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RESUMO 

Efeito letal e subletais de inseticidas à Ageniaspis citricola Longvinovskaya 
(Hymenoptera: Encyrtidae) 

 

O parasitoide Ageniaspis citricola Logvinovskaya é o principal agente de 
controle biológico do minador-dos-citros Phyllocnistis citrella Stainton. No entanto, 
com a detecção do huanglongbing houve um aumento no uso de inseticidas nos 
pomares cítricos e não se conhece seus efeitos à A. citricola. Desta maneira, 
estudou-se o efeito letal de cinco inseticidas e a persistência aos 3, 7, 10, 17 e 24 
dias após a pulverização em mudas de citros mantidas em casa de vegetação ao 
parasitoide A. citricola, nas dosagens especificadas (g i.a. L-1): imidacloprido 0,04 
(Provado® 200 SC), clorpirifós 0,72 (Lorsban® 480 BR), bifentrina 0,02 (Talstar® 100 
EC), beta-ciflutrina 0,0125 (Turbo® 50 EC), abamectina 0,0054 (Vertimec®), bem 
como o efeito subletal no parasitismo em fêmeas expostas por 24 horas aos 
resíduos de abamectina. Imidacloprido, clorpirifós, bifentrina e beta-ciflutina foram 
considerados nocivos para adultos de A. citricola (M > 75%), enquanto que, 
abamectina foi considerado inócuo (M < 25%). Com base na duração do efeito 
nocivo, clorpirifós e beta-ciflutrina foram considerados de vida curta (< 5 dias), 
enquanto que, imidacloprido foi levemente persistente (5-15 dias) e bifentrina 
moderadamente persistente (16-30 dias). Abamectina não alterou a taxa de 
parasitismo de A. citricola, mas alterou substancialmente a razão sexual (0,11) 
quando comparado ao tratamento controle (0,5). Os resultados indicam que deve-se 
ter cautela em recomendar os produtos avaliados, observando-se o efeito residual 
daqueles produtos considerados nocivos à A. citricola, de forma a explorar a 
seletividade ecológica. Abamectina, embora inócua a adultos do parasitoide, pode 
levar a uma redução populacional de A. citricola, devendo-se realizar estudos de 
campo para elucidar essa questão. 
 
Palavras-chave: Parasitoide; Minador-dos-citros; Seletividade; MIP; Controle 

biológico 
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ABSTRACT 
 

Lethal and sublethal effects of insecticides to Ageniaspis citricola 
Longvinovskaya (Hymenoptera: Encyrtidae) 

 
 

Ageniaspis citricola Logvinovskaya is the main biological control agent of 
Phyllocnistis citrella Stainton. However, with the huanglongbing report, there was an 
increase in the use of insecticides in citrus orchards and the effects on A. citricola are 
not known. Thus, we studied the lethal effects of five insecticides and the persistence 
on 1, 3, 7, 10, 17 and 24 days post application in seedlings of citrus kept in 
greenhouse, using the specified dosages (g a.i. L-1): imidacloprid 0.04 (Provado® 200 
SC), chlorpyriphos 0.72 (Lorsban® 48 BR), bifenthrin 0.02 (Talstar® 10 EC), beta-
cyfluthrin 0.0125 (Turbo® 5 EC), abamectin 0.0054 (Vertimec® 18 EC), as well as the 
sublethal effect on the parasitism by females exposed to residues of 24 hours of 
abamectin. Imidacloprid, chlorpyriphos, bifenthrin and beta-cyfluthrin were 
considered harmful to A. citricola (M > 75%) and abamectin were considered 
harmless (M < 25%). Chlorpyriphos and beta-cyfluthrin were considered of short life 
(< 5 days), imidacloprid slightly persistent (5-15 days) and bifenthrin moderately 
persistent (16-30 days). Abamectin did not affect the parasitism by A. citricola, but 
the sex ratio, with a sex ratio of 0.11 against 0.5 of the control. The results indicate 
that we must be careful to recommend the evaluated insecticides, observing the 
persistence of those classified as harmful to A. citricola, as a manner to explore the 
ecological selectivity. Even though considered harmless to adult parasitoids, 
abamectin can lead to population reduction of A. citricola, being necessary field 
studies to confirm that situation. 

 
Keywords: Parasitoid; Citrus leafminer; Selectivity; IPM; Biological control 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Dentre as pragas que atacam as plantas cítricas, destaca-se o minador-dos-

citros Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae), que se alimenta das 

células da epiderme foliar, formando galerias que causam atrofiamento foliar 

(JOHNSON; HENNE; BURGEOUS, 2003). A alimentação das lagartas provoca 

danos característicos que simulam uma serpentina, os tecidos associados tornam-se 

prateados e, posteriormente, necrosados, com o secamento dessas minas 

(CHAGAS et al., 2001). O inseto foi relatado na Flórida em 1993 e no Brasil em 

1996, estabelecendo-se rapidamente (HEPPNER, 1993; PRATES; NAKANO; 

GRAVENA, 1996). 

A principal importância de P. citrella, no entanto, refere-se ao dano indireto, 

pois a incidência do inseto aumenta a predisposição das plantas à infecção da 

bactéria Xanthomonas citri subesp. citri (Hasse) (Xanthomonadales: 

Xanthomonadacae)  e outros microrganismos oportunistas (COOK, 1998). Chagas et 

al. (2001) relataram um aumento de 11 vezes na infecção de cancro cítrico em 

plantas infestadas com o minador-dos-citros. Neste contexto, a importância desse 

inseto é intensificada, devido às recentes mudanças na legislação de controle do 

cancro cítrico no estado, o que tem levado a um aumento progressivo na infecção 

por essa doença (BEHLAU; BELASQUE JR., 2014). 

Existem diversos parasitoides e predadores associados a P. citrella, com 

relatos de altos níveis de parasitismo e predação em campo. No entanto, os inimigos 

naturais nativos não têm sido capazes de manter o equilíbrio na população da praga 

(CHAGAS et al., 2002). A partir desta realidade e da importância de P. citrella para a 

citricultura, no ano de 1998, foi importado, dos Estados Unidos, o parasitoide 

Ageniaspis citricola Longvnovskaya (Hymenoptera: Encyrtidae), que proporcionou 

altas taxas de parasitismo nos países em que foi introduzido, como de 60 a 80% nos 

Estados Unidos, 89% na Argentina e até 98% no Peru (CHAGAS et al., 2002). 

No Brasil, Parra et al. (2001) apresentaram dados de parasitismo por A. 

citricola em 17 propriedades localizadas nas regiões norte, central e sul do estado 

de São Paulo no período de 1998 a 2000. Os autores observaram, nas 700.000 

plantas amostradas, uma recuperação do parasitoide em 88% das áreas liberadas, 

com taxas de parasitismo médias de 32,9, 30,8 e 4,4% nas regiões sul, central e 

norte, respectivamente. 
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No entanto, observa-se um novo panorama no manejo de insetos-praga em 

citros a partir de 2004, com a constatação das bactérias Candidatus Liberibacter 

spp., cujos sintomas estão associados ao huanglongbing (HLB) no Brasil (TEIXEIRA 

et al., 2005).  As bactérias causadoras dessa doença são transmitidas pelo psilídeo-

asiático-dos-citros [Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae)]. 

Em vista da gravidade da doença, o controle do inseto-vetor tem sido intenso, 

baseando-se no uso de inseticidas. Após a constatação do HLB houve um aumento 

de seis vezes na utilização de inseticidas nos pomares cítricos (NEVES et al., 2010). 

As aplicações, em muitos pomares, têm sido quinzenais, com produtos de amplo 

espectro de ação (BELASQUE-JR. et al., 2010). Essas aplicações, de forma 

desordenada, podem impactar os programas de manejo de pragas, principalmente 

pela eliminação dos inimigos naturais de D. citri e de outras pragas, incluindo A. 

citricola, considerado um dos casos de controle biológico clássico de maior sucesso 

no Brasil e mundialmente. 

A integração do controle biológico com outros métodos de controle, incluindo 

o químico, é uma das premissas do Manejo Integrado de Pragas (MIP), sendo, 

portanto, essencial o estudo do efeito desses produtos aos inimigos naturais 

importantes em um sistema agrícola (STERN et al., 1959). 

Para a viabilização dessa prática, estudos de seletividade devem ser 

realizados, para que se possa recomendar os produtos com menor efeito deletério 

ao parasitoide, viabilizando dessa forma o manejo do inseto vetor, sem comprometer 

o controle biológico natural presente no agroecossistema citrícola. 

Durante muito tempo, esses testes basearam-se no efeito letal dos produtos, 

principalmente a partir do cálculo da concentração ou dose letal para 50% da 

população (DL50 e CL50) (CROFT, 1990). No entanto, muitos inseticidas não 

ocasionam mortalidade, mas alteram diversos atributos em um inimigo natural, como 

longevidade, capacidade de parasitismo, além de influenciar no desenvolvimento e 

comportamento, devendo-se levar em consideração esses efeitos nos trabalhos de 

seletividade (DESNEUX; DECOURTYE; DELPUECH, 2007; WRIGHT; VERKERK, 

1995). 

Neste trabalho, estudou-se o efeito direto e a persistência de cinco inseticidas 

largamente utilizados em citros, direcionados para alvos importantes, como D. citri, 

P. citrella e ácaros, bem como o efeito subletal de abamectina no parasitismo 

realizado por A. citricola. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Aspectos bioecológicos de Phyllocnistis citrella 

 

O minador-dos-citros é um microlepidóptero pertencente à família 

Gracillaridae, descrito por Stainton em 1856, a partir de espécimes coletados na 

Índia, confirmando a origem asiática deste inseto. Possui envergadura de 

aproximadamente 4 mm, as asas são plumosas, com pelos escuros distribuídos 

longitudinal e transversalmente e apresentam escamas de coloração branca a prata. 

Apresentam um ponto preto na porção apical das asas anteriores, característico da 

espécie (HEPPNER, 1993; GARIJO; GARCIA, 1994; SMITH; HOY, 1995; ALBA, 

1996). O dimorfismo sexual não é evidente entre os adultos, no entanto, com auxílio 

de um estereomicroscópio, é possível verificar, nas fêmeas, a presença de duas 

pequenas faixas de escamas escuras que se estendem do sétimo ao nono 

segmento abdominal, podendo ser visualizadas lateralmente ao lóbulo do ovipositor 

(ALBA, 1996; JACAS; GARRIDO, 1996). 

Os ovos são depositados preferencialmente na superfície abaxial, na nervura 

principal e na porção mediano-apical das folhas de citros (CHAGAS; PARRA, 2000), 

são de difícil visualização a olho nu, apresentam formato ligeiramente convexo, são  

translúcidos e medem 0,3 × 0,2 mm. Próximo à eclosão tornam-se mais visíveis, 

pois assumem uma coloração amarelo opaca (BATRA et al., 1996; GARIJO; 

GARCIA, 1994; HEPPNER, 1995; ALBA, 1996). O período de incubação dos ovos é 

de aproximadamente 2,1 dias a 25 °C (CHAGAS; PARRA, 2000). Ao eclodirem, as 

lagartas penetram no tecido foliar, iniciando a construção de minas (galerias), 

permanecendo na folha durante todo o desenvolvimento larval. Essas minas 

apresentam um formato de serpentina, de coloração prateada, sendo que o dano 

evolui para o retorcimento das folhas, com redução na área fotossintética das 

plantas (JOHNSON; HENNE; BURGEOIS, 2003). 

As lagartas medem entre 1 e 3 mm de comprimento e desenvolvem-se 

protegidas no interior do mesófilo foliar por todo seu ciclo de vida, apresentando 

quatro instares, com duração média de 1,5; 1,7; 1,6 e 0,8 dias a 25 °C, 

respectivamente (CHAGAS; PARRA, 2000). Ao término desse período, as lagartas 

confeccionam uma câmara pupal característica, dobrando a margem ou a porção 

mediana da folha, onde se transformam em pupas (HEPPNER, 1993). O período de 
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desenvolvimento e o número de gerações por ano variam de acordo com a 

temperatura. O número de gerações por ano pode variar entre 4 e 13 (HEPPNER, 

1993). Em condições favoráveis o ciclo de vida de P. citrella varia entre 14 e 18 dias 

(SABINE, 1971). 

 

2.2 Aspectos bioecológicos de Ageniaspis citricola 

 

O parasitoide A. citricola é um microimenóptero de coloração preto-brilhante 

de 0,5 a 1 mm de comprimento, pertencente à superfamília Chalcidoidea, família 

Encyrtidae e subfamília Encyrtinae, que se desenvolve no interior de ovos e larvas 

de primeiro instar de P. citrella (EDWARD; HOY, 1998). O parasitoide foi 

primeiramente descrito por Logvinoskaya (1983), a partir de espécimes fêmeas, 

sendo descrito como poliembriônico, produzindo entre 1 a 10 indivíduos por 

hospedeiro. A poliembrionia é uma característica dos encirtídeos, cujos parasitoides 

são importantes agentes de controle de diversas famílias de Lepidoptera 

(CLAUSEN, 1940 apud EDWARD; HOY, 1998). Edward e Hoy (1998) sugerem que 

ocorra uma poliembrionia não usual nestes insetos, em que dois indivíduos são 

produzidos a partir de um ovo, e não múltiplos indivíduos como ocorre na maioria 

das espécies. 

Machos foram descritos por Evans (1995) em material introduzido na Flórida, 

indicando a ocorrência de partenogênese arrenótoca para esta espécie. Há 

dimorfismo sexual, feita pela observação dos dois primeiros antenômeros, que nas 

fêmeas são menores em relação aos outros segmentos e nos machos são de 

mesmo tamanho (LONGVINOVSKAYA, 1983). A. citricola é um parasitoide 

cenobionte (ASKEW; SHAW, 1986) por atrasar seu desenvolvimento até que o 

hospedeiro atinja o final do desenvolvimento larval, quando o parasitoide 

rapidamente empupa na câmara pupal no interior do hospedeiro, produzindo entre 1 

e 12 indivíduos, com média de três indivíduos por hospedeiro (NEALE et al., 1995; 

ARGOV; ROSLER, 1996; HOY; NGUYEN, 1997; EDWARDS; HOY, 1998, SISCARO 

et al., 2000). A. citricola apresenta diversas características importantes a um 

parasitoide eficiente, como especificidade hospedeira, alto potencial reprodutivo 

(mais de 180 ovos por fêmea), maior proporção de fêmeas, curto ciclo de vida, 

elevada capacidade de dispersão e de busca pelo hospedeiro (NEALE et al., 1995; 

HOY; NGUYEN, 1997; EDWARDS; HOY, 1998). 
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Milano e Parra (2003) encontraram que o período de ovo-adulto nas 

temperaturas de 20, 25 e 30 °C são na média, respectivamente, de 23,6; 18,1 e 13,8 

dias, não havendo diferença nas taxas de parasitismo nas três temperaturas. A 

longevidade não ultrapassou cinco dias a 25 e 30 °C e umidade relativa do ar de 

90%, segundo Smith e Hoy (1996) e Hoy e Nguyen (1997), respectivamente. Milano 

e Parra (2003) encontraram longevidade de 8,5 dias para fêmeas na temperatura de 

25 °C e 70% de umidade relativa do ar. 

Segundo Argov e Rossler (1996), o microimenóptero apresenta ciclo de vida 

de 15 dias, a 25 °C. A condição térmica de 32 °C afeta negativamente o parasitoide, 

não havendo sobrevivência nessa condição (CHAGAS; PARRA, 2002). 

 

2.3 Danos de Phyllocnictis citrella 

 

Os danos diretos provocados por este inseto ocorrem principalmente pelo 

ataque às folhas, que ficam retorcidas, secam e caem, com redução na taxa de 

fotossíntese e no crescimento das plantas, ocasionando prejuízo dependendo do 

nível de infestação. No entanto, em altas infestações as lagartas podem atacar 

ramos e frutos (HEPPNER, 1995). Os produtores de mudas cítricas em viveiro 

consideram P. citrella uma das pragas mais importantes em sua atividade 

(VILLANUEVA-JIMÉNEZ; HOY, 1998a). O crescimento da planta (STANSLEY et al., 

1996) e a qualidade da mesma (VILLANUEVA-JIMÉNEZ; HOY, 1998a) pode ser 

comprometido se o inseto não for manejado durante a produção de mudas. 

Na Flórida, infestações maiores que 25% reduzem a produção de folhas, 

resultando em menores produtividades e aumento na abscisão foliar 

(HUNSBERGER et al., 1996).  

Os danos indiretos são os mais importantes, pois esse inseto está envolvido 

no patossistema do cancro cítrico, uma das doenças mais importantes dos citros, 

cujo agente etiológico é a bactéria X. citri subesp. citri. A infestação por P. citrella 

aumenta em 11 vezes a infecção desta bactéria (CHAGAS et al., 2001), o que levou 

a uma elevação subsequente nos níveis de infecção pela bactéria logo após a 

constatação da presença de P. citrella em 1996. No ano de 1995 foram encontrados 

25 focos de infecção por cancro cítrico, passando para 4180 focos em 1999 

(BEHLAU; BELASQUE JR., 2014). O padrão de distribuição da doença também foi 

alterado, primeiramente de fortemente agregado para intermediariamente agregado 
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e em seguida para um padrão aleatório de distribuição (BERGAMIM-FILHO et al., 

2001). P. citrella, no entanto, não é capaz de levar a bactéria de uma planta à outra 

(BELASQUE-JR. et al., 2005). 

Neste contexto, o efetivo controle de P. citrella é fator primordial para evitar o 

verificado aumento subsequente nos níveis de infestação pelo cancro-cítrico, doença 

que pode colocar a sustentabilidade da citricultura em risco, pelos danos que 

ocasiona à planta e pelas barreiras fitossanitárias que essa doença acarreta. 

 

2.4 Estratégias de manejo de Phyllocnistis citrella 

 

Diversas estratégias de manejo podem ser utilizadas para o controle de P. 

citrella. Algumas opções ainda não estão disponíveis, como plantas resistentes. No 

Brasil, não está disponível o uso de feromônios sexuais para atração e 

monitoramento ou como método de confusão sexual. Trabalhos de campo 

realizados nos Estados Unidos demonstraram a eficácia desta técnica no manejo de 

P. citrella em pomares comerciais, usando SPLAT CLM, uma formulação em pasta 

que libera uma mistura do feromônio sexual dessa espécie por várias semanas 

(LAPOINTE; STELINSKI, 2011). 

O controle químico tem sido ostensivamente utilizado para manejar P. citrella, 

apesar dessa prática ser onerosa e geralmente pouco efetiva, pois os produtos 

utilizados proporcionam proteção das plantas por no máximo duas semanas 

(KNAPP et al., 1996; PEÑA; DUNCAN, 1993). Além disso, o intenso uso desses 

produtos pode contribuir para a seleção de populações resistentes aos principais 

ingredientes ativos, causar efeitos negativos sobre inimigos naturais presentes nos 

agroecossistemas, contaminação ambiental e dos trabalhadores envolvidos no 

processo produtivo (HOY; NGUYEN, 1997). 

Diversos produtos são recomendados para o manejo de P. citrella, de várias 

classes (BRASIL, 2015). O produto mais utilizado pertence à classe das 

avermectinas, abamectin, e tem sido utilizado largamente pelos produtores, o que 

tem causado preocupação no que se refere ao aumento na frequência de indivíduos 

resistentes ao produto (PAIVA, 2011). Embora o manejo de P. citrella esteja 

baseado fortemente no controle químico, existem diversos inimigos naturais nativos 

que atuam suprimindo os níveis populacionais dessa praga (JAHNKE; REDAELLI; 

DIEFENBACH, 2005; SÁ et al., 1999; SCHAUFF et al., 1998; HEPPNER, 1993). No 
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entanto, esses agentes biológicos não têm sido capazes de manter a população do 

inseto abaixo do nível de dano econômico. Dentre as opções disponíveis, o 

parasitoide A. citricola é considerado o inimigo natural mais promissor para a 

redução populacional de P. citrella. 

Neale et al. (1995) introduziram o parasitoide na Austrália em 1995 e 

relataram taxas de parasitismo da ordem de 90%, dispersando-se a 300 km em três 

anos da sua liberação (HOY; NGUYEN, 1997). Essa experiência serviu como ponto 

de partida para outras introduções. Na Flórida (EUA), o parasitoide foi introduzido 

em 1994 e dispersou-se por uma área de 340 mil hectares, alcançando níveis de 

parasitismo de 80% (HOY; NGUYEN, 1997). Em Bermuda, A. citricola foi encontrado 

em 1998 e rapidamente colonizou todos os pomares cítricos da ilha de 53,3 km2, 

com taxas de parasitismo que variaram de 70 a 100% (HOY; JESSEY, 2004). 

Em 1998, A. citricola foi introduzido no Brasil a partir de uma população da 

Flórida. Esse trabalho foi realizado em conjunto, por entidades públicas (ESALQ e 

EMBRAPA) e privadas (GRAVENA e FUNDECITRUS). Um dos principais 

motivadores para a introdução de A. citricola foi o crescimento na infecção por 

cancro cítrico subsequente à detecção de P. citrella (GRAVENA, 2001; PARRA et 

al., 2001, BEHLAU, BELASQUE-JR., 2014). 

As liberações ocorreram em diversas áreas representativas de produção de 

citros nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Piauí, Bahia e Rio de Janeiro (CHAGAS et al., 2002). Em 

amostragens realizadas entre 1998 e 2000, verificou-se uma recuperação do 

parasitoide de 88% nas 77 mil plantas amostradas. 

No entanto, o cenário de manejo de pragas em citros mudou 

substancialmente a partir de 2005, com a detecção das bactérias Candidatus 

Liberibacter spp. cujos sintomas estão associados ao huanglongbing (TEIXEIRA et 

al., 2005). Após a constatação das bactérias houve um aumento expressivo no uso 

de inseticidas nos pomares cítricos para o controle do inseto vetor D. citri (NEVES et 

al., 2010) e não há até o momento um estudo que demonstre a ação desses 

inseticidas sobre o parasitoide A. citricola. Portanto, faz-se necessário a realização 

desses estudos, de maneira a optar pelos inseticidas mais seletivos, de forma a 

manter o controle biológico proporcionado por A. citricola. 
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2.5 Estudos de seletividade de inseticidas a inimigos naturais 

 

A seletividade pode ser definida como a propriedade que um inseticida 

apresenta de controlar a praga visada, com um impacto reduzido sobre os outros 

organismos presentes no agroecossistema. Dentro do MIP, é a propriedade que um 

inseticida apresenta de controlar a praga visada, com efeito reduzido aos inimigos 

naturais (GAZZONI, 1994 apud DEGRANDE et al., 2002). 

A seletividade tem sido classificada em dois tipos: a ecológica e a fisiológica.   

Ripper et al. (1951) definiram a seletividade ecológica com base nas diferenças 

comportamentais ou de habitat entre as pragas e os artrópodes não alvo, de modo 

que os pesticidas não entrem em contato com os últimos. Isso pode ser obtido pela 

formulação do inseticida, período e método de aplicação, distribuição espacial do 

tratamento, dentre outras formas (CROFT, 1990). 

A aplicação de inseticidas sistêmicos constitui uma forma de aplicação que 

pode levar a obtenção da seletividade ecológica, pois diversos artrópodes não alvos 

estarão menos expostos aos pesticidas do que se fosse realizada uma pulverização. 

A aplicação de pesticidas no final da tarde, quando não há forrageamento por 

insetos polinizadores, da mesma forma constitui uma aplicação que leva à obtenção 

da seletividade ecológica. Verifica-se que para obtenção da seletividade ecológica 

faz-se necessário um amplo conhecimento da bioecologia das pragas e inimigos 

naturais presentes no agroecossistema (CROFT, 1990). 

Em contrapartida, a seletividade fisiológica é inerente ao produto e ocorre 

quando um pesticida possui maior atividade sobre a praga quando comparado a um 

artrópode não alvo (CROFT, 1990). Essa tolerância pode ser obtida de diversas 

maneiras, estando envolvidos processos de absorção, transporte, penetração, 

excreção e ativação de inseticidas, que, uma vez agindo em diferentes intensidades 

nos artrópodes, resultam em toxicidade diferencial entre duas ou mais espécies. Por 

outro lado, a seletividade fisiológica pode ser obtida ainda, pela retenção do 

pesticida no corpo gorduroso do artrópode ou pelo aumento na degradação do 

produto pelo sistema enzimático ou insensibilidade nos sítios de ação (CROFT, 

1990). 

Durante muito tempo, os testes de seletividade basearam-se apenas na dose 

letal (DL50) ou concentração letal (CL50) média, verificando-se apenas se os produtos 

químicos causavam ou não mortalidade aos organismos benéficos, não levando em 
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consideração os efeitos subletais causados nos últimos (DESNEUX; DECOURTYE; 

DELPUECH, 2007). 

Os efeitos subletais dos agroquímicos nos organismos benéficos envolvem 

aqueles que não levam estes organismos à morte, mas causam efeitos na 

locomoção, consumo, parasitismo (busca, oviposição, tempo para reconhecimento), 

repelência, tempo de desenvolvimento, deformação, longevidade e reprodução 

(fecundidade, fertilidade, razão sexual) (WRIGHT; VERKERK, 1995; DESNEUX; 

DECOURTYE; DELPUECH, 2007). Segundo Hassan (1997), os testes podem ser 

feitos com as distintas fases do desenvolvimento do inseto. No caso de 

endoparasitoides, ressalta-se a importância dos ensaios de seletividade incluir e/ou 

se basear nos estágios que estão mais expostos à aplicação dos inseticidas, sendo 

pupa e adulto. Isto se deve ao fato de que os outros estágios de desenvolvimento 

encontram-se protegidos dos inseticidas no interior do corpo do hospedeiro. 

Os testes de seletividade devem ser realizados primeiramente em nível de 

laboratório, por ser a forma mais drástica de exposição. Dessa forma, se um 

inseticida for considerado inócuo nesta condição, não é necessária a realização de 

estudos adicionais de seletividade. Do contrário, os inseticidas devem ser testados 

em nível de semicampo, e em seguida, caso não seja inócuo nessa fase, deve-se 

proceder à avaliação em campo (HASSAN, 1997). 

Isso ocorre porque um método isoladamente não é capaz de determinar o 

efeito do inseticida ao inimigo natural, pois um produto considerado nocivo em 

laboratório pode se comportar de outra maneira em condições de semicampo e 

campo, onde há presença de refúgios, insolação e outras características que não 

ocorrem em estudos de laboratório (controle local) e que podem influenciar nos 

níveis de degradação e toxicidade dos inseticidas (HASSAN, 1997). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

  

3.1 Criação e manutenção de Phyllocnistis citrella 

 

Para o estabelecimento da criação de P. citrella coletou-se folhas infestadas 

de plantas de citros presentes em casas de vegetação no Departamento de 

Entomologia e Acarologia da ESALQ/USP, em Piracicaba, São Paulo, Brasil. 

Os insetos foram criados utilizando-se plantas de limoeiro ‘Cravo’ (híbrido de 

Citrus reticulata Blanco × Citrus sinensis) como hospedeiro, com 25 a 30 cm de 

altura, cultivadas em recipientes plásticos (tubetes) com 20 cm de altura por 1,5 cm 

de diâmetro, contendo substrato a base de casca de Pinus. Essas plantas foram 

mantidas em casa de vegetação, podadas e adubadas com o produto Peter® 

Professional na formulação de NPK 20-20-20 para estimular o desenvolvimento das 

brotações. Após 15 dias, as plantas, apresentando brotações, com até 2 cm de 

comprimento, preferidas para oviposição segundo Chagas e Parra (2000), foram 

levadas à sala de criação e colocadas nas gaiolas de oviposição, constituídas de 

uma caixa de acrílico (60 × 60 × 50 cm de comprimento, largura e altura, 

respectivamente), revestidas com tela, com aberturas de ≤ 0,5 mm. A parte frontal 

desta caixa é de vidro transparente, apresenta uma abertura em círculo com 25 cm 

de diâmetro, com uma manga de tecido fino tipo voile, de forma a possibilitar o 

manuseio das plantas em seu interior. 

As plantas foram expostas à oviposição por três dias, obedecendo à 

proporção de um casal de P. citrella para cada planta. Em seguida, essas plantas 

foram removidas das gaiolas e colocadas em prateleiras de metal na sala de 

criação, por um período de 15 dias, até próximo à emergência dos insetos.  

 As folhas contendo pupas de P. citrella foram seccionadas e dispostas no 

interior de câmaras de emergência para a obtenção dos adultos. As câmaras de 

emergência eram constituídas de recipientes plásticos (18 × 30 × 6 cm de 

comprimento, largura e altura, respectivamente), com tampa, apresentando 

aberturas circulares de 2,5 cm de diâmetro, revestida com tecido voile, para permitir 

trocas gasosas e evitar o excesso de umidade e a fuga dos parasitoides. Além disso, 

na base das gaiolas de emergência foi colocada uma folha de papel de filtro, 

levemente umedecida, sobre a qual foram depositadas de uma a duas camadas de 

folhas contendo pupas de cinco a seis dias de idade. Nessas condições, as folhas 
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mantiveram-se túrgidas por um período de até sete dias, nas condições ambientais 

descritas.  

Para a alimentação dos adultos, foi oferecido mel puro, disponibilizado nas 

paredes das câmaras de emergência com auxílio de um pincel. Os adultos foram 

coletados com auxílio de tubos de vidro de 4,0 × 0,8 cm de diâmetro e liberados nas 

gaiolas de oviposição a cada sete dias, conforme método descrito por Chagas e 

Parra (2000). 

 

3.2 Criação e manutenção de Ageniaspis citricola 

 

O parasitoide A. citricola foi criado em gaiolas semelhantes às de criação de 

P. citrella, utilizando-se o mesmo sistema de plantas em tubetes para a produção de 

ovos como descrito no item 3.1, sendo que estes, em diferentes idades, foram 

expostos ao parasitismo por um período de 4 a 5 dias, que corresponde ao tempo 

médio de vida do parasitoide. Plantas de limoeiro ‘Cravo’, com ovos de P. citrella 

parasitados, permaneceram em grades de metal, imersas em bandejas plásticas 

com água em sala climatizada (temperatura de 25 ± 2 ºC, UR de 70 ± 10% e 

fotoperíodo de 14 L: 10 E horas). Após 14 dias do parasitismo, as folhas, contendo 

pupas de A. citricola ou P. citrella foram seccionadas e colocadas nas câmaras de 

emergência. Em média, no 15º dia, a 25 ºC ocorreu a emergência de P. citrella, e 

três dias após, em média, de A. citricola, que completava seu ciclo em média no 18º 

dia, sob a mesma temperatura. 

Os ramos contendo as pupas foram mantidos em recipientes plásticos 

semelhantes às câmaras de emergência para a criação do minador, revestidos com 

papel de filtro umedecido, seguindo o procedimento descrito por Milano (2002).  

A seguir, um esquema da criação de P. citrella e A. citricola, extraído de Parra 

(2002). 
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Figura 1- Detalhe do esquema da criação de Phyllocnistis citrella e Ageniaspis citricola 

 

3.3 Inseticidas avaliados  

 

Foram testados cinco inseticidas registrados no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2015) para o manejo de pragas em 

pomares cítricos no Brasil. Os inseticidas e dosagens (g i.a. L-1) avaliadas foram: 

imidacloprido 0,04 (Provado® 200 SC, Bayer CropScience Ltda., São Paulo, SP, 

Brasil), clorpirifós 0,72 (Lorsban® 480 BR, Dow Agrosciences Industrial Ltda., São 

Paulo, SP, Brasil), bifentrina 0,02 (Talstar® 100 EC, FMC Química do Brasil Ltda., 

Campinas, SP, Brasil), beta-ciflutrina 0,0125 (Turbo® 50 EC, Bayer CropScience 

Ltda., São Paulo, SP, Brasil) e abamectina 0,0054 (Vertimec® 18 EC, Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda., São Paulo, SP, Brasil). 

 

3.4 Efeito direto de inseticidas sobre Ageniaspis citricola  

 

Para avaliar o efeito direto de inseticidas sobre A. citricola foram utilizadas 

folhas de citros da variedade Valência cultivadas em vasos de 20 litros em casa de 

vegetação. No laboratório, com auxílio de um vazador metálico, foram seccionados 

discos de 4,0 cm de diâmetro. Feito isso, os discos foram imersos nas caldas dos 
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respectivos tratamentos por 5 segundos e mantidos em temperatura ambiente por 

três horas para a secagem dos resíduos. Após a secagem, os discos foram 

colocados em placas de Petri (4,5 cm de diâmetro) contendo uma mistura 

geleificada de ágar: água a 2,5% para evitar o ressecamento das folhas. 

Posteriormente, 10 adultos com até 48 horas de idade foram transferidos da criação 

mantida em laboratório para cada placa (unidade experimental). 

Após a transferência dos adultos, as unidades experimentais foram fechadas 

com filme de PVC transparente, em que foram feitos diversos orifícios com um 

alfinete entomológico, permitindo as trocas gasosas e a retirada do excesso de 

umidade nas unidades experimentais. Os adultos foram alimentados com mel, que 

era disposto no filme de PVC a partir dos orifícios realizados com o alfinete. 

As unidades experimentais foram mantidas em sala climatizada com 

temperatura de 25 ± 2 °C, UR 70 ± 10% e fotoperíodo 14 L: 12 E horas. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 

cinco repetições e 10 adultos por repetição (n = 50). 

A avaliação da mortalidade foi realizada após 24 horas de exposição dos 

parasitoides aos resíduos dos produtos, contando-se o número de insetos vivos e 

mortos em cada unidade experimental. Foram considerados mortos os insetos que 

não apresentavam reação ao toque de um pincel de cerdas macias. Com base nos 

dados de mortalidade, os inseticidas foram classificados de acordo com os critérios 

estabelecidos pela IOBC/WPRS, sendo: 1 - inócuo (M < 25%), 2 - levemente nocivo 

(25% ≤ M < 50%), 3 - moderadamente nocivo (50 ≤ M < 75%) e 4 - nocivo (M ≥ 

75%). 

 

3.5 Duração da atividade nociva de inseticidas sobre adultos de Ageniaspis 

citricola 

 

Para avaliação da duração da atividade nociva dos inseticidas (persistência) 

sobre adultos de A. citricola, cinco mudas de citros da variedade Valência com 

aproximadamente 80 cm de altura e 20 folhas completamente desenvolvidas 

(maduras), cultivadas em vaso em casa de vegetação foram pulverizadas até o 

ponto de escorrimento com os respectivos tratamentos utilizando um pulverizador 

manual Guarany® com capacidade de 5 L e equipado com bico cone vazio TXVS-4 

de vazão constante (cerca de 20 mL planta-1), conforme recomendações da 
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IOBC/WPRS. Decorridos três horas e 3, 7, 10, 17, 24 dias após a pulverização dos 

tratamentos (DAP), uma folha foi coletada aleatoriamente de cada planta, 

transportada ao laboratório, seccionados discos (4,0 cm de diâmetro) para a 

confecção das unidades experimentais, onde foram transferidos 10 adultos do 

parasitoide (≤ 48 horas de idade) e acondicionados em sala climatizada seguindo o 

mesmo procedimento descrito no item 3.4. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com cinco 

repetições por tratamento (n = 50). 

A avaliação da mortalidade foi realizada 24 horas após, da mesma maneira 

como descrito no item 3.4. 

Quando os produtos reduziram, em menos de 25% a mortalidade dos insetos 

em comparação ao tratamento controle, foram classificados de acordo com a escala 

de persistência da IOBC/WPRS em: 1 - vida curta (< 5 dias); 2 - levemente 

persistente (5-15 dias); 3 - moderadamente persistente (16-30 dias) e 4 - persistente 

(> 31 dias) (HASSAN, 1997). 

 

3.6 Efeitos subletais de abamectina no parasitismo de Ageniaspis citricola 

 

Diante do reduzido efeito letal (≤ 25% de mortalidade) proporcionado pelo 

inseticida abamectina para adultos de A. citricola no bioensaio de efeito direto (3.4), 

foi realizado um estudo para avaliar o efeito subletal deste inseticida na taxa de 

parasitismo de A. citricola. Dois tratamentos foram formados: um por fêmeas que 

foram previamente pulverizadas com abamectina e um controle, com fêmeas que 

não receberam a pulverização, com vinte e duas repetições por tratamento.  As 

fêmeas possuíam aproximadamente 24 horas e assumimos que as mesmas 

estavam copuladas, pois foram retiradas da criação no laboratório, em que machos 

e fêmeas coexistem. 

A exposição dos parasitoides ao inseticida ocorreu da mesma forma como 

descrito no item 3.4 e para diferenciação dos sexos utilizou-se como base os dois 

primeiros antenômeros, que nas fêmeas são de menor tamanho quando comparado 

aos machos, em que são do mesmo tamanho. 

Após a exposição, as fêmeas foram dispostas nas unidades experimentais 

para parasitismo por 48 horas. A unidade experimental consistia de um copo plástico 

com capacidade de 700 mL, contendo um orifício na tampa, onde ocorreu a 



 30 

passagem de um tubete com uma planta de limoeiro ‘Cravo’, infestada com 20 ovos 

de P. citrella. Essas plantas foram expostas para oviposição por 24 horas conforme 

descrito no item 3.1. 

Após a fixação do tubete no copo de 700 mL, a planta foi revestida com outro 

copo de 300 mL, fixado com cola quente sobre a tampa do copo de 700 mL. 

Realizamos uma abertura retangular com as dimensões 2 × 5 cm na tampa do copo 

de 300 mL, onde colamos um tecido voile para aeração, que posteriormente foi 

afixada. No interior do copo de 300 mL, foi passado mel com auxílio de um alfinete 

para alimentação do parasitoide. Isso constituiu uma unidade experimental (Figura 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Detalhe da unidade experimental utilizada no bioensaio de parasitismo de 

Ageniaspis citricola 

 

Aos 17 dias após a formação das unidades experimentais, realizou-se uma 

avaliação destrutiva das plantas de limoeiro ‘Cravo’, em que se contabilizou o 

número de câmaras pupais e de pupas de A. citricola. As pupas foram retiradas e 

acondicionadas em tubos de fundo chato, e foi disposto em seu interior um pedaço 

de papel de filtro de 1×3 cm, levemente umedecido, sendo o tubo lacrado em 

seguida com um filme de PVC. Avaliou-se diariamente a emergência e a mortalidade 

de adultos, calculando-se em seguida a viabilidade pupal e a longevidade. Também 

realizou- se o cálculo da razão sexual em ambos os tratamentos. 
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3.7 Análise dos dados 

 

Modelos lineares generalizados (NELDER; WEDDERBURN, 1972) com 

distribuição do tipo quasi-binomial foram utilizados para análise dos dados de 

proporção de mortalidade de A. citricola. A verificação da qualidade do ajuste foi 

feita pelo gráfico meio-normal de probabilidades com envelope de simulação 

(HINDE; DEMÉTRIO, 1998). Quando houve diferença significativa entre os 

tratamentos, múltiplas comparações (teste de Tukey, p < 0,05) foram realizadas por 

meio da função “glht” do pacote “multcomp” com ajuste dos valores de p. Todas as 

análises foram realizadas utilizando-se o software estatístico “R”, versão 3.1.2 (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014). 

Os dados de parasitismo (ovos e pupas) foram submetidos inicialmente a um 

pré-ajuste do modelo normal aos dados e verificada a normalidade dos resíduos 

com o teste de Shapiro-Wilk (SHAPIRO; WILK, 1965), bem como a homogeneidade 

de variâncias com o teste de Bartlett (BARTLETT, 1937). Quando os dados não 

apresentaram normalidade e/ou homocedasticidade realizou-se uma transformação 

pelo método da potência máxima de Box-Cox (BOX; COX, 1964). Satisfeitas as 

pressuposições do modelo normal, os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), sendo as mesmas comparadas pelo teste de t (p < 0,05). Todas 

as análises foram realizadas utilizando-se o software estatístico “R”, versão 3.1.2 (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014). 
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4 RESUTADOS 

 

A exposição de adultos de A. citricola aos resíduos de inseticidas revelou que 

os inseticidas imidacloprido, clorpirifós, bifentrina e beta-ciflutrina foram altamente 

nocivos (classe 4) ao parasitoide A. citricola, causando mortalidade superior a 89%, 

24 horas após a exposição, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos (F5, 

24= 65,695, p < 0,0001) (Tabela 1). Por outro lado, abamectina foi considerado 

inócuo (classe 1) para adultos de A. citricola, sendo similar ao tratamento controle 

(Tabela 1). 

No que se refere à duração do efeito nocivo dos inseticidas (persistência), 

bifentrina ocasionou mortalidade superior a 95% até aos 17 dias após a pulverização 

(DAP), sendo classificado como moderadamente persistente (Tabela 2). 

Imidacloprido causou mortalidade superior a 25% em relação ao controle até 

aos 10 DAP, sendo considerado levemente persistente para adultos de A. citricola 

(Tabela 2). Tal redução na mortalidade também ocorreu para o inseticida clorpirifós 

e beta-ciflutrina, que ocasionaram elevada mortalidade até o terceiro dia após a 

aplicação. A mortalidade para estes inseticidas aos 3 DAP foi de 98,2 e 100%, 

respectivamente. Na avaliação seguinte, no sétimo dia, não ocorreu mortalidade 

para clorpirifós, e para beta-ciflutrina esta foi de 4,4%. Desta maneira, clorpirifós e 

beta-ciflutrina foram considerados de vida curta. 

O efeito subletal somente foi avaliado para o inseticida/acaricida abamectina, 

pois foi inócuo para adultos de A. citricola. Para os adultos sobreviventes à 

exposição a abamectina, não houve nenhum efeito na taxa de parasitismo e 

viabilidade pupal de A. citricola. Entretanto, houve interferência na razão sexual, com 

aumento na quantidade de machos (razão sexual de 0,11 no tratamento em que 

fêmeas foram expostas a abamectina e 0,5 no tratamento controle) (Tabela 3). 
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Tabela 1 - Número de insetos vivos e erro padrão (N ± EP) e mortalidade corrigida de adultos de 
Ageniaspis citricola expostos ao contato residual de inseticidas. Temperatura 25 ± 2 °C, 
UR de 70 ± 10% e fotoperíodo de 14 L: 10 E horas 

Tratamento 
Concentração (g 

i.a. L-1) 
N1 ± EP % Classe IOBC/WPRS 

Imidacloprido 0,0400 1,00 ± 0,55 b 89,8 4 

Clorpirifós 0,7200 0,00 ± 0,00 b 100,0 4 

Bifentrina 0,0200 0,00 ± 0,00 b 100,0 4 

Beta-ciflutrina 0,0125 0,20 ± 0,20 b 98,0 4 

Abamectina 0,0054 9,60 ± 0,40 a 2,0 1 

Controle - 9,80 ± 0,20 a - - 

F  65,695   

g.l.  5, 24   

Valor de p  < 0,0001   

1
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente (GLM com distribuição 

quase-binomial seguido de post hoc teste de Tukey, p < 0,05) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Tabela 2 - Mortalidade de adultos de Ageniaspis citricola após 24 horas de exposição aos resíduos de inseticidas aos 3, 7, 10, 17 e 24 dias após a aplicação 
dos produtos. Temperatura de 25 ± 2 ºC, UR de 70 ± 10% e fotoperíodo de 14 L: 10 E horas 

Tratamento 
Concentração 

(g i.a. L-1) 

Mortalidade (%) – Dias após a pulverização1 (DAP) Classe 

IOBC/WPRS 3 7 10 17 24* 

Imidacloprido  0,0400   98 ± 2,00 a 40 ± 8,48 b 46 ± 4,00 b     2 ± 2,00 b 0 ± 0,00 2 

Clorpirifós  0,7200   98 ± 2,00 a   0 ± 0,00 c    1 

Bifentrina  0,0200 100 ± 0,00 a 96 ± 4,00 a 98 ± 2,00 a 100 ± 0,00 a 0 ± 0,00 3 

Beta-ciflutrina  0,0125 100 ± 0,00 a   4 ± 4,00 c    0 ± 0,00 c   1 

Abamectina 0,0054     2 ± 2,00 b     1 

Controle  -     2 ± 2,00 b   6 ± 4,00 c     2 ± 2,00 c     2 ± 2,00 b 0 ± 0,00 - 

F  100,750 28,308 98,126 127,890   

g.l.  5, 24 4, 20 3, 16 2, 12   

Valor de p  < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001   

1
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente (GLM com distribuição quase-binomial seguido por pos hoc teste de Tukey, p < 

0,05) 

*Dados não utilizados na análise devido à variância nula 
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Tabela 3 - Efeitos subletais de abamectina sobre o parasitoide Ageniaspis citricola. Temperatura de 25 ± 2 ºC, UR de 70 ± 10% e fotoperíodo de 14 L: 10 E 
horas 

Tratamento 
Dosagem utilizada 

(g i. a. L-1) 

Número médio de 

ovos parasitados1 

Parasitismo1 

(%) 

Número médio de 

pupas1 

Viabilidade 

pupal1 (%) 

Razão sexual2 

(fêmea/fêmea + 

macho) 

Abamectina 0,0054 5,20 ± 0,81a 26,0 ± 4,07 a 11,8 ± 1,62 a 47,2 ± 3,15 0,11 ± 0,06 

Controle - 3,54 ± 0,55 a 17,7 ± 2,73 a 9,45 ± 1,64 a 46,6 ± 2,51 0,50 ± 0,09  

  F = 2,355 F = 2,355 F = 0, 840 F = 0,033 χ2 = 1,247 

  g.l. = 1, 24 g.l. = 1, 24 g.l. = 1, 24 g.l. = 1, 24 g.l. = 1 

  p = 0,138 p = 0,138 p = 0,369 p = 0,856 p = 0,0003 

1
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente pelo teste t (p < 0,05) 

2
Médias seguidas de mesma letra na conula não diferem estatisticamente pelo teste de Qui-quadrado (p < 0,05) 
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5 DISCUSSÃO 

 
O efeito de cinco inseticidas recomendados para o manejo de insetos-praga 

foi avaliado sobre o parasitoide A. citricola, um dos principais agentes de controle 

biológico de P. citrella em citros. Os resultados demonstraram que abamectina 

causou baixa toxicidade aguda para adultos de A. citricola. Em contraste, Villanueva-

Jimenez e Hoy (1998b) reportaram mortalidade de 75% dos adultos de A. citricola 

exposto aos resíduos de abamectina por 24 horas. A menor mortalidade verificada 

no presente estudo pode estar relacionada com as diferenças intraespecíficas e aos 

diferentes níveis de suscetibilidade das populações testadas. Neste estudo, a 

população mantida em laboratório foi proveniente de pomares sem aplicação de 

pesticidas sintéticos (orgânico) para o manejo de pragas e doenças, mas era 

circundado por áreas de produção comercial de citros, com manejo convencional de 

pragas, indicando possível fluxo gênico entre as populações dessas áreas de cultivo, 

com possível seleção de indivíduos resistentes a abamectina. Da mesma forma que 

no presente estudo, o uso de abamectina causou baixa mortalidade de adultos de 

Bracon nigricans Szépligeti (Hymenoptera: Braconidae) (BIONDI et al., 2013) e 

Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) (LIRA et al., 2015) 

expostos aos resíduos do produto. A baixa toxicidade aguda de abamectina a 

adultos de parasitoides é atribuído, em hipótese, a baixa capacidade de penetração 

do produto no tegumento dos insetos durante o caminhamento sobre a superfície 

tratada, e a alta metabolização do ingrediente ativo pelo inimigo natural. Essa 

hipótese é suportada por Hornsby et al. (1996) que relataram baixa atividade de 

abamectina sobre inimigos naturais, aspecto atribuído à menor penetração do 

produto no corpo dos insetos e às alterações nos receptores do ácido aminobutírico 

(GABA) proporcionando menor ativação dos receptores dos canais de cloro e/ou 

maior metabolização do produto, devido à ação mais pronunciada das enzimas de 

detoxificação do produto pelos inimigos naturais. 

Além da baixa mortalidade de adultos de A. citricola, abamectina não afetou a 

capacidade de parasitismo e a taxa de emergência da progênie do parasitoide. Da 

mesma forma, nenhum efeito significativo foi observado na capacidade de 

parasitismo de Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) (MAHDAVI et 

al., 2011) e Trichogramma atopovirilia Oatman & Platner (Hymenoptera: 
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Trichogrammatidae) (PRATISSOLI et al., 2011) e na taxa de emergência de 

Hemiptarsenus varicornis (Girault) (Hymenoptera: Eulophidae) (BJORKSTEN; 

ROBINSON, 2005) expostos ao inseticida abamectina. Esses resultados sugerem 

que abamectina não afeta a eficácia de parasitoides no controle de insetos-praga 

quando os adultos são expostos diretamente aos resíduos do inseticida. 

No entanto, a exposição de adultos de A. citricola a abamectina resultou em 

menor proporção de fêmeas (razão sexual = 0,11) na progênie. Efeito similar foi 

observado por Biondi et al. (2013) em adultos de B. nigricans tratados com benzoato 

de emamectina (inseticida pertencente ao mesmo grupo da abamectina). De acordo 

com os autores, a razão sexual na progênie foi de 0,08, indicando alta emergência 

de machos na geração subsequente. Essas alterações na proporção de machos e 

fêmeas pode estar associada à suscetibilidade diferencial entre os sexos e a efeitos 

fisiológicos na fertilização dos óvulos quando os adultos são expostos ao inseticida 

(ALIX et al., 2001; DESNEUX; DECOURTYE; DELPUECH, 2007). Portanto, a menor 

proporção de fêmeas na população pode reduzir a eficácia do parasitoide no 

controle biológico de P. citrella ao longo do tempo, pois, somente as fêmeas são 

capazes de realizar o parasitismo de ovos e larvas de primeiro instar do inseto-

praga. Cabe salientar, no entanto, que este estudo foi realizado em condições 

laboratoriais, onde os insetos são submetidos a uma situação drástica, expondo-o a 

uma condição de máximo contato com o inseticida. Dessa forma, é provável que em 

condições de campo, os efeitos do inseticida abamectina sobre a razão sexual sejam 

inferiores aos observados no presente estudo. Essa hipótese é suportada por 

Villanueva-Jiménez, Hoy e Davies (2000) que reportaram nenhum efeito significativo 

na capacidade de parasitismo de A. citricola. No entanto, estudos de campo devem 

ser realizados para verificar os efeitos subletais causados pelo inseticida abamectina 

na população e a eficácia do parasitoide no controle biológico de P. citrella nas 

gerações subsequentes. 

Por outro lado, os inseticidas imidacloprido, beta-ciflutrina, bifentrina e 

clorpirifós foram altamente nocivos para adultos de A. citricola (mortalidade > 89%). 

Esses resultados são similares aos reportados por Villanueva-Jiménez e Hoy 

(1998b), que verificaram 100% de mortalidade de adultos de A. citricola após 24 

horas de exposição aos resíduos de imidacloprido. Além da elevada toxicidade 

verificada para A. citricola, clorpirifós foi considerado nocivo para adultos de diversas 

espécies de parasitoides, incluindo Encarsia sophia Girault & Dodd (Hymenoptera: 
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Aphelinidae) (AGGARWAL; BRAR, 2006), Anagyrus sp. aff. pseudococci Girault 

(Hymenoptera: Encyrtidae) (MANSOUR et al., 2011), Aphytis melinus DeBach 

(Hymenoptera: Aphelinidae) (VANACLOCHA et al., 2013) e Aenasius bambawalei 

Hayat (Hymenoptera: Encyrtidae) (SUROSH et al., 2014) tratados com o inseticida. 

Da mesma forma, foi verificada alta suscetibilidade de adultos de Microplits 

croceipes (Cress) (Hymenoptera: Braconidae), Cardiochiles nigriceps Vierek 

(Hymenoptera: Braconidae) (TILLMAN, 1995), Telenomus remus (Nixon) 

(Hymenoptera: Platygastridae) (CARMO; BUENO; BUENO, 2010) e A. melinus 

(MICHAUD; GRANT, 2003) expostos aos resíduos de bifentrina. 

Por sua vez, Prabhaker et al. (2007) verificaram alta toxicidade aguda para A. 

melinus, Gonatocerus ashameadi Girault (Hymenoptera: Mymaridae), Eretmocerus 

eremicus Rose & Zolnerowich (Hymenoptera: Aphelinidae) e Encarsia formosa 

Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) mantidos sobre os resíduos de beta-ciflutrina. A 

alta toxicidade desses inseticidas é atribuída à elevada absorção dos produtos pelo 

tegumento dos insetos durante o caminhamento sobre as superfícies tratadas e à 

baixa capacidade de desintoxicação de ingredientes ativos pelas enzimas oxidases 

e hidrolases (SIEGFRIED, 1993). Portanto, o uso sucessivo desses inseticidas pode 

afetar consideravelmente a densidade e a dinâmica populacional de A. citricola nos 

pomares cítricos e inviabilizar o controle biológico de P. citrella exercido pelo 

parasitoide nos programas de manejo integrado de pragas. 

Além da toxicidade aguda, bifentrina (Talstar 100 EC, 0,02 g i.a. L-1) foi 

considerado moderadamente persistente (17 DAP, classe 3) para adultos de A. 

citricola. Este resultado é similar aos obtidos por Lira et al. (2015) que verificaram 

mortalidade superior a 25% de adultos de T. radiata até 17 DAP. Em contraste, 

Udayagiri et al. (2000) demonstraram que bifentrina causou mortalidade de 90% de 

adultos de Anaphes iole Girault (Hymenoptera: Mymaridae) aos 18 DAP do inseticida 

(Brigade 100 WP, 0,05 g i.a. L-1). A maior duração da atividade nociva verificada no 

estudo de Udayagiri et al. (2000) pode ser atribuída à formulação, pois esses autores 

utilizaram a formulação pó-molhável, e a maior concentração do produto utilizado no 

bioensaio. Essa hipótese é suportada pelo estudo de Arthur (1994) que verificaram 

menor duração da atividade residual de bifentrina quando o produto foi utilizado na 

formulação concentrado emulsionável quando comparado ao pó-molhável. De 

acordo com o autor, a formulação concentrado emulsionável proporciona menor 

capacidade de adesão na superfície tratada do que a pó-molhável. 
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Por outro lado, imidacloprido (Provado 200 SC, 0,04 g i.a. L-1) foi levemente 

persistente (10 DAP, classe 2) e clorpirifós (Lorsban 480 BR, 0,72 g i.a. L-1) e beta-

ciflutrina (Turbo 50 EC, 0,0125 g i.a. L-1) foram considerados de vida curta (< 5 dias, 

classe 1) para adultos de A. citricola. Esses resultados são similares aos reportados 

por Roubos et al. (2014) que verificaram mortalidade significativa de adultos de 

Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera: Braconidae) até 10 DAP de imidacloprido. 

Da mesma forma, Wang et al. (2008) constataram mortalidade de adultos de A. 

nilaparvatae até 3 DAP de clorpirifós, enquanto que, Legaspi e Saldanha (1999) 

relataram mortalidade de adultos de Allorhogas pyralophagus Marsh (Hymenoptera: 

Braconidae) de ~ 50%, aos 4 DAP de beta-ciflutrina. O reduzido período residual de 

clorpirifós deve-se à ação dos fatores abióticos que causam a degradação do 

produto nas folhas das plantas (GETZIN, 1981). A baixa persistência residual de 

clorpirifós e beta-ciflutrina é uma vantagem para os programas de MIP, pois reduz o 

impacto sobre A. citricola presente nas áreas de produção, permitindo a 

recolonização e o estabelecimento do equilíbrio ecológico dos sistemas de 

produção. Essa hipótese é suportada pelo estudo de Paiva e Yamamoto (2015) que 

reportam altas taxas de parasitismo de P. citrela por A. citricola mesmo após 

sucessivas aplicações de inseticidas nos pomares. 

Apesar da alta toxicidade aguda e da maior persistência desses inseticidas 

serem considerados inicialmente um fator limitante para uso nos programas de 

manejo de insetos-praga nos pomares cítricos, os resultados sugerem que esses 

produtos podem ser utilizados em momentos de baixa mobilidade e/ou densidade de 

adultos do parasitoide visando explorar a seletividade ecológica. Nas principais 

regiões produtoras de citros do Brasil, este período coincide com os meses secos do 

ano (maio a setembro), quando a taxa de crescimento vegetativo de plantas cítricas 

(brotações) diminui significativamente, reduzindo substancialmente os níveis de 

infestação de P. citrella (JESUS; REDAELLI; DAL SOGLIO, 2008) e de adultos de A. 

citricola nos pomares. Cabe salientar, no entanto, que neste período são realizadas 

intervenções químicas (principalmente com inseticidas piretroides) para o controle 

populacional de D. citri. Portanto, durante este período, o uso desses inseticidas 

para o manejo deste inseto-praga não irá ocasionar efeitos deletérios substanciais 

sobre adultos de A. citricola. 

Os resultados obtidos neste trabalho servem de subsídio para a tomada de 

decisão quanto ao uso técnico dos inseticidas avaliados, de forma a explorar a 
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seletividade ecológica para aqueles considerados nocivos à A. citricola. Ainda, 

novas possibilidades de estudo foram geradas no que se refere a abamectina, o 

único produto que apresentou baixa mortalidade a adultos do parasitoide, mas 

alterou a razão sexual, com maior proporção de machos, devendo-se investigar o 

efeito dessa alteração na população do parasitoide, com uso de tabelas de vida, 

preferencialmente em campo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Os inseticidas imidacloprido, clorpirifós, bifentrina e beta-ciflutrina são nocivos 

para adultos de Ageniaspis citricola nas condições avaliadas no presente 

trabalho; 

 O inseticida abamectina não afeta a sobrevivência, a capacidade de 

parasitismo e a taxa de emergência de Ageniaspis citricola, mas aumenta a 

proporção de machos na progênie; 

 A duração da atividade nociva dos inseticidas bifentrina é de 

aproximadamente 17 dias, enquanto que, imidacloprido é de 10 dias e beta-

ciflutrina e clorpirifós são de três dias. 
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