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RESUMO
Os crisopídeos são encontrados em agroecossistema cafeeiro alimentando-se de várias pragas. Objetivou-se
avaliar a seletividade de acaricidas utilizados na cafeeiculta sobre a biologia de Chrysoperla externa (Hagen, 1861). Os
tratamentos foram: testemunha (água), espirodiclofeno (0,12 g i.a./L), fenpropatrina (0,15 e 0,30 g i.a./L), enxofre (4,0 e
8,0 g i.a./L) e abamectina (0,0067 e 0,0225 g i.a./L). Pulverizaram-se os produtos sobre larvas de primeiro, segundo e
terceiro instares de C. externa por meio da torre de Potter. Avaliaram-se a duração do instar, sobrevivência das larvas
e pupas e viabilidade dos ovos produzidos pelos adultos provenientes das larvas tratadas. Os produtos foram
classificados em classes de toxicidade. Fenpropatrina foi nocivo e espirodiclofeno e abamectina foram moderadamente
nocivos, necessitando de novos estudos em condições de casa de vegetação e campo para confirmação ou não de
suas toxicidades. Em função da baixa toxicidade apresentada pelo enxofre ao predador C. externa, pode ser recomendado
em programas de manejo de pragas do cafeeiro visando compatibilizar os métodos químico e biológico por meio dessa
espécie de crisopídeo.
Palavras-chave: Chrysoperla externa (Hagen, 1861), Coffea arabica L., pesticidas, toxicidade.

ABSTRACTS
Selectivity of acaricides used in coffee crops to green lacewing
Green lacewings are commonly found in coffee agroecosystems feeding on several pests of economic importance.
The objective of this study was to evaluate the selectivity of acaricides used in coffee crop to Chrysoperla externa
(Hagen, 1861). The treatments consisted of control (water), spirodiclofen (0.12 g a.i./L), fenpropathrin (0.15 and 0.30 g
a.i./L), sulphur (4.0 and 8.0 g a.i./L) and abamectin (0.0067 and 0.0225 g a.i./L). The products were sprayed directly on
first, second and third-instar larvae of C. externa, using a Potter spray tower. Duration of instar, survival of larvae and
pupae and viability of eggs produced by the adults emerged from the treated larvae were evaluated. The pesticides
were classified into toxicity classes. Fenpropathrin was toxic and spirodiclofen and abamectin were moderately toxic,
requiring further studies under greenhouse and field conditions to confirm or not their toxicities. Because of the low
toxicity of sulphur to the predator C. externa, it can be recommended for coffee pest management programs in order to
combine chemical and biological control using this Chrysopidae species.
Key words: Chrysoperla externa (Hagen, 1861), Coffea arabica L., pesticides, toxicity
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INTRODUÇÃO
O ácaro-vermelho (Oligonychus ilicis) (McGregor,
1917) (Acari: Tetranychidae) e o da-mancha-anular-docafeeiro (Brevipalpus phoenicis) (Geijskes, 1939) (Acari:
Tenuipalpidae) são os principais ácaros-praga do cafeeiro (Reis & Souza, 2000). O ácaro O. ilicis perfura as células e absorve o conteúdo celular da página superior das
folhas, essas perdem o brilho natural e tornam-se bronzeadas. O ataque ocorre em reboleiras e pode atingir toda a
lavoura (Reis & Teodoro, 2000). O ácaro B. phoenicis é
vetor do vírus da mancha-anular, responsável pela queda
de folhas e pela má qualidade da bebida do café (Papa,
1999; Reis & Souza, 2000; Reis & Chagas, 2001).
O controle desses ácaros é realizado por meio de
acaricidas sintéticos, que são eficientes, mas não há relatos sobre a seletividade aos insetos predadores na cultura
cafeeira. A seletividade fisiológica de inseticidas/acaricidas
a inimigos naturais é importante estratégia no método de
controle químico, uma vez que o composto a ser aplicado,
devido às suas características físico-químicas, deve agir de
forma mais tóxica às pragas em comparação aos seus predadores. A preservação de inimigos naturais em agroecossistemas é de fundamental importância para o sucesso de
programas de manejo integrado de pragas (MIP); portanto,
o uso de produtos seletivos deve ser adotado como medida obrigatória no controle de pragas.
A cultura cafeeira é atacada por várias pragas, as
quais são controladas, na maioria das vezes, por meio
de aplicações de produtos fitossanitários, que geralmente apresentam largo espectro de ação, contribuindo para a redução de populações de inimigos naturais
(Fragoso et al., 2002).
Em lavouras cafeeiras existem inúmeras espécies de
inimigos naturais, mas aquelas pertencentes à família
Chrysopidae vêm exercendo importante papel como reguladores populacionais de várias pragas nessa cultura. A
espécie Chrysoperla externa (Hagen) destaca-se como
predadora de várias espécies de insetos e ácaros na Região Neotropical, ocorrendo em culturas como o cafeeiro
(Carvalho & Souza, 2000; Fonseca et al., 2001).
A preservação e o aumento das taxas de controle biológico são estratégias essenciais para o sucesso de programas de MIP. Dessa forma, o uso de inseticidas seletivos a inimigos naturais contribui para o aumento do intervalo de aplicações, diminuindo fenômenos de ressurgência
de artrópodes-praga, possibilitando às de pragas secundárias alcançarem status primário e evolução de populações de pragas resistentes aos inseticidas (Albuquerque
et al., 2003). Apesar dos vários fatores positivos do uso
de produtos seletivos no controle de pragas, há escassez
de informações a esse respeito no Brasil para os principais compostos aplicados na cultura cafeeira.
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Levando-se em consideração a hipótese de que entre
os vários compostos aplicados em plantas de café existem alguns que são seletivos, realizou-se o presente trabalho para avaliar os efeitos de acaricidas registrados para
o controle dos ácaros vermelho e da mancha-anular sobre
o predador C. externa, objetivando obter informações que
possam colaborar para o sucesso de programas de MIP
na cultura cafeeira, por meio da conservação dessa espécie de inimigo natural.

MATERIAL E MÉTODOS
Adultos de C. externa foram coletados em um cafezal
presente no Campus da Universidade Federal de Lavras,
situada a 918 m de altitude, 21o 13’ 40" de latitude Sul e 44o
57’ 50" de longitude Oeste e mantidos em sala climatizada,
regulada a 25 ± 2 oC, UR de 70 ± 10% e fotofase de 12
horas, segundo Ribeiro et al. (1991). Pulverizaram-se os
produtos nas maiores dosagens recomendadas pelos fabricantes para o controle dos ácaros vermelho e da mancha-anular do cafeeiro em larvas de terceira geração de
primeiro, segundo e terceiro instares, com até 24 horas de
idade. Para aplicação dos produtos utilizou-se torre de
Potter regulada à pressão de 15 lb/po12, com volume de
aplicação de 1,5 ± 0,5 µL/cm2.
Após a aplicação dos tratamentos - testemunha (água),
espirodiclofeno (0,12 g i.a./L), fenpropatrina (0,15 e 0,30 g
i.a./L), enxofre (4,0 e 8,0 g i.a./L) e abamectina (0,0067 e
0,0225 g i.a./L) - as larvas foram individualizadas em tubos de vidro de 2,5 cm de diâmetro e 8,5 cm de altura e
alimentadas ad libitum, a cada dois dias, com ovos de
Anagasta kuehniella (Zeller, 1879) (Lepidoptera:
Pyralidae). Os tubos foram vedados com filme laminado
de PVC e mantidos em câmara climática a 25 ± 2 oC, UR de
70 ± 10% e 12 horas de fotofase até a fase adulta.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com oito tratamentos e oito repetições,
sendo cada parcela composta por cinco larvas nos respectivos instares, dependendo do bioensaio. Avaliaramse a duração e sobrevivência das larvas de primeiro, segundo e terceiro instares e de pupas.
Para avaliar os efeitos dos compostos na reprodução
de adultos oriundos das larvas tratadas, logo após a emergência, sete casais por tratamento foram individualizados
em gaiolas cilíndricas de PVC de 10 cm de altura e 10 cm de
diâmetro, revestidas internamente com papel-filtro, tendo
as partes inferiores sido vedadas com filme laminado e as
superiores fechadas com tecido tipo “voil”. Os adultos
foram alimentados com dieta à base de lêvedo de cerveja
e mel (1:1 v/v) (Barbosa et al., 2002).
Após o período de pré-oviposição e a intervalos de
três dias, avaliou-se, durante quatro semanas, o número
de ovos ovipositados por fêmea. Para avaliar a viabilida-
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de dos ovos, foram coletados 96 ovos por tratamento,
que foram individualizados em compartimentos de placas
de microtitulação e mantidos em sala climatizada a 25 ± 2
o
C, UR de 70 ± 10% e 12 horas de fotofase.
Foi utilizado delineamento experimental inteiramente
casualizado, e cada parcela foi composta por um casal. O
número de tratamentos variou em função do nível de
mortalidade provocada pelos compostos nas larvas dos
três instares do predador, sendo o número mínimo de
repetições de sete, e cada uma representada por um casal. Os dados foram submetidos à análise de variância,
tendo sido as médias dos tratamentos comparadas por
meio do teste de agrupamento de Scott e Knott a 5% de
significância (Scott & Knott, 1974). O efeito total (E) de
cada produto fitossanitário sobre C. externa foi determinado em razão da porcentagem de mortalidade e/ou
influência na sua reprodução, sendo calculado por meio
da fórmula E = 100% - (100% - M%) x R1 x R2, proposta
por Vogt (1992), em que: E = efeito total (%); M% = mortalidade no tratamento corrigida pela fórmula de Abbott
(1925); R1 = razão entre a média diária de ovos por fêmea tratada e não-tratada; e R2 = razão entre a viabilidade média de ovos por fêmea tratada e não-tratada.
Cada composto foi enquadrado em uma das quatro classes de toxicidade (Boller et al., 2005), em que: classe 1
= inofensivo ou levemente nocivo (E < 30%); classe 2 =
moderadamente nocivo (30 < 79%); classe 3 = nocivo
(80 < E < 99%); e classe 4 = nocivo (E > 99%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A duração das larvas tratadas no primeiro instar foi
afetada por todos os compostos avaliados, com médias
que variaram de 3,7 a 4,5 dias, tendo a fenpropatrina nas
duas concentrações provocado a morte imediata de
100,0% dos insetos, impossibilitando a determinação
dessa característica biológica (Tabela 1). A duração do
primeiro instar observada por Fonseca et al. (2001) e
Silva et al. (2002) foi de 4,0 e 3,7 dias para larvas de C.
externa alimentadas com diferentes presas a 24 e 25 oC,
respectivamente. A alta mortalidade provocada pelo
piretróide fenpropatrina também foi verificada por Godoy
et al. (2004) quando aplicaram deltametrina, na dosagem
de 0,0125 g i.a./L, sobre larvas de primeiro instar de C.
externa. Resultado semelhante foi encontrado por Carvalho et al. (2002), que ao aplicarem fenpropatrina na
dosagem de 0,09 g i.a./L sobre larvas de primeiro instar
dessa mesma espécie de inseto, constataram 100,0% de
mortalidade.
Segundo Bacci et al. (2006), os prováveis mecanismos de seletividade fisiológica de inseticidas do grupo
químico dos piretróides ainda não foram totalmente
elucidados, pela falta de pesquisas sobre aspectos
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bioquímicos e fisiológicos. Entretanto, a alta mortalidade
de insetos observada no tratamento à base de fenpropatrina pode ter ocorrido em função do seu peso molecular
(349,0), visto que piretróides com pesos moleculares menores possuem maior capacidade de penetração na cutícula
do inseto (Stock & Holloway, 1993; Berg et al., 2003),
podendo potencializar o seu efeito.
A duração das larvas de segundo estádio provenientes das de primeiro instar tratadas foi afetada somente por
abamectina a 0,0225 g i.a./L; já as de terceiro estádio não
sofreram efeito dos produtos (Tabela 1). Esses resultados
corroboram com os de Silva et al. (2005), os quais observaram que enxofre (Kumulus 800 PM) a 4,0 g i.a./L não
afetou a duração de larvas de segundo e terceiro instares
de C. externa oriundas de larvas de primeiro estádio tratadas.
Observou-se que somente abamectina a 0,0225 g i.a./
L causou redução de sobrevivência dos estádios larvais
do predador, com médias de 40,0; 81,0; e 94,0%, respectivamente, para o primeiro, segundo e terceiro instares
(Tabela 1).
À exceção de abamectina, a duração da fase larval não
foi afetada pelos outros compostos avaliados (Tabela 2).
Esses resultados assemelham-se aos obtidos por Maia et
al. (2000), que alimentaram C. externa com Schizaphis
graminum (Rondani, 1852) (Hemiptera: Aphididae) e constataram duração média do período larval entre 9 e 11 dias,
para temperaturas de 24 a 27 oC, e aos de Silva et al. (2005),
que aplicaram enxofre (Kumulus 800 PM) a 4 g i.a./L sobre
larvas de primeiro instar dessa mesma espécie e verificaram média de 8,3 dias.
Somente abamectina nas duas concentrações testadas reduziu a porcentagem de sobrevivência da fase larval,
com médias de 89,8 e 71,5%, respectivamente (Tabela 2).
Silva et al. (2005) também constataram que a sobrevivência de larvas tratadas com enxofre não diferiu significativamente do tratamento testemunha.
A tolerância de C. externa apresentada ao enxofre
neste trabalho pode ser função do eficiente mecanismo
de degradação de compostos inorgânicos, associada à
menor taxa de penetração de enxofre no seu tegumento e/
ou alguma alteração no sítio de ação desse produto (Bacci
et al., 2006).
A duração e a sobrevivência das fases de pré-pupa e
pupa não foram afetadas pelos compostos espirodiclofeno,
enxofre e abamectina (Tabela 2), fato também observado
por Silva et al. (2005), que justificaram a inocuidade de
alguns compostos testados devido à sua degradação pelo
sistema enzimático de larvas de C. externa.
Referente ao efeito total (E) dos acaricidas sobre a
mortalidade geral e reprodução dos adultos oriundos de
larvas de primeiro instar tratadas, espirodiclofeno, enxofre e abamectina a 0,0067 g i.a./L foram enquadrados na
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Tabela 1. Duração (dias) e sobrevivência (%) (±DP) de Chrysoperla externa de primeiro, segundo e terceiro estádios, provenientes
das larvas de primeiro instar tratadas com os acaricidas avaliados. Temperatura de 25 ± 2 oC, UR de 70 ± 10% e fotofase de 12 horas
Primeiro instar
Tratamento
Testemunha
Espirodiclofeno 0,12 g i.a./L
Fenpropatrina 0,15 g i.a./L
Fenpropatrina 0,3 g i.a./L
Enxofre 4,0 g i.a./L
Enxofre 8,0 g i.a./L
Abamectina 0,0067 g i.a./L
Abamectina 0,0225 g i.a./L
CV (%)

Segundo instar

Terceiro instar

Duração

Sobrevivência

Duração

Sobrevivência

Duração

Sobrevivência

3,1 ± 0,30 a
3,7 ± 0,24 b
3,7 ± 0,23 b
3,8 ± 0,21 b
4,5 ± 1,14 c
4,0 ± 0,57 c

97,5 ± 7,07 d
92,5 ± 10,35 d
0,0 ± 0,00 a
0,0 ± 0,00 a
87,5 ± 14,88 d
95,0 ± 9,26 d
72,5 ± 21,21 c
40,0 ± 23,90 b

2,8 ± 0,30 a
2,9 ± 0,22 a
¨¨
¨¨
2,9 ± 0,13 a
2,9 ± 0,11 a
3,2 ± 0,74 a
3,7 ± 1,29 b

97,5 ± 7,07 b
92,5 ± 14,88 b
¨¨
¨¨
100,0 ± 0,00 b
100,0 ± 0,00 b
96,9 ± 8,84 b
80,9 ± 34,99 a

2,9 ± 0,74 a
2,7 ± 0,24 a
¨¨
¨¨
2,5 ± 0,39 a
2,7 ± 0,22 a
3,1 ± 1,40 a
2,4 ± 0,40 a

100,0 ± 0,00 b
100,0 ± 0,00 b
¨¨
¨¨
100,0 ± 0,00 b
100,0 ± 0,00 b
100,0 ± 0,00 b
93,7 ± 11,57 a

16,9

22,5

22,9

19,8

-

5,5

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Scott e Knott (P < 0,05).
¨¨Número de insetos insuficiente para avaliação dessas características biológicas.

Tabela 2. Duração (dias) e sobrevivência (%) (± DP) de Chrysoperla externa nas fases de larva, pré-pupa e pupa, provenientes de
larvas de primeiro instar tratadas com os acaricidas avaliados. Temperatura de 25 ± 2 oC, UR de 70 ± 10% e fotofase de 12 horas
Tratamento
Testemunha
Espirodiclofeno 0,12 g i.a./L
Fenpropatrina 0,15 g i.a./L
Fenpropatrina 0,3 g i.a./L
Enxofre 4,0 g i.a./L
Enxofre 8,0 g i.a./L
Abamectina 0,0067 g i.a./L
Abamectina 0,0225 g i.a./L
CV (%)

Fase de larva

Fase de pré-pupa

Fase de pupa

Duração

Sobrevivência

Duração

Sobrevivência

Duração

Sobrevivência

8,9 ± 0,74 a
9,3 ± 0,44 a
¨¨
¨¨
9,1 ± 0,47 a
9,4 ± 0,37 a
10,8 ± 1,72 b
10,1 ± 1,00 b

98,3 ± 3,09 c
95,0 ± 4,71 c
¨¨
¨¨
95,8 ± 4,96 c
98,3 ± 3,09 c
89,8 ± 7,12 b
71,5 ± 16,31 a

3,5 ± 0,18 a
3,2 ± 0,21 a
¨¨
¨¨
3,5 ± 0,31 a
3,3 ± 0,32 a
3,3 ± 0,60 a
3,5 ± 0,32 a

100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
¨¨
¨¨
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a

7,7 ± 0,35 a
7,8 ± 0,19 a
¨¨
¨¨
7,8 ± 0,40 a
8,0 ± 0,36 a
8,3 ± 0,92 a
7,7 ± 0,35 a

100,0 ± 0,00 a
93,7 ± 11,57 a
¨¨
¨¨
97,5 ± 7,07 a
95,0 ± 9,26 a
93,3 ± 12,85 a
100,0 ± 0,00 a

11,0

10,1

-

-

-

-

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Scott e Knott (P < 0,05).
¨¨Número de insetos insuficiente para avaliação dessas características biológicas.

Tabela 3. Mortalidade (%) de Chrysoperla externa, número médio de ovos/dia/fêmea, viabilidade dos ovos (%) e efeito total seguido
pela classificação de toxicidade dos compostos aplicados sobre o predador no primeiro estádio larval. Temperatura de 25 ± 2 oC, UR
70 ± 10% e fotofase de 12 horas
Tratamento
Testemunha
Espirodiclofeno 0,12 g i.a./L
Fenpropatrina 0,15 g i.a./L
Fenpropatrina 0,3 g i.a./L
Enxofre 4,0 g i.a./L
Enxofre 8,0 g i.a./L
Abamectina 0,0067 g i.a./L
Abamectina 0,0225 g i.a./L

Número inicial de
larvas de 1o instar

M%1

Mc%2

R’3

R”%4

E%5

Classe 6

40
40
40
40
40
40
40
40

22,5
45,0
100,0
100,0
22,5
27,5
42,5
72,5

29,0
100,0
100,0
0,0
6,5
25,8
64,5

1
1,0
0,0
0,0
0,7
0,7
0,8
0,0

1
0,9
0,0
0,0
0,8
1,0
1,0
0,0

31,1
100,0
100,0
44,9
37,3
41,0
100,0

2
4
4
2
2
2
4

1

Mortalidade (%) acumulada de insetos até a emergência de adultos.
Mortalidade (%) acumulada de insetos até a emergência de adultos corrigida pela fórmula de Abbott (1925).
3
Número médio de ovos/dia/fêmea colocado durante quatro semanas consecutivas a partir do início de oviposição.
4
Viabilidade (%) dos ovos coletados no período de quatro semanas consecutivas.
5
Efeito total dos compostos.
6
Classe de toxicidade preconizada pela IOBC (Boller et al., 2005), em que: classe = 2 moderadamente nocivo (30 < E < 79%) e classe = 4
nocivo (E > 99%).
2
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16,4
30,4
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Scott e Knott (P < 0,05).

4,0
9,8
14,3
12,8
CV (%)

100,0 ± 0,00 c
94,4 ± 10,50 c
77,7 ± 21,25 b
46,9 ± 32,41 a
97,5 ± 7,07 c
100,0 ± 0,00 c
97,5 ± 7,07 c
100,0 ± 0,00 c
2,2 ± 0,49 a
3,6 ± 0,10 b
3,8 ± 0,63 b
4,7 ± 1,83 c
3,2 ± 1,48 a
2,7 ± 0,35 a
2,7 ± 0,33 a
2,9 ± 0,32 a
97,5 ± 7,07 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
91,6 ± 17,25 a
100,0 ± 0,00 a
97,5 ± 7,07 a
100,0 ± 0,00 a
97,5 ± 7,07 a
7,5 ± 0,24 b
6,4 ± 0,16 a
7,4 ± 0,50 b
8,2 ± 0,50 c
7,5 ± 0,30 b
7,5 ± 0,18 b
7,6 ± 0,21 b
7,4 ± 0,23 b
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
4,1 ± 0,15 b
3,8 ± 0,27 b
3,9 ± 0,81 b
3,2 ± 0,50 a
3,7 ± 0,37 b
3,9 ± 0,18 b
3,9 ± 0,28 b
3,5 ± 0,18 a
100,0 ± 0,00 b
92,5 ± 14,88 b
75,0 ± 14,14 a
65,0 ± 14,14 a
100,0 ± 0,00 b
93,3 ± 21,21 b
92,5 ± 10,35 b
92,5 ± 10,35 b
2,3 ± 0,45 a
2,3 ± 0,34 a
2,8 ± 0,30 b
2,7 ± 0,30 b
2,5 ± 0,18 a
2,3 ± 0,30 a
2,3 ± 0,37 a
2,6 ± 0,20 b
Testemunha
Espirodiclofeno 0,12 g i.a./L
Fenpropatrina 0,15 g i.a./L
Fenpropatrina 0,3 g i.a./L
Enxofre 4,0 g i.a./L
Enxofre 8,0 g i.a./L
Abamectina 0,0067 g i.a./L
Abamectina 0,0225 g i.a./L

Sobrevivência
Duração
Sobrevivência
Duração
Sobrevivência
Duração
Sobrevivência

Fase de pupa
Fase de pré-pupa
Terceiro instar
Segundo instar

Duração
Tratamento

classe 2 = moderadamente nocivos (Tabela 3). Godoy et
al. (2004) em seus estudos também observaram que quando o produto abamectina a 0,0054 g i.a./L foi aplicado
sobre larvas de primeiro instar de C. externa ele mostrouse moderadamente nocivo.
Os compostos fenpropatrina e abamectina a 0,0225 g
i.a./L foram nocivos (classe 4) quando aplicados sobre
larvas de primeiro instar de C. externa. Esses resultados
confirmam os de Godoy et al. (2004) que, ao liberar larvas
de primeiro instar de C. externa sobre placas de vidro
contaminadas com o piretróide deltametrina a 0,0125 g
i.a./L, do mesmo grupo químico da fenpropatrina, observaram alta toxicidade do composto.
A duração em dias das larvas de segundo instar foi
maior quando elas foram submetidas ao tratamento com
fenpropatrina e abamectina a 0,0225 g i.a./L, com médias
de 2,8; 2,7; e 2,6 dias, respectivamente (Tabela 4). Entretanto, as larvas de segundo instar tratadas com
fenpropatrina sofreram um choque inicial, permanecendo imóveis por até 14 horas, findo o qual começaram a se
recuperar e iniciaram a alimentação. Possivelmente, isto
ocorreu em função da capacidade das larvas desse instar em degradar o composto, o que não foi constatado
para as larvas do primeiro estádio. Essas observações
coincidem com a sintomatologia descrita por Silva et al.
(2005), que, quando aplicaram o piretróide betaciflutrina
em larvas de C. externa, observaram que suas atividades cessaram por um período de aproximadamente 12
horas. Rigitano & Carvalho (2001) relataram que os
piretróides possuem efeito de choque acentuado; contudo, em certos casos há recuperação dos insetos, fato
esse acontecido no presente estudo.
O atraso no início da alimentação de larvas tratadas
com fenpropatrina pode ter contribuído para o aumento na
duração do segundo instar e consequente diferenciação
dos demais tratamentos (Tabela 4), provavelmente o mesmo ocorreu para larvas tratadas com abamectina na maior
concentração. Como a abamectina age sobre o ácido γaminobutírico, que é responsável pela redução das atividades no sistema nervoso dos insetos (Scott & Duce, 1987),
pode ter provocado a diminuição das atividades nervosas,
reduzindo o consumo alimentar das larvas e aumentando,
consequentemente, a duração do segundo instar.
Larvas de terceiro instar provenientes de larvas de
segundo instar que receberam os compostos tiveram sua
duração diminuída por fenpropatrina a 0,3 g i.a./L e
abamectina a 0,0225 g i.a./L, com médias de 3,2 e 3,5 dias,
respectivamente. Quanto à fase de pré-pupa, espirodiclofeno foi o único produto que reduziu essa característica
biológica, com média de 6,4 dias. Referente a pupas, observou-se que espirodiclofeno e fenpropatrina aumentaram a duração dessa fase, com médias de 3,6; 3,8; e 4,7
dias, respectivamente (Tabela 4).

Tabela 4. Duração (dias) e sobrevivência (%) (± DP) de Chrysoperla externa de segundo e terceiro estádios larvais e nas fases de pré-pupa e pupa, provenientes de larvas de segundo instar, tratadas
com os acaricidas avaliados. Temperatura de 25 ± 2 oC, UR 70 ± 10% e fotofase de 12 horas
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Somente fenpropatrina causou redução da porcentagem de sobrevivência de larvas de segundo instar tratadas e pupas provenientes dessas (Tabela 4).
À exceção do enxofre, que foi enquadrado na classe 1
= levemente nocivo e fenpropatrina a 0,3 g i.a./L na classe
4, os demais compostos aplicados às larvas de segundo
instar foram enquadrados na classe 2 = moderadamente
nocivos (Tabela 5). Resultados semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2005), que enquadraram o enxofre a
4 g i.a./L na classe 1 e Godoy et al. (2004), que inseriram
deltametrina a 0,0125 g i.a./L na classe 4.
As larvas de terceiro instar tratadas com fenpropatrina
permaneceram como se estivessem mortas por um período de 8 h, findo o qual começaram a se recuperar, iniciando a alimentação, acarretando com isso maior duração
nesse instar em relação aos demais tratamentos (Tabela

6). O comportamento observado demonstra a capacidade
de desintoxicação das larvas nesse estádio a piretróides
de forma comum às larvas do segundo estádio. Essas
observações assemelham-se àquelas descritas por Silva
et al. (2005), quando utilizaram o piretróide betaciflutrina
em larvas de terceiro instar de C. externa e verificaram
também paralisação dos insetos.
Somente fenpropatrina a 0,3 g i.a./L reduziu a sobrevivência de larvas de terceiro instar tratadas, com média de
80,0%. A duração e sobrevivência de pré-pupas não foram
afetadas por nenhum produto; entretanto, as pupas tiveram a duração reduzida por fenpropatrina a 0,15 g i.a./L e a
sobrevivência variando de 97,5 a 100,0% (Tabela 6).
Em função do efeito total de cada produto, abamectina
nas duas concentrações e enxofre a 4,0 g i.a./L, as larvas
foram enquadradas na classe 1 = levemente nocivo (Ta-

Tabela 5. Mortalidade (%) de Chrysoperla externa, número médio de ovos/dia/fêmea, viabilidade dos ovos (%) e efeito total seguido
pela classificação de toxicidade dos compostos aplicados sobre o predador no segundo estádio larval. Temperatura de 25 ± 2 oC, UR
70 ± 10% e fotofase de 12 horas
Tratamento

Número inicial de
larvas de 2o instar

M%1

Mc%2

R’3

R”%4

E%5

Classe 6

40
40
40
40
40
40
40
40

20,0
47,5
52,5
80,0
30,0
37,5
27,5
40,0

34,4
40,6
75,0
12,5
21,9
9,4
25,0

1
0,8
0,7
0,0
0,8
1,0
0,8
0,7

1
1,0
0,9
0,0
1,0
0,9
1,0
0,9

48,1
59,9
100,0
27,4
26,4
30,9
51,6

2
2
4
1
1
2
2

Testemunha
Espirodiclofeno 0,12 g i.a./L
Fenpropatrina 0,15 g i.a./L
Fenpropatrina 0,3 g i.a./L
Enxofre 4,0 g i.a./L
Enxofre 8,0 g i.a./L
Abamectina 0,0067 g i.a./L
Abamectina 0,0225 g i.a./L
1

Mortalidade (%) acumulada de insetos até a emergência de adultos.
Mortalidade (%) acumulada de insetos até a emergência de adultos corrigida pela fórmula de Abbott (1925).
3
Número médio de ovos/dia/fêmea colocado durante quatro semanas consecutivas a partir do início de oviposição.
4
Viabilidade (%) dos ovos coletados no período de quatro semanas consecutivas.
5
Efeito total dos compostos.
6
Classe de toxicidade preconizada pela IOBC (Boller et al., 2005), em que: classe = 1 inofensivos ou levemente nocivos (E < 30%), classe
= 2 moderadamente nocivo (30 < E < 79%) e classe 4, nocivo (E > 99%).
2

Tabela 6. Duração (dias) e sobrevivência (%) (±DP) de Chrysoperla externa no terceiro estádio larval e nas fases de pré-pupa e pupa
provenientes de larvas de terceiro instar tratadas com os acaricidas avaliados. Temperatura de 25 ± 2 oC, UR 70 ± 10% e fotofase de
12 horas
Tratamento
Testemunha
Espirodiclofeno 0,12 g i.a./L
Fenpropatrina 0,15 g i.a./L
Fenpropatrina 0,3 g i.a./L
Enxofre 4,0 g i.a./L
Enxofre 8,0 g i.a./L
Abamectina 0,0067 g i.a./L
Abamectina 0,0225 g i.a./L
CV (%)

Terceiro instar

Fase de pré-pupa

Fase de pupa

Duração

Sobrevivência

Duração

Sobrevivência

Duração

Sobrevivência

2,3 ± 0,40 a
2,4 ± 0,35 a
3,5 ± 0,68 c
3,0 ± 0,30 b
2,3 ± 0,26 a
2,6 ± 0,42 a
2,3 ± 0,30 a
2,6 ± 0,60 a

100,0 ± 0,00 b
100,0 ± 0,00 b
100,0 ± 0,00 b
80,0 ± 18,52 a
100,0 ± 0,00 b
95,0 ± 9,26 b
100,0 ± 0,00 b
100,0 ± 0,00 b

3,3 ± 0,40 a
3,2 ± 0,18 a
3,0 ± 0,30 a
3,2 ± 0,35 a
3,1 ± 0,21 a
3,2 ± 0,17 a
3,3 ± 0,24 a
3,2 ± 0,21 a

100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a

6,3 ± 0,32 b
6,4 ± 0,26 b
6,0 ± 0,65 a
6,5 ± 0,21 b
6,1 ± 0,37 a
6,6 ± 0,25 b
6,4 ± 0,24 b
6,3 ± 0,49 b

100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
97,5 ± 7,07 a
97,5 ± 7,07 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
100,0 ± 0,00 a
97,5 ± 7,07 a

16,5

7,6

-

-

5,9

-

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste de Scott e Knott (P < 0,05).
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Tabela 7. Mortalidade (%) de Chrysoperla externa, número médio de ovos/dia/fêmea, viabilidade dos ovos (%) e efeito total seguido
pela classificação de toxicidade dos compostos aplicados sobre o predador no terceiro estádio larval. Temperatura de 25 ± 2 oC, UR
70 ± 10% e fotofase de 12 horas
Tratamentos

Número inicial de
larvas de 3o instar

M%1

Mc%2

R’3

R”%4

E%5

Classe 6

40
40
40
40
40
40
40
40

0
30,0
25,0
55,0
22,5
37,5
12,5
17,5

30,0
25,0
55,0
22,5
37,5
12,5
17,5

1
0,8
0,9
0,6
1,0
0,7
0,9
0,9

1
0,8
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0

53,3
30,9
71,9
27,5
53,9
20,6
25,2

2
2
2
1
2
1
1

Testemunha
Espirodiclofeno 0,12 g i.a./L
Fenpropatrina 0,15 g i.a./L
Fenpropatrina 0,3 g i.a./L
Enxofre 4,0 g i.a./L
Enxofre 8,0 g i.a./L
Abamectina 0,0067 g i.a./L
Abamectina 0,0225 g i.a./L
1

Mortalidade (%) acumulada de insetos até a emergência de adultos.
Mortalidade (%) acumulada de insetos até a emergência de adultos, corrigida pela fórmula de Abbott (1925).
3
Número médio de ovos/dia/fêmea colocado durante quatro semanas consecutivas a partir do início de oviposição.
4
Viabilidade (%) dos ovos coletados no período de quatro semanas consecutivas.
5
Efeito total dos compostos.
6
Classe de toxicidade preconizada pela IOBC (Boller et al., 2005), em que: classe = 1 inofensivos ou levemente nocivos (E < 30%) e classe
= 2 moderadamente nocivo (30 < E < 79%).
2

bela 7). A baixa toxicidade apresentada por esse inseticida-acaricida para larvas de terceiro instar de C. externa
pode ser resultado do seu grande peso molecular (873,11),
o que dificulta a sua penetração na cutícula do inseto
(Berg et al., 2003). Além disso, quanto maior o volume
corporal do inseto menor é a área específica, e consequentemente menor exposição aos inseticidas (Picanço et al.,
1997). Considerando que larvas de terceiro instar possuem volume corporal maior do que aquelas de primeiro estádio e, portanto, menor área específica, possivelmente
ocorreu baixa exposição dos insetos ao composto químico. Os demais compostos, espirodiclofeno, fenpropatrina
e enxofre a 8,0 g i.a./L, foram enquadrados na classe 2 =
moderadamente nocivo (Tabela 7).
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