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RESUMO 

 

Toxicidade de inseticidas registrados para uso em cana-de-açúcar ao            

parasitoide Trichogramma galloi (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 

 

O parasitoide de ovos Trichogramma galloi (Zucchi) é um dos agentes de con-
trole biológico da broca-da-cana, Diatraea saccharalis (Fabricius), utilizado nas lavou-
ras canavieiras. No entanto, o uso intensivo de inseticidas sintéticos é um dos fatores 
que afetam a ação desse inimigo natural no controle da praga. O objetivo do presente 
estudo foi avaliar os efeitos letal e transgeracionais, e a persistência dos principais 
inseticidas utilizados para o controle de D. saccharalis em cana-de-açúcar, utilizando-
se as maiores doses recomendadas para a cultura e seguindo as normas da 
IOBC/WPRS. As avaliações ocorreram sobre o adulto, larva e pupa do parasitoide. 
Em condições de laboratório, os inseticidas clorantraniliprole, triflumurom, tebufeno-
zida e novalurom foram inócuos para adultos. Os inseticidas lambda-cialotrina + clo-
rantraniliprole e lambda-cialotrina + tiametoxam impediram o parasitismo dos ovos 
tratados. O inseticida triflumurom foi levemente nocivo, enquanto que, fipronil foi mo-
deradamente nocivo a fase de larva. Lambda-cialotrina + clorantraniliprole e lambda-
cialotrina + tiametoxam foram nocivos a fase de pupa impedindo a emergência. Em 
condições de semi-campo, os inseticidas lambda-cialotrina + clorantraniliprole e 
lambda-cialotrina + tiametoxam foram considerados moderadamente persistentes, en-
quanto que, fipronil foi persistente. Portanto, considerando como objetivo a implemen-
tação de um programa de MIP, deve-se optar pelo uso de inseticidas mais seletivos, 
relevando-se a importância dos reguladores de crescimento, como tebufenozida e no-
valurom, e diamidas, como clorantraniliprole, em áreas com plantio de cana-de-açú-
car, conforme visto no presente estudo. 
 

Palavras-chave: Broca-da-cana, Controle biológico, Toxicidade, Persistência, MIP 
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ABSTRACT 

 

Toxicity of insecticides registred for use in sugar cane to parasitoid               

Trichogramma galloi (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 

 

The egg parasitoid Trichogramma galloi (Zucchi) is one of the biological control 
agents of the sugarcane borer, Diatraea saccharalis (Fabricius). However, the inten-
sive use of synthetic insecticides is one of the factors that affect the action of these 
natural enemies in pest control. The aim of the present study was to evaluate the lethal 
and transgenerational effects, and persistence of the main insecticides used to control 
D. saccharalis in sugarcane, at the highest field concentrations for the crop and fol-
lowing IOBC / WPRS standards. It was performed evaluations on adults, larvae and 
pupae stages of the parasitoid. Chlorantraniliprole, triflumuron, tebufenozide and no-
valuron were harmless to adults under laboratory conditions. Lambda-cyhalothrin + 
chlorantraniliprole and lambda-cyhalothrin + thiamethoxam prevented the parasitism 
of the host eggs for both insecticides. The insecticide triflumuron was slightly harmful, 
while fipronil was moderately harmful to the larvae stage. Lambda-cyhalothrin + 
chlorantraniliprole and lambda-cyhalothrin + thiamethoxam were harmful to the pupae 
stage preventing them from emerging. In a semi-field conditions lambda-cyhalothrin + 
chlorantraniliprole and lambda-cyhalothrin + thiamethoxam insecticides were consid-
ered moderately persistent, while fipronil was persistent. Therefore, taking into account 
an effective IPM program as a target, it is recommended the use of selective insecti-
cides. Pointing out the importance of insect growth regulators, such as tebufenozide 
and novaluron, and diamides, as chlorantraniliprole, in sugarcane crop areas, as 
showed in this study. 
 

Keywords: Sugarcane borer, Biological control, Toxicity, Persistence, IPM 
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1. INTRODUÇÃO 

Um novo panorama vem sendo estabelecido no campo, junto com as empre-

sas que exploram a venda de produtos químicos, as empresas de produtos biológicos 

vêm crescendo e agregando grande parte do mercado de manejo de pragas. Segundo 

o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (2017), o mercado de produtos 

de controle biológicos cresceu 652% nos últimos sete anos. De 19 produtos disponí-

veis em 2010, hoje tem-se, aproximadamente, 143 produtos biológicos registrados 

(ABCbio, 2018).  

Dentre os inimigos naturais presentes no portfólio das empresas de controle 

biológico, Trichogramma galloi Zucchi, 1988 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) foi 

um dos parasitoides que mais se destacou pelo aumento na comercialização e libera-

ção em campo, de 350 mil hectares em 2015 passou a ser liberado em cerca de 2 

milhões de hectares em 2018 (PARRA; COELHO, 2019). 

O Brasil se destaca como maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, pro-

dução estimada em cerca de 622,3 milhões de toneladas para a safra de 2019/2020, 

distribuídas em cerca de 8,38 milhões de hectares (CONAB, 2019). As extensas áreas 

cultivadas com cana-de-açúcar formam um agroecossistema que abriga diversas es-

pécies de insetos-praga. Em meio a essas espécies, a broca-da-cana, Diatraea sac-

charalis (Fabricius, 1974) (Lepidoptera: Crambidae), é referida como a mais relevante 

devido aos danos econômicos e frequência com que ocorre (PINTO, 2006). 

Dentre os preceitos do Manejo Integrado de Pragas (MIP), o uso do controle 

biológico, pela conservação dos inimigos naturais, é uma das mais antigas e relevan-

tes técnicas para a regulação da população de artrópodes-praga, pois, esses organis-

mos são os principais responsáveis pela mortalidade natural no agroecossistema 

(GALLO et al., 2002; NARANJO; ELLSWORTH, 2009). A conservação de organismos 

benéficos é favorecida pela manipulação do ambiente, seja pela inserção de fontes 

de alimento ou habitat, bem como pela aplicação de inseticidas seletivos (RUBERSON 

et al., 1998; GALLO et al., 2002; WEINZIERL, 2009), os quais são importantes por 

reduzir efeitos prejudiciais sobre os inimigos naturais, ao mesmo tempo que a praga 

é controlada com sucesso (GAZZONI, 1994; DEGRANDE et al., 2002; FOERSTER, 

2002). 
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O manejo populacional da broca-da-cana com o uso de agentes de controle 

biológico é considerado um dos maiores programas em nível mundial e o mais efici-

ente em funcionamento no Brasil (PARRA, 2014). Introduzido na década de 1970, o 

endoparasitoide larval Cotesia flavipes (Cameron, 1891) (Hymenoptera: Braconidae) 

tem proporcionado um manejo eficiente da broca-da-cana (BOTELHO; MA-

CEDO,2002; MARTINS; ZAMPIERON; CRUZ, 2012). Entretanto, o uso de microhime-

nópteros do gênero Trichogramma vem crescendo, especialmente Trichogramma 

galloi (Zucchi, 1988) (Hymenoptera: Trichogrammatidae), que se destaca como o prin-

cipal parasitoide de ovos de D. saccharalis (ZUCCHI; MONTEIRO, 1997; LIMA FILHO; 

LIMA, 2001). Esse inimigo natural é um agente de controle biológico muito eficiente 

na cultura da cana-de-açúcar, seja utilizado isoladamente ou em associação com C. 

flavipes (BOTELHO et al., 1999). 

Durante muitos anos a avaliação da seletividade de um produto químico era 

baseada no efeito letal sobre os inimigos naturais, ou seja, a mortalidade provocada 

em uma população a curto prazo. Com o tempo foi reconhecida a importância de es-

tudos direcionados aos efeitos transgeracionais, basicamente divididos em fisiológi-

cos e comportamentais (DESNEUX et al., 2007). Segundo estes autores, os produtos 

fitossanitários são capazes de alterar diversos parâmetros biológicos dos insetos 

como: fecundidade, fertilidade, razão sexual, longevidade, mobilidade, padrão neuro-

fisiológico, dentre outros. 

Para o estabelecimento da integração entre os métodos químico e biológico, 

para o controle da broca-da-cana é fundamental determinar a seletividade de produtos 

fitossanitários ao parasitoide T. galloi. Muitas pesquisas relacionadas a este assunto 

são elaboradas com insetos do gênero Trichogramma, entretanto, a maioria desses 

estudos são voltados a espécies diferentes da que foi abordada neste estudo. 

Para os inimigos naturais utilizados no controle biológico, são escassos os 

estudos aprofundados de efeitos de agroquímicos sobre T. galloi, principalmente tra-

balhos relacionados com a persistência de inseticidas na cultura. Frente a este pano-

rama, objetivou-se com o presente estudo avaliar os efeitos letal e transgeracionais 

de inseticidas utilizados na cultura da cana-de-açúcar sobre o parasitoide T. galloi, 

incluindo, também, testes de persistência dos produtos testados.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Aspectos biológicos da broca da cana-de-açúcar Diatraea saccharalis 

Cerca de 21 espécies do gênero Diatraea foram descritas em todo o conti-

nente americano, sendo que Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) e D. impersona-

tella (Walker, 1863) (Lepidoptera: Crambidae) despertam maior interesse de pesqui-

sadores e produtores de cana-de-açúcar devido ao potencial de causarem danos 

econômicos à cultura (MENDONÇA, 1996). D. saccharalis encontra-se distribuída por 

todo território brasileiro, enquanto D. impersonatella é encontrada nos estados de Mi-

nas Gerais, Rio de Janeiro e estados do nordeste, provocando maior dano econômico 

em canaviais da região Nordeste do país (GUAGLIUMI, 1973). Originária da região 

próxima ao rio Orinoco na Venezuela, a broca da cana-de-açúcar, D. saccharalis, 

pode ser encontrada atacando os canaviais de grande parte da América do Sul, Amé-

rica Central, Caribe e sul dos EUA (CORTÉS et al., 2010; FRANCISCHINI, 2019). 

D. saccharalis é um inseto de metamorfose completa e a duração do seu ciclo 

biológico é bastante variável, dependente de inúmeros fatores, principalmente do 

clima e da planta hospedeira. Esta praga possui de três a cinco gerações por ano, 

mas sua maior incidência ocorre durante as estações mais quentes, primavera e ve-

rão. Em plantas jovens não há grande frequência e os ataques aumentam considera-

velmente quando a cana-de-açúcar está mais desenvolvida, tornando o caule mais 

infestado do que as soqueiras (MÉLO; PARRA, 1988; BESERRA; PARRA, 2004; 

DOSSI; CONTE, 2002; FREITAS et al., 2004; DINARDO-MIRANDA et al., 2011). 

O adulto da broca-da-cana é uma mariposa de coloração amarelo-palha com 

cerca de 25 mm de envergadura, possui manchas escuras nas asas anteriores, sendo 

as asas posteriores esbranquiçadas. A fêmea é maior que o macho e apresenta ab-

dome volumoso e asas de coloração menos pigmentada, já o macho apresenta um 

volume maior de cerdas no último par de pernas. Os adultos possuem hábitos notur-

nos e realizam a cópula durante a noite, quando a fêmea atrai o macho pela liberação 

de feromônio. As fêmeas ovipositam pela manhã, nas faces adaxial e abaxial das fo-

lhas, variando de 5 a 50 ovos, formando uma massa de ovos depositados de forma 

imbricada, totalizando aproximadamente 600 ovos durante toda a vida. Os ovos são 

lisos e de formato oval, inicialmente, de coloração branca, tornando-se alaranjados 

com a idade até adquirir coloração enegrecida, pouco antes da eclosão de lagartas. A 
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eclosão ocorre de 4 a 9 dias, dependendo da temperatura. Um aspecto relevante 

desta espécie é a baixa capacidade de dispersão, desta forma os acasalamentos 

ocorrem dentro de pequenas populações gerando baixa variabilidade genética (MEN-

DONÇA, 1996; GALLO et al., 2002; FRANCISCHINI et al., 2019).  

As lagartas recém eclodidas permanecem nas folhas se alimentando do pa-

rênquima foliar até que ocorra a primeira ecdise. Posteriormente, penetram no colmo, 

geralmente, próximo à base do entrenó, porção mais mole, perfurando galerias de 

baixo para cima. Ocasionalmente, as lagartas podem construir galerias circulares, no 

sentido transversal, enfraquecendo o colmo e tornando-o mais suscetível à quebra ou 

ao acamamento (GALLO et al., 2002;). 

Durante o período larval, o inseto sofre de cinco a seis ecdises. Após 40 dias 

atingem o completo desenvolvimento larval, medindo de 20 a 25 mm de comprimento, 

com coloração branco-leitosa, com pontuações pelo dorso e cápsula cefálica marrom-

escura. Além das pernas torácicas, possuem quatro pares de falsas pernas abdomi-

nais e um par de falsas pernas anais. Antes de se transformar em pupa, a lagarta abre 

um orifício para o exterior do colmo e fecha-o com fios de seda. A pupa apresenta 

forma livre, alongada e fina. Inicialmente, possuem coloração marrom clara, mas com 

o desenvolvimento vão adquirindo coloração mais escura; esse estágio dura de 9 a 

14 dias (GALLO et al., 2002). 

 

2.2. Predadores e parasitoides de Diatraea saccharalis 

Durante as diferentes fases de desenvolvimento, a broca-da-cana sofre a 

ação de diversos inimigos naturais, como parasitoides, predadores e entomopatóge-

nos (MENDONÇA, 1996). Fatores como a exposição dos ovos e das lagartas neona-

tas de D. saccharalis tornam essa praga muito suscetível aos efeitos adversos do 

clima (GODFREY; HOLTZER, 1991) e ao controle natural por predadores e parasitoi-

des (MOULTON et al., 1992). 

Desde a década de 1950, várias opções para o controle biológico de D. sac-

charalis foram analisadas. Importado de cuba, o parasitoide Lixophaga diatraea 

(Towns, 1916) (Diptera, Tachinidae) foi criado em laboratório e liberado, porém, não 

obteve o sucesso esperado, pois se adaptou somente ao estado do Amapá. O baixo 

índice de parasitismo alcançado pelas moscas nativas Lydella minense (Townsend, 

1927) e Billae claripalpis (Wulp, 1896) (Diptera: Tachinidae) não foi motivo suficiente 
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para abandonar a criação e liberação desses parasitoides, que durante muitos anos 

foram utilizados nos programas de controle biológico da broca-da-cana no Brasil, pos-

teriormente foram totalmente substituídas pelo braconídeo Cotesia flavipes (Cameron, 

1891) (Hymenoptera: Braconidae) (Mandonça, 1996). 

Vários predadores e microorganismos entomopatogênicos (fungos e vírus) 

são inimigos naturais da broca-da-cana. Dentre os predadores, ocorrem algumas te-

sourinhas do gênero Doru (Dermaptera: Forficulidae), formigas dos gêneros Sole-

nopsis, Dorymyrmex, Pheidole e Crematogaster (Hymenoptera: Formicidae); os criso-

pídeos (Neuroptera: Chrysopidae); e joaninhas Colleomegilla maculata (DeGeer, 

1775) e Cycloneda sanguinea (Linnaeus, 1763) (Coleoptera: Coccinelidae) (PARRA; 

BOTELHO; PINTO, 2006).  

Várias pesquisas e técnicas foram desenvolvidas com o parasitoide de ovos 

T. galloi para o controle de D. saccharalis e demonstraram a eficiência do parasitoide 

no controle da praga (BOTELHO et al., 1995; BOTELHO et al., 1999; LIMA FILHO e 

DE LIMA, 2001; PINTO et al., 2003; BROGLIO-MICHELETTI et al., 2006). O controle 

biológico, por meio de liberações inundativas deste parasitoide apresenta a vantagem 

de poder reduzir a população da praga, antes que ocorra danos à cultura (BOTELHO 

et al., 1995). 

No estado de Minas Gerais, parasitoides do gênero Trichogramma foram en-

contrados naturalmente parasitando ovos de lepidópteros em diversas culturas. As 

espécies identificadas foram Trichogramma pretiosum (Riley, 1879), Trichogramma 

manicobai (Brun, Moraes & Soares, 1984) e T. galloi (SOUZA et al., 2016).  

O parasitoide larval C. flavipes é outro inimigo natural da broca muito utilizado 

no Brasil (PINTO, 2006). O sucesso do controle da praga pela C. flavipes deve-se 

principalmente pela capacidade de fêmeas do parasitoide em encontrar as lagartas de 

D. saccharalis no interior dos colmos da cana-de-açúcar (SILVA et al., 2012). A locali-

zação é realizada por meio da percepção de uma substância hidrossolúvel presente 

nas fezes das lagartas que é captada pelas antenas do parasitoide (SILVA et al., 

2012). Após localização, a fêmea de C. flavipes pode ovipositar aproximadamente 60 

ovos por lagarta (FREITAS, 2004). 

Além dos parasitoide das fases de ovo e larva, Trichospilus diatraeae (Cherian 

& Margabandhu, 1942) (Hymenoptera: Eulophidae) é um parasitoide pupal, preferen-

cialmente da ordem Lepidoptera, que foi estudado como agente potencial no controle 



14 
 

biológico de pragas em grandes culturas, tais como, cana-de-açúcar, milho e algodão, 

em países da África, Ásia e Américas (BOUCEK, 1976). 

No Brasil, o primeiro registro de T. diatraeae foi de indivíduos obtidos de pupas 

de Arctiidae, coletada no campus da ESALQ-USP, Piracicaba-SP, em 1996 (PARON; 

BERTI FILHO, 2000). Em 2001, foram encontradas pupas de Cerconota anonella 

(Sepp, 1830) (Lepidoptera: Oecophoridae) parasitadas por T. diatraeae, em plantios 

de gravioleira no município de Planaltina e Distrito Federal (OLIVEIRA et al., 2001). 

Esse parasitoide também foi coletado em pupas de Thyrinteina arnobia (Stoll, 1782) 

(Lepidoptera: Geometridae) em plantio de eucalipto em Viçosa e Minas Gerais (PE-

REIRA et al., 2008). 

 

2.3. Uso de Trichogramma spp. no controle biológico de Diatraea saccharalis 

Atualmente, o maior programa de controle biológico do Brasil ocorre na cana-

de-açúcar, com a liberação do endoparasitoide larval C. flavipes em aproximadamente 

3,5 milhões de hectares para controlar a broca-da-cana D. saccharalis (PARRA; CO-

ELHO, 2019).  

O fator chave de crescimento da população da broca-da-cana é a fase de ovo 

(BOTELHO, 1985), por essa razão destaca-se a importância da utilização do parasi-

toide T. galloi. No Brasil, liberações do parasitoide de ovos T. galloi têm aumentado 

de forma significativa, atualmente é liberado em mais de 2 milhões de ha (PARRA; 

COELHO, 2019). 

Espécies de Trichogramma spp. são utilizadas em liberações inundativas em 

diversos países, para o controle de pragas (SMITH, 1996). Embora tenham preferên-

cia por ovos de Lepidoptera, parasitam, também, cerca de 200 espécies pertencentes 

a mais de 70 famílias de insetos e a oito ordens de importância agrícola (MORRISON, 

1985). Este parasitoide é muito eficiente no controle de D. saccharalis, os resultados 

de pesquisa mostraram que, quando T. galloi é liberado na base de 200.000 parasi-

toides por hectare, a intervalos semanais, em um total de três liberações e associado 

a C. flavipes, a redução da intensidade de infestação chegou a 60% (BOTELHO et al., 

1999). 

A utilização de Trichogramma no controle biológico de lepidópteros praga teve 

início quando Flanders (1927) desenvolveu um sistema de produção, utilizando ovos 

de Sitotroga cerealella (Olivier, 1819) como hospedeiro alternativo para multiplicação 



15 
 

do parasitoide, facilitando sua criação massal (FLANDERS, 1927). Posteriormente, 

Lewis et al. (1976) observaram que ovos de Anagasta kuehniella (Zeller, 1879) eram 

nutricionalmente mais adequados do que os de S. cerealella, recomendando a subs-

tituição desta última espécie para a produção dos parasitoides. 

O uso de parasitoides de ovos no controle biológico da broca-da-cana é an-

tigo. Na Louisiana, a partir de março de 1927, teve início a criação de mais de 16 

milhões de Trichogramma minutum (Riley, 1879), sendo que sua liberação se iniciou 

em junho de 1928, em plantações de cana-de-açúcar e milho (HINDS; SPENCER, 

1929). Em Barbados, foram liberados mais de 300 milhões de Trichogramma fascia-

tum (Perkins, 1912), anualmente, durante o período de 1930-34, reduzindo a infesta-

ção de D. saccharalis de mais de 30% para 15% (ALAM; BENNETT; CARL, 1971). 

O parasitismo de ovos por Trichogramma spp. é citado por vários autores em 

diferentes países, como um dos principais agentes de controle. Em Louisiana, Char-

pentier et al. (1965), estudando a flutuação de ovos da D. saccharalis, observaram 

que, nos meses de setembro e outubro, o parasitismo por Trichogramma sp. atingia 

cerca de 40%. 

A utilização do controle biológico no manejo de D. saccharalis necessita ser 

feito no momento correto, no caso de C. flavipes, quando a população da broca atingir 

o nível de controle de 3% de infestação, já com T. galloi, após as primeiras posturas 

da praga, que ocorre, em geral, aos 50-60 dias após o plantio da cana (LOPES, 1988). 

Em cana-de-açúcar, estima-se como uma proporção ideal para o controle da 

broca, 1,6 parasitoides (Trichogramma spp.) por ovo da praga (LOPES, 1988). Para o 

controle de Helicoverpa zea (Boddie, 1850) (Lepidoptera: Noctuidae) em milho, Sá 

(1991) sugere a razão de 10,7 T. pretiosum por ovo da lagarta, enquanto que, na 

cultura da soja, Zachrisson (1997) demonstrou que 5,3 espécimes de T. pretiosum por 

ovos de Anticarsia gemmatalis (Hubner, 1818) (Lepidoptera: Erebidae) é o mais ade-

quado. Culturas perenes exigem um número muito maior de parasitoides, aproxima-

damente 36 adultos dos microhimenópteros por ovos de Gymnandrosoma aurantiana 

(Lima, 1927) (Lepidoptera: Tortricidae) (MOLINA, 2003). 

 

2.4. Aspectos biecológicos do gênero Trichogramma 

O gênero Trichogramma foi descrito por Westwood em 1833, tendo como es-

pécie-tipo Trichogramma evanescens (Westwood, 1833) (ZUCCHI; MONTEIRO, 
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1997). Este gênero possui cerca de 210 espécies descritas (PINTO, 2006). São mi-

crohimenópteros endoparasitoides de ovos, com cerca de 0,2 a 1,5 mm, solitários ou 

gregários, com inúmeros hospedeiros, principalmente da ordem Lepidoptera (PINTO, 

1997). 

Os ovos de Trichogramma possuem, em média, 0,1 mm de comprimento, po-

dendo aumentar 5 a 6 vezes o seu tamanho próximo à eclosão das larvas, que se 

alimentam da massa vitelina do embrião do hospedeiro. As larvas são apnêusticas, 

portanto a exigência de oxigênio durante a fase larval é muito baixa (PARRA; ZUCCHI, 

1986; DE LA TORRE, 1993). 

Flanders (1937) e Pak e Oatman (1982) determinaram que o número de ins-

tares pode ser mensurado por meio da medição do tamanho das mandíbulas dos pa-

rasitoides, sendo, portanto, sugerida a existência de um número variável de 3 a 4 

instares.  No entanto, em estudos de Dahlan e Gordh (1996), com o auxílio de micros-

copia eletrônica, relataram que algumas espécies pertencentes ao gênero Tricho-

gramma apresentam apenas um instar larval. 

Durante o processo de desenvolvimento, o parasitoide sofre modificações na 

coloração, principalmente nos estágios de ovo-larva, pré-pupa e pupa. Isso ocorre 

devido a presença de sais de urato, acumulados em todo o tegumento do inseto, sua 

coloração vai se tornando mais escura à medida que o desenvolvimento avança, devido 

à esclerotização da cutícula. Durante o período inicial do desenvolvimento da pré-pupa os 

sais de urato encontram-se dispersos pelo tegumento, já no final desse estágio começam 

a se concentrar na região central do abdome da pupa, formando uma massa única, e con-

ferindo uma coloração escura aos ovos parasitados, característica marcante do parasitismo 

por Trichogramma spp. (CÔNSOLI; ROSSI; PARRA, 1999). 

A taxonomia do grupo ficou melhor entendida quando Nagarkati e Nagaraja 

(1971) propuseram a utilização da morfologia da genitália do macho como caráter para 

a identificação das espécies, promovendo também a remoção de algumas espécies 

em sinonímia. 

A arrenotoquia é o modo de reprodução mais comum em insetos do gênero 

Trichogramma, como nos Hymenoptera em geral, ou seja, ovos fertilizados produzem fê-

meas diploides e ovos não-fertilizados produzem machos haploides. Outro modo menos 

comum é telitoquia, na qual ovos fertilizados e não-fertilizados produzem fêmeas diploides 

(STOUTHAMER et al., 1990). Em várias espécies desse parasitoide, α-proteobactérias 
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do gênero Wolbachia podem induzir partenogênese do tipo telítoca (STOUTHAMER et 

al., 1993; PINTO; STOUTHAMER, 1994). 

Segundo Stouthamer (1993), em programas de controle biológico, uma popu-

lação telítoca apresenta inúmeras vantagens em relação à população arrenótoca, 

sendo algumas: redução dos custos de produção, pois, não há produção de machos; 

não ocorre a dependência da população de machos e da taxa de encontros com os 

mesmos para que a população se mantenha; fácil estabelecimento no campo devido 

ausência de cópula, e, além  disto, a população pode reproduzir-se eficientemente em 

densidade baixa do hospedeiro. 

O desenvolvimento de Trichogramma spp. é bastante influenciado por fatores 

abióticos, sendo que dentre os fatores físicos, a temperatura é o que exerce uma maior 

influência sobre a biologia deste parasitoide, influenciando a duração do ciclo ovo-

adulto, fecundidade, razão sexual, tamanho e morfologia (RUSSO; VOEGELE, 1982; 

CALVIN et al., 1984).  

Diversas pesquisas comprovaram que o ciclo ovo-adulto de Trichogramma spp. é 

reduzido à medida que se aumenta a temperatura,  dentro de certos limites. Tal tendência 

foi mantida por várias espécies de Trichogramma spp., independente da origem das linha-

gens e do hospedeiro. Estudos relacionados com a biologia deste parasitoide em diferentes 

temperaturas forneceram informações essenciais para a determinação de exigências tér-

micas, fornecendo subsídios importantes aos programas de controle biológico (CALVIN 

et al., 1984; BLEICHER; PARRA, 1990; PRATISSOLI; PARRA, 2000). 

Diversos fatores influenciam a razão sexual como a temperatura, umidade, 

hospedeiro, infecções por bactérias do gênero Wolbachia e idade das fêmeas. Porém, 

a qualidade do hospedeiro é o principal fator que influencia a razão sexual, seja pelo 

reconhecimento da qualidade do ovo, anteriormente à oviposição, ou pela competição 

que ocorre no interior do hospedeiro por recursos nutricionais (FLANDERS, 1965; 

VINSON, 1997). 

A razão sexual pode ser influenciada também pelo tamanho da postura e a 

frequência de encontros. À medida que o tamanho do hospedeiro aumenta, eleva-se 

o número de ovos colocados nele, com um maior número de fêmeas, favorecendo o 

acasalamento local (VINSON, 1997). Trichogramma chilonis (Ishii, 1941) e T. evanes-

cens foram estudados para determinar a influência da taxa de encontro sobre a razão 

sexual. Foi comprovado que esses micro-himenópteros tendem a ovipositar um ovo 
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que dará origem a um macho, nos dois primeiros hospedeiros, e posteriormente de-

positar uma série de ovos que originarão fêmeas, intercalados com ovos que origina-

rão machos (SUZUKI et al., 1984; VINSON, 1997; WAAGE; LANE, 1984). 

O número de parasitoides se desenvolvendo em um único ovo é variável em fun-

ção do volume do ovo do hospedeiro, sendo que este tamanho fornece ao parasitoide uma 

medida aproximada da quantidade de nutrientes contidos no seu interior, os quais decres-

cem com a idade (VINSON, 1997), sendo o tamanho do ovo um fator importante na sele-

ção hospedeira (GOMES, 1997). 

A duração do período ovo-adulto é muito variável em função da espécie de 

Trichogramma, hospedeiro e, principalmente, da temperatura. Normalmente, o ciclo é 

de aproximadamente 10 dias à temperatura de 25 oC (BLEICHER; PARRA, 1990; 

GRENIER, 1997). 

Fêmeas de Trichogramma atopovirilia (Oatman & Platner, 1983) (Hymenop-

tera: Trichogrammatidae) apresentaram longevidade significativamente maior (11,4 

dias) quando receberam diariamente ovos de Anticarsia gemmatalis (Hübner, 1818) 

(Lepidoptera: Noctuidae) em comparação com fêmeas que não receberam ovos (6,6 

dias) (CAÑETE; FOERSTER, 2003). Já, Oliveira et al. (2005) constataram que a lon-

gevidade nas diferentes gerações variou de 11 a 13 dias para fêmeas de Tricho-

gramma exiguum (Pinto & Platner, 1978), oriundas de ovos de A. kuehniella, e de 6 a 

10 dias em ovos de Sitotroga cerealella (Oliver, 1789) (Lepidoptera: Gelechiidae). Ma-

chos e fêmeas de T. galloi apresentaram, para o mesmo parâmetro biológico, uma 

média de 3,26 dias para insetos sem alimento e 6,36 dias para aqueles que foram 

alimentados (PEREIRA-BARROS et al., 2005). 

 

2.5. Seletividade de produtos fitossanitários a Trichogramma galloi 

Com o desenvolvimento do DDT, na década de 30, o controle químico foi a 

principal forma de manejo de insetos pragas. Somente na década de 50, quando apa-

receram os primeiros problemas com o uso indiscriminado de inseticidas, aumentou-

se o interesse pela integração do método químico com demais métodos de controle, 

principalmente o biológico. A partir de então começou-se a falar sobre um manejo 

integrado de pragas (METCALF, 1980). 

O manejo integrado de pragas (MIP) é um conjunto de estratégias utilizadas 

para o controle de insetos-praga, cujo objetivo é manter suas populações abaixo do 
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nível de dano econômico. Para isso, diferentes táticas são utilizadas, como, por exem-

plo: controle biológico; controle químico, por meio de produtos fitossanitários; armadi-

lhas de feromônios; manipulação genética de organismos, insetos e plantas; manipu-

lação do ambiente, e uso de variedades resistentes. Essas ferramentas são aplicadas 

de maneira conjunta, visando minimizar problemas de seleção de pragas resistentes, 

aparecimento de pragas secundárias, ressurgência de pragas, efeitos tóxicos ao ho-

mem e animais, e, principalmente, efeitos maléficos aos inimigos naturais (METCALF, 

1980; KOGAN, 1998). 

Levando em consideração que, em muitos casos, o controle biológico de pra-

gas é aplicado simultaneamente ao controle químico, é essencial o uso de produtos 

fitossanitários seletivos, para a proteção dos inimigos naturais e sucesso do controle 

das pragas, ou seja, produtos que atuem contra as espécies-pragas presentes em um 

agroecossistema de maneira efetiva e que causem o menor impacto possível sobre 

as populações de insetos benéficos (DEGRANDE; GOMEZ, 1990; YAMAMOTO et al., 

1992). 

A seletividade de produtos fitossanitários pode ser classificada em ecológica 

e fisiológica. A fisiológica pode ser definida como uma maior atividade de um inseticida 

sobre a praga do que sobre o inimigo natural, quando ambos são expostos ao contato 

direto com o inseticida ou seus resíduos. Isso ocorre devido diferenças nos processos 

de absorção, penetração, transporte, ativação, excreção, dentre outros. Já a ecológica 

baseia-se nas diferenças de comportamento ou hábitat entre os organismos benéficos 

e as pragas. Este tipo de seletividade ocorre por escape no espaço e/ou no tempo 

(FOERSTER, 2002; RIPPER; GREENSLADE; HARTEY, 1951). 

Com o surgimento dos inseticidas fisiologicamente seletivos, como os análo-

gos de hormônio juvenil, ecdisteroides e inibidores do crescimento, houve o reconhe-

cimento da importância dos efeitos subletais, além do caráter letal. O conhecimento 

dos efeitos subletais é importante não somente sobre os inimigos naturais, mas tam-

bém sobre as pragas, pois, as alterações fisiológicas provocadas nesses insetos po-

dem favorecer a atuação de predadores e parasitoides, devido ao enfraquecimento 

da presa/hospedeiro (FOERSTER, 2002). 

Os parâmetros biológicos mais afetados pela ação secundária dos inseticidas 

são fecundidade, fertilidade, razão sexual e longevidade. Os principais efeitos no com-

portamento são observados na capacidade de busca e mobilidade do inimigo natural, 
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além das modificações no comportamento reprodutivo e alimentar (FOERSTER, 

2002). 

A padronização dos métodos de avaliação da seletividade de diversas classes 

de produtos fitossanitários é coordenada pela “International Organization of Biological 

and Integrated Control of Noxious Animal and Plants (IOBC)”, Seção Regional Paleár-

tica Oeste (WPRS) (DEGRANDE, 1996; FRANZ et al., 1980; HASSAN et al., 1983; 

HASSAN, 1997). A padronização dos testes permite o intercâmbio de informações 

entre países e a comparação de resultados (CROFT, 1990). 

Cônsoli, Botelho e Parra (2001) estudaram a seletividade de inseticidas para 

diferentes fases do desenvolvimento de T. galloi, e verificaram que a toxicidade dos 

inseticidas espinosade, tebufenozida, triflumurom e lufenuron é dependente da idade 

do parasitoide, afetando diferentes parâmetros biológicos como sobrevivência dos 

imaturos, tempo de desenvolvimento, capacidade de parasitismo, longevidade do 

adulto e o desenvolvimento de gerações futuras. Os inseticidas retardaram a emer-

gência de adultos de T. galloi quando ovos do hospedeiro alternativo A. kuehniella 

foram tratados contendo o parasitoide no estágio de pupa. Espinosade foi nocivo 

quando testado sobre os estágios imaturos e para adultos desse inimigo natural. Lu-

fenurom e triflumurom foram nocivos somente quando aplicados durante o período de 

ovo-larva desse parasitoide. 

A ação de produtos fitossanitários sobre imaturos e fêmeas de T. galloi tam-

bém foi avaliada por Valente et al. (2018). Dentre os produtos testados, os inseticidas 

imidacloprido e fenil pirazol reduziram a sobrevivência das fêmeas. Metribuzin, tebu-

tiuron e ametrina foram classificados como inócuos a levemente nocivo, dependendo 

do estágio de desenvolvimento. O imidaclopride foi levemente nocivo, já Metarhizium 

anisopliae e paraquat foram seletivos para T. galloi.  

Diferentemente da grande maioria de pesquisadores que estudam os efeitos 

de inseticidas sobre os inimigos naturais, Oliveira et al. (2014) avaliaram os efeitos de 

herbicidas e reguladores de crescimento de plantas utilizados na cultura da cana-de-

açúcar para imaturos de T. galloi. Ovos de D. saccharalis parasitados foram imersos 

nas caldas dos produtos avaliados. Os herbicidas clomazone e diuron + hexazinona 

e os reguladores de crescimento de plantas sulfometurom-metílico e trinexapaque-

etílico foram classificados como inócuos e levemente nocivos aos imaturos do parasi-

toide. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Local e condições ambientais 

A criação e os bioensaios com o parasitoide T. galloi foram realizados no La-

boratório de Manejo Integrado de Pragas do Departamento de Entomologia e Acaro-

logia da ESALQ/USP, em Piracicaba/SP, em sala climatizada com temperatura de 24 

± 2 ºC, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 horas. 

 

3.2. Criação e manutenção de Trichogramma galloi  

O T. galloi foi criado e multiplicado em ovos de A. kuehniella fornecidos pela 

empresa Koppert Biological Systems Brasil localizada no município de Charqueada-

SP, que utiliza dieta a base de farinha de trigo integral (97%) e levedura de cerveja 

(3%), metodologia está proposta por Parra (1997). Esta espécie de traça, além de 

melhor aceita, proporciona um melhor desenvolvimento para espécies de Tricho-

gramma (PARRA et al., 1991). 

Os ovos do hospedeiro alternativo foram fixados em tiras retangulares de car-

tolina (8,0 × 2,0 cm) com fita dupla face e expostos à lâmpada germicida por 45 minu-

tos e a 15 cm de distância da fonte de luz para serem inviabilizados (STEIN; PARRA, 

1987). Na extremidade cada cartela foi anotada a data de disponibilização ao parasi-

tismo. 

Os ovos de A. kuehniella foram oferecidas a fêmeas de T. galloi para parasi-

tismo em tubos de vidro (8,5 cm de comprimento × 2,5 cm de diâmetro). Com o auxílio 

de um alfinete entomológico gotículas de mel foram depositadas nas paredes dos tu-

bos para a alimentação dos adultos. Esses tubos foram organizados dentro de grades 

metálicas e mantidos em câmaras climatizadas, sob temperatura 25 ± 1 ºC, UR 70 ± 

10% e fotofase de 14 h, para melhor desenvolvimento dos espécimes. 

 

3.3. Inseticidas 

Nos bioensaios foram testados inseticidas recomendados para o controle de 

D. saccharalis. Todos os produtos foram testados nas maiores dosagens recomenda-

das para a cultura da cana-de-açúcar, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária 
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e Abastecimento (MAPA) (Agrofit, 2018). Os inseticidas utilizados nos bioensaios es-

tão listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Inseticidas indicados para o controle de Diatraea saccharalis em cana-de-
açúcar e concentrações que foram utilizadas nos bioensaios. 

Nome Comercial Nome Técnico Grupo Químico 
Concentrações 

p.c.1 i.a.2 

Altacor® 350 WG Clorantraniliprole Diamida 40,0 14,0 

Ampligo® 50+100 
SC 

Lambda-cialotrina 
+ 

 clorantraniliprole 

Piretroide 
+ 

diamida 
134,0 6,7+13,4 

Certero® 480 SC Triflumurom Benzoilureia 27,0 12,9 

EngeoTMPleno 
106+141 SC 

Lambda-cialotrina+ 
tiametoxam 

Piretroide 
+ 

neonicotioide 
100,0 10,6+14,1 

Mimic® 240 SC Tebufenozida Diacilhidrazina 
200,0 

48,0 

Regent® 800WG Fipronil Pirazol 
167,0 

134,0 

Rimon® 100 EC Novalurom Benzoilureia 
50,0 

5,0 

1Concentração do produto comercial em g ou mL por 100 L; 2Concentração de ingre-
diente ativo em g ou mL por 100 L. 

 

3.4. Testes de laboratório 

3.4.1. Efeito letal 

Para avaliação do efeito letal dos inseticidas sobre o parasitoide T. galloi, fo-

ram utilizadas folhas de cana-de-açúcar (variedade RB966928) cultivada em vaso de 

40 L em casa de vegetação. No laboratório, com auxílio de uma tesoura, segmentos 

de folhas com 15 cm2 (3 cm × 5 cm) foram seccionados e pulverizados com 2 mL de 

calda inseticida em torre de Potter ajustada a pressão de 15 lb pol-2, equivalente a 

uma deposição de 1,8 ± 0,1 mg de calda por cm2 de folha, seguindo recomendações 

da International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals 

and Plants/West Paleartic Regional Section (IOBC/WPRS). Os tratamentos foram 
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constituídos por 7 inseticidas e um controle (água destilada). Cada tratamento foi com-

posto por 30 repetições. Após a pulverização, os segmentos das folhas foram manti-

dos em temperatura ambiente até a secagem dos resíduos, em seguida foram colo-

cados em tubos de vidro (8,5 cm de comprimento × 2,5 cm de diâmetro). Uma fêmea 

de T. galloi, com até 24 h de idade, foi inserida em cada tubo contendo os respectivos 

tratamentos. Para a alimentação das fêmeas foi depositada uma gotícula de mel sobre 

um pedaço de fita adesiva colada sobre a folha. 

A mortalidade foi avaliada 24 h após a exposição dos parasitoides aos res-

pectivos tratamentos, quantificando-se o número de insetos vivos e mortos. Foram 

considerados mortos os insetos que não apresentaram estímulo ao toque de um pincel 

de cerdas macias. Para cada inseto vivo, foi oferecida uma cartela contendo ovos 

inviabilizados de A. kuehniella que foram substituídas a cada 24 h, até a morte da 

fêmea. 

A avaliação da porcentagem de emergência da geração F1 foi realizada pela 

relação entre o número de ovos com orifício de saída e número de ovos pretos (DE-

GRANDE, 1990), já a razão sexual foi avaliada baseando-se nas características das 

antenas dos adultos (BOWEN; STERN, 1966). 

Posteriormente, 15 fêmeas provenientes da geração F1 foram individualizadas 

em tubos contendo uma cartela com ovos de A. kuehniella, que foram substituídas a 

cada 24 h, até a morte da fêmea, os parâmetros avaliados foram: capacidade de pa-

rasitismo, longevidade, porcentagem de emergência e razão sexual da geração F2. 

A mortalidade corrigida foi calculada utilizando a fórmula de Abbott (1925), 

posteriormente, os produtos foram classificados conforme os índices propostos pela 

IOBC/WPRS em: Classe 1 - Mc < 25% (inócuo); Classe 2 - 25 ≥ Mc ≤ 50% (levemente 

nocivo); Classe 3 - 50 > Mc ≤ 75% (moderadamente nocivo); Classe 4 - > 75% (nocivo) 

(VAN DE VEIRE et al., 2002). 

 

3.4.2. Efeito de inseticidas sobre a capacidade de parasitismo de Tricho-

gramma galloi 

Ovos de A. kuehniella foram aderidos por meio de fita dupla face às extremi-

dades de cartelas da cartolina perfazendo 0,25 cm2, somando aproximadamente 125 

ovos. Posteriormente, foram mergulhadas em calda inseticida e água destilada (con-

trole) por 5 segundos. Após a secagem, as cartelas foram mantidas por 24 h para 
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parasitismo em tubos de vidro (8,5 × 1,0 cm) contendo uma fêmea de T. galloi, sendo 

que, para cada tratamento foram utilizadas 30 fêmeas, cada uma considerada uma 

repetição. 

Decorridas 24 h da exposição das fêmeas, as cartelas tratadas com insetici-

das foram substituídas por cartelas com ovos de A. kuehniella sem tratamento, que 

foram trocadas a cada 24 h até a morte das fêmeas. 

As cartelas contendo os ovos parasitados foram mantidas nas mesmas con-

dições até a emergência dos insetos, para a avaliação da porcentagem de parasitismo 

foi utilizado um microscópio estereoscópico. Por meio do número de ovos com orifício 

de saída em relação ao número de ovos pretos foi avaliada a porcentagem de emer-

gência (DEGRANDE, 1990), e a razão sexual da geração F1 baseando-se nas carac-

terísticas das antenas dos adultos (BOWEN; STERN, 1966). 

Em seguida, 15 fêmeas da geração F1 de cada tratamento provenientes das 

cartelas tratadas foram individualizadas em tubos de vidro (8,5 × 1,0 cm). Cartelas de 

ovos do hospedeiro alternativo foram oferecidas a essas fêmeas até a sua morte, 

sendo substituídas a cada 24 h. Os parâmetros avaliados foram: a longevidade e a 

capacidade de parasitismo da geração F1, assim como a porcentagem de emergência 

e razão sexual da geração F2. 

A redução na capacidade de parasitismo foi calculada utilizando-se a fórmula: 

R= (1-(P/p))*100, onde “R” corresponde à porcentagem de redução na capacidade de 

parasitismo, “P” corresponde ao valor do parasitismo médio de cada produto e “p” 

representa o parasitismo médio observado no tratamento controle (ROCHA; CARVA-

LHO, 2004). De acordo com os resultados obtidos, os inseticidas avaliados foram en-

quadrados em categorias toxicológicas, em função da redução causada na capaci-

dade benéfica do parasitoide (parasitismo), conforme recomendações da 

IOBC/WPRS: classe 1 = inócuo (<30% de redução), classe 2 = levemente nocivo (30% 

a 80% de redução), classe 3 = moderadamente nocivo (>80% a 99% de redução) e 

classe 4 = nocivo (>99% de redução na capacidade de parasitismo) (HASSAN, 1997). 

 

3.4.3. Efeito de inseticidas sobre larvas de Trichogramma galloi 

A avaliação do efeito sobre larvas de T. galloi foi realizada pela observação 

da emergência dos adultos. Passadas 24 horas do parasitismo, as cartelas com apro-

ximadamente 125 ovos de A. kuehniella, contendo o parasitoide em estágio de larva 
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(CÔNSOLI et al., 1999), foram mergulhadas em calda inseticida e água destilada (con-

trole) por 5 segundos, em seguida, foram transferidas para uma sala climatizada. De-

pois de secas, as cartelas foram colocadas em tubos de vidro (85 × 10 mm) para a 

emergência dos adultos. Esta avaliação foi realizada com 30 repetições por trata-

mento, cada uma constituída por uma cartela com ovos do hospedeiro alternativo in-

dividualizada em tubo de vidro (85 × 10 mm). Os parâmetros avaliados foram: emer-

gência, longevidade e razão sexual dos adultos. 

Em seguida, foi realizado o mesmo procedimento utilizado no item 4.4.2, no 

qual 15 fêmeas da geração F1 de cada tratamento provenientes das cartelas tratadas 

foram individualizadas em tubos de vidro (85 x 10 mm) para avaliar a longevidade, a 

capacidade de parasitismo da geração F1, porcentagem de emergência e razão sexual 

da geração F2. 

A estimativa da redução da porcentagem de emergência foi calculada utili-

zando-se a fórmula: R= (1-(P/p))*100, onde “R” representa à porcentagem de redução 

da emergência, “P” corresponde ao valor da emergência média para cada produto e 

“p” corresponde a emergência média observada para o tratamento controle (ROCHA; 

CARVALHO, 2004). Os inseticidas avaliados foram classificados de acordo com a re-

dução causada na capacidade benéfica do parasitoide (emergência), conforme esta-

belecido pela IOBC/WPRS: classe 1 = inócuo (<30% de redução), classe 2 = leve-

mente nocivo (30% a 80% de redução), classe 3 = moderadamente nocivo (>80% a 

99% de redução) e classe 4 = nocivo (>99% de redução da emergência) (HASSAN, 

1997). 

 

3.4.4. Efeito de inseticidas sobre pupas de Trichogramma galloi 

A avaliação do efeito sobre pupas de T. galloi foi realizada pela observação 

da emergência dos adultos. Passados 7 dias do parasitismo, as cartelas com aproxi-

madamente 125 ovos de A. kuehniella, contendo o parasitoide no estágio de pupa 

(CÔNSOLI et al., 1999), foram mergulhadas em caldas dos inseticidas a serem testa-

dos durante 5 segundos, em seguida, foram transferidas para uma sala climatizada. 

Depois de secas, as cartelas foram colocadas em tubos de vidro (85 × 10 mm) para a 

emergência dos adultos. Está avaliação foi realizada com 30 repetições por trata-
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mento, cada uma constituída por uma cartela com ovos do hospedeiro alternativo in-

dividualizada em tubo de vidro (85 × 10 mm). Os parâmetros avaliados foram: emer-

gência, longevidade e razão sexual dos adultos. 

Em seguida, foi realizado o mesmo procedimento utilizado no item 4.4.2, no 

qual 15 fêmeas da geração F1 de cada tratamento provenientes das cartelas tratadas 

foram individualizadas em tubos de vidro (85 x 10 mm) para avaliar a longevidade, a 

capacidade de parasitismo da geração F1, porcentagem de emergência e razão sexual 

da geração F2. 

A estimativa da redução da porcentagem de emergência foi calculada utili-

zando-se a fórmula: R= (1-(P/p))*100, onde “R” representa à porcentagem de redução 

da emergência, “P” corresponde ao valor da emergência média para cada produto e 

“p” corresponde a emergência média observada para o tratamento controle (ROCHA; 

CARVALHO, 2004). Os inseticidas avaliados foram classificados de acordo com a re-

dução causada na capacidade benéfica do parasitoide (emergência), conforme esta-

belecido pela IOBC/WPRS: classe 1 = inócuo (<30% de redução), classe 2 = leve-

mente nocivo (30% a 80% de redução), classe 3 = moderadamente nocivo (>80% a 

99% de redução) e classe 4 = nocivo (>99% de redução da emergência) (HASSAN, 

1997). 

 

3.5. Teste de semi-campo 

3.5.1. Teste de persistência de inseticidas sobre Trichogramma galloi 

Para avaliação da ação residual de inseticidas (teste de persistência) sobre o 

parasitoide T. galloi, plantas de cana-de-açúcar (variedade RB966928) cultivadas em 

vaso de 40 L em casa de vegetação foram pulverizadas com os inseticidas e água 

(tratamento controle), usando um borrifador, até o ponto de escorrimento. Passados 

5, 15 e 30 dias após a pulverização (DAP) dos tratamentos, folhas de cada tratamento 

foram coletadas, seccionadas e transportadas ao laboratório para exposição aos in-

setos, conforme metodologia utilizada no item 4.4.1.  

Foram utilizadas 30 repetições para cada tratamento, sendo cada uma cons-

tituída por uma fêmea com idade de até 24 h. 
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A mortalidade foi avaliada 24 h após a exposição dos parasitoides aos res-

pectivos tratamentos, contando-se o número de insetos vivos e mortos. Foram consi-

derados mortos os insetos que não apresentarem estímulo ao toque. Cada fêmea so-

brevivente recebeu uma cartela com ovos do hospedeiro alternativo para parasitismo 

até a sua morte, a cartela foi substituída a cada 24 h. Os parâmetros avaliados foram: 

capacidade de parasitismo, longevidade, e porcentagem de emergência da geração 

F1. 

Os produtos que resultarem em até 30% de mortalidade em relação ao trata-

mento controle foram classificados conforme a escala de persistência proposta pela 

IOBC/WPRS: classe 1 - vida curta (<5 dias); classe 2 - levemente persistente (5-15 

dias); classe 3 - moderadamente persistente (15-30 dias); classe 4 - persistente (>30 

dias) (VAN DE VEIRE et al., 2002).  

 

3.6. Análises estatísticas 

Para todos os bioensaios, foi utilizado o delineamento experimental inteira-

mente aleatorizado. Modelos lineares generalizados (NELDER; WEDDERBURN, 

1972) com distribuição do tipo quasibinomial ou binomial foram utilizados para análise 

dos dados de emergência e razão sexual de T. galloi, e o teste de Kruskal-Wallis foi 

utilizado para dados de contagem de ovos parasitados e longevidade. A verificação 

da qualidade do ajuste foi realizada pelo gráfico meio-normal de probabilidades com 

envelope de simulação (DEMÉTRIO; HINDE, 1997; HINDE; DEMÉTRIO, 1998). 

Quando houve diferença significativa entre os tratamentos, testes de múltiplas com-

parações (Tukey, p<0,05) foram realizadas, utilizando-se a função glht do pacote mul-

ticomp com ajuste dos valores de p. As análises foram realizadas utilizando-se dois 

softwares estatísticos, “Rstudio”, versão 3.6.1 (R Development Core Team, 2019) e 

XLSTAT, versão 2019.3.1. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Efeito letal 

Após a exposição aos resíduos dos inseticidas, lambda-cialotrina + tiameto-

xam apresentou o maior efeito letal sobre fêmeas de T. galloi, causando 79% de mor-

talidade, desta forma, foi classificado como nocivo ao parasitoide (classe 4) (Tabela 

2). O inseticida lambda-cialotrina + clorantraniliprole também causou alta mortalidade 

(65,52%) ao inimigo natural avaliado, foi enquadrado como moderadamente nocivo 

(classe 3) (Tabela 2).  

O inseticida lambda-cialotrina + clorantraniliprole foi considerado moderada-

mente nocivo a T. pretiosum (GRANDE et al., 2018) e Telenomus podisi (Ashmead, 

1893) (Hymenoptera: Platygastridae) (STECCA et al., 2018) em teste de exposição 

direta de fêmeas ao resíduo do inseticida. 

Em pesquisa semelhante, Pazini et al. (2016) constataram o efeito prejudicial 

de lambda-cialotrina + tiametoxam aos parasitoides T. podisi e T. pretiosum, classifi-

cando-os como nocivos. 

Inseticidas neurotóxicos, pertencentes aos grupos químicos piretroides e ne-

onicotinoides, geralmente são classificados como compostos menos seletivos aos pa-

rasitoides de ovos Telenomus spp. e Trichogramma spp. (MOURA et al. 2006, GIOLO 

et al. 2007, STEFANELLO JÚNIOR et al. 2008, PREETHA et al. 2009, CARMO et al. 

2010, KOPPEL et al. 2011, GOULART et al. 2012, OLIVEIRA et al. 2013). Segundo 

Stefanello Júnior et al. (2008), essa toxicidade se deve à semelhança do modo de 

transmissão dos impulsos nervosos, não apenas entre as diferentes ordens de inse-

tos, mas também entre os vários filos animais.  

O ingrediente ativo lambda-cialotrina, do grupo químico dos piretroides, é um 

produto fitossanitário que apresenta a característica de alta lipofilicidade, o que pode 

ter contribuído para sua entrada através da cutícula após o contato com o inseto. Pre-

sente no sistema nervoso central, o inseticida piretroide se liga aos canais de sódio 

de voltagem dependente no sistema nervoso provocando sua abertura e, também, 

atua nos canais de cálcio e cloreto, levando o inseto à hiperexcitação, paralisia, e 

posteriormente, morte (BURR; RAY, 2004; EL-DEMERDASH, 2007).  
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Mills et al. (2016) avaliaram o efeito de lambda-cialotrina sobre sete espécies 

de inimigos naturais, e, para o parasitoide Aphelinus mali (Haldeman, 1851) (Hyme-

noptera: Aphelinidae) foi considerado moderadamente nocivo por causar um efeito 

letal superior a 80%.  

Já o inseticida tiametoxam, pertencente ao grupo dos neonicotinoides, de-

monstrou ser altamente tóxico aos parasitoides Trichogramma chilonis (Ishii) e T. pre-

tiosum, quando expostos ao resíduo do inseticida (WILLIAMS; PRICE, 2004; PRE-

ETHA, 2009). 

O inseticida fipronil foi classificado como levemente nocivo (classe 2) por cau-

sar 37,93% de mortalidade (Tabela 2). Resultado semelhante ao evidenciado por 

Wang et al. (2012a) sobre T. ostriniae, porém, contrasta com os resultados obtidos 

por Wang et al. (2012b) e Uma et al. (2014) sobre T. nubilale (Ertle e Davis) e T. 

japonicum (Ashmed), respectivamente, que asseguraram a seletividade do ingredi-

ente ativo sobre as espécies testadas. O produto fitossanitário fipronil interrompe as 

funções nervosas normais ao bloquear os canais de cloro mediados pelo GABA 

(Ácido gama-aminobutírico), podendo matar os insetos por contato direto ou por in-

gestão (COLE et al.,1993), por isso é frequentemente citado como moderadamente 

nocivo a nocivo aos inimigos naturais. 

 

Tabela 2. Mortalidade corrigida de adultos de Trichogramma galloi após 24 h de ex-
posição em folhas de cana-de-açúcar tratadas com diferentes inseticidas, e classe 
de toxicidade segundo a IOBC/WPRS. Temperatura 25 ± 2°C, UR de 70 ± 10% e 
fotofase de 14 horas. 

Tratamento MC (%)1 
Classificação 
IOBC/WPRS2 

Controle - - 
Clorantraniliprole 17,24 1 
Lambda-cialotrina + clorantraniliprole 65,52 3 
Triflumurom 10,34 1 
Lambda-cialotrina + tiametoxam 79,31 4 
Tebufenozida 3,45 1 
Fipronil 37,93 2 
Novalurom 3,45 1 

1MC: Mortalidade corrigida pela fórmula de abbott (1925). 2Classe da IOBC/WPRS: Classe 1= MC < 
25% (inócuo); Classe 2= 25 ≤ MC < 50% (levemente nocivo); Classe 3= 50 ≤ MC < 75% (moderada-
mente nocivo); Classe 4= MC ≥ 75% (nocivo) (VAN DE VEIRE et al., 2002). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ácido
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Os inseticidas Clorantraniliprole, Triflumurom, Tebufenozida e Novalurom fo-

ram considerados inócuos (classe 1) devido à baixa letalidade, inferior a 25% (Tabela 

2). 

A seletividade observada na utilização de clorantraniliprole pode ser explicada 

devido sua ação após a ingestão, atuando principalmente sobre insetos fitófagos 

(LAHM et al. 2007). Clorantraniliprole age como modulador dos receptores musculares 

da rianodina, do grupo químico das diamidas antralínicas. As diamidas se ligam aos 

receptores de rianodina (RyR) musculares e resultam em liberação descontrolada de 

cálcio das reservas celulares internas que prejudicam as contrações musculares, re-

sultando em cessação da alimentação, letargia, paralisia e morte (CORDOVA et al., 

2006; SIAL et al., 2011). Resultados semelhantes ao presente estudo foram observa-

dos em Podisus nigrispinus (Dallas, 1851) (Hemiptera: Pentatomidae) (STECCA et al., 

2017), Trichogramma japonicum (Ashmead) (UMA et al., 2014), Trichogramma 

achaeae (Nagaraja e Nagakartti) (GALLEGO et al., 2019), T. pretiosum (GRANDE et 

al., 2018), A. mali, Trioxys pallidus (Haliday) (Hymenoptera: Braconidae), Crysoperla 

carnea (Stephens, 1836) (Neuroptera: Crysopidae), Hippodamia convergers (Guérin-

Méneville, 1842) (Coleoptera: Coccinellidae), Deraeocoris brevis (Uhler, 1904) (Hemi-

ptera: Miridae), Galendromus occidentalis (Nesbitt, 1951) (Acari: Phytoseiidae), Pele-

grina aeneola (Curtis, 1892) (Araneae: Salticidae) e Misumenops lepidus (Thorell, 

1877) (Araneae: Salticidae) (MILLS et al., 2016). 

Os inseticidas do grupo químico das benzoilureias (triflumurom e novalurom) 

e diacilhidrazinas (tebufenozida) são exemplos de reguladores de crescimentos de 

insetos, geralmente inócuos aos inimigos naturais (SILVA et al., 1988; SANTOS et al., 

2006). Ao atuar em processos específicos durante a muda, esses produtos demons-

trou ser seletivos, uma vez que, os hormônios que desempenham processos fisiológi-

cos diferem entre as ordens (CARMO et al., 2010). A inocuidade dos reguladores de 

crescimento também foi comprovada em T. pretiosum (BUENO et al., 2008), Teleno-

mus. remus (Nixon, 1937) (Hymenoptera: Scelionidae) (CARMO et al., 2010), T. podisi 

(STECCA et al., 2018) e Tamarixia radiata (Waterston, 1922) (Hymenoptera, Eulophi-

dae) (BELOTI et al., 2015). 

Os inseticidas clorantraniliprole e novalurom, classificados como inócuos, 

também não afetaram significativamente a longevidade (k=87,36; g.l.= 7; p<0,0001) 

(Figura 1) e a capacidade de parasitismo (k= 92,437; g.l.= 7; p< 0,0001) da geração 

materna F0 (Tabela 3). O mesmo foi constatado para Telenomus podisi (STECCA et 
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al., 2018), Aphelinus mali e Trioxys pallidus (MILLS et al., 2016) após contato direto 

com os produtos. 

 

Tabela 3. Longevidade e número de ovos parasitados (durante toda a vida) por fê-
meas de Trichogramma galloi após 24 h de exposição em folhas de cana-de-açú-
car tratadas com diferentes inseticidas. Temp. 25 ± 2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase 
de 14 h. 

Tratamento 

F0 
Longevidade 

(Dias)1 
Ovos parasitados1 

Controle 6,33 ± 0,59 a 29,23 ± 2,93 a 

Clorantraniliprole 5,43 ± 0,68 ab 26,20 ± 4,80 ab 

Lambda-cialotrina +  
clorantraniliprole 

2,00 ± 0,32 c 4,27 ± 1,90 c 

Triflumurom 3,90 ± 0,52 b 18,87 ± 3,04 b 

Lambda-cialotrina +  
tiametoxam 

1,53 ± 0,24 c 3,37 ± 1,73 c 

Tebufenozida 3,77 ± 0,46 b 19,47 ± 2,47 ab 

Fipronil 1,97 ± 0,22 c 0,93 ± 0,69 c 

Novalurom 4,93 ± 0,58 ab 25,17 ± 2,49 ab 
1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Kruskall-Wallis (p<0,05). 
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Figura 1. Violin plot, em cinza, corresponde a distribuição e amplitude da longevidade 
(em dias) das fêmeas de Trichogramma galloi da geração F0 após o contato com 
resíduos de inseticidas. Boxplot no interior da área cinza configura os intervalos 
interquartis, a média é representada pelo ponto vermelho e a mediana pelo traço 
preto. 

 

Tebufenozida reduziu a longevidade das fêmeas do inimigo natural (Tabela 3) 

(Figura 1), porém não prejudicou sua capacidade de parasitismo (Tabela 3). Resulta-

dos semelhantes foram apresentados por Stecca et al. (2018) ao inimigo natural T. 

podisi, que não alterou a capacidade benéfica após o contato direto com o resíduo do 

inseticida aderido em placas de vidro (13 cm x 13 cm). No entanto, o inimigo natural 

Tamarixia radiata sofreu uma redução do parasitismo ao entrar em contato direto com 

o inseticida pulverizado sobre discos de folhas de laranja “Valência” (BELOTI et al., 

2015). 

Já os inseticidas triflumurom, lambda-cialotrina + clorantraniliprole, lambda-

cialotrina + tiametoxam e fipronil reduziram a longevidade e capacidade de parasi-

tismo de T. galloi (Tabela 3) (Figura 1). Vale ressaltar que o número de ovos parasita-

dos foi proporcional à longevidade das fêmeas que tiveram contato direto com os in-
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seticidas. Triflumurom foi igualmente prejudicial a T. pretiosum, afetando sua capaci-

dade benéfica após o contato direto com o resíduo do inseticida presente em placas 

de vidro (ROCHA; CARVALHO, 2004). 

Os inseticidas lambda-cialotrina + clorantraniliprole, tebufenozida, fipronil e 

novalurom afetaram a emergência da primeira geração (χ2= 263,57; g.l.= 7; p<0,001) 

(Tabela 4), enquanto que, clorantranilirpole, triflumurom e lambda-cialotrina +  tiame-

toxam não diferiram do controle quanto a este parâmetro. 

Assim como tebufenozida e novaluon, os inseticidas flufenoxuron e lufenuron, 

que também são reguladores de crescimento, causaram a redução da emergência de 

Bracon brevicornis (Wesmael, 1838) (Hymenoptera: Braconidae) e Trichogramma 

evanescens quando expostos a concentrações subletais dos produtos citados (TABO-

ZADA et al., 2014). No entanto, tebufenozida não reduziu a emergência da geração 

F1 de T. radiata (BELOTI et al., 2015). 

Apesar de lambda-cialotrina+tiametoxam não ter afetado a emergência de T. 

galloi, Pazini et al. (2019) verificaram que o inseticida reduziu, além do parâmetro ci-

tado, a longevidade e capacidade de parasitismo de T. podisi, após a geração materna 

do inimigo natural obter contato direto com resíduos do inseticida. A diferença cons-

tatada, possivelmente, está relacionada a espécies de insetos utilizadas e a forma de 

exposição ao produto, sendo que, no presente estudo, as fêmeas de T. galloi obtive-

ram contato direto com a folha de cana-de-açúcar pulverizada em torre de Potter, en-

quanto que, o autor citado expôs as fêmeas de T. podisi a tubos de vidro (2,4 cm x 8 

cm) pulverizados com 600 µL do defensivo agrícola.  

Não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos nos parâmetros de 

razão sexual (χ2= 82,96; g.l.= 7; p=0,70) e longevidade (k=7,046; g.l.= 7; p= 0,424) 

(Tabela 4). 

Levando-se em consideração a capacidade de parasitismo da geração F1 foi 

possível observar o efeito transgeracional dos inseticidas lambda-cialotrina + cloran-

traniliprole, triflumuron, lambda-cialotrina + tiametoxam e fipronil que diferiram do con-

trole (k= 23,499; g.l.= 7; p=0,0001) (Tabela 4). Os Inseticidas com mais de um ingre-

diente ativo (lambda-cialotrina+clorantraniliprole, lambda-cialotrina+tiametoxam) fo-

ram mais nocivos aos inimigos naturais tanto na geração F0 quanto F1. Esse fator está 

relacionado, principalmente, aos grupos químicos (piretroide e neonicotinoide) aos 

quais os produtos pertencem.  
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Tabela 4. Porcentagem de emergência, razão sexual, longevidade, e número de ovos 
parasitados por adultos de Trichogramma galloi da primeira geração (F1) proveni-
entes de adultos após 24 h de exposição às folhas de cana-de-açúcar tratadas 
com diferentes inseticidas. Temp. 25 ± 2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 h. 

Tratamento 

F1 
Emergência 

(%)1 
Razão se-

xual1 
Longevidade 

(Dias)2 
Ovos parasita-

dos2  

Controle 99,0 ± 0,3 a 0,84 ± 1,0 a 7,13 ± 0,68 a 24,27 ± 4,14 a 

Clorantraniliprole 95,5 ± 1,1 ab 0,84 ± 1,2 a 5,67 ± 0,61 a 22,67 ± 3,27 a 

Lambda-cialotrina + 
clorantraniliprole 

91,6 ± 1,5 b 0,78 ± 1,8 a 5,87 ± 0,34 a 12,53 ± 3,06 bc 

Triflumurom 94,3 ± 1,3 ab 0,82 ± 1,6 a 5,13 ± 0,29 a 16,8 ± 4,63 b 

Lambda-cialotrina + 
tiametoxam 

98,1 ± 0,7 ab 0,85 ± 0,4 a 5,4 ± 0,35 a 6,93 ± 2,75 c 

Tebufenozida 89,8 ± 2,0 b 0,85 ± 1,3 a 6,67 ± 0,69 a 21,26 ± 3,93 ab 

Fipronil 78,4 ± 0,2 b 0,76 ± 1,1 a 5,33 ± 0,35 a 6,93 ± 2,97 c 

Novalurom 92,7 ± 1,4 b 0,84 ± 1,4 a 6,67 ± 0,73 a 22,27 ± 3,61 a 
1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente de acordo com o modelo linear gene-
ralizado (GLM) com distribuição “quase binomial” ou “binomial” (p<0,05). 2Médias seguidas da mesma 
letra não diferem estatisticamente pelo teste de Kruskall-Wallis (p<0,05). 

Os inseticidas testados não interferiram na porcentagem de emergência (χ2= 

11,57; g.l.= 7; p= 0,1155) e razão sexual (χ2= 9,52; g.l.= 7; p= 0,21) geração F2 (Tabela 

5).  

 

Tabela 5. Porcentagem de emergência e razão sexual da segunda geração (F2) de 
Trichogramma galloi. Temp. 25 ± 2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 h. 

Tratamento 

F2 
Emergência 

(%)1 
Razão sexual1 

Controle 97,74 ± 0,83 a 0,75 ± 0,046 a 

Clorantraniliprole 97,37 ± 0,71 a 0,78 ± 0,016 a 

Lambda-cialotrina + clorantraniliprole 95,96 ± 0,83 a 0,78 ± 0,010 a 

Triflumurom 95,41 ± 1,24 a 0,82 ± 0,011 a 

Lambda-cialotrina + tiametoxam 93,83 ± 2,16 a 0,84 ± 0,011 a 

Tebufenozida 96,69 ± 0,79 a 0,82 ± 0,018 a 

Fipronil 90,54 ± 2,02 a 0,73 ± 0,013 a 

Novalurom 96,33 ± 1,01 a 0,73 ± 0,018 a 
1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente de acordo com o modelo linear gene-
ralizado (GLM) com distribuição “quase binomial” ou “binomial” (p<0,05). 
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Vale ressaltar que, neste estudo, foram utilizadas folhas de cana-de-açúcar 

para que os resultados obtidos fossem os mais condizentes com a realidade encon-

trada em campo, porém, o bioensaio foi realizado em condições de laboratório, onde 

o parasitoide foi submetido a maior exposição possível ao inseticida. Em condições 

de campo, os efeitos dos inseticidas podem ser menores uma vez que os parasitoides 

podem buscar área de refúgio e evitar áreas com aplicação de produtos fitossanitários, 

além da ação da luz solar que intensifica a degradação do produto em campo (HAS-

SAN, 1992; ROCHA; CARVALHO, 2004).  

 

4.2. Efeito de inseticidas sobre a capacidade de parasitismo de Tricho-

gramma galloi 

As fêmeas de T. galloi não parasitaram nenhum dos ovos imersos em caldas 

dos inseticidas lambda-cialotrina + clorantraniliprole e lambda-cialotrina + tiametoxam. 

Esses inseticidas foram enquadrados como nocivos (classe 4) por provocarem 100% 

na redução do parasitismo (Tabela 6). Os demais inseticidas foram classificados como 

inócuos (classe 1) e não afetaram significativamente a quantidade de ovos parasita-

dos (k= 67,283; g.l.= 7; p<0,0001) (Tabela 6). 

Os inseticidas lambda-cialotrina + clorantraniliprole e lambda-cialotrina+tia-

metoxam possuem, em comum, o ingrediente ativo lambda-cialotrina, do grupo quí-

mico dos piretroides. Diversos autores relataram um efeito repelente de piretroides a 

parasitoides. Carvalho e Parra (2001) estudaram o efeito de diversos inseticidas sobre 

a capacidade de parasitismo e observaram que as fêmeas de T. pretiosum evitavam 

o contato com ovos tratados com os inseticidas piretroides deltametrina e lambda-

cialotrina, permanecendo nas paredes dos tubos, onde caminhavam com bastante 

agilidade. Portanto, a ausência de parasitistmo nos tratamentos com as duas misturas 

prontas foi devido à ação repelente de lambda-cialotrina. No estudo citado, os inseti-

cidas piretroides afetaram o parasitismo do inimigo natural e foram enquadrados como 

moderadamente nocivos, e triflumurom e tebufenozida foram classificados como inó-

cuos, esses resultados corroboram com os obtidos no presente estudo.  

O efeito repelente de lambda-cialotrina + tiametoxam sobre T. galloi também 

foi constatado por Antigo et al. (2013), assim como a inocuidade dos inseticidas clo-
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rantraniliprole, triflumurom e fipronil no que se refere a capacidade benéfica deste pa-

rasitoide, quando as fêmeas foram expostas da mesma forma aos ovos imersos em 

calda inseticida. 

Ao avaliar o efeito de inseticidas sobre a capacidade de parasitismo de T. 

pretiosum, Estefanello Júnior et al. (2008) também classificaram os inseticidas do 

grupo químico da benzoiluréia, triflumurom e novalurom, como inócuos ao parasitoide.  

Apesar de novalurom ser classificado como inócuo, reduziu significativamente 

a longevidade das fêmeas (k= 70,094; g.l.= 7; p<0,0001) (tabela 6) (figura 2). Assim 

como este inseticida, lambda-cialotrina + clorantraniliprole, lambda-cialotrina + tiame-

toxam e fipronil afetaram a longevidade da geração materna, após o contato com os 

ovos tratados (Tabela 6) (Figura 2). Os outros inseticidas testados não provocaram 

nenhum efeito sobre a longevidade dos insetos (Tabela 6) (Figura 2). 

Ao estudar os efeitos de alguns inseticidas reguladores de crescimento, Car-

valho et al. (2010) também verificaram a redução da longevidade das fêmeas de T. 

pretiosum que entraram em contato direto com os ovos após uma hora do tratamento 

com novalurom. 

Os inseticidas lambda-cialotrina + tiametoxam e fipronil foram avaliados 

quanto a sua repelência ao T. galloi por Antigo et al. (2013). Nesse estudo, os autores 

também relataram uma morte prematura das fêmeas que entraram em contato com 

os ovos tratados com estes inseticidas. Os autores observaram que, como fipronil não 

repeliu o parasitoide, o mesmo entrou em contato com os ovos tratados, porém devido 

ao modo de ação rápido e alta toxicidade do ingrediente ativo, morreram rapidamente. 

O parasitismo pode ser constatado pela contagem de ovos pretos em ambos os estu-

dos. 

Clorantraniliprole também não reduziu a longevidade de T. achaeae, quando 

as fêmeas do inimigo natural entraram em contato com ovos imersos em calda inseti-

cida (FONTES et al., 2018). 
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Tabela 6. Efeito do resíduo de inseticidas em cartela de ovos de Anagasta kuehniella 
na redução do parasitismo de Trichogramma galloi segundo a IOBC/WPRS, lon-
gevidade e capacidade de parasitismo das fêmeas que tiveram contato com as 
cartelas tratadas. Temp. 25 ± 2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 h. 

Tratamento 

F0 

Longevidade 
(Dias)1 

Ovos parasita-
dos1 

Redução do 
parasitismo 

(%)1 

Classe 
IOBC/WPR

S2 
Controle 6,58 ± 0,38 a 16,10 ± 2,80 a - - 
Clorantraniliprole 6,10 ± 0,39 ab 17,65 ± 2,70 a  0,00 1 
Lambda-cialotrina + 
clorantraniliprole 

5,43 ± 0,35 bc 0,00 ± 0,00 b 100,00 4 

Triflumurom 6,53 ± 0,40 ab 15,83 ± 2,54 a 1,68 1 
Lambda-cialotrina + 
tiametoxam 

5,35 ± 0,41 bc 0,00 ± 0,00 b 100,00 4 

Tebufenozida 6,28 ± 0,42 ab 20,30 ± 3,33 a 0,00 1 
Fipronil 2,28 ± 0,32 d 11,78 ± 2,13 a 26,83 1 
Novalurom 4,78 ± 0,47 c 12,90 ± 2,36 a 19,88 1 

1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Kruskall-Wallis (p<0,05). 
2Porcentagem média da redução da capacidade benéfica do parasitoide foi obtida por meio da fórmula: 
R= (1-(P/p))*100.3Classe da IOBC/WPRS: Classe 1= inócuo (<30% de redução); Classe 2= levemente 
nocivo (30% a 80% de redução); Classe 3= moderadamente nocivo (>80% a 99% de redução); Classe 
4= nocivo (>99% de redução da emergência). 
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Figura 2. Violin plot, em cinza, representa a distribuição e amplitude da longevidade 
(em dias) das fêmeas de Trichogramma galloi da geração F0, após o contato com 
ovos tratados. Boxplot no interior da área cinza configura os intervalos interquartis, 
a média é representada pelo ponto vermelho e a mediana pelo traço preto. 

 

Apesar da inocuidade constatada dos inseticidas triflumurom e fipronil (Tabela 

6), não ocorreu a emergência dos descendentes da geração F0 (Tabela 7), quando os 

ovos do hospedeiro alternativo A. kuehniella foram imersos em suas respectivas cal-

das, não sendo possível avaliar os efeitos dos produtos nas gerações seguintes. Além 

desses inseticidas, novalurom também reduziu a porcentagem de emergência (χ2= 

3888; g.l.= 5; p<0,001) da primeira geração (Tabela 7). 

O efeito negativo de triflumurom e fipronil sobre a emergência de T. galloi tam-

bém foi observado por Oliveira et al. (2013). Os autores explicaram que como o modo 

de ação de triflumurom é inibir a síntese de quitina, podendo afetar a formação do 

parasitoide, uma vez que ao eclodir no interior do seu hospedeiro, a larva iniciaria sua 

alimentação em um vitelo contaminado com o produto.  

Com relação ao fipronil, é possível que os insetos morreram ao ingerir o córion 

do hospedeiro alternativo impregnado com o produto, pois, foi observado que os adul-

tos iniciaram o processo de emergência, porém, morreram ainda dentro dos ovos do 

hospedeiro, confirmando sua rápida ação. 
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Em pesquisa semelhante, Carvalho et al. (2010) colocaram fêmeas de T. pre-

tiosum em contato com os ovos tratados a, 1, 24 e 48 h depois do tratamento com 

inseticidas. Nesse estudo, os autores também verificaram que novalurom reduziu a 

emergência da primeira geração de T. pretiosum, além disso, observaram que a toxi-

cidade do inseticida aumentou com o tempo, sugerindo uma maior concentração do 

produto no interior dos ovos do hospedeiro.  

 Os inseticidas clorantraniliprole e tebufenozida não afetaram a emergência 

da primeira geração (Tabela 7), e juntamente com novalurom apresentaram uma ra-

zão sexual significativamente maior que o controle (k= 34,59; g.l.= 3; p<0,001) (Tabela 

7), sendo um fator positivo, pois, representa um aumento da prole da geração se-

guinte. 

 

Tabela 7. Efeito do resíduo de inseticidas na cartela de ovos de Anagasta kuehniella 
nos parâmetros, porcentagem de emergência, razão sexual, longevidade e capa-
cidade de parasitismo da primeira geração de Trichogramma galloi. Temp. 25 ± 
2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 h. 

Tratamento 

F1 

Emergência 
(%)1 

Razão sexual1 
Longevidade 

(Dias)2 
Ovos parasita-

dos2 

Controle 99,04 ± 0,59 a 0,75 ± 0,02 c 6,2 ± 0,62 a 38,33 ± 5,63 a 

Clorantraniliprole 96,94 ± 0,82 a 0,80 ± 0,01 bc 4,8 ± 0,59 ab 33,47 ± 6,66 a 

Lambda-cialotrina 
+clorantraniliprole 

- - - - 

Triflumurom 0,00 ± 0,00 c  - - - 

Lambda-cialotrina 
+tiametoxam 

- - - - 

Tebufenozida 98,08 ± 0,35 a 0,88 ± 0,00 a 4,13 ± 0,41 b 27,73 ± 5,7 a 

Fipronil 0,00 ± 0,00 c - - - 

Novalurom 71,61 ± 2,37 b 0,84 ± 0,01 ab 4,86 ± 0,4 ab 33,07 ± 7,2 a 
1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente de acordo com o modelo linear gene-
ralizado (GLM) com distribuição “quase binomial” ou “binomial” (p<0,05). 2Médias seguidas da mesma 
letra não diferem estatisticamente pelo teste de Kruskall-Wallis (p<0,05). 

 

Em consonância com o presente estudo, diversos autores relataram a ausên-

cia de efeito de clorantraniliprole sobre a emergência da primeira geração de algumas 

espécies de Trichogramma spp., como T. galloi (ANTIGO et al., 2013), T. pretiosum 

(OLIVEIRA et al., 2013) e T. achaeae (FONTES et al., 2018). Resultados similares 



41 
 

foram observados por Rodrigues et al. (2017) que comprovaram a inocuidade de te-

bufenozida para T. galloi e T. atopovirilia. quanto a emergência da primeira geração 

dos inimigos naturais.  

Apenas o inseticida tebufenozida impactou negativamente na longevidade da 

geração F1 (k=6,952; g.l.= 3; p=0,001) (Tabela 7). Não foi encontrado na literatura 

estudos que relataram o efeito transgeracional de tebufenozida sobre a longevidade 

da geração proveniente de fêmeas de parasitoides, que tiveram contato com este in-

seticida em ovos do hospedeiro. 

A capacidade de parasitismo da primeira geração não foi afetada pelos inse-

ticidas clorantraniliprole, tebufenozida e novalurom (k= 2,284; g.l.= 3; p=0,516) (Ta-

bela 7). A quantidade de ovos parasitados pela primeira geração de T. pretiosum tam-

bém não foi alterada por novalurom (CARVALHO et al., 2010a), assim como cloran-

traniliprole não alterou este parâmetro para T. achaeae (FONTES et al., 2018), e te-

bufenozida para T. galloi (CÔNSOLI et al., 2001), sendo utilizado os mesmos métodos 

de exposição aos inseticidas para avaliação deste parâmetro. 

As diferenças entre os inseticidas neste teste podem ter ocorrido devido di-

versos fatores, como as diferenças nas propriedades físico-químicas dos compostos, 

coeficiente de partição octanol-água (log Kow) e peso molecular, além das proprie-

dade do ovo do hospedeiro que podem influenciar na taxa de penetração do inseticida 

(STOCK; HOLLOWAY, 1993; JAMES, 2002; SECHSER et al. 2002). Altos valores log 

Kow conferem alta lipofilicidade e facilidade de penetração do produto através do có-

rion, assim como sua translocação para seu sitio de ação (HOFFMANN et al., 

2008).Os inseticidas clorantraniliprole, tebufenozida e novalurom não afetaram a por-

centagem de emergência (χ2= 0,47; g.l.= 3; p= 0,87) e razão sexual (χ2= 1,15; g.l.= 3; 

p=0,70) da segunda geração F2 (Tabela 8). 
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Tabela 8. Efeito do resíduo de inseticidas em cartela de ovos de Anagasta kuehniella 
na emergência e razão sexual da segunda geração de Trichogramma galloi. Temp. 
25 ±2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 horas. 

Tratamento 
F2 

Emergência (%) Razão sexual 

Controle 97,26 ± 0,75 a 0,81 ± 0,041 a 

Clorantraniliprole 97,22 ± 0,64 a 0,80 ± 0,093 a 

Lambda-cialotrina + clorantraniliprole - - 

Triflumurom - - 

Lambda-cialotrina + tiametoxam - - 

Tebufenozida 97,08 ± 0,68 a 0,82 ± 0,065 a 

Fipronil - - 

Novalurom 97,27 ± 0,32 a 0,83 ± 0,027 a 
2Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente de acordo com o modelo linear gene-
ralizado (GLM) com distribuição “quase binomial” ou “binomial” (p<0,05). 

 

É relevante destacar que neste bioensaio os ovos foram imersos em calda 

inseticida para garantir que houve o contato do parasitoide com o inseticida nos trata-

mentos em que ocorreu parasitismo. Desta forma, é possível assegurar o uso dos 

inseticidas clorantraniliprole, tebufenozida e novalurom antes da liberação massal de 

T. galloi, pois não afetaram a capacidade de parasitismo nem a emergência da gera-

ção F1. 

 

4.3. Efeito de inseticidas sobre larvas de Trichogramma galloi 

Dentre os inseticidas testados sobre larvas de T. galloi, clorantraniliprole, 

lambda-cialotrina + clorantranilitrole, lambda-cialotrina + tiametoxam, tebufenozida e 

novalurom reduziram em menos de 30% a porcentagem de emergência e foram en-

quadrados na classe 1 (inócuo) da IOBC/WPRS (Tabela 9). 

O inseticida triflumurom foi classificado como levemente nocivo (classe 2) re-

duzindo em 31% a emergência dos parasitoides, enquanto que, fipronil reduziu a por-

centagem de emergência em 98%, classificado como moderadamente nocivo (classe 

3) (Tabela 9). 
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Tabela 9. Efeito de diferentes inseticidas na redução da emergência de Trichogramma 
galloi, provenientes de ovos de Anagasta kuehniella tratados com o parasitoide em 
estágio larval, e classe de toxicidade segundo a IOBC/WPRS. Temp. 25 ±2°C, UR 
de 70 ± 10% e fotofase de 14 horas. 

Tratamento 
Emergência 

(%)1 

Redução 
emergência 

(%)2 

Classe 
IOBC/WPRS3 

Controle 97,24 ± 0,58 a - - 

Clorantraniliprole 93,73 ± 1,28 a 3,61 1 

Lambda-cialotrina +  
clorantraniliprole 

83,52 ± 2,33 b 14,11 1 

Triflumurom 66,87 ± 3,65 c 31,23 2 

Lambda-cialotrina +  
tiametoxam 

71,40 ± 1,63 bc  26,57 1 

Tebufenozida 96,05 ± 0,94 a 1,22 1 

Fipronil 2,06 ± 0,49 d 97,88 3 

Novalurom 93, 70 ± 1,19 a 3,64 1 
1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente de acordo com o modelo linear gene-
ralizado (GLM) com distribuição “quase binomial” ou “binomial” (p<0,05)..2Porcentagem média da re-
dução da capacidade benéfica do parasitoide foi obtida por meio da fórmula: R= (1-(P/p))*100.3Classe 
da IOBC/WPRS: Classe 1= inócuo (<30% de redução); Classe 2= levemente nocivo (30% a 80% de 
redução); Classe 3= moderadamente nocivo (>80% a 99% de redução); Classe 4= nocivo (>99% de 
redução da emergência). 

 

Ao avaliar o efeito de triflumurom sobre estágios imaturos de T. galloi, Cônsoli 

et al. (2001) verificaram que o inseticida também reduziu o desenvolvimento da larva 

até o adulto do parasitoide. Os autores explicam que, como triflumurom atua como 

inibidor de crescimento, interferindo na síntese de quitina, a morte do parasitoide era 

esperada antes que completasse o desenvolvimento larval, impossibilitando verificar 

o sucesso do parasitismo nesse estágio, pois as glândulas labiais só iniciam a secre-

ção dos grânulos que tornam o ovo do hospedeiro preto após o desenvolvimento com-

pleto da larva. No entanto, no presente estudo, T. galloi apresentou o desenvolvimento 

larval completo, assim como relatado no estudo de Cônsoli et al. (2001), já que foi 

possível observar o escurecimento dos ovos parasitados. Esses resultados suportam 

a evidência de que Trichogramma spp. possui apenas um instar larval (DAHLAN; 

GORDH, 1996). Desse modo, a síntese de quitina não seria necessária durante o 

desenvolvimento larval, uma vez que o inseto apresenta apenas um instar larval. As-

sim sendo, esse produto pode ter causado a morte do parasitoide durante o processo 

de síntese de quitina para produção da cutícula da pupa, confirmando o parasitismo, 

porém não ocorreu a emergência do inimigo natural (CÔNSOLI et al., 2001). 
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O inseticida triflumurom, testado com duas concentrações de 30 e 50 mL ha-

1, foi classificado como nocivo em ambas concentrações, quando os ovos do hospe-

deiro A. kuehniella contendo T. pretiosum no estágio de larva foram imersos em calda 

do inseticida (BUENO et al., 2008).  

Fipronil é um dos inseticidas mais nocivos para espécies de Trichogramma 

utilizados em sistemas agrícolas, em diversos estudos reduziu a emergência do ini-

migo natural, sendo classificado de levemente nocivo a nocivo dependendo da espé-

cie de Trichogramma testada. Ao avaliar o efeito de fipronil em doses menores (0,4x 

e 0,2x a dose de campo), KHAN e KHAN (2015) classificaram o inseticida como nocivo 

a T. chilonis no estágio larval. Ao contrário, Valente et al. (2018) testaram o efeito de 

fipronil sobre larvas de T. galloi, pelo método de imersão dos ovos de D. flavipenella 

contendo o parasitoide no estágio larval, e classificaram o inseticida como levemente 

nocivo. Da mesma forma, fipronil foi classificado como levemente nocivo quando tes-

tado sobre larvas de Trichogramma brassicae (Bezdenko, 1968)  (GHORBANI et al., 

2016). 

O inseticida cloratraniliprole foi igualmente inócuo a larvas de T. pretiosum 

(KHAN; RUBERSON, 2017), T. chilonis (KHAN, 2019), T. minutum (COMIER et al., 

2017) e T. cacoeciae (ASMA et al., 2018). 

Os resultados apresentados nesse estudo são sustentados por diversas pes-

quisas encontradas na literatura, onde tebufenozida foi inócuo quando avaliado sobre 

o estágio larval de T. galloi por não afetar a emergência do parasitoide (CÔNSOLI et 

al., 2001), assim como novalurom, que foi enquadrado como inócuo as larvas de T. 

pretiosum (CARVALHO et al., 2010b; KHAN; RUBERSON, 2017). 

Apesar de serem classificados como inócuos, os inseticidas lambda-cialotrina 

+ clorantraniliprole e lambda-cialotrina + tiametoxam afetaram a porcentagem de 

emergência da primeira geração do inimigo natural (χ2= 3.618,9; g.l.= 7; p<0,0001) 

(Tabela 9).  

Os resultados encontrados por Souza et al. (2014) para os inseticidas lambda-

cialotrina + tiametoxam e triflumurom divergem dos apresentados neste estudo. Os 

autores não observaram efeitos desses inseticidas sobre a emergência da geração F1. 

Não foi constatada diferença na razão sexual entre os tratamentos (χ2= 10,08; 

g.l.= 6; p= 0,12) (Tabela 10). A razão sexual da primeira geração de T. pretiosum 

também não foi alterada após a imersão dos ovos com larvas do parasitoide em caldas 
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dos inseticidas, lambda-cialotrina + tiametoxam, triflumurom, tebufenozida e novalu-

rom (CARVALHO et al., 2003b; CARVALHO et al., 2010b; SOUZA et al., 2014). Ao 

contrário do resultado apresentado nesse estudo, fipronil alterou significativamente a 

razão sexual da primeira geração de T. galloi (VALENTE et al., 2018). 

Apenas os inseticidas triflumurom e fipronil reduziram a longevidade da pri-

meira geração (k= 19,744; g.l.= 7; p=0,006) (tabela 10) (figura 3), os demais inseticidas 

não afetaram este parâmetro. Estudos referentes aos inseticidas triflumurom e fipronil 

foram igualmente obtidos por Carvalho et al. (2003a) e Ghorbani et al. (2016), respec-

tivamente, que constataram a redução a longevidade da geração F1 de T. pretiosum 

e T. brassicae. Bayram et al. (2010) afirmam que o efeito de inseticidas na longevidade 

de parasitoides é fortemente dependente do tipo de inseticida, espécie do parasitoide 

e método de aplicação. 

A capacidade de parasitismo da geração F1 foi reduzida nos tratamentos com 

lambda-cialotrina+clorantraniliprole, triflumurom, lambda-cialotrina+tiametoxam e fi-

pronil (k= 22,888; g.l.= 7; p=0,002) (Tabela 10). Ao contrário desses resultados 

lambda-cialotrina+tiametoxam não reduziu este parâmetro biológico da geração F1 de 

T. pretiosum (SOUZA et al., 2014). 

 

Tabela 10. Efeito de inseticidas na primeira geração de Trichogramma galloi proveni-
entes de larvas mergulhadas em calda após 24 horas do parasitismo. Temp. 25 
±2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 h. 

Tratamento 

F1 
Razão se-

xual1 
Longevidade 

(dias)2 
Ovos parasita-

dos2 

Controle 
0,82 ± 0,019 

a 
7,33 ± 0,60 a 28,93 ± 7,67 a 

Clorantraniliprole 0,82 ± 0,012 a 6,13 ± 0,60 ab 17,07 ± 5,38 ab 

Lambda-cialotrina+ 
clorantraniliprole 

0,79 ± 0,010 a 5,47 ± 0,51 ab 6,07 ± 2,74 c 

Triflumurom 0,80 ± 0,16 a 4,53 ± 0,51 b 12,4 ± 4,46 b 

Lambda-cialotrina +  
tiametoxam 

0,79 ± 0,019 a 5,67 ± 0,80 ab 6,93 ± 2,99 c 

Tebufenozida 0,85 ± 0,17 a 7,07 ± 0,53 a 20,53 ± 5,83 ab 

Fipronil 0,74 ± 0,046 a 4,47 ± 0,45 b 1,27 ± 1,02 c 

Novalurom 0,82 ± 0,021 a 6,13 ± 0,69 ab 28,33 ± 6,36 a 
1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente de acordo com o modelo linear gene-
ralizado (GLM) com distribuição “quase binomial” ou “binomial” (p<0,05). 2Médias seguidas da mesma 
letra não diferem significativamente pelo teste de Kruskall-Wallis (p<0,05).  
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Figura 3. Violin plot, em cinza, representa a distribuição e amplitude da longevidade 
(em dias) das fêmeas de Trichogramma galloi da geração F1, após o tratamento 
dos ovos contendo o parasitoide na fase de larva. Boxplot no interior da área cinza 
configura os intervalos interquartis, a média é representada pelo ponto vermelho e 
a mediana pelo traço preto. 

 

Com relação a triflumurom e fipronil, essa redução na capacidade de parasi-

tismo já era esperada devido à morte precoce das fêmeas destes tratamentos. Ghor-

bani et al. (2016) apresentou o efeito de fipronil na redução da capacidade benéfica 

da geração F1 de T. brassicae por meio da taxa líquida de reprodução, que foi signifi-

cativamente menor quando comparado ao controle. 

Muitos estudos divergem entre si quanto ao efeito de triflumurom sobre a ca-

pacidade benéfica da primeira geração de parasitoides, quando os ovos do hospe-

deiro contendo o parasitoide no estágio de larva são imersos em calda deste inseti-

cida, essas diferenças podem estar ligadas principalmente a linhagem do parasitoide 

e formulações dos produtos. Consôli et al. (2001) e Carvalho et al. (2003a) não obser-

varam impactos sobre a capacidade do parasitismo de T. pretiosum, já Souza et al. 

(2014) e Carvalho et al. (2010b) não relataram prejuízos a este parâmetro para a 

mesma espécie de inimigo natural.Não houve efeito sobre a porcentagem de emer-

gência (χ2= 18,08; g.l.= 7; p=0,11) e razão sexual (χ2= 3,59; g.l.= 7; p=0,82) na segunda 

geração (Tabela 11). 
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São escassos os estudos que avaliam o efeito de inseticidas até a geração 

F2, porém, alguns autores citados anteriormente avaliaram os efeitos de triflumurom e 

novalurom sobre a geração F2 de T. pretiosum. Carvalho et al. (2010b) relataram di-

ferença significativa na emergência dos inimigos naturais, porém, não houve efeito 

quanto a razão sexual. Já Souza et al. (2014) não observaram efeito sobre a emer-

gência e razão sexual do parasitoide ao avaliar os inseticidas triflumurom e lambda-

cialotrina + tiametoxam. 

 

Tabela 11. Efeito de diferentes inseticidas na segunda geração de Trichogramma 
galloi provenientes de larvas mergulhadas em calda após 24 h do parasitismo. 
Temp. 25 ±2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 h. 

Tratamento 
F2 

Emergência (%)1 Razão sexual1 

Controle 98,31 ± 0,84 a 0,80 ± 0,014 a 

Clorantraniliprole 96,62 ± 1,94 a 0,84 ± 0,021 a 

Lambda-cialotrina + clorantraniliprole 94,84 ± 2,98 a 0,81 ± 0,021 a 

Triflumurom 98,77 ± 0,40 a 0,79 ± 0,017 a 

Lambda-cialotrina + tiametoxam 97,43 ± 0,92 a 0,77 ± 0,022 a 

Tebufenozida 96,28 ± 1,67 a 0,80 ± 0,011 a 

Fipronil 93,33 ± 2,43 a 0,80 ± 0,018 a 

Novalurom 96,79 ± 0,77 a 0,82 ± 0,018 a 
1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente de acordo com o modelo linear gene-
ralizado (GLM) com distribuição “quase binomial” ou “binomial” (p<0,05). 2Médias seguidas da mesma 
letra não diferem estatisticamente pelo teste de Kruskall-Wallis (p<0,05). 

 

Semelhante ao teste de capacidade de parasitismo descrito anteriormente, 

este bioensaio foi conduzido em condições de laboratório. Ao imergir os ovos em calda 

química garantiu-se a máxima exposição dos parasitoides, no estágio larval, aos efei-

tos dos inseticidas testados, assegurando a seletividade, em condições de campo, 

dos produtos considerados inócuos.  

 

4.4. Efeito de inseticidas sobre pupas de Trichogramma galloi 

Apesar da fase de pupa ser considerada a fase de maior resistência à ação 

de inseticidas (HASSSAN, 1992). Os inseticidas lambda-cialotrina+clorantraniliprole e 

lambda-cialotrina+tiametoxam, que foram classificados como inócuos a fase de larva, 
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impediram a emergência de T. galloi quando aplicados sobre a fase de pupa, portanto, 

os inseticidas foram classificados como nocivos (classe 4) ao inimigo natural (Tabela 

12). Não foi possível a avaliação dos efeitos desses produtos nas gerações seguintes 

(Tabela 13). Os demais inseticidas foram enquadrados na classe 1 (inócuos) (Tabela 

12). 

Os resultados apresentados por Grande et al. (2018) contrastaram com ob-

servados nesse estudo quanto ao inseticida lambda-cialotrina+clorantraniliprole, os 

autores avaliaram três concentrações diferentes do produto, sendo que, somente a 

concentração mais alta (50+25 g i.a. ha-1) foi classificada como levemente nociva e 

causou redução significativa na emergência e capacidade de parasitismo da geração 

F1 de T. pretiosum, as demais concentrações (15+5 e 30+15 g i.a. ha-1) foram consi-

deradas inócuas e não afetaram a emergência dos parasitoides.  

O efeito de lambda-cialotrina + tiametoxam sobre pupas de T. pretiosum foi 

estudado por Paiva et al. (2018), que também observaram efeito sobre a emergência 

dos parasitoides, no entanto, o inseticida foi enquadrado como levemente nocivo ao 

provocar 48,9% de redução do parasitismo. Em estudo semelhante, porém, sobre pu-

pas de T. podisi, Stecca et al. (2018) classificaram este inseticida como inócuo por 

não prejudicar a emergência dos inimigos naturais. 

A redução da porcentagem de emergência causada pelos inseticidas lambda-

cialotrina + clorantraniliprole e lambda-cialotrina + tiametoxam pode estar relacionada 

com o fato desses produtos serem compostos por dois ingredientes ativos, o que pode 

potencializar seus efeitos sobre os inimigos naturais. Vale ressaltar também que, os 

bioensaios conduzidos neste estudo foram realizados por meio da imersão dos ovos 

parasitados em calda química, garantindo maior exposição dos parasitoides aos efei-

tos dos inseticidas testados. 

Apesar de ser classificado como inócuo, o inseticida fipronil reduziu significa-

tivamente a porcentagem de emergência dos espécimes do parasitoide da primeira 

geração (χ2= 1,52; g.l.= 5; p<0,01) (Tabela 12). É possível que os insetos morreram 

ao ingerirem o resíduo do inseticida presente no córion do hospedeiro alternativo, as-

sim como observado no teste que os ovos foram tratados antes de serem oferecidos 

ao parasitismo, pois foi observado que os adultos iniciaram o processo de emergência, 

porém, morreram ainda dentro dos ovos do hospedeiro. Khan e Khan (2015) avaliaram 

o efeito de fipronil sobre pupas de T. chilonis utilizando-se subdoses de campo, neste 
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estudo o inseticida foi classificado de inócuo a moderadamente nocivo as concentra-

ções variando de 0,02x a 0,4x a dose de campo. 

Em estudos semelhantes sobre a fase de pupa de parasitoides o inseticida 

clorantraniliprole foi considerado inócuo a T. podisi (STECCA et al., 2018), T pretiosum 

(PAIVA et al., 2018; GRANDE et al., 2018) e T. chilonis (KHAN, 2019). 

Em consonância ao teste de efeito letal apresentado anteriormente os inseti-

cidas reguladores de crescimento não afetaram a emergência dos parasitoides da ge-

ração F1 (Tabela 12). A inocuidade de triflumurom, sobre a fase de pupa de Tricho-

gramma spp. foi comprovada por Cônsoli et al. (2001), Carvalho et al. (2010b) e Souza 

et al. (2014). Assim como tebufenozida foi inócuo a T. podisi (STECCA et al., 2018) e 

Tamarixia radiata (BELOTI et al., 2015), e novalurom a T. chilonis (Khan et al., 2019). 

 

Tabela 12. Efeito de diferentes inseticidas na redução da emergência de Tricho-
gramma galloi provenientes de pupas mergulhadas em calda após 7 dias do para-
sitismo, e classe de toxicidade segundo a IOBC/WPRS. Temp. 25 ±2°C, UR de 70 
± 10% e fotofase de 14 h. 

Tratamento Emergência (%)1,2 
Redução 

emergência 
(%) 

Classe 
IOBC/WPRS3 

Controle 82,18 ± 3,43 ab - - 
Clorantraniliprole 82,78 ± 4,08 ab 0,00 1 
Lambda-cialotrina +  
clorantraniliprole 

0,00 c 100,00 4 

Triflumurom 89,53 ± 7,57 a 0,00 1 
Lambda-cialotrina +  
tiametoxam 

0,00 c 100,00 4 

Tebufenozida 87,11 ± 2,92 ab 0,00 1 
Fipronil 72,59 ± 18,74 b 11,67 1 
Novalurom 88,35 ± 22,81 a 0,00 1 

1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente de acordo com o modelo linear gene-
ralizado (GLM) com distribuição “quase binomial” ou “binomial” (p<0,05). 2Porcentagem média da re-
dução da capacidade benéfica do parasitoide foi obtida por meio da fórmula: R= (1-(P/p))*100.3Classe 
da IOBC/WPRS: Classe 1= inócuo (<30% de redução); Classe 2= levemente nocivo (30% a 80% de 
redução); Classe 3= moderadamente nocivo (>80% a 99% de redução); Classe 4= nocivo (>99% de 
redução da emergência). 

 

A razão sexual da primeira geração foi alterada somente com o inseticida tri-

flumurom (χ2= 15,34; g.l.= 5; p<0,009) (Tabela 13). Considerando que as fêmeas po-

dem selecionar o sexo antes de realizar o parasitismo, ou ainda ovipositar no ovo 

hospedeiro um ovo macho e outro fêmea que competirão entre si (VINSON, 1997) não 
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é possível relacionar a razão sexual da primeira geração com o tratamento dos ovos, 

uma vez que, quando estes foram oferecidos as fêmeas do parasitoide ainda não ha-

viam sido tratados. 

As avaliações sobre as demais gerações do parasitoide só foram possíveis 

realizar para os inseticidas clorantraniliprole, triflumurom, tebufenozida e novalurom, 

que não apresentaram efeitos sore os parâmetros de longevidade (k= 1,154; g.l.= 4; 

p= 0,886) (Figura 4) e capacidade de parasitismo (k= 2,599; g.l.= 4; p=0,627) da ge-

ração F1 (Tabela 13). Estes inseticidas foram igualmente testados sobre pupas de T. 

podisi e não afetaram o número de ovos parasitados pelo parasitoide (STECCA et al., 

2018). 

O teste sobre pupa confirma a hipótese de inocuidade dos inseticidas regula-

dores de crescimento e clorantraniliprole ao estágio de pupa, visto que esses insetici-

das foram inócuos quando testados sobre estágios mais sensíveis do parasitoide, 

como sobre adulto e sobre larva. 

 

Tabela 13. Efeito de diferentes inseticidas na primeira geração de Trichogramma 
galloi provenientes de pupas mergulhadas em calda após 7 dias do parasitismo. 
Temp. 25 ±2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 h. 

Tratamento 

F1 

Razão sexual1 
Longevidade 

(Dias)2 
Ovos parasita-

dos2 
Controle 0,84 ± 0,02 ab 5,53 ± 0,64 a 18,40 ± 4,69 a 
Clorantraniliprole 0,85 ± 0,02 a 4,80 ± 0,50 a 12,60 ± 4,92 a 
Lambda-cialotrina +  
clorantraniliprole 

- - - 

Triflumurom 0,73 ± 0,07 b 5,13 ± 0,42 a 17,80 ± 4,81 a 
Lambda-cialotrina +  
tiametoxam 

- - - 

Tebufenozida 0,87 ± 0,01 a 4,80 ± 0,66 a 9,47 ± 3,84 a 
Fipronil 0,83 ± 0,02 ab - - 
Novalurom 0,83 ± 0,02 ab 5,27 ± 0,61 a 12,33 ± 5,82 a 

1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente de acordo com o modelo linear gene-
ralizado (GLM) com distribuição “quase binomial” ou “binomial” (p<0,05). 2Médias seguidas da mesma 
letra não diferem estatisticamente pelo teste de Kruskall-Wallis (p<0,05). 
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Figura 4. Violin plot, em cinza, representa a distribuição e amplitude da longevidade 
(em dias) das fêmeas de Trichogramma galloi da geração F1, após o tratamento 
dos ovos contendo o parasitoide na fase de pupa. Boxplot no interior da área cinza 
configura os intervalos interquartis, a média é representada pelo ponto vermelho e 
a mediana pelo traço preto. 

 
A porcentagem de emergência (χ2= 1,52; g.l.= 4; p=0,95) e razão sexual (χ2= 

6,91; g.l.= 4; p<0,004) não diferiram do controle, apesar disso, triflumurom apresentou 

uma razão sexual significativamente menor que tebufenozida (Tabela 14).  
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Tabela 14. Efeito de diferentes inseticidas na segunda geração de Trichogramma 
galloi provenientes de pupas mergulhadas em calda após 7 dias do parasitismo. 
Temp. 25 ±2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 horas. 

Tratamento 
F2 

Emergência (%)1 Razão sexual1 

Controle 94,16 ± 1,48 a 0,85 ± 0,01 ab 

Clorantraniliprole 95,49 ± 1,17 a 0,88 ± 0,01 ab 

Lambda-cialotrina + clorantraniliprole - - 

Triflumurom 94,14 ± 2,06 a 0,79 ± 0,03 b 

Lambda-cialotrina + tiametoxam - - 

Tebufenozida 94,14 ± 2,70 a 0,93 ± 0,02a 

Fipronil - - 

Novalurom 96,42 ± 1,39 a 0,91 ± 0,02 ab 
1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente de acordo com o modelo linear gene-
ralizado (GLM) com distribuição “quase binomial” ou “binomial” (p<0,05). 

 

É importante levar em consideração que os testes supracitados foram condu-

zidos em condições de laboratório, expondo os parasitoides a máxima pressão dos 

inseticidas, os produtos considerados seletivos nesses bioensaios garantem a segu-

rança a T. galloi em condições de campo. Por outro lado, os produtos enquadrados 

nas classes 2, 3 e 4 em condições de laboratório, como lambda-cialotrina+clorantra-

niliprole, triflumurom, lambda-cialotrina+tiametoxam e firpronil, devem ser testados em 

condições de semi-campo e campo (HASSAN, 1992). 

 

4.5. Testes de semi-campo 

4.5.1. Teste de persistência de inseticidas sobre Trichogramma galloi 

Ao avaliar os inseticidas clorantraniliprole, triflumurom, tebufenozida e nova-

lurom, que foram considerados inócuos no teste de efeito letal, foi possível confirmar 

a hipótese de classificação como vida curta (classe 1) (Tabela 15) em teste de persis-

tência em semi-campo. Assim como foi observado nos testes anteriores e como rela-

tado por outros autores (CÔNSOLI et al., 2001), os inseticidas do grupo dos regula-

dores de crescimento tendem a afetar mais o estágio larval do que o adulto. 

Os demais inseticidas, lambda-cialotrina+clorantraniliprole e lambda-cialo-

trina+tiametoxam foram classificados como moderadamente persistentes, enquanto 

que fipronil foi classificado como persistente (Tabela 15). 
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Em testes de laboratório o inseticida fipronil variou de inócuo a moderada-

mente nocivo, sendo que, em todos os testes este inseticida reduziu significativamente 

os parâmetros biológicos da geração que obteve contato diretamente com o produto. 

No teste de persistência sua toxicidade pode ser comprovada ao causar mortalidade 

superior a 30% após 30 dias da pulverização (Tabela 15). Fipronil também foi classi-

ficado como persistente ao ser testado em folhas de oliveiras sobre o parasitoide Psyt-

talia concolor (Szépligeti) (Hymenoptera: Braconidae). 

 

Tabela 15. Mortalidade de fêmeas do parasitoide de Trichogramma galloi após 24 ho-
ras do contato com resíduos de diferentes inseticidas em folhas de cana-de-açúcar 
pulverizadas em casa de vegetação (5,15 e 30 dias após a pulverização), e classe 
de toxicidade segundo a IOBC/WPRS. Temp. 25 ±2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase 
de 14 h. 

Tratamento 

MC (%)1 - Dias após a pulverização 
(DAP) Classificação 

IOBC/WPRS 
5 15 30 

Controle - - - - 

Clorantraniliprole 25,00 3,70 3,57 1 

Lambda-cialotrina + 
 clorantraniliprole 

53,57 77,78 7,14 3 

Triflumurom 21,43 3,70 14,29 1 

Lambda-cialotrina + 
 tiametoxam 

67,86 37,04 25,00 3 

Tebufenozida 25,00 14,81 3,57 1 

Fipronil 67,86 66,67 50,00 4 

Novalurom 28,57 7,41 0,00 1 
1Mc: Mortalidade corrigida pela fórmula de Abbott (1925). 2Classe da IOBC/WPRS: 1 vida curta (<5 
dias); 2 - levemente persistente (5-15 dias); 3 - moderadamente persistente (16-30dias) e 4 persis-
tente (>31 dias) (HASSAN, 1997). 

 

A persistência de lambda-cialotrina + clorantraniliprole e lambda-cialotrina + 

tiametoxam pode estar relacionada a diversos fatores, o mais importante está associ-

ado as suas composições químicas, visto que ambos possuem dois ingredientes ati-

vos e compartilham de um mesmo i.a. do grupo químico dos piretroides, lambda-cia-

lotrina. Ao avaliar a persistência de lambda-cialotrina + tiametoxam e lambda-cialo-

trina isoladamente, Stefanello Júnior et al. (2012) comprovaram a ação prolongada de 

ambos os inseticidas sobre adultos de T. pretiosum. Acredita-se que, em condições 
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de semi-campo, a lenta degradação das moléculas de inseticidas piretroides ocorre 

pela menor luminosidade no ambiente. Quando há maior luminosidade em condições 

de campo, ocorre um processo de fotólise que acelera o processo de degradação 

(HOLMSTEAD et al., 1978; BI et al., 1996). 

Diferentemente dos resultados obtidos no presente estudo, Beloti et al. (2018) 

classificaram os inseticidas lambda-cialotrina + clorantraniliprole e lambda-cialotrina + 

tiametoxam como de vida curta e levemente persistente, respectivamente, ao parasi-

toide T. radiata. Essa diferença na classificação pode ser explicada pela diferença de 

substrato, pela concentração e componentes inertes no produto, e também pelas es-

pécies usadas nos bioensaios. Espécies do gênero Trichogramma podem ser mais 

sensíveis que adultos de T. radiata devido seu menor tamanho. Enquanto os machos 

de Trichogramma medem 0,5 a 0,62 mm de comprimento e as fêmeas de 0,26 a 0,64 

mm (CARVER, 1978), o comprimento de adultos de T. radiata varia de 0,92 a 1,3 mm 

(CHEN e STANSLY, 2014). 

Segundo metodologia da IOBC/WPRS, os produtos classificados como de 

vida curta (classe 1) e levemente persistente (classe 2) são mais adequados para 

utilização em programas de MIP. No entanto, aqueles classificados como modera-

damente persistentes (classe 3) e persistentes (classe 4) necessitam ser testados 

em condições de campo para assegurar seus efeitos sobre os inimigos naturais. 

Nos três intervalos de tempos (5, 15 e 30 DAP) avaliados os inseticidas clo-

rantraniliprole, triflumurom, tebufenozida e novalurom não provocaram nenhuma al-

teração na longevidade (k= 60,63; g.l= 7; p<0,0001) (k= 100,29; g.l= 7; p<0,0001) 

(k= 54,48; g.l= 7; p<0,0001) e capacidade de parasitismo (k= 54,9; g.l= 7; p<0,0001) 

(k= 72,98; g.l= 7; p<0,0001) (k= 38,04; g.l= 7; p<0,0001) da geração F0 (Tabela 16), 

assim como na emergência (χ2= 51,09; g.l= 7; p<0,001) (χ2= 25,39; g.l= 7; p<0,001) 

(χ2= 37,16; g.l= 7; p<0,001)e razão sexual (χ2= 4,57; g.l= 7; p=0,08) (χ2= 8,72; g.l= 

7; p=0,008)(χ2= 17,73; g.l= 7; p<0,001) da geração F1 (Tabela 17). Esses inseticidas 

não provocaram efeitos expressivos nos testes de laboratório, por isso já eram es-

perados resultados positivos. 

À exemplo da persistência de reguladores de crescimento, lufenuron pulveri-

zado em plantas de milho não alterou a capacidade de parasitismo de T. pretiosum 

(STEFANELLO JÚNIOR et al., 2012), assim como não causou nenhum efeito colateral 
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ao predador Chrysoperla externa (Hagen) (Neuroptera: Chrysopidae) quando pulveri-

zado em pessegueiro (CASTILHOS et al., 2017). 

Como no presente estudo, foi testada a persistência de clorantraniliprole sobre 

Orius laevigatus (Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae) e concluiu-se que este inseticida 

não afeta o inimigo natural, foram utilizados os intervalos de 1, 7 e 14 dias após a 

aplicação do produto para avaliar a persistência (BIONDI et al., 2012). 

Os inseticidas lambda-cialotrina+tiametoxam e fipronil reduziram a longevi-

dade e o número de ovos parasitados nos três intervalos de tempo avaliados, já 

lambda-cialotrina+clorantraniliprole reduziu os parâmetros citados 5 e 15 dias após a 

pulverização (Tabela 16). 

Aos 5 dias após a pulverização, a viabilidade do parasitismo foi afetada pelos 

inseticidas lambda-cialotrina + clorantraniliprole, lambda-cialotrina + tiametoxam e fi-

pronil, sendo que o fipronil reduziu a emergência e razão sexual da geração F1 nos 

três intervalos de tempo avaliados. Efeitos negativos de inseticidas sobre a razão se-

xual de Trichogramma também foram relatados para outras espécies como, T. bras-

sicae, T. pretiosum e T. chilonis (DELPUECH; MEYET, 2003; CARVALHO et al., 

2010b; WANG et al., 2012a,c).
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Tabela 16 – Longevidade e parasitismo de fêmeas do parasitoide Trichogramma galloi após 24 horas do contato com resíduos de 
diferentes inseticidas em folhas de cana-de-açúcar pulverizadas em casa de vegetação (5,15 e 30 dias após a pulverização). Temp. 
25 ±2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 horas. 

Tratamento 

5 DAP 15 DAP 30 DAP 

Longevidade1 Parasitismo1 Longevidade1 Parasitismo1 Longevidade1 Parasitismo1 

Controle 6,2 ± 0,41 a 30,37 ± 3,48 a 6,53 ± 0,47 a 29,8 ± 3,17 a 6,57 ± 0,4 a 35,73 ± 4,23 ab 

Clorantraniliprole 5,2 ± 0,55 a 27,27 ± 3,8 a 6,5 ± 0,48 a 27,33 ± 2,6 a 5,97 ± 0,37 a 37,83 ± 3,32 ab 

Lambda-cialotrina + 
 clorantraniliprole 

3,03 ± 0,46 b 4,33 ± 0,98 b 1,67 ± 0,26 b 6,97 ± 2,81 b 5,73 ± 0,4 ab 38,26 ± 3,5 a 

Triflumurom 5,3 ± 0,56 a 21,77 ± 3,77 a 5,93 ± 0,43 a 28,53 ± 2,47 a 5,5 ± 0,49 ab 33,1 ± 4,42 ab 

Lambda-cialotrina + 
 tiametoxam 

2,13 ± 0,33 b 2,67 ± 0,86 b 3,17 ± 0,38 b 9,57 ± 2,7 b 4,47 ± 0,46 b 26,23 ± 4,37 b 

Tebufenozida 5,47 ± 0,66 a 24,47 ± 3,81 a 6,17 ± 0,6 a 28,67 ± 3,66 a 6,07 ± 0,43 a 31,46 ± 3,19 ab 

Fipronil 1,83 ± 0,24 b 2,73 ± 0,84 b 2,03 ± 0,29 b 4,5 ± 1,29 b 2,57 ± 0,34 c 9,97 ± 2,29 c 

Novalurom 5,33 ± 0,66 a 27,77 ± 4,43 a 6,57 ± 0,53 a 28,93 ± 2,95 a 6,3 ± 0,31 a 33,47 ± 3,26 ab 

1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Krukall-Wallis (p<0,05).
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Tabela 16. Efeitos transgeracionais de resíduos de diferentes inseticidas em folha de cana-de-açúcar na geração F1 do parasitoide 
Trichogramma galloi, após 5, 15 e 30 dias da pulverização. Temp. 25 ±2°C, UR de 70 ± 10% e fotofase de 14 horas. 

Tratamento 

5 DAP 15 DAP 30 DAP 

Emergência 
(%) 

Razão Sexual 
Emergência 

(%) 
Razão sexual 

Emergência 
(%) 

Razão sexual 

Controle 96,40 ± 0,40 a 0,78 ± 0,010 a 97,59 ± 0,44 a 0,77 ± 0,009 a 99,22 ± 0,003 a 0,78 ± 0,007 a 

Clorantraniliprole 96,58 ± 0,33 a 0,81 ± 0,008 a 95,42 ± 0,52 a 0,76 ± 0,008 ab 98,55 ± 0,006 a 0,78 ± 0,012 a 

Lambda-cialotrina +  
clorantraniliprole 

83,78 ± 1,21 c 0,78 ± 0,008 a 96,08 ± 1,02 a 0,78 ± 0,015 a 99,00 ± 0,003 a 0,79 ± 0,010 a 

Triflumurom 93,59 ± 0,38 a 0,82 ± 0,007 a 95,64 ± 0,65 a 0,77 ± 0,009 a 98,57 ± 0,005 a 0,83 ± 0,010 a 

Lambda-cialotrina +  
tiametoxam 

88,47 ± 1,36 bc 0,76 ± 0,012 a 96,58 ± 0,64 a 0,81 ± 0,009 a 98,49 ± 0,004 a 0,80 ± 0,018 a 

Tebufenozida 95,76 ± 0,49 a 0,81 ± 0,007 a 96,34 ± 0,31 a 0,76 ± 0,006 ab 98,35 ± 0,005 a 0,81 ± 0,13 a 

Fipronil 82,88 ± 1,63 c 0,78 ± 0,011 a 86,65 ± 0,97 b 0,72 ± 0,015 b 92,28 ± 0,009 b 0,75 ± 0,009 b 

Novalurom 95,06 ± 0,52 ab 0,80 ± 0,007 a 96,77 ± 0,62 a 0,77 ± 0,017 a 98,39 ± 0,005 a 0,79 ± 0,014 a 

1Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente de acordo com o modelo linear generalizado (GLM) com distribuição “quase binomial” ou 
“binomial” (p<0,05)
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5. CONCLUSÕES 

- Os inseticidas considerados seletivos, em teste de efeito letal, a adultos de 

T. galloi e que podem ser recomendados em programas de MIP na cultura da cana-

de-açúcar são clorantraniliprole, triflumurom, tebufenozida e novalurom. 

- Lambda-cialotrina + clorantraniliprole, lambda-cialotrina + tiametoxam inter-

ferem na capacidade de parasitismo T. galloi provocando a repelência do parasitoide. 

Apesar de serem classificados como inócuos, fipronil e triflumuron impedem a emer-

gência do parasitoide quando os ovos do hospedeiro são tratados com o inseticida 

antes que ocorra o parasitismo. 

- Triflumurom é levemente nocivo ao estágio larval de T. galloi, enquanto que 

fipronil é moderadamente nocivo a este estágio de desenvolvimento do parasitoide. 

Apesar de serem inócuos a fase de larva de T. galloi, lambda-cialotrina + clorantrani-

liprole e lambda-cialotrina + tiametoxam afetam a emergência e a capacidade de pa-

rasitismo da geração F1. 

- Lambda-cialotrina + clorantraniliprole, lambda-cialotrina + tiametoxam são 

nocivos à pupa de T. galloi. Fipronil, apesar de ser classificado como inócuo, impede 

a emergência do parasitoide quando as pupas são tratadas com o inseticida. 

- Os inseticidas clorantraniliprole, triflumurom, tebufenozida e novalurom são 

classificados como vida curta, podendo ser recomendados em programas de MIP. 

Lambda-cialotrina+clorantraniliprole, lambda-cialotrina+tiametoxam e fipronil, classifi-

cados como moderadamente nocivos e nocivos em condições de laboratório e semi-

campo, devem ser testados em condições de campo para que seus impactos sobre 

os inimigos naturais sejam melhor avaliados.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a implementação de um programa de manejo integrado de D. saccharalis 

na cultura da cana-de-açúcar é importante o conhecimento dos efeitos dos inseticidas 

usados para controle desta praga sobre T. galloi, espécie utilizada em programas de 

controle biológico da praga. 

Em testes realizados em laboratório sobre adultos, larvas e pupas de T. galloi, 

e semi-campo, com as maiores concentrações recomendadas para uso em campo, 

clorantraniliprole, tebufenozida e novalurom foram inseticidas inócuos e foram enqua-

drados na classe 1 segundo classificação da IOBC/WPRS.  

Triflumuron foi classificado como levemente nocivo somente sobre larva, inó-

cuo nos demais testes e vida curta no teste de persistência.  

Lambda-cialotrina + clorantraniliprole foi inócuo sobre a larva do parasitoide, 

no entanto, foi classificado como moderadamente nocivo e nocivo nos testes sobre 

pupa e adulto, e moderadamente persistente no teste de semi-campo. 

Lambda-cialotrina + tiametoxam foi inócuo sobre a larva do parasitoide, no 

entanto, foi classificado como nocivo nos testes sobre pupa e adulto, e moderada-

mente persistente no teste de semi-campo. 

Fipronil foi inócuo sobre a pupa do parasitoide e não influenciou a capacidade 

de parasitismo quando os ovos foram imersos em calda do inseticida, no entanto, foi 

classificado como levemente nocivo sobre adulto, moderadamente nocivo sobre a 

larva do parasitoide, e persistente no teste de semi-campo. 

Conforme o estudo, é possível realizar as liberações de T. galloi antes e de-

pois da aplicação dos inseticidas clorantraniliprole, triflumuron, tebufenozida e nova-

lurom, pois estes inseticidas foram seletivos em testes de laboratório sobre todas as 

fases de desenvolvimento do parasitoide. Ademais, testes com os inseticidas lambda-

cialotrina + clorantraniliprole, lambda-cialotrina + tiametoxam e fipronil devem ser re-

alizados em nível de campo para conhecimento do efeito letal devido à persistência 

residual.
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Tabela 17. Testes realizados em laboratório e em semi-campo sobre o parasitoide Trichogramma galloi e classificação segundo 
IOBC/WPRS. 

Tratamento Efeito letal1 
Capacidade de 
 parasitismo2 

Teste sobre larva2 Teste sobre pupa2 
Teste de  

Persistência3 

Clorantraniliprole 1 1 1 1 1 

Lambda-cialotrina +  
clorantraniliprole 

3 4 1 4 3 

Triflumurom 1 1 2 1 1 

Lambda-cialotrina +  
tiametoxam 

4 4 1 4 3 

Tebufenozida 1 1 1 1 1 

Fipronil 2 1 3 1 4 

Novalurom 1 1 1 1 1 

1MC: Mortalidade corrigida pela fórmula de abbott (1925) - Classe da IOBC/WPRS: Classe 1= MC < 25% (inócuo); Classe 2= 25 ≤ MC < 50% (levemente 
nocivo); Classe 3= 50 ≤ MC < 75% (moderadamente nocivo); Classe 4= MC ≥ 75% (nocivo) (VAN DE VEIRE et al., 2002). 2Classe da IOBC/WPRS: Classe 1= 
inócuo (<30% de redução); Classe 2= levemente nocivo (30% a 80% de redução); Classe 3= moderadamente nocivo (>80% a 99% de redução); Classe 4= 
nocivo (>99% de redução da emergência). 3 Classe da IOBC/WPRS: 1 vida curta (<5 dias); 2 - levemente persistente (5-15 dias); 3 - moderadamente 
persistente (16-30dias) e 4 persistente (>31 dias) (HASSAN, 1997).
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