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 Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial 
de milho. Rico em fibras, o grão é versátil e serve como base para 
a fabricação de diversos alimentos. Além disso, também é muito 
usado como ração animal, por conta do preço acessível do produto 
combinado aos benefícios nutricionais que ele possui.

 Para garantir bons resultados nas lavouras de milho, é 
preciso investir nos cuidados adequados para a cultura, utilizando 
as tecnologias disponíveis no mercado para combater as pragas, 
doenças e plantas daninhas com maior eficiência e ter uma cultura 
mais saudável desde o plantio.

 Quando o assunto é controle de pragas, os inseticidas têm 
um papel muito importante nos números positivos que o milho tem 
no Brasil. Neste material, você confere mais informações sobre o 
percevejo-barriga-verde (Dichelops melacanthus), uma das principais 
pragas que causam danos para a cultura, e as melhores práticas de 
manejo, incluindo a aplicação do inseticida Engeo Pleno S.

Boa leitura!
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 O milho é um cereal cultivado em 
grande parte do mundo e possui altas 
qualidades nutritivas, sendo utilizado 
principalmente como ração animal e na 
alimentação humana, como base para 
a fabricação de balas, biscoitos, pães, 
chocolates, sorvetes e até bebidas alcoólicas.

 Atualmente, o Brasil é o terceiro 
maior produtor mundial do grão, depois dos 
Estados Unidos e da China, respectivamente. 
Em nosso país, o estado de Mato Grosso 
é o maior produtor do cereal, com uma 
produção de cerca de 21 milhões de toneladas 
por safra. Em seguida, estão os estados do 

Paraná e do Rio Grande do Sul. Juntos, os três 
representam cerca de 58% do total produzido 
no Brasil. 

 Para a safra 20/21, segundo o Boletim 
Grãos Outubro 2020 da Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento), é esperada 
uma produção total de 105,2 milhões de 
toneladas, que representa um aumento de 
2,6% em relação à safra anterior. Para o 
consumo doméstico, a companhia projeta 
um crescimento de 4,6%, que se deve ao 
bom desempenho esperado para o setor 
de proteína animal brasileira no mercado 
exportador para 2021. 

Cenário 
atual

do Milho
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https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos
https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos


 Semeado geralmente entre os meses 
de janeiro e abril, após a colheita da safra 
de soja, o milho safrinha (segunda safra) 
tem se tornado cada vez mais uma opção 
de investimento para os agricultores. A 
boa produtividade é um dos fatores que 
estimulam o crescimento do plantio da 
cultura. Segundo a Conab, a temporada 
19/20 do milho safrinha gerou 75,1 milhões 
de toneladas, com uma área cultivada de 
13.755,9 mil hectares – 6,8% maior em relação 
à temporada anterior.

 A safrinha é benéfica para o agricultor 
ao possibilitar o uso de fatores que ficariam 
ociosos durante um período do ano, como 
o equipamento, o solo depois do cultivo da 
soja e a mão de obra. Por esse motivo, a 
comercialização acontece por bons preços e 
o custo de produção é mais baixo.

 Porém, em muitos casos, os rastros 
deixados pelo plantio e desenvolvimento da 

MILHO   
SAFRINHA

soja podem comprometer a saúde do milho 
safrinha durante o crescimento da planta. As 
pragas, que migram da lavoura de soja para 
a lavoura de milho, podem causar prejuízos 
expressivos, interferindo na produtividade e 
na qualidade do grão a ser colhido.

 Entre as pragas que aproveitam o 
processo de migração de culturas para 
atacar, está o percevejo-barriga-verde 
(Dichelops melacanthus). Ele é comum no 
final do ciclo da soja e, muitas vezes, passa 
para a safra seguinte, de milho safrinha. Até 
o período da emergência do milho, já houve 
tempo suficiente para ampliar sua densidade 
populacional, aumentando a intensidade do 
ataque à cultura.

 Dada a importância que a cultura tem 
para o agronegócio e para o PIB (Produto 
Interno Bruto) do país, é importante obter 
boas técnicas de manejo para conter pragas 
que geram prejuízos para a lavoura de milho.
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PERCEVEJO-BARRIGA-VERDE 
(Dichelops melacanthus)
 O percevejo-barriga-verde é uma praga sugadora, comum em diversas culturas, com 
destaque para a de milho. Seu controle costuma ser um grande desafio para os agricultores: 
uma das maiores dificuldades é identificá-lo no início da infestação, já que na maioria dos 
casos, quando é notado, os danos já são irreversíveis. 

 Sem o manejo adequado, o inseto pode atingir um alto potencial destrutivo, impactando a 
qualidade do grão e o rendimento da lavoura. Os prejuízos causados pela praga podem chegar a 
até 60% da produção, mas, em casos mais severos, é necessário fazer o replantio da área.

DANOS
 Após o plantio do milho, o percevejo-barriga-verde ataca as plantas recém-emergidas 
na base do caule, responsável pelo crescimento e desenvolvimento da planta. Para se 
alimentar, a praga introduz estiletes que injetam toxinas nos tecidos da planta, podendo 
provocar alterações fisiológicas, como o surgimento de pontos escuros e lesões simétricas com 
as bordas amareladas.

 O ataque do percevejo também pode dificultar a abertura do limbo foliar, fazendo com 
que as folhas fiquem enroladas, sintoma denominado de encharutamento. Nos casos mais 
graves, pode causar a morte das plantas, que começa com o murchamento das folhas centrais 
até o secamento total, e também o intenso perfilhamento, que torna a lavoura improdutiva.
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 No geral, os danos causados variam de acordo com a incidência da praga na planta, mas 
o período de ataque é sempre o mesmo: a fase inicial do desenvolvimento do milho. Os danos 
podem ser caracterizados da seguinte forma:
 • leves: a princípio, o ataque da planta pode ser visto através de manchas nas folhas,   
 sempre com um halo amarelo em volta, causando perdas de até 5%;
 • moderados: por consequência do ataque, o desenvolvimento da planta é retardado, as  
 espigas crescem menos e as perdas podem ultrapassar 20%;
 • graves: comprometendo quase toda a estrutura da planta, os ataques mais severos   
 podem gerar perdas de mais de 60% da cultura.

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS 
 O percevejo-barriga-verde tem o hábito de se esconder na palhada, em plantas 
daninhas remanescentes ou se enterrando próximo ao colmo do milho, tornando-se mais 
resistente aos inseticidas normalmente usados no controle, já que muitas vezes eles não 
chegam a atingir a praga.

 Ele pode sobreviver na lavoura durante um longo período de tempo, sem a necessidade 
de alimentação, já que armazena os nutrientes que suga das plantas durante meses e hiberna 
no período entressafra. Por esse motivo, o sistema de cultivo sucessivo de soja/milho tem 
possibilitado boas condições para o desenvolvimento dessa praga.

 Por se tratar de uma espécie que se adapta melhor a temperaturas amenas, os ataques 
acontecem de forma mais severa no período da manhã, no fim da tarde e durante a noite. 
Nos horários de temperatura mais quente do dia, os percevejos tendem a se esconder para se 
proteger.

CICLO DE VIDA 
 O ciclo de vida entre o ovo e a fase adulta acontece ao longo de 30 dias. Temperaturas 
mais quentes favorecem o desenvolvimento e aceleram o ciclo. A fase de ninfa passa por cinco 
ínstares, sendo que a partir do 3º instar, iniciam os danos mais representativos.

 O ciclo de vida dos adultos, por sua vez, dura em média 42 dias. Cada fêmea pode 
depositar até 13 ovos, e isso significa que se uma plantação com apenas 10 percevejos não 
passar pelo manejo adequado, em um mês podem surgir 130 insetos e, em três meses, esse 
número pode aumentar para quase 22 mil insetos na lavoura.

 Os ovos da espécie são caracterizados pela cor verde-clara, e até o período da eclosão, 
que acontece entre 4 e 5 dias, escurecem. Com a face dorsal marrom-escura e a parte inferior 
verde, até a fase adulta o percevejo pode medir 10mm de comprimento.
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COMO CONTROLAR  
OS PERCEVEJOS 
NO MILHO
 Se os percevejos forem identificados 
somente no período em que a população já 
está desenvolvida, provavelmente boa parte 
da lavoura já estará afetada e o controle a ser 
realizado vai encontrar ainda mais dificuldades 
para trazer os resultados esperados. Por esse 
motivo, quanto antes a praga for identificada, 
menos perdas terá na lavoura.

 É por isso que os cuidados para evitar 
o ataque de percevejos no milho devem 
ocorrer ainda durante a colheita da soja. O 
manejo já deve ser iniciado pensando nas 
consequências dos restos de uma cultura para 
o desenvolvimento da outra.

 Depois da colheita, o preparo do solo 
é essencial, a fim de identificar e eliminar 
a praga que pode estar escondida. É 
importante, por exemplo, realizar a completa 
eliminação das plantas daninhas, que podem 
contribuir para a sobrevivência de insetos até 
o momento do plantio do milho.

 O tratamento de sementes é outra 
ótima ferramenta de manejo de pragas 
iniciais. Estudos indicam que a técnica pode 
reduzir significativamente os danos causados 
por percevejos nos estádios iniciais da cultura.

 A partir da emergência do milho, 
o monitoramento constante passa a ser 
necessário na lavoura, dando ainda mais 
atenção durante o período de enchimento 
de grãos. A partir desse acompanhamento, 
é possível identificar a ação dos percevejos 
desde o início da infestação e encontrar 
o momento propício para intervir, com a 
aplicação de defensivos.

 A pulverização com um inseticida que 
seja eficaz desde a primeira aplicação, como 
as misturas de neonicotinoides e piretroides, 
que oferecem efeito de choque e residual, 
é uma boa forma de garantir o crescimento 
saudável da planta e evitar os prejuízos 
causados por um possível ataque.

 Em conjunto, as diferentes iniciativas 
de manejo de pragas contribui para a 
máxima produtividade do milho e promove a 
manutenção das tecnologias adotadas.
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ENGEO PLENO S: 
SUPERIORIDADE NO 
CONTROLE  DE PERCEVEJOS

 Para o manejo eficaz do percevejo-
barriga-verde no milho, Engeo Pleno S é 
a recomendação da Syngenta. O inseticida 
é resultado do investimento em pesquisas, 
inovação e tecnologia, a fim de levar ao 
agricultor as melhores práticas de controle 
e técnicas eficientes para a realização de 
amostragens e de aplicação dos produtos.

 Considerado a melhor ferramenta 
para as primeiras aplicações, Engeo Pleno 
S conta com um efeito de choque que 
oferece proteção rápida e paralisação do 
dano, e pode ser percebido pouco tempo 
após a aplicação. Já com seu efeito residual 
prolongado, o produto tem resultados 
superiores e duradouros comparados aos 
concorrentes.

 Além disso, Engeo Pleno S também 
oferece:
• amplo espectro: eficaz tanto no controle de 
ninfas quanto de adultos;
• ação translaminar: o produto chega de 
forma mais eficiente até a superfície inferior 
da folha;
• sistemicidade: penetra na planta e acaba 
com os insetos em poucas horas após a 
aplicação;
• exclusiva tecnologia Zeon: 
microencapsulamento que proporciona a 
liberação gradual dos ativos.

 Engeo Pleno S tem um poderoso 
efeito sistêmico de rápida translocação: 
após a penetração nas plantas, o produto 
é transportado via xilema em direção à parte 
aérea. Assim, todas as partes da planta 
retêm altas concentrações do produto.

 O produto se destaca pela eficácia 
no controle de percevejo no milho com a 
inovadora Tecnologia Zeon, que protege 
o ingrediente ativo em microcápsulas 
suspensas em água. 

Confira o funcionamento da Tecnologia Zeon.
1. as cápsulas, após a aplicação, se rompem 
quando a solução seca na planta;
2. o ingrediente ativo é libertado da cápsula 
e é exposto ao inseto-alvo;
3. pequenas partículas aderem às folhas 
e consequentemente às pragas, aumentando 
a exposição ao inseticida.
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 Dessa forma, a tecnologia confere liberação gradual do produto na planta, processo 
que permite um maior efeito de choque, maior tempo de contato da praga com o produto (já 
que ele fica aderido às plantas por mais tempo) e melhor controle residual, inclusive das ninfas.

 A aplicação foliar de Engeo Pleno S, junto a outras boas práticas agrícolas, contribui 
para a produtividade quando os percevejos são identificados na lavoura. Obter assertividade 
sobre a mortalidade dos insetos exige que as aplicações sejam feitas no tempo certo, seguindo 
as orientações recomendadas na bula.

 O melhor momento para aplicações de Engeo Pleno S é no início do desenvolvimento 
da cultura. Recomenda-se aplicações sequenciais para potencializar o controle: a primeira 
um dia após emergência e, a segunda, cinco dias após a primeira aplicação para ter a melhor 
proteção do estande.

 É recomendado também a rotação do produto com outros grupos químicos, como o 
Acefato, após a segunda aplicação de Engeo Pleno S, como medida para o manejo de resistência.

Posicionamento
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https://www.syngenta.com.br/sites/g/files/zhg256/f/engeo_pleno_2.pdf


SYNGENTA:
SEMPRE AO
LADO DO
PRODUTOR

Syngenta e você:
conectados dentro e fora do campo.

 Agora que você já sabe que a cultura do milho é 
sensível ao ataque de percevejos, é importante optar pelo 
inseticida mais adequado para aumentar a sanidade da 
lavoura e também obter mais produtividade e rentabilidade: 
Engeo Pleno S, da Syngenta.

 A empresa está ao lado do produtor em todos os 
momentos para proporcionar os melhores resultados no 
campo, oferecendo proteção máxima na lavoura de milho 
contra pragas, doenças e plantas daninhas. Tudo isso a partir 
de um portfólio completo de produtos com tecnologia e 
qualidade. Assim, nós impulsionamos o campo e todo o 
agronegócio brasileiro.
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Para restrição de uso nos Estados, consulte a bula.


