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Resumo 

Este projeto tem como objetivo avaliar a eficiência de 

Chromobacterium subtsugae no manejo do percevejo-

marrom (Euschistus heros). Utilizou-se bactérias obtidas 

pelo sistema de multiplicação “on Farm”. Foram 

aplicadas as doses: 0 (testemunha); 2; 4; 6; 8 e 10 L/ha 

e percevejos adultos em jejum. O experimento foi em 

DBC e os resultados submetidos a análise de variância e 

teste de Tukey (5%). Avaliou-se a mortalidade (%) e 

Índice de Velocidade de Mortalidade (IVM). Os 

resultados não diferiram estatisticamente, sendo que 

nenhuma das doses se mostrou eficiente para o controle 

do percevejo nas condições em que foi produzida.  

Introdução  

Os percevejos da família Pentatomidae (Hemiptera), 

principalmente o percevejo-marrom Euschistus heros (F. 

1798), são considerados as pragas mais importantes da 

cultura da soja no Brasil, fato estes que exige estratégias 

de controle diversificadas e eficientes, como o controle 

biológico. Assim sendo, o objetivo desse trabalho foi 

avaliar a eficiência de diferentes concentrações de C. 

subtsugae, produzida no sistema “On Farm”, no manejo 

do percevejo-marrom (E. heros).  

Material e Métodos 

As bactérias para o bioensaio foram cedidas por um 

agricultor e produzidas no sistema “On Farm”. As doses 

utilizadas foram 0 (testemunha); 2; 4; 6; 8 e 10 L/ha e o 

experimento conduzido em blocos aleatorizados, com 10 

repetições. Por repetição foram utilizados 10 percevejos 

adultos, com no máximo 5 dias de idade, 

acondicionados em potes plásticos (500 mL). A 

aplicação foi feita sobre os insetos e seu alimento 

(vagens de feijão) e as avaliações foram diárias. 

Calculou-se a porcentagem de mortalidade e índice de 

velocidade de mortalidade (IVM) adaptado do índice de 

velocidade de germinação (Maguire, 1962). Os 

resultados foram submetidos a análise de variância e 

comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos (tabela 1) não diferiram 
estatisticamente da testemunha para as variáveis 
Mortalidade (%) e Índice de Velocidade de Mortalidade 
(IVM). 

 

Tabela 1. Mortalidade (%) e Índice de Velocidade de Mortalidade (IVM) do 
percevejo-marrom (Euschistus heros) em diferentes concentrações da 

bactéria Chromobacterium subtsugae. 

Tratamentos Mortalidade (%) IVM 
   

Testemunha  

2L/ha 

20 ns 

 31  

0,436ns 
0,928 

4L/ha 34 0,717 

6L/ha  31 0,706 

8L/ha 30 0,567 

10L/ha  40 0,705 

CV 52,93 78,18 
ns não significativo. 

 
Considerando que não foi possível confirmar a 

quantidade de C.subtsugae, havia na solução fornecida 

pelo agricultor, a não eficiência pode estar ligada a 

qualidade do material produzido, sendo necessário fazer 

a análise do RNA-DNA para esta avaliação (MARTIN et 

al.,2007).  Porém o número de bactérias na solução não 

está relacionado diretamente com sua toxicidade e sim 

com os compostos produzidos pela bactéria no processo 

de fermentação (MARTIN et al., 2007). 

Koivunen et al. (2009) relata que a C. subtsugae deve 

ser multiplicada por 8 dias, para que a solução tenha 

100% de controle em Spodoptera exigua, já que os 

compostos que tem ação inseticida começam a ser 

produzidos a partir do terceiro dia de multiplicação, 

quando a bactéria atinge a fase estacionaria, sendo este 

um importante ponto quando se busca eficiência do 

bioinseticida. Este pode ter sido um dos problemas, pois 

a bactéria foi produzida por 24 horas de fermentação.  

Conclusão ou Conclusões 

C. subtsugae, nas doses e nas condições de produção 

testadas, não foi eficiente para o controle de E. heros. 
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