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Tolerância de genótipos de arroz a Tibraca limbativentris (Hemiptera: 
Pentatomidae)
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O percevejo do colmo, Tibraca limbativentris destaca-se como a praga mais prejudicial da cultura 
do arroz. Entre os métodos de controle do percevejo do colmo, o químico é o mais utilizado. Com os 
efeitos negativos do uso desordenado de inseticidas no ambiente, à busca por genótipos resistentes 
são promissores e com potencial de uso em MIP. O objetivo deste trabalho foi verificar a tolerância 
de genótipos de arroz ao percevejo do colmo. Os experimentos foram conduzidos na Embrapa Arroz 
e Feijão. Foram utilizados os genótipos de arroz Xingu, Canela de Ferro e Primavera. Duas mudas 
de cada genótipo foram transplantadas por vaso. Aos 49 dias após a emergência, uma planta foi in-
festada com uma fêmea do percevejo do colmo. A avaliação das variáveis fisiológicas e da atividade 
enzimática, foram feitas na folha mais jovem, após 12, 24, 48, 72 e 96 horas da infestação. As taxas 
de assimilação líquida de CO2 e transpiratória, a condutância estomática e a concentração interna de 
CO2 foram determinadas com IRGA, enquanto que o conteúdo de clorofila (SPAD) foi determinado 
com o clorofilômetro portátil. Além disso, foi determinada as atividades de catalase e superóxido 
desmutase. Nas plantas infestadas houveram redução significativa na taxa de assimilação liquida 
de CO2 e condutância estomática em todos os genótipos. Os genótipos Xingu e Canela de Ferro re-
duziram significativamente a taxa transpiratória nas plantas infestadas. A concentração interna de 
carbono aumentou nas plantas infestadas nos genótipos Xingu e Canela de Ferro. O conteúdo de 
clorofila dos genótipos Xingu e Canela de Ferro reduziu nas plantas infestadas. Assim, o genótipo 
Primavera apresenta resistência do tipo tolerância ao percevejo do colmo, uma vez que suas plantas 
apresentaram pequenas ou nenhuma alteração significativa nas variáveis fisiológicas em compara-
ção as plantas não infestadas.
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