visto que a maioria das lavouras de soja brasileiras oferecem um 

ambiente hostil para o desenvolvimento de inimigos naturais e para que os resultados das 

simulações reflitam unicamente a ação dos parasitoides efetivamente liberados na lavoura, 

optou-se por estudar as estratégias de liberação a partir das simulações em que a prole dos 

parasitoides é eliminada do modelo ao emergir. 

As estratégias de liberação capazes de manter a população de percevejos abaixo do 

nível de controle foram aquelas que liberaram pelo menos 15.000 parasitoides fêmeas por 

hectare ao todo (somando-se todas as liberações). Contudo, é interessante notar que a forma 

como estes parasitoides são distribuídos ao longo do ciclo da cultura é fundamental para o 

sucesso do manejo. Por exemplo, duas liberações de 10.000 fêmeas por hectare, totalizando 

20.000 parasitoides, apresentou menor eficiência na supressão da população de percevejos do 

que a realização de três liberações de 5.000 parasitoides, totalizando 15.000 fêmeas por hectare. 

Esta importância do número de liberações e do número de parasitoides por liberação sobre a 

eficiência da estratégia pode ser melhor observada na análise de sensibilidade. Sendo assim, 

para estudos em campo com T. podisi, recomenda-se testar estratégias com três ou quatro 
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liberações com 5.000 ou mais fêmeas por ha, visto que as demais estratégias apresentaram 

menor eficiência para o nível de infestação de percevejos assumido no modelo. Esta 

recomendação assemelha-se com aquela indicada na especificação de referência para utilização 

de T. podisi (BRASIL, 2019), que sugere a realização de três liberações de 6.500 parasitoides 

por hectare (aproximadamente 4.550 fêmeas, assumindo uma razão sexual de 0,7). Bueno, A. 

F. et al. (2020) obtiveram controle satisfatório da população de E. heros quando realizaram três 

liberações de 6.250 pupas de T. podisi (aproximadamente 4.375 fêmeas, assumindo uma razão 

sexual de 0,7) em intervalos de sete dias. Sá, Parra e Silveira Neto (1993) concluíram que uma 

maior eficiência no manejo de Helicoverpa zea (Boddie, 1850) (Lepidoptera, Noctuidae) em 

milho com Trichogramma pretiosum Riley, 1879 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) é 

conseguido com três ou mais liberações espaçadas entre 7 e 4 dias.  

A maior longevidade das fêmeas de E. heros e sua constante migração de áreas 

vizinhas (não considerado neste modelo) permite que a oviposição do percevejo ocorra por mais 

tempo que o período de parasitismo significativo da população de T. podisi proveniente de uma 

única liberação. Desta forma, a maior eficiência das estratégias de liberação que distribuem os 

parasitoides em três ou quatro liberações pode ser explicada pelo fornecimento sucessivo de 

fêmeas jovens de T. podisi – que apresentam a capacidade de parasitismo maior nos primeiros 

dias após a emergência (ROCHA, 2016; SILVA et al., 2018) – ao longo do primeiro pico 

populacional de ovos de E. heros. Além disso, é importante que se balanceie a quantidade de 

parasitoides por liberação de modo que a capacidade diária de parasitismo da população 

liberada não supere excessivamente a população de ovos disponíveis para o parasitismo. 

Portanto, a realização de um maior número de liberações (de modo a abranger o primeiro pico 

de oviposição de E. heros) com menor número de parasitoides em cada liberação (dependendo 

do nível de infestação pela praga) pode contribuir para um melhor aproveitamento dos 

parasitoides liberados, ao permitir que a capacidade de parasitismo da população de T. podisi 

liberada se aproxime da quantidade de ovos disponíveis para o parasitismo. 

Do ponto de vista econômico, as melhores estratégia de liberação são aquelas que 

mantêm a população de percevejos abaixo do nível de dano econômico pelos menores custos 

de implementação. Assim, percebe-se que, para o nível de infestação de E. heros assumido no 

modelo, liberações de mais de 20.000 parasitoides totais por hectare não contribuíram para 

aumentar significativamente a eficiência na supressão da população do percevejo ao ponto de 

compensar o aumento do custo da estratégia, não quantificado neste trabalho.  

Apesar do espaçamento entre pontos ou faixas de liberação de T. podisi ter exercido 

menor influência sobre a eficiência na supressão da população de percevejos em comparação 
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ao número de liberações e número de parasitoides por liberação por hectare, sua importância 

não pode ser subestimada. Por exemplo, a estratégia de quatro liberações de 5.000 parasitoides 

por hectare em pontos espaçados em 50 metros resultou em uma população final de percevejos 

21 vezes maior do que quando utilizado a mesma estratégia, mas com espaçamento entre pontos 

de 25 metros. Portanto, visto que os espaçamentos de 5 a 25 metros pouco diferem entre si 

quanto à eficiência na supressão da população de E. heros, recomenda-se que os estudos de 

liberação de T. podisi realizados em campo utilizem o espaçamento de 25 metros para ambos 

os modos de liberação em pontos ou faixas, para um melhor aproveitamento dos parasitoides 

liberados. Vale ressaltar que o modo de liberação em faixas contribuiu para reduzir a diferença 

na eficiência das estratégias de liberação com espaçamento de 50 metros em relação aos demais 

espaçamentos, possivelmente por distribuir os parasitoides ao longo das faixas de liberação, 

aumentando a área de ocupação do parasitoide logo nos primeiros dias após a liberação. 

Contudo, a eficiência das estratégias quanto aos dois modos de liberação analisados foi pouco 

afetada para os espaçamentos de 5, 10 e 25 metros, como observado por Bueno, A. F. et al. 

(2020) ao comparar a liberação de cápsulas contendo pupas de T. podisi e a liberação de pupas 

à granel em faixas. Este resultado é interessante pois sugere que as liberações podem ser 

realizadas dos dois modos, dependendo da ferramenta disponível para o agricultor ou aquela 

mais viável economicamente para ser implementada em campo. 

Visto que o valor da capacidade média de dispersão diária de E. heros não é conhecida, 

a reduzida sensibilidade do modelo a este parâmetro para ambos os estágios de ninfa e adulto 

do percevejo é desejável, devido ao seu desprezível impacto sobre os resultados das estratégias 

de liberação estudadas. Isto pode ser explicado pela maior capacidade de dispersão do 

parasitoide em relação ao hospedeiro, de modo que os valores de dispersão médios testados não 

permitiram que a população de percevejos se distanciasse suficientemente da área de ocupação 

de T. podisi ao ponto de serem observadas diferenças expressivas na população de percevejos. 

Portanto, a capacidade de ocupar a área de distribuição da população de E. heros foi mais 

afetada pela variação da capacidade de dispersão do parasitoide, e não do hospedeiro, de acordo 

com os valores testados. 

Constatou-se que as estratégias de manejo de E. heros pela liberação de parasitoides 

de ovos precisam atingir aproximadamente 80% de parasitismo dos ovos do percevejo para que 

a população de ninfas e adultos permaneça próximo ou abaixo do nível de controle para a soja, 

para as condições de colonização assumidos no modelo. Bueno, A. F. et al. (2020) conseguiram 

aumentar o parasitismo de ovos para 70% após a liberação de T. podisi em campo, e mantiveram 

a população de percevejos em níveis satisfatórios. Entretanto, é interessante notar que os níveis 
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de parasitismo de 20 e 40% foram responsáveis por reduções significativas, de 

aproximadamente 35% e 62%, respectivamente, nas populações de percevejos em relação à 

ausência de parasitismo. Estes níveis de parasitismo, que também podem ser entendidos como 

níveis de predação de ovos, são frequentemente observados pela ação de inimigos naturais 

(parasitoides e predadores de ovos) nas lavouras de soja (CORRÊA-FERREIRA; MOSCARDI, 

1995; MEDEIROS et al., 1998; PACHECO; CORRÊA-FERREIRA, 2000; YERGAN, 1979). 

Assim, ressalta-se a importância de medidas de manejo que promovam a conservação e 

aumento das populações de inimigos naturais para auxiliar na manutenção das populações de 

percevejos abaixo do nível de dano econômico. 

A maior eficiência na supressão da população de percevejos por parasitoides com 

maior capacidade de dispersão não coincide com o demonstrado pelo modelo de otimização 

desenvolvido por Plouvier e Wajnberg (2018), que sugerem uma menor capacidade de 

dispersão ótima para maior eficiência de agentes de biocontrole. Contudo, estes autores 

consideraram um risco de morte proporcional à dispersão do agente de biocontrole, e não houve 

escassez de hospedeiros para os parasitoides liberados. No presente modelo, por sua vez, a 

maior capacidade de dispersão dos parasitoides permite que eles distribuam melhor sua 

população na região de ocupação dos percevejos, se distanciem de áreas de intensa ocupação 

por parasitoides e escassez de hospedeiros não parasitados e acessem ovos mais distantes de 

sua posição, sem ter sua longevidade prejudicada.  

Como mencionado anteriormente, os melhores espaçamentos entre pontos de liberação 

sugeridos pelo modelo foram maiores do que aqueles definidos com base na metodologia 

tradicional. Do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar espaçamentos maiores, por 

representar menor esforço e tempo necessário para realizar o manejo, conseguindo-se liberar 

em maiores áreas por unidade de tempo. Contudo, é necessário realizar experimentos em campo 

para comparar a eficiência das estratégias com ambos os espaçamentos (indicados pelo modelo 

e pela metodologia tradicional) sobre a supressão de populações de E. heros para validar os 

resultados produzidos pelo modelo. 

As liberações de parasitoides simuladas neste trabalho iniciaram-se a partir da 

detecção da chegada de adultos de percevejos no grid de células, e não quando a população 

atingiu o nível de controle de 2 percevejos (≥ 0,5cm) por metro linear. Este nível de controle 

foi definido com base na utilização do controle químico (BUENO et al., 2015), que pode atuar 

diretamente sobre a população de ninfas e/ou adultos e têm ação mais imediata, se comparado 

ao manejo com parasitoide de ovos. Desta forma, a decisão do melhor momento de liberação 

de T. podisi precisa levar em consideração o estágio da praga em que o parasitoide atua e o 
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horizonte de tempo necessário para a efetiva supressão da praga pela população do parasitoide. 

Sendo assim, ao liberar os parasitoides de ovos, deve-se buscar manejar a população de ovos 

do percevejo que futuramente resultariam em uma população de ninfas e adultos que causariam 

perdas significativas à cultura.  

A utilização da detecção da chegada de percevejos na lavoura como critério para 

iniciar as liberações de T. podisi é uma estratégia interessante para suprimir o primeiro pico de 

ovos colocados pela população de percevejos que colonizam a área, além de fornecer inimigos 

naturais que podem permanecer na lavoura até a colheita, caso houver condições favoráveis 

para estes organismos. Ademais, o monitoramento frequente e assertivo da lavoura é 

fundamental para que se consiga detectar a chegada dos percevejos para realizar a liberação dos 

parasitoides eficientemente. Contudo, ainda são necessários estudos em campo com T. podisi 

para se definir com mais segurança o momento ótimo de liberação do parasitoide (não abordado 

neste trabalho) e investigar níveis de controle apropriados para esta ferramenta de manejo. 

A escolha das melhores estratégias de liberação estudadas neste trabalho considerou 

apenas sua capacidade de redução da população de percevejos ao longo das simulações. 

Entretanto, para a efetiva implementação em campo, é necessário considerar os custos 

associado à cada estratégia e testar sua eficiência em campo, a fim de se escolher aquela que 

apresentar melhor custo-benefício para o agricultor. É importante ressaltar que a estratégia de 

manejo por liberação de parasitoides é apenas uma das ferramentas de controle que compõem 

o Manejo Integrado de Pragas, sendo imprescindível a utilização de outras táticas para o manejo 

sustentável e eficiente de E. heros em soja (BUENO, A. F. et al., 2020). Dentre elas, pode-se 

citar a conservação de seus inimigos naturais, utilização de cultivares tolerantes ou resistentes 

ao ataque do percevejo, disponibilização de nutrientes em quantidades adequadas à cultura e 

até mesmo a utilização do controle químico com inseticidas seletivos aos inimigos naturais. 

Ainda, o sucesso do controle biológico depende do efetivo monitoramento da população da 

praga para detectar sua chegada na cultura e realizar o manejo no momento apropriado, segundo 

o estágio alvo de controle do parasitoide (CROWDER, 2007). Portanto, a implementação de 

um bom programa de manejo de pragas é fundamental para o estabelecimento de lavouras de 

soja produtivas e sustentáveis do ponto de vista ambiental, econômico e social. 
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5. CONCLUSÃO 

As estratégias de liberação capazes de manter a população de Euschistus heros abaixo 

do nível de controle, de acordo com o modelo computacional, foram aquelas que liberaram pelo 

menos 15.000 parasitoides fêmeas por hectare ao todo, seguindo a configuração de três a quatro 

liberações de 5.000 ou mais fêmeas de Telenomus podisi por hectare. Recomenda-se a 

utilização do espaçamento de 25 metros entre pontos ou faixas de liberação. Os modos de 

liberação em pontos ou faixas avaliados apresentaram eficiência semelhante entre si para a 

maioria das estratégias estudadas. Observou-se que os parasitoides liberados precisam parasitar 

aproximadamente 80% dos ovos dos percevejos para manter a população da praga abaixo do 

nível de controle na soja. Os espaçamentos ótimos entre pontos de liberação de parasitoides de 

ovos indicados pelo modelo computacional, para maior eficiência na supressão da população 

de E. heros, foram maiores do que aqueles indicados pelo método tradicional, baseado na razão 

entre a área de controle pela área dispersão média do parasitoide.  
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ANEXO 

ANEXO A. Médias (± erro padrão) do número de Euschistus heros (≥ 0,5cm) por célula no passo 

de tempo 89 em função das 128 estratégias de liberação de fêmeas de Telenomus podisi simuladas pelo 

modelo computacional desenvolvido, considerando apenas o parasitismo realizado pelos indivíduos 

liberados (as proles dos parasitoides foram eliminada ao emergirem). 

 

Modo de 

liberação 

Número de 

liberações 

Parasitoides por 

liberação por ha 

Espaçamento entre pontos ou faixas de liberação 

5m 10m 25m 50m 

Faixas 1 3.000 22,82 (± 0,11) 22,52 (± 0,10) 22,69 (± 0,08) 24,33 (± 0,09) 

5.000 15,80 (± 0,07) 15,72 (± 0,06) 15,71 (± 0,09) 16,44 (± 0,08) 

7.000 11,33 (± 0,07) 11,24 (± 0,07) 11,30 (± 0,06) 11,52 (± 0,07) 

10.000 7,51 (± 0,04) 7,37 (± 0,03) 7,40 (± 0,04) 7,51 (± 0,04) 

2 3.000 8,61 (± 0,08) 8,54 (± 0,08) 8,60 (± 0,07) 10,98 (± 0,11) 

5.000 3,00 (± 0,01) 3,00 (± 0,01) 3,00 (± 0,02) 4,00 (± 0,05) 

7.000 2,39 (± 0,01) 2,37 (± 0,02) 2,37 (± 0,02) 2,64 (± 0,02) 

10.000 1,88 (± 0,01) 1,86 (± 0,01) 1,88 (± 0,01) 2,07 (± 0,01) 

3 3.000 5,95 (± 0,07) 5,74 (± 0,07) 5,89 (0,06) 8,55 (± 0,05) 

5.000 0,88 (± 0,01) 0,86 (± 0,01) 0,89 (± 0,01) 1,71 (± 0,04) 

7.000 0,42 (± 0,01) 0,43 (± 0,01) 0,44 (± 0,01) 0,69 (± 0,02) 

10.000 0,13 (± 0,01) 0,13 (± 0,01) 0,14 (± 0,01) 0,35 (± 0,01) 

4 3.000 4,42 (± 0,08) 4,32 (± 0,08) 4,33 (± 0,08) 7,06 (± 0,09) 

5.000 0,10 (± 0,01) 0,10 (< 0,01) 0,09 (< 0,01) 1,02 (± 0,04) 

7.000 0,09 (< 0,01) 0,10 (< 0,01) 0,10 (± 0,01) 0,36 (± 0,01) 

10.000 0,09 (< 0,01) 0,09 (< 0,01) 0,10 (< 0,01) 0,28 (± 0,01)        

Pontos 1 3.000 22,67 (± 0,09) 22,60 (± 0,11) 22,70 (± 0,07) 25,22 (± 0,10) 

5.000 15,62 (± 0,07) 15,56 (± 0,07) 15,43 (± 0,07) 17,23 (± 0,07) 

7.000 11,55 (± 0,07) 11,28 (± 0,06) 11,12 (± 0,04) 12,13 (± 0,07) 

10.000 7,44 (± 0,04) 7,43 (± 0,04) 7,42 (± 0,04) 7,65 (± 0,06) 

2 3.000 8,51 (± 0,07) 8,36 (± 0,12) 8,45 (± 0,09) 12,75 (± 0,11)  

5.000 3,01 (± 0,02) 3,01 (± 0,02) 3,02 (± 0,01) 5,40 (± 0,06) 

7.000 2,39 (± 0,01) 2,37 (± 0,02) 2,37 (± 0,01) 3,21 (± 0,03) 

10.000 1,88 (± 0,01) 1,87 (± 0,01) 1,88 (± 0,01) 2,40 (± 0,02) 

3 3.000 5,81 (± 0,06) 5,84 (± 0,07) 5,74 (± 0,06) 10,75 (± 0,11) 

5.000 0,86 (± 0,01) 0,86 (± 0,01) 0,89 (± 0,01) 3,18 (± 0,08) 

7.000 0,44 (± 0,01) 0,42 (± 0,01) 0,44 (± 0,01) 1,20 (± 0,03) 

10.000 0,13 (± 0,01) 0,13 (< 0,01) 0,14 (± 0,01) 0,67 (± 0,02) 

4 3.000 4,34 (± 0,06) 4,24 (± 0,07) 4,40 (± 0,08) 9,40 (± 0,11) 

5.000 0,10 (< 0,01) 0,11 (< 0,01) 0,12 (± 0,01) 2,52 (± 0,06) 

7.000 0,10 (< 0,01) 0,10 (< 0,01) 0,11 (< 0,01) 0,89 (± 0,03) 

10.000 0,09 (< 0,01) 0,10 (< 0,01) 0,10 (< 0,01) 0,57 (± 0,02) 

 

 

 

 


