
NOTAS CIENTÍFICAS 

MORTALIDADE E PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE NEZARA VIRIDÚLA 
E PIEZODORUS GUILDINI (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) 

ALIMENTADOS COM VAGENS E SEMENTES VERDES DE SOJA' 

ANTÕNIO R. PANIZZI 2  

RESUMO Ninfas do percevejo verde, Nezara víridula (L.), e do 
percevejo pequeno, Píezodorus guildini! (Westwood), consistente-
mente apresentaram maior mortalidade, quando alimentadas com 
sementes verdes de soja, do que quando alimentadas com vagens 
verdes. Ninfas e adultos de N. viridula preferiram vagens ao invés de 
sementes. A identificação da(s) causa(s) das variações na mortalida-
de e na preferência alimentar dos percevejos nestes alimentos requer 
estudos adicionais. 

MORTALITV AND FEEDING PREFERENCE OF NEZARA 
VIR/DotA AND PIEZODORLJS GLJÍLD/N// ( HEMIPTERA: 

PENTATOMIDAE) FED ON PODS AND IMMATURE SOYBEAN SEEDS 

ABSTRACT - Nymphs cl the southern green stink bug, -Nezara 
vir/do/a (L.), and cl the small stink bug, Piezodorus gui/d/ni/ 
(Westwood), consistently showed higher mortality when fed on 
immature soybean seeds as compared te green soybean pods. 
Nymphs and adults of N. vir/do/a preferred pods to immature soy-
bean seeds. Additional studies are needed to identify the cause(s) 
of the differential mortality and feeding preferences showed by the 
stink bugs on these two focds. 

O percevejo verde, Nezara vi.ridula (L.), e o percevejo pequeno, Fiezodorus 
guildinü (Westwood), são pentatomi'deos comuns em diversas espécies vegetais, 
entre as quais a soja (Glycine max (L.) Merrill) (Panizzi & Slansky Junior 1985 b), 
alimentando-se preferencialmente das vagens, quando do enchimento dos grãos. 
Diversos trabalhos têm sido publicados sobre estas duas espécies de percevejos e 
suas intenções com a planta de soja (Todd & Herzog 1980, Panizzi & Slansky 
Junior 1985 b). Entretanto, apesar de alguns estudos (Vélez 1974, Jones Junior 
& Sullivan 1979, Harris & Todd 1980, Kester & Smith 1984, Panizzi 1985, e 
Panizzi & Slansky Junior 1985 a), o impacto do alimento, isto é, vagens e se-
mentes de soja, na biologia dos percevejos é ainda pouco conhecido. 

Desta forma, foram conduzidas investigações em laboratório sobre os efeitos 
de vagens e sementes verdes de soja na sobrevivência de ninfas deN. vfridula ei'. 
guildinit Massas de ovos foram obtidas em laboratório e colocadas em placas de 
Petri (9,0 cm x 1,5 cm). No primeiro dia do segundo Instar (ninfas do primeiro 
instar não se alimentam), as ninfas foram individualizadas nas placas, tendo-lhes 
sido oferecido vagens ou sementes verdes de soja, cuidvar Bedford (para N. vir!-
dula no primeiro teste) e cultivar Paraná nos demais. As placas foram colocadas 
ao acaso em uma câmara ambiental a 25 ± 2 °C, 60 ± 20% UR e 14 h L: 10 h E 
de regime fotoperiódico, e feitas observações diárias para detectar as mudas das 
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ninfas e a mortalidade. Os resultados revelaram que sementes verdes de soja ex-
postas, isto é, retiradas das vagens, consistentemente causaram maior mortalidade 
que vagens intactas (Tabela 1). Isto ocorreu praticamente em todos os ínstares, 
sendo a mortalidade total cerca de duas vezes maior em ninfas de N. viridula e 
uma vez e meia maior em ninfas de P. guildinil, quando alimentadas com sementes 
verdes do que com vagens (Tabela 1). Em testes de preferência alimentar, usando-
-se a técnica da dupla escolha em ambiente confinado, comparou-se a preferência 
de N. viridula por vagens ou sementes verdes de soja. Os testes foram conduzidos 
em arenas (placas de Petri de 14,5 cmx 2,5 cm). Os alimentos (vagens e sementes 
verdes de soja da cultivar Bedford) foram colocados sobre discos de papelão posi-
cionados alternadamente e próximos ao perimetro da arena. Após um período de 
jejum que variou de 12 a 24 horas, os percevejos foram soltos no centro de cada 
arena, e observada a sua preferência alimentar. Os resultados indicaram que tanto 
ninfas como adultos de N. viridula preferiram vagens ao invés de sementes verdes 
de soja (Tabela 2)., 

TABELA'. Mortalidade de ninfas (do aeguado so quinto (ansi) deNezose pLri.hjk • Píezodon4sguildinh1 em vagens. 
- asmentes verde, de soja esn leboatórlo (número de asinha vivasa eis. parênteses). 

Mortalidade 1%) Mortalidade 
£apêcie/aiirn.nto total Referências 

Saau.do Terceiro Quarto Quinto 1%) 

N.ze,evfridul. 
V9.'i tola verde 10.0 5,0 0.0 7.5 22,5 Paniezi 1985 

1401 1361 1341 1341 (31) adaptado) 
semente, 	J. verde 15.0 7.5 5,0 12,5 40,0 

1401 34) (31) (29) 24) 

Vagen,ao(averde 10,0 2,5 5,0 1510 32.5 Panirci 1966 
(40) (3€) (35) (33) (27) (dados não 

Semente. nojaverde 15,0 30,0 I,5 7,5 65,0 publicados) 

(40) (34) (22) (li) 1141 

Pezodor&, gcrildiniI 
Vagens sola verde 27,5 9,8 6,2 10,0 52,5 Penirri 1986 

(80) (58) 1511 46) 381 (dados não 

Serventes so(avarda 212 25,0 16,2 15,0 17,4 p,bti.adoa) 

(80) (63) (43) 30) 1181 

TABELA 2. Preferência alimentar de ninfas e adultos de 
Nezara viridula em dois alimentos em labora-
tório. 

-. 	 Freqüêrss.re 

Alimento 	 Ninfas 	Adultos 

A 	-8 	A 	6 

Vagens soja verde 	227*5 	182 n.s. 	64" 53 
Sementes SO3 Verde 	185 	162 	39 	31 

• A = número de Vezes em que as ninfas/adultos foram 
observados alimentando-se ou apenas sobre o alimento; 
8 • número de vezes em que as ninfas/adultos foram 
observados alimentando-se. 

° Indica diferença significativa entre os alimentos ao ní-
vel de P -0,05, pelo teste do qui-guadrado. 

(Fonte: Pani2zi 1985). 
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Poder-se-ia especular sobre a formação de defesas químicas ao se retirar as 
sementes verdes das vagens; sabe-se que o estresse fisiológico de danos mecâni-
cos induz à formação/acumulaflo de fitoalexinas (Kuc et ai. 1976, Sutherland et 
aI. 1980), as quais podem causar repelência/coibição e toxidez a insetos de soja 
(Ilart et ai. 1983, Kogan & Paxton 1983). Poderia, ainda, ter ocorrido o não re' 
conhecimento do alimento (isto é, sementes verdes expostas) pelos percevejos, 
com conseqüente falta de estímulo para uma atividade alimentar normal. A iden-
tificação da(s) causa(s) das variações na mortalidade e na preferência alimentar de 
N. vfridula e P. guildinli com relação a vagens e sementes verdes de soja, entretan-
to, depende de estudos adicionais. 
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