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1. INTRODUÇÃO

O percevejo bronzeado tem avançado com 
rapidez em SP e RS.

Desde outubro de 2008 foi encontrado em 
plantações de eucalipto em SP.



Percevejo bronzeado do eucalipto

Praga exótica
• Espécie: Thaumastocoris peregrinus

(Hemiptera: Thaumastocoridae)

• Origem: Austrália

• Detecção: Detectado em maio de 2008



O INSETO

- T. peregrinus: inseto de corpo achatado e mede 3 mm de 
comprimento

Dados biológicos:

- Ciclo de vida: aproximadamente 35 dias (ovo – adulto)

- Potencial reprodutivo: 60 ovos/fêmea (Button, 2007)



Tab.1. Duração de cada instar e da fase ninfal de T. peregrinus em 
folhas de Eucalyptus scoparia em condições de laboratório (ToC: 
17—20 oC; fotofase de 12 h) (Noack & Rose, 2007)

17 - 2520,0 + 2,7Fase ninfal

5 – 65,3 + 0,55o. Instar

3 – 43,7 + 0,54o.  Instar

2 – 53,3 + 1,63o. Instar

3 – 63,5 + 1,12o. Instar

4 – 74,6 + 0,81o. Instar

4 - 8 6,1 + 0,9Ovo

AmplitudeDuração média 
(dias)

Fase



Tab.2. Longevidade dos adultos e capacidade reprodutiva de T. 
peregrinus em folhas de Eucalyptus scoparia em condições de 
laboratório (ToC: 17—20 oC; fotofase de 12 h) (Noack & Rose, 2007)

10 – 2819,0 + 23,5Eclosão (%)

1,8 – 2,11,9 + 0,2No. Ovos diário

31 – 6045,5 + 20,5No. Ovos/fêmea

4 – 40 dias23,0 + 18,1 diasAdulto –
acasalado

6 – 12 dias9,5 + 2,7 diasAdulto – virgem

AmplitudeDados médiosFase



Distribuição Geográfica

Tabela 3. Distribuição geográfica de Thaumastocoris peregrinus
(Hemiptera: Thaumastocoridae) (Carpintero & Dellape, 2006; FAO, 2008; 
Bouvet, com. pessoal)

Argentina e UruguaiAmérica do Sul

África do Sul e ZimbabweÁfrica

AustráliaOceania

PaísContinente



T. peregrinus: adultos e ninfas (fonte: Bouvet, 2008)



T. peregrinus: posturas.



Ovos: T. peregrinus + G. brimblecombei



T. peregrinus: ninfas.



T. peregrinus: adulto e ninfas no ramo



T. peregrinus: adultos nas folhas



Folha infestada pelo 
percevejo bronzeado –
Concórdia, Argentina



DANOS

• Prateamento de folhas (semelhante a dano de tripes)

• Bronzeamento de folhas

• Secamento de folhas

• Desfolhamento

Aparentemente há preferência por folhas maduras (terço 
inferior e médio da copa)



Prateamento e início de bronzeamento de folhas - urograndis



Escala de sintomas nas folhas de E. grandis x E. camaldulensis
causado pelo percevejo bronzeado. África do Sul, 2008.



Sintomas de bronzeamento e colônia de ninfas em folha de clone 
urograndis. Salto de Pirapora, SP, OUT/2008.



Bronzeamento da copa de E. nitens causado pelo percevejo 
bronzeado. África do Sul, 2008.



Clorose da copa de E. grandis x E. camaldulensis causado pelo 
percevejo bronzeado. África do Sul, 2008.



Clorose em floresta de E. grandis causado pelo percevejo 
bronzeado. África do Sul, 2008.



Bronzeamento causado pelo percevejo bronzeado em E. grandis. 
Concórdia, Argentina, 2008.



Bronzeamento causado pelo percevejo bronzeado em E. camaldulensis.
Concórdia, Argentina, 2008.



Clorose da copa e desfolha de E. camaldulensis causado pelo 
percevejo bronzeado. Jaguariúna,SP, agosto de 2008.



Infestação em clone híbrido de E. grandis x E. urophylla. Salto de 
Pirapora,SP, Outubro / 2008.



Bronzeamento em clone híbrido de E. grandis x E. urophylla. Salto 
de Pirapora,SP, novembro / 2008.



Bronzeamento em clones urograndis. Salto de Pirapora,SP, 
novembro / 2008.



Brasil:

- Detecção em árvores isoladas de E. 

camaldulensis em Jaguariúna, SP em junho 
de 2008

- RS: Detecção em plantio de eucalipto em S. 
Francisco de Assis, RS em maio de 2008 e 
avanço para o leste do estado.

- SP: Avanço para a região centro-oeste do 
estado.



Distribuição geográfica do percevejo bronzeado no RS. Ago/2008



Distribuição geográfica do percevejo bronzeado no RS. Nov/2008



Distribuição geográfica do percevejo bronzeado em SP. Jul/2008



Distribuição geográfica do percevejo bronzeado em SP. Ago/2008



Distribuição geográfica do percevejo bronzeado em SP. Set/2008



Distribuição geográfica do percevejo bronzeado em SP. Out/2008



Distribuição geográfica do percevejo bronzeado em SP. Nov/2008



Dispersão do percevejo bronzeado nas rodovias de SP. Nov/2008



0C. citriodora

+E. syderoxylon

+E. saligna

+E. robusta

+E. paniculata

+E. grandis

++E. viminalis

+++E. camaldulensis x E. 

grandis

+++E. tereticornis

+++E. camaldulensis

ReaçãoEspécie de eucalipto

Tab. 2. Intensidade de infestação de algumas espécies de eucalipto ao 
ataque de  Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae) na 
África do Sul (Jacobs & Neser, 2005)

+++: suscetível; ++: intermediária; +: pouco suscetível; 0: não atacada 



Testes prévios com espécies e clones de eucalipto 
conduzidos no LCBPF/UNESP

Material adequado à T. peregrinus (desenvolvimento e oviposição)

Espécies:

• Eucalyptus camaldulensis

•Eucalyptus urophylla

Clones:

• Urograndis: H-13, VR3748

• Uro x Cam: VM-01

• Gra x Cam: 3025, 1277

• E. urophylla: 433



Controle:

Desconhecido
• Possibilidades:

– Importação de inimigos naturais 
�Candidato: Cheruchoides noackae (Hymenoptera: 

Mymaridae) – parasitóide de ovos.

– Controle curativo com aplicação de inseticidas sistêmicos 
e/ou com fungos entomopatogênicos.

– Seleção de material resistente (a longo prazo) 

África do Sul: firmando convênio com Austrália para busca por 
inimigos naturais



Monitoramento:

Monitoramento do psilídeo-de-concha com armadilhas adesivas em 
7 estados brasileiros.



Dinâmica populacional

Dados escassos

• Argentina: picos entre FEV a ABR
• T. peregrinus: dados preliminares indicam 

preferência por calor e alta umidade 
• � maior ocorrência no verão?



Controle:

– Bioensaio com aplicação de inseticidas biológico à base de 
fungos entomopatogênicos.

Tratam. 
Produto 

comercial 

Princípio 

ativo 
Concentração Dose 

Forma de 

aplicação 

1 Vertirril L. lecanii 1 x 107 con./ml  pulverizada 

2 Boveril 
B. 

bassiana 

1 x 108 con. /ml 
 

pulverizada 

3 Metarril 
M. 

anisopliae 

1 x 108 con. /ml 
 

pulverizada 

4 Bb Toyobo 
B. 

bassiana 

1 x 108 con. /ml 
 

pulverizada 

5 Ma Toyobo 
M. 

anisopliae 

1 x 108 con. /ml 
 

pulverizada 

Testem. - - - - - 

 



Eficiência de formulações de fungos entomopatogênicos ao percevejo bronzeado do eucalipto
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Eficiência de diferentes micoinseticidas no controle do percevejo 
bronzeado em laboratório (26 oC; fotofase: 13:11h)



Inimigos naturais

• Crisopídeos (bicho-lixeiro)



Proposta de pesquisa:

- PROTEF: coordenação de pesquisas de 
biologia, monitoramento e controle

- Estudo da bioecologia da praga (em 
andamento).

- Experimentação: avaliação de inseticidas 
químicos e biológicos (em andamento).

- Edital 64/2008 – CNPq/MAPA (em análise)
- Participação do grupo de estudos (Argentina, 

Uruguai, Brasil e Chile)
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