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RESUMO 

 

LIRA, ALCIMAR GALDINO DE. Seletividade de agrotóxicos sobre larvas de primeiro 

instar de Chrysoperla genanigra Freitas (Neuroptera: Chrysopidae). 2018. 40p. 

Monografia (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA). Mossoró-RN, 2018. 

 

O Nordeste brasileiro se destaca no cenário nacional de produção de melão (Cucumis 

melo L.), mesmo sofrendo com entraves produtivos decorrentes do ataque de insetos-praga. 

Para o controle desses artrópodes, são utilizados diversos inseticidas que acarretam 

contaminações ambientais e desequilíbrios aos inimigos naturais. Visando a redução dessa 

problemática, cresce a busca por alternativas que diminuam o uso de agrotóxicos, das quais 

pode-se destacar o uso de inimigos naturais em programas de Manejo Integrado de Pragas 

(MIP).  Dentre os agentes que atuam no controle biológico de insetos-praga na cultura do melão 

a espécie Chrysoperla genanigra Freitas se sobressai pela voracidade e facilidade de criação 

laboratorial. Com base no que foi explanado, o estudo experimental objetivou avaliar a 

seletividade de agrotóxicos comercialmente utilizados em lavouras de meloeiro para o controle 

de insetos-pragas, sobre larvas de primeiro instar do predador C. genanigra, auxiliando na 

classificação toxicológica dos produtos estabelecida pela International Organization for 

Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants (IOBC). Para a condução do 

bioensaio, utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado, composto por 

oito tratamentos e dez repetições cada: sete inseticidas [azadiractina (0,024 g i.a./ L), 

abamectina (0,018 g i.a./ L), cyantraniliprole (0,1 g i.a./ L), tiacloprido (0,3202 g i.a./ L), 

pimetrozina (0,25 g i.a./ L), imidacloprido (0,7 g i.a./ L), novaluron (0,05 g i.a./ L)] e água 

destilada como testemunha. Cada repetição consistia em três larvas de primeiro instar de C. 

genanigra exposta ao resíduo seco de seu respectivo tratamento. O experimento foi mantido 

sob condições controladas de temperatura a 25 ± 2ºC, UR 70 ± 10 % e fotoperíodo de 12 h. 

Com a realização do experimento foi possível avaliar os parâmetros de: duração e mortalidade 

de cada estágio de desenvolvimento, razão sexual e longevidade dos adultos. Os produtos foram 

catalogados em classes toxicológicas (IOBC) através do cálculo do efeito total, onde todos os 

produtos testados foram nocivos (classe 4) ao primeiro instar de C. genanigra. 
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ABSTRACT 

 

The Brazilian Northeast stands on the national scene of production of melon (Cucumis 

melo L.), even suffering from productive barriers arising from the attack of insect pests. For the 

control of these arthropods are used various insecticides that entail environmental contaminants 

and imbalances to natural enemies. In order to reduce this problem, the search for alternatives 

that reduce the use of pesticides, which can highlight the use of natural enemies in programs of 

integrated pest management (IPM). One of the agents who work in the biological control of 

insect pests in the culture of the melon species Chrysoperla genanigra Freitas excels by voracity 

and ease of creation laboratory. Based on what has been explained, the experimental study 

aimed to evaluate the selectivity of pesticides commercially used in crops of meloeiro for the 

control of insect pests on larvae of First instar of predator C. genanigra, assisting in 

toxicological classification of products established by the International Organization for 

Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants (IOBC). For the conduction 

of the bioassay, using a completely randomized experimental design, composed of eight 

treatments and ten replications each: seven [insecticides azadirachtin (0.024 g AI/L), abamectin 

(0.018 g AI/L), cyantraniliprole (0.1 g Al/ L), tiacloprido (0.3202 g AI/L), pymetrozine (0.25 g 

AI/L), imidacloprido (0.7 g AI/L), novaluron (0.05 g Al/L)] and distilled water as a witness. 

Each iteration consists of three first instar larva of C. genanigra exposed to the dry weight 

residue of your respective treatment. The experiment was kept under controlled conditions of 

temperature of 25 ± 2° C, 70 ± 10% UR and photoperiod of 12:00. With the completion of the 

experiment, it was possible to evaluate the parameters: duration and mortality in each stage of 

development, sex ratio and longevity of adults. The products have been catalogued in 

toxicological classes (IOBC) by calculating the total effect, where all the products tested were 

hazardous (class 4) to first instar of C. genanigra Freitas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Nordeste brasileiro se destaca no cenário nacional de produção de melão (Cucumis 

melo L.), sendo os estados do Ceará (Polo do Baixo Jaguaribe) e do Rio Grande do Norte (Polo 

Mossoró-Assú), responsáveis por 82% de toda a produção do país, tendo como a terceira 

principal área de produção dessa cultura, a região do submédio do vale do São Francisco nos 

estados de Pernambuco e Bahia (AGRIANUAL, 2016).  

 Semelhante a outras culturas, o meloeiro é atacado por diversos organismos prejudiciais 

ao seu desenvolvimento (pragas), desde o estágio de plântula ao produto final, que podem 

comprometer a produção e, consequentemente, acarretar prejuízos financeiros ao produtor. Nos 

centros produtores do Baixo Jaguaribe (CE) e Mossoró/Assú (RN), destacam-se como 

principais pragas do meloeiro a mosca-minadora Liriomyza trifolii (Burgess) e a mosca-branca 

Bemisia tabaci (Gennadius) biótipo B, sendo elas os principais alvos das medidas de manejo 

na região (GUIMARÃES et al., 2008). 

Na busca eminente para controlar as pragas que atacam essa cucurbitácea em todo seu 

ciclo, muitos produtores utilizam diversos tipos e quantidades de produtos químicos. 

O uso excessivo de defensivos químicos para o controle de pragas na cultura do melão 

pode acarretar irreparáveis prejuízos ambientais, como contaminações e a redução populacional 

dos inimigos naturais presentes na área, mostrando cada vez mais a importância de estudos de 

táticas alternativas para a supressão de pragas em programas de Manejo Integrado de Pragas 

(MIP) (COELHO, 2008). 

Visando uma produção que gere frutos saudáveis e de boa qualidade, sem causar 

contaminações ambientais e prejuízos à saúde humana, se faz necessário que os produtores 

adotem alternativas de controle dentro da estratégia de MIP em sua produção. 

O MIP é um sistema que objetiva dar suporte para a seleção e uso (de forma isolada ou 

consorciada) de táticas presentes em uma estratégia de manejo, levando em consideração o 

custo/benefício ao produtor, impactos socioeconômico e ambiental (KOGAN, 1998).  

O controle biológico é uma das técnicas utilizadas nos programas de MIP, onde os 

predadores da família chrysopidae podem atuar na regulação de insetos-pragas em diversas 

áreas produtoras (FREITAS & PENNY, 2001). 

Com mais de 300 espécies relatadas, a região Neotropical destaca-se como uma das 

mais abundantes em fauna de Chrysopidae, sendo atualmente descritas 82 espécies da família 

Chrysopidae no Brasil ligadas aos agroecossistemas, dentre elas encontra-se Chrysoperla 

genanigra Freitas (BROOKS & BARNARD, 1990; FREITAS, 2007).  
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Diversas são as características que tornam esses insetos importantes inimigos naturais, 

tais como, possuírem alta atividade predatória na fase de larva, simples criação massal, grande 

disseminação geográfica, além de ampla capacidade adaptativa aos diversos cultivos (SENIOR, 

2001). Os crisopídeos estão presentes na cultura do melão e, com isso, são alvos diretos e 

indiretos de resíduos químicos de inseticidas, deste modo é de extrema importância que se 

façam avaliações acerca da toxicidade desses produtos sobre diversos aspectos biológicos 

desses organismos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. A CULTURA DO MELOEIRO 

O meloeiro (Cucumis melo L.) possui sua origem ainda discutida entre pesquisadores, 

sendo relatado desde os primórdios da humanidade; entretanto, acredita-se que seu centro de 

origem seja em alguma região do Oriente Médio ou Ásia, possivelmente na Armênia, 

Afeganistão ou Iraque (antiga Pérsia) (ARAÚJO & CAMPOS, 2011).   

A cultura do meloeiro está inserida na família Cucurbitaceae e ao gênero Cucumis, que 

por sua vez é composta por 38 espécies. É uma planta herbácea, anual, com desenvolvimento 

do caule do tipo prostrado ou rasteiro, apresentando formas e tamanhos das folhas variadas, 

podendo possuir flores femininas e hermafroditas ou, predominantemente, hermafroditas e 

masculinas, os frutos por sua vez, podem possuir características diversas, como formatos que 

vão do redondo ao alongado e colorações variadas (KIILL et al., 2015). 

A comercialização desse fruto no país iniciou-se nos estados de São Paulo e Rio Grande 

do Sul na década de 1960, no entanto, o rápido retorno financeiro e as condições climáticas 

favoráveis ao desenvolvimento da cultura presentes na região Nordeste fez com que seu cultivo 

migrasse para essa região (NACHREINER et al., 2002; COMPANHIA DE ENTREPOSTOS 

E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO, 2004). 

Nos últimos anos o setor frutícola obteve uma produção menor em relação aos anos 

anteriores, fator esse causado por condições climáticas desfavoráveis. No ano de 2015 o 

rendimento das 20 principais frutíferas produzidas no Brasil foi de 40,953 milhões de toneladas 

de frutas frescas, onde o melão ficou na 13ª posição no referido ranking (ANUÁRIO 

BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 2017). Dados preliminares do IBGE (2018) mostraram 

que a área colhida de melão no país em 2017 foi de 28.621 hectares, obtendo uma produção de 

873.196 toneladas do fruto. O Rio Grande do Norte lidera o ranking de estados produtores, com 

áreas colhidas com 14.001 hectares e produção de 642.306 toneladas, seguido por Ceará com 

3.997 hectares e produção de 104.982 toneladas. Os dois Estados juntos são responsáveis por 

cerca de 86,6% de toda a produção de melão do Nordeste e 85,6% de toda produção do país, 

mostrando a importância dessas regiões para o setor (IBGE, 2018). 

O sucesso da produção nos campos meloeiros do Nordeste do Brasil, é devido aos 

fatores climáticos presentes na região, com elevados níveis de insolação e temperatura, baixa 

precipitação em quase todos os meses do ano, bem como o uso de alta tecnologia na produção 

como por exemplo, variedades geneticamente melhoradas (MAIA; LIMA & LIMA, 2013).  
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No entanto, a cultura do meloeiro é acometida por diversos problemas fitossanitários 

em suas etapas de desenvolvimento, com relevância para os insetos-pragas, uma vez que, 

podem ocasionar danos diretos e indiretos à cultura. Destacam-se como principais agentes 

prejudiciais à essa cucurbitácea, gerando entraves para a produção na região do Rio Grande do 

Norte e Ceará, a mosca-minadora Liriomyza spp. (Diptera: Agromyzidae) e a mosca-branca 

Bemisia tabaci (Gennadius) Biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidade) (ARAUJO et al., 2007; 

GUIMARÃES et al., 2008; LIMA et al., 2012). Segundo LIMA et al. (2012), o método mais 

utilizado para o controle desses organismos continua sendo o químico. Apesar da sua 

considerável eficiência no setor produtivo, o uso incorreto e abusivo de inseticidas proporciona 

irrecuperáveis problemas ambientais, mostrando cada vez mais a importância de métodos 

alternativos ao químico no controle de insetos-pragas, como por exemplo, controle biológico 

que tem se tornado propício em programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP) (CHAGAS 

et al., 2016). 

2.2. CONTROLE BIOLÓGICO 

Segundo PARRA et al. (2002) o controle biológico é um dos fundamentos que regem 

os programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP), que tem por objetivo a utilização de forma 

harmoniosa métodos de controle de forma isolada ou consorciada, na redução dos danos dos 

insetos e outros indivíduos considerados pragas, diminuindo os custos e impactos dos produtos 

químicos normalmente usados para seu controle. O autor relata ainda, ser possível o controle 

definitivo de uma praga exótica, com a introdução de inimigos naturais, podendo ainda, 

anualmente ser reproduzidos e liberados em campo organismos biológicos endógenos no 

combate às pragas.  

Há relatos que, desde o século III a.C., chineses utilizavam formigas predadoras no 

controle de pragas em citros. Agricultores da Arábia Medieval transferiam grupos de formigas 

predadoras para a redução de formigas cortadeiras em palmeiras, mostrando assim que o 

controle biológico de insetos é uma técnica muito antiga (CARVALHO, 2006). 

Um método que é bastante utilizado na agricultura convencional e em sistemas 

agroecológicos, é o emprego de inimigos naturais no controle de insetos-pragas das lavouras 

comerciais, substituindo progressivamente as aplicações de inseticidas sintéticos pelo controle 

biológico (OLIVEIRA et al., 2006).  

O controle biológico pode ser realizado por introdução, conservação ou multiplicação, 

dependendo do tipo utilizado, sendo eles: controle biológico clássico, um método que visa o 

controle de pragas que não são nativas de uma determinada região, para isso são realizadas 
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liberações com baixa densidade de insetos que foram importados e multiplicados, por uma ou 

mais vezes em uma mesma área; o controle biológico natural, baseia-se nos grupos de inimigos 

que naturalmente estão presentes em uma região, devendo ser preservados por um manejo 

ambiental que favoreça seu desenvolvimento para, consequentemente, regular as populações de 

insetos-praga; e controle biológico aplicado, que tem como objetivo a rápida redução 

populacional de uma praga, mantendo-a no seu nível de equilíbrio, e para isso procede-se 

liberações inundativas de predadores ou parasitoides, após sua multiplicação e criação massal 

em laboratório (PARRA et al., 2002). 

No Brasil diversas empresas especializadas em criação e multiplicação de inimigos 

naturais para utilização em campo estão surgindo, a fins de disponibilizar para os produtores 

agentes biológicos capazes de atuar sobre diversos insetos-praga, elevando as expectativas 

acerca do uso desses agentes biológicos (GOULART, 2007). 

Leite (2014) ainda enfatizou que, embora a quantidade de agentes do controle biológico 

sofra naturalmente uma redução pela utilização de agrotóxicos, novas espécies de neurópteros 

predadores estão sendo descritos em culturas expressivas, como o meloeiro. 

Em 2003, descrita pelo pesquisador Sérgio Freitas, a espécie Chrysoperla genanigra 

Freitas (Neuroptera: Chrysopidae) foi identificada e descrita como nova espécie após coletas 

em plantações de meloeiro no Estado do Rio Grande do Norte. Portanto, é de suma importância 

estudos referentes ao levantamento populacional dessas espécies em áreas de produção 

agrícolas, bem como ensaios biológicos e comportamentais, de forma a promover melhores 

condições de atuação desses organismos em campo. 

2.2.1. A ordem Neuroptera 

Vestígios de fósseis de insetos da ordem Neuroptera foram observados ainda no período 

da Era Paleozoica, cerca de 270 milhões de anos atrás, sendo considerada uma das mais antigas 

(GRIMALDI & ENGEL, 2005). A ordem Neuroptera era constituída pelas subordens 

Planipennia e Megaloptera. Entretanto, em uma nova classificação, a Megaloptera mudou para 

o status de ordem, enquanto a Neuroptera passou a ser representada atualmente pelos 

integrantes da Planipennia, possuindo cerca de 3.500 espécies conhecidas (FREITAS & 

PENNY, 2012). 

A grade maioria dos neurópteros são terrestres, porém alguns são anfíbióticos (inseto 

cuja fase imatura é aquática e a fase adulta é terrestre), são holometábolos, sendo a fase larval 

predadora de outros insetos. Exemplares adultos dessa ordem apresentam variações na 

fisionomia da cabeça, aparelho bucal do tipo mastigador; olhos compostos na lateral da cabeça; 
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possuindo ou não ocelos; antenas parcialmente alongadas, podendo ser dos tipos setáceas, 

filiformes, clavadas ou moniliformes; o tórax é dividido em duas regiões bem desenvolvidas, 

com semblante primitivo; possuem uma característica variada nas nervações nos dois pares de 

asas membranosas; o abdome é cilíndrico e alongado, formado por dez segmentos, onde nas 

fêmeas encontra-se um par de gonapófises, originando um ovipositor (GALLO et al., 2002). 

Dentre as famílias da ordem Neuroptera, destaca-se a Chrysopidae, que segundo Brooks 

& Barnard (1990), é constituída por aproximadamente 1.200 espécies reconhecidas de 

crisopídeos, disposta em 75 gêneros e 11 subgêneros referente a três subfamília: Apochrysinae, 

Nothochrysinae e Chrysopinae. Segundo os mesmos autores, a subfamília Chrysopinae se 

evidencia pelo elevado número de espécies distribuídas em quatro tribos, sendo elas: 

Chrysopini, Leucochrysini, Ankylopterigini e Belopterigini. Os autores salientam ainda que as 

duas primeiras tribos possuem espécies com potencialidade de serem usados em programas de 

controle biológico, Leucochrysini com sete gêneros e a Chrysopini com trinta gêneros e sete 

subgêneros.  

Com mais de 300 espécies relatadas e aproximadamente 20 gêneros, a Região 

Neotropical é uma das mais abundante em fauna de Chrysopidae (BROOKS & BARNARD, 

1990). 

Segundo Freitas e Penny (2001) um abundante complexo de espécies de crisopídeos 

estão presentes nos diferentes tipos de estruturas de vegetação cultivadas no Brasil, desde 

culturas gramíneas (milho, trigo, cevada, aveia), videiras, culturas arbóreas (cacau, café) até em 

cultivos para a extração de produtos florestais (cupuaçu e borracha), além de diversas espécies 

presentes em ecossistemas naturais que eventualmente adentrará nos campos agrícolas. Dentre 

essas diversas culturas, a presença dos crisopídeos também foram relatadas e associadas com a 

cultura do melão (BEZERRA et al., 2010). 

Nos agroecossistemas brasileiros, cerca de 82 espécies da família Chrysopidae são 

descritas e distribuídas em sete gêneros, dispostas nas tribos Belonopterygini Navás, Chrysopini 

Schneider e Leucorchrysini Adams, tendo Chrysopini como a mais numerosa na fauna 

brasileira, englobando o gênero Chrysoperla (FREITAS, 2007). 

De acordo com Freitas (2002), utiliza-se a morfologia externa do inseto para a 

identificação à nível de espécies, porém para a definição do gênero, o principal aspecto a ser 

considerado é a genitália dos machos. 
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2.2.1.1. Chrysoperla genanigra Freitas 

Freitas & Morales (2009) relatam que o gênero Chrysoperla é considerada uma das mais 

relevantes, especialmente pelo fato de que, quatro das 36 espécies já relatadas, estão presentes 

no Brasil, sendo elas: Chrysoperla externa (Hagen, 1861), C. defreitasi (Brooks, 1994), C. 

raimundoi (Freitas & Penny, 2001) e C. genanigra (Freitas, 2003). 

A espécie C. genanigra, apesar de possuir características muito semelhantes às outras 

espécies encontradas no país, possui a coloração negra da gena, lateral da maxila e margem 

lateral do clípeo, o que a difere das demais (FREITAS, 2003). 

O desenvolvimento dos crisopídeos se dá por metamorfose completa (ovo, larva, pupa 

e adulto), ou seja, a fase imatura e os adultos se diferem em hábito e aparência 

(holometabólicos), concedendo a esses indivíduos vantagem evolutiva, pois podem aproveitar-

se de diferentes nichos ecológicos (FREITAS, 2002).  

Os ovos dos crisopídeos são esféricos, com comprimento que pode variar de 0,7 a 2,3 

mm, suspensos por um pedicelo localizado em sua extremidade, atingindo de 2 a 26 mm de 

comprimento. A característica de ovos pedicelados é uma particularidade de crisopídeos, com 

exceção de Anamolochrysa. Após serem depositados, os ovos possuem a coloração amarelado 

ou verde-azulado e que, ao passo que o embrião se desenvolve, torna-se escuro (FREITAS, 

2002). A principal função do pedicelo é a proteção dos ovos contra o ataque das próprias larvas 

(canibalismo), e da atuação de predadores sobre os ovos (SMITH, 1922).  

Após a eclosão do ovo, origina-se uma larva que passará por três instares, sendo o 

estágio predador de outros insetos. Segundo Biagioni & Freitas (2001), é no terceiro instar em 

que o predador está mais ativo e se alimenta de uma quantidade maior de presas. 

As larvas possuem corpo fusiforme e formato campodeiforme, com presença de diversas 

cerdas pelo corpo, contêm ainda tubérculos no abdome e tórax, além de contarem com pernas 

ambulatórias bem desenvolvidas (FREITAS, 2002). 

O aparelho bucal das larvas dos crisopídeos é composto por maxilas e mandíbulas bem 

desenvolvidas designando um sugador mandibular, que uma vez inserido na presa libera uma 

toxina que é injetada no interior do seu corpo provocando uma digestão extra oral, sendo o 

conteúdo corporal da presa succionado, assemelhando-se a uma bomba muscular (PARRA, 

1991). 

De acordo com Parra (1991), o tempo de desenvolvimento, peso, taxa de crescimento, 

longevidade e fecundidade, serão influenciados pela qualidade e quantidade de seu alimento 

nessa fase. 
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A fase de pré-pupa ocorre logo após o completo desenvolvimento da larva, onde a 

mesma suspende sua alimentação e refugia-se para a confecção do casulo que, por sua vez, é 

resultante da solidificação de uma secreção produzida pelos tubos de Malpighi e excretada pelo 

ducto anal, originando fios de seda branca que compõe a estrutura do casulo (SMITH, 1922). 

O período que compõe essa fase vai da formação do casulo até a última muda da exúvia, sendo 

essa realizada no interior do casulo, podendo ainda ser observado o início da fase de pupa 

devido a presença de um disco escuro no ápice do casulo, caracterizando a liberação do 

mecônio, que é a última ecdise larval (SILVA, 1999). 

Segundo Albuquerque et al. (1994), algumas espécies de crisopídeos podem entrar em 

um estágio de diapausa no período de pré-pupa influenciado pela temperatura e fotoperíodo. 

Seguindo essa ideia, Abid et al. (1978) afirmaram que nas formas hibernantes, a diapausa chega 

a durar cerca de 4 a 8 meses; Ribeiro (1991), complementou afirmando que nas formas não 

hibernantes, o estágio de pré-pupa dos crisopídeos pode durar cerca de 5 a 15 dias, emergindo 

um adulto, geralmente após 12-20 dias passado o período de pré-pupa.  

Ao fim do período pupal, a pupa móvel ou adulto farato utiliza as mandíbulas para fazer 

uma abertura circular e romper o casulo, uma vez livre, o inseto se desloca e fixa-se em uma 

superfície onde passará pela última ecdise, originando o adulto (PRINCIPI & CANARD, 1984).   

Os adultos de crisopídeos em geral possuem a coloração verde, corpo frágil, com 

comprimento de 10 a 15 mm, asas transparentes do tipo membranosas com ou sem manchas 

escuras, longas antenas filiformes, aparelho bucal mastigador, pernas ambulatórias e grandes 

olhos compostos e iridescentes (GALLO et al., 2002).  

Segundo Gallo et al. (2002) os adultos podem ser vistos durante a noite voando ou 

pousados próximos a pontos luminosos, já durante o dia, podem ser observados na parte abaxial 

das folhas, onde além do pecíolo e limbo, as fêmeas costumam fazer as posturas dos ovos após 

serem fecundadas.   

2.3. A SELETIVIDADE E OS INIMIGOS NATURAIS 

Os inseticidas quando usados de forma adequada e consciente, torna-se uma prática 

eficiente na supressão de pragas por um determinado período, além de ser um procedimento 

que causa menos danos ao meio ambiente e a seus organismos presentes. Por outro lado, seu 

uso inadequado provoca imprevisíveis danos a diversos tipos de animais, dentre eles os insetos, 

e em especial os que são agentes do controle biológico (GALLO et al., 2002). 

A partir da década de 40 os estudos sobre os inimigos naturais diminuíram bastante 

devido aos resultados obtidos pelos inseticidas sintéticos na supressão de insetos-pragas, 



20 
 

dividindo opiniões entre os entomologistas, alguns a favor do uso dos produtos químicos e 

outros defensores do controle biológico; essa divergência regrediu na década seguinte devido 

às consequências causadas pelo uso negligente de produtos químicos, ao passo que aumentava 

o uso de inimigos naturais como agente do controle biológico no meio agrícola, no entanto, os 

primeiros programas de MIP só se estabeleceram na década de 70 visando o potencial máximo 

dos inseticidas com o mínimo de dano aos agentes benéficos (FOERSTER, 2002). 

A seletividade é descrita como sendo a capacidade de um defensivo fitossanitário 

controlar uma determinada praga, causando o mínimo de impactos possível sobre o ambiente, 

já no que se refere ao MIP, ela é definida como sendo a especialidade de um produto em 

controlar a praga alvo nas mesmas circunstâncias em que possuem baixo efeito sobre os 

inimigos naturais (GAZZONI, 1994).  

Foerster (2002) mencionou que a seletividade é dividida em dois tipos, a seletividade 

fisiológica e a seletividade ecológica. A fisiológica é quando um determinado inseticida age de 

forma mais efetiva sobre a praga quando comparado ao inimigo natural, após os dois serem 

expostos de forma direta ao inseticida ou aos seus resíduos. Já a seletividade ecológica leva em 

conta aspectos biológicos e comportamentais dos inimigos naturais (movimentação, 

alimentação, acasalamento, reprodução e ciclo de vida), ao passo que controla os insetos-praga, 

ocasionado uma forma menos expositiva aos agentes biológicos no tempo e no espaço. 

Visando a preservação dos inimigos naturais nos campos de produção agrícola, trona-

se imprescindível e viável à administração de inseticidas seletivos (CARVALHO et al., 2002). 

Frente a isso, a realização de testes de seletividade tornou-se necessária e obrigatória em alguns 

países (HASSAN, 1997). 

Foi então que a International Organization for Biological and Integrated Control of 

Noxious Animals and Plants (IOBC) e a West Paleartic Regional Section (WPRS) 

desenvolveram, na década de 70, o Work Group Pesticides and Benefical Organisms visando a 

padronização dos testes de seletividade de produtos fitossanitários sobre os inimigos naturais, 

seja em condições laboratoriais, semi-campo ou campo (HASSAN, 1994). Essas organizações 

têm por finalidade proporcionar a troca de informações acerca dos resultados entre os 

pesquisadores no mundo, evitando custos desnecessários por repetições de testes, além de 

padronizar internacionalmente as técnicas utilizadas nos bioensaios. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. OBTENÇÃO DOS INSETOS 

O bioensaio ocorreu no Laboratório de Seletividade com Produtos Químicos (LSPQ), 

pertencente ao Setor de Fitossanidade, localizado no Departamento de Ciências Agronômicas 

e Florestais da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Campus Mossoró/RN. 

Utilizou-se como suporte para a metodologia do ensaio, o padrão proposto pela 

“International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and 

Plants” (IOBC) (HASSAN et al., 1985; IOBC/WPRS, 1992; HASSAN et al., 1991 e 1994; 

HASSAN E DEGRANDE, 1996). 

Os adultos de crisopídeos foram capturados em áreas produtoras de melão do município 

de Mossoró/ RN, utilizando como auxílio redes entomológicas, onde os mesmos permaneceram 

acondicionados em gaiolas de Policloreto de Vinila (PVC) até serem encaminhados ao 

laboratório para posterior identificação das espécies e início da criação em laboratório. 

3.2. CRIAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE Chrysoperla genanigra Freitas 

No laboratório, procedeu-se a identificação dos insetos segundo Freitas & Morales 

(2009), utilizando como referência a coloração negra da “gena”, perímetro lateral do clípeo e 

lateral da maxila. Em seguida realizou-se a acomodação dos indivíduos em gaiolas de PVC 

cilíndricas com 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura, revestindo internamente a parede da gaiola 

com um papel camurça de coloração vermelho, servindo de substrato para oviposição, assim 

como indicado por Amaral (2011). 

As condições laboratoriais utilizada para a criação de manutenção e para a condução do 

experimento foram as mesmas utilizadas e indicadas por Bezerra (2010), com temperatura de 

25 ± 2 °C, umidade relativa do ar de 70% ± 10% e 12 horas de fotofase. 

A dieta dos adultos era composta por uma mistura de (1:1) de lêvedo de cerveja + mel, 

disponibilizada em fitas plásticas com dimensões de 5,0 cm de comprimento e 1,0 cm de 

largura, fixadas internamente nas gaiolas (BIAGIONI & FREITAS, 2001). Em cada gaiola de 

criação, era fornecido água destilada por meio de eppendorf com volume para 1,0 mL, contendo 

em sua extremidade um chumaço de algodão saturado, diariamente umedecido.   

Na frequência de três vezes por semana, os adultos eram transferidos para novas gaiolas, 

o papel camurça e os ovos removidos, sendo esses últimos recolhidos com o auxílio de tesoura 

de ponta fina. Para facilitar a manipulação e evitar o canibalismo entre as larvas, os ovos 
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retirados do papel camurça precisavam ser individualizados em tubos de ensaio (2,0 cm de 

diâmetro e 8,0 cm de altura), onde permaneceram até a emergência dos adultos. 

Após a eclosão, as larvas foram alimentadas ad libitum com ovos de Anagasta 

kuehniella (Zeller, 1879) (Lepidoptera: Pyralidae), até atingirem a fase de pupa, permanecendo 

nos tubos de ensaio até a emergência dos adultos. Os ovos de A. kuehniella foram oriundos da 

biofábrica IBI Agentes Biológicos LTDA®, localizada na cidade de Araras, estado de São 

Paulo.  

No estágio final do período larval, um casulo era formado, onde o desenvolvimento 

continuava até a emergência do adulto. Os adultos emergidos eram posteriormente transferidos 

para gaiolas de PVC pertencente à criação de manutenção para fins de acasalamento, 

continuidade do ciclo e manutenção da criação massal.  

3.3. PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS AVALIADOS 

Para o início dos testes de seletividade, inseticidas recomendados para o controle de 

pragas que acometem a cultura do meloeiro foram selecionados. Optou-se por inseticidas 

comerciais mais aplicados em áreas produtoras de melão na região do município de Mossoró, 

empregando a maior dosagem recomendada pelo fabricante de cada produto nas áreas de 

produção de melão. 

Na Tabela 1, encontram-se os nomes comerciais dos produtos fitossanitários 

empregados, seus ingredientes ativos, doses utilizadas e o grupo químico a que pertencem. Cada 

tratamento foi representado por um produto diferente, sendo o tratamento controle constituído 

por água destilada. 

Tabela 1 - Nome comercial, ingrediente ativo, dose e grupo químico dos inseticidas utilizados 

comercialmente na cultura do meloeiro, avaliados quanto a sua seletividade sobre larvas de 1º 

instar de C. genanigra, in vitro. 

Nome comercial® Ingrediente ativo 
Dose (g i.a./ L de 

água) 
Grupo químico 

Azact CE Azadiractina 0,024 Tetranortriterpenoide 

Batent Abamectina 0,018 Avermectina 

Benevia Cyantraniliprole 0,1 Antranilamida 

Calypso Tiacloprido 0,3202 Neonicotinoide 

Chess 500 WG Pimetrozina 0,25 Piridina de Azometina 

Evidence 700 WG Imidacloprido 0,7 Neonicotinoide 

Rimon 100 EC Novaluron 0,05 Benzoilureia 
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3.4. BIOENSAIO COM LARVAS DE 1º INSTAR DE C. genanigra  

O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado com oito 

tratamentos, dez repetições e três larvas de primeiro instar do predador Chrysoperla genanigra 

Freitas, por repetição com até 24 horas de vida. As larvas foram contaminadas com sete 

agrotóxicos comercialmente aplicados na cultura do melão para o controle de insetos pragas, 

descritos anteriormente (subitem 3.3), e empregando-se água destilada como testemunha. 

Com a assistência de pulverizadores pressurizados manualmente com capacidade para 

500 mL de calda, vazão de 0,58 mL/s e índice de aplicação média de 1,5 ± 0,5 mL de calda 

química/cm², os produtos químicos e a testemunha (água destilada), foram pulverizados no 

interior de placas de Petri com diâmetro de 10 cm, posteriormente mantidas por 30 minutos em 

condições ambientais para secarem. Após a secagem das placas, uma larva de primeiro instar 

foi transferida para cada placa, vedada em seguida com papel filme, onde permaneceram em 

laboratório sob condições controladas de 25 ± 2 ºC, UR 70 ± 10 % e fotoperíodo de 12 h. 

 Após a pulverização, avaliações foram realizadas na frequência de 1h, 3h, 6h, 9h, 12h 

e 24h, considerando como morto aqueles que não respondiam a estímulos ao toque de um pincel 

de ponta fina, a partir daí, sucedeu-se apenas uma avaliação diária até a emergência de adultos, 

os quais eram isolados em no mínimo cinco e no máximo 15 casais por tratamento, mantendo-

os em gaiolas de PVC cilíndricas com 20 cm de altura e 15 cm de diâmetro semelhantes às da 

criação. 

A cada dois dias os adultos foram transferidos para novas gaiolas com alimento e água, 

retirando o papel camurça da gaiola, onde eram coletados e contados os ovos de cada casal, 

separando-se uma amostra de 100 ovos por tratamento a fim de se avaliar a viabilidade.  

Para a análise de viabilidade, individualizou-se os ovos em placas de microtitulação do 

tipo “Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay” (ELISA), revestidas com filme de PVC 

laminado e mantidas nas mesmas condições citadas anteriormente por quatro a cinco dias, 

tempo referente a média de duração da fase de ovo, avaliando-os diariamente até a eclosão, e 

em seguida descartados. 

Os parâmetros biológicos avaliados foram: mortalidade (%), duração de cada fase de 

desenvolvimento (dias), razão sexual, fecundidade (Nº de ovos/fêmea) e viabilidade dos ovos 

oriundos de adultos obtidos no bioensaio. 

3.5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

Os dados foram expressos em valores de média ± erro padrão através do programa 

estatístico SAS versão 8.0. Após análise dos pressupostos paramétricos, diferenças estatísticas 
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entre os grupos foram obtidas, quando paramétricos, por Análise de variância (One-Way 

ANOVA) seguida por Tukey e quando rompido distribuição gaussiana por Kruskal-Wallis. 

Dados percentuais sofreram transformação arco seno √x.  Valores de p<0,05 foram 

considerados significativos. Para o cálculo da razão sexual, utilizou-se a fórmula de razão 

sexual (Razão sexual = nº Fêmeas / nº Fêmeas + nº Machos) sugerida por Silveira Neto et al. 

(1976).  

Os dados de mortalidade (%) dos tratamentos e da testemunha foram corrigidos e 

utilizados para o cálculo da eficiência dos inseticidas por meio da fórmula de Abbott 

(ABBOTT, 1925): 

Ma = (Mt - Mc) / (100 - Mc) x 100, onde: 

Ma = mortalidade corrigida em função do tratamento testemunha; 

Mt = mortalidade observada no tratamento com o inseticida; 

Mc = mortalidade observada no tratamento testemunha. 

3.6. CATEGORIZAÇÃO DOS PRODUTOS AVALIADOS 

Após as análises dos produtos quanto a sua toxicidade, os mesmos foram agrupados em 

classes toxicológicas de acordo com os efeitos da mortalidade do inimigo natural (Tabela 2). O 

cálculo do efeito total foi de acordo com a fórmula de Overmeer e Van Zon (1988) e proposta 

por Vogt (1992): 

E = 100% - (100% - MC%) x R1 x R2, onde: 

E = efeito total (%);  

MC% = mortalidade corrigida em função do tratamento testemunha (Abbott, 1925);  

R1 = razão entre a média diária de ovos ovipositados por fêmea tratada e não tratada;  

R2 = razão entre a média de ovos férteis e ovipositados por fêmea tratada e não tratada. 

Tabela 2 - Classe e grau de toxicidade de produtos fitossanitários para larvas de 1º instar de C. 

genanigra, em função do efeito total (E), in vitro. 

Classe * Grau de toxicidade E (%) 

1 Inócuo < 30 

2 Levemente nocivo 30 a 79 

3 Moderadamente nocivo 80 a 99 

4 Nocivo > 99 

  *Classe de toxicidade, segundo Hassan e Degrande (1996). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante as primeiras seis avaliações (até 24 horas após a contaminação), nenhum dos 

produtos avaliados ocasionaram a mortalidade larval, por esse motivo, as tabelas não 

demonstram resultados referentes a essas avaliações. Entretanto, pôde-se observar a diminuição 

da locomoção e da alimentação em alguns tratamentos. 

Ao fim do bioensaio, elaborado sobre larvas de primeiro instar do predador Chrysoperla 

genanigra, pôde-se observar que alguns dos tratamentos diferiram estatisticamente para a 

duração dessa fase de desenvolvimento, com variação média de 2,77 a 5,37 dias (Tabela 3).  

Para o primeiro instar larval de C. genanigra, a abamectina, cyantraniliprole, 

tiacloprido, pimetrozina e imidacloprido foram estatisticamente semelhantes à testemunha. Os 

produtos azadiractina e novaluron, foram semelhantes estatisticamente à abamectina e entre si, 

diferindo da testemunha. Novaluron e Azadiractina foram os inseticidas que ocasionaram as 

maiores médias de duração do primeiro instar, retardando o desenvolvimento larval do 

predador, com durações médias de 5,37 e 5,33 dias, respectivamente (Tabela 3). Ambos os 

inseticidas atuam interferindo na ecdise dos insetos durante o processo de muda, seja intervindo 

na síntese e metabolismo do hormônio ecdisônio, no caso da azadiractina, ou interferindo no 

metabolismo de ecdisteróides inibindo a formação do exoesqueleto quitinoso, no caso de 

novaluron (MARTINEZ, 2008; SILVA et al., 2011; MATIAS, 2018). 

Larvas de primeiro instar de C. genanigra quando expostas a resíduos secos dos 

inseticidas, apresentaram alta mortalidade na maioria dos tratamentos, com Novaluron sendo o 

mais prejudicial entre os produtos avaliados, provocando mortalidade de 100%, seguido do 

cyantraniliprole, abamectina, azadiractina, imidacloprido, pimetrozina e tiacloprido, com 

76,67%, 66,67%, 56,67%, 36,67%, 23,33%, 13,33%, respectivamente (Tabela 3). 

Novaluron além de ter demonstrado a maior média de duração na fase contaminada, foi 

o mais tóxico dentre os produtos avaliados, não permitindo o desenvolvimento das fases 

subsequentes, principalmente por se tratar de um larvicida fisiológico do grupo químico das 

benzoilureias que atua dificultando a ecdise entre os instares larvais. As larvas contaminadas 

com esse produto não resistiram a troca de tegumento e morreram durante a passagem de instar, 

podendo-se observar partes da exúvia presas no final do abdome.  

Amarasekare & Shearer (2013) testaram o efeito deletério de Rimon® 0.83 EC, que 

possui novalurom como ingrediente ativo, sobre o segundo instar larval de duas espécies de 

crisopídeos, Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) e Chrysoperla johnsoni (Henry, Wells & 

Pupedis, 1993) (Neuroptera: Chrysopidae) em laboratório, obtendo resultados semelhantes a 



17 
 

este trabalho, onde o produto não permitiu a continuidade do desenvolvimento do inseto a partir 

do instar contaminado, provocando a mortalidade total dos indivíduos. 

COSTA (2016) testou a seletividade de Azamax®, que tem como ingrediente ativo a 

azadiractina, sobre ovos, larva de segundo e terceiro instar do predador Leucochrysa sp. 

(Neuroptera: Chrysopidae), e relatou resultados que diferiram dos obtidos no presente estudo. 

O autor obteve uma duração média 6,10 dias, sendo mais elevada para o primeiro instar larval, 

além de ser semelhante a testemunha para todas as fases avaliadas. É provável que esses 

resultados se devam ao fato da utilização de espécies distintas nos bioensaios. 

Cyantraniliprole foi o tratamento que obteve a menor média de duração no primeiro 

instar larval, onde hipoteticamente o inseto pode ter adiantado o seu desenvolvimento 

acelerando o seu metabolismo. Uma suposição seria a utilização de estratégia de escape para 

sua sobrevivência, objetivando se desprender da exúvia contaminada e garantir sua 

manutenção, como já relatado por Introna et al. (2001). O inseticida ocasionou ainda alta 

mortalidade do predador em relação à testemunha.  

Na duração do segundo instar, fase subsequente a contaminada, apenas abamectina 

diferiu estatisticamente do tratamento controle (Tabela 3). Entretanto, azadiractina provocou a 

maior mortalidade nesse estágio, diferindo de todos os tratamentos incluindo a testemunha, 

podendo ser explicado pela ação do produto. A azadiractina afeta diretamente a função 

neuroendócrina e endócrina, consequentemente, o hormônio juvenil e a biossíntese do 

hormônio da ecdise, causando variações no desenvolvimento pós embrionário e no ciclo 

reprodutivo do inseto (MALCZEWSKA; GELMAN & CYMBOROWSKI, 1988; REMBOLD, 

1989; MEURANT; SERNIA & REMBOLD, 1994; SAYAH, 2002). 

Resultados encontrados por Cordeiro et al. (2010) mostram que quando larvas de 

Ceraeochrysa cubana (Hagen, 1981) (Neuroptera: Chrysopidae) foram expostas a resíduos 

secos de azadiractina, foi observado 100% de mortalidade após 500 horas de sua exposição ao 

produto, assemelhando-se aos resultados expostos nesse trabalho, onde o produto ocasionou a 

mortalidade de todas as larvas. Diferentemente desses resultados, Rugno (2013) notou que o 

produto Azamax®, pertencente ao grupo químico dos Tetranortriterpernoides, não afetou a 

sobrevivência das larvas de C. cubana, sendo estatisticamente semelhante à testemunha. Essa 

diferença pode ter ocorrido devido às diversas formas de reação do corpo do inseto na tentativa 

de se livrar das moléculas do produto, sobretudo por espécies diferentes. Tavares (2013) alegou 

que a suscetibilidade da fase larval de crisopídeos a diferentes compostos fitossanitários varia 

em função da espécie e do grupo químico do produto. 
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Tabela 3 - Duração (média ± erro padrão) (dias) das fases de larvas de primeiro, segundo e terceiro instares, pupa, adulto (fêmeas e machos) e razão 

sexual de C. genanigra, quando larvas de primeiro instar foram contaminadas. 

1Os valores seguidos da mesma letra nas colunas não diferem pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis ao nível de significância de 0,05 (p<0,05); 

²Mortalidade do instar avaliado, em porcentagem; 
3Duração média da fase de desenvolvimento, em dias; 

*Teste estatístico não realizado em virtude da indisponibilidade de dados.  

 

 

Tratamentos 

1º Instar¹ 2º Instar¹ 3º Instar¹ Pupa¹ 
Adulto 

Farato  
Adultos 

*Razão 

Sexual 
M² D³ M²   D³ M² D³ M² D³ M² *Fêmea *Macho 

Água destilada 6,67 4,03± 0,14 BC 3,33 3,62 ± 0,13 BC 0,00 5,55 ± 0,54 C 6,67 8,43 ± 0,14 A 3,33 38,75 ± 10,98  32,09 ± 10,25 0,5 

Azadiractina 56,67 5,33 ± 0,43 A 33,33 4,11 ± 0,86 AB 10,00 - - - - - - - 

Abamectina 66,67 4,17 ± 0,34 AB 3,33 4,61 ± 0,51 A 23,33 6,88 ± 1,29 C 6,67 - - - - - 

Cyantraniliprole 76,67 2,77 ± 0,26 C 3,33 3,42 ± 0,42 C 20,00 - - - - - - - 

Tiacloprido 13,33 3,6 ± 0,16 BC 13,33 3,89 ± 0,43 B 43,33 14,7 ± 0,85 AB 16,67 4,64 ± 0,82 B 6,67 1,00 1,00 0,5 

Pimetrozina 23,33 3,6 ± 0,17 BC 3,33 3,62 ± 0,23 BC 46,67 12,37 ± 1,26 B 6,67 7,33 ± 1,31 A 16,67 11,00 - 1,0 

Imidacloprido 43,33 3,4 ± 0,44 BC 13,33 4,25 ± 0,44 AB 20,00 13,19 ± 1,28 B 10,00 8,75 ± 0,66 A 13,33 - - - 

Novaluron 100 5,37 ± 0,24 A - - - - - - - - - - 
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Observou-se uma diminuição progressiva da mobilidade e consumo de alimento pelas 

larvas, principalmente as de terceiro instar, pelo grande efeito residual proporcionado pelo 

Cyantraniliprole. Por consequência, insetos pertencentes ao último instar larval não obtiveram 

reservas energéticas suficiente para a formação do pupário e desenvolvimento do adulto, não 

havendo sobrevivência de modo a contabilizar a duração desse instar, sendo esse produto 

classificado como nocivo (classe 4) (Tabela 4). Cyantraniliprole pertence ao grupo químico 

antranilamida que são moduladores de receptores de rianodina que regulam a liberação dos íons 

Ca+ no axônio. Devido ao seu modo de ação a rianodina liga-se de forma permanente aos canais 

de cálcio das fibras musculares deixando-os abertos, ocasionando a contração dos músculos 

esqueléticos e paralisia muscular (MATIAS, 2018). Após o contato com essa substância, o 

inseto cessa gradativamente a alimentação e os seus movimentos, provavelmente o que ocorreu 

no presente estudo.  

Ao contrário do que ocorreu no estágio anterior, no terceiro instar larval a abamectina 

mostrou-se estatisticamente semelhante ao controle, apresentando a menor durações em relação 

aos demais tratamentos, que diferiram estatisticamente da testemunha (Tabela 3). Pôde-se 

observar uma mortalidade elevada no estágio larval de abamectina e Azadiractina, não 

permitindo a obtenção de adultos para esses tratamentos, sendo classificados como nocivo 

(Classe 4) (Tabela 4). Utilizando abamectina para avaliar sua seletividade sobre pupas e adultos 

do predador C. externa, Godoy et al. (2004b) categorizaram o produto como inócuo (Classe 1) 

para pupas e levemente nocivo (Classe 2) quando aplicado sobre adultos.  

Da mesma forma, Godoy et al. (2004a) testando abamectina sobre larvas de primeiro 

instar de C. externa, obtiveram a classificação de levemente nocivo (Classe 2), ambos 

divergindo dos resultados observados nesse estudo. Algumas explicações para essas 

divergências podem estar relacionadas às diferenças da ação do produto associado às distintas 

fases de desenvolvimento do inseto em que os produtos foram aplicados, além das diferentes 

doses e espécies analisadas, bem como, aos modos de contaminações utilizados sobre os 

predadores. 

Na fase de pupa restaram apenas quatro tratamentos, com a média de duração pupal 

apresentado pelo inseticida tiacloprido diferindo estatisticamente da testemunha, e divergindo 

dos outros agrotóxicos, que tiveram à duração estatisticamente semelhante ao controle, com 

médias entre 7,33 a 8,75 dias (Tabela 3). Nesse estágio de desenvolvimento tiacloprido teve a 

menor taxa de duração, em contraposição à imidacloprido, que apresentou a maior dentre os 

produtos utilizados. Apesar de pertencerem ao mesmo grupo químico (neonicotinoides), esses 
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inseticidas foram responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade pupal, com 5 e 3 pupas 

mortas, respectivamente (Tabela 4).  

Além do controle, apenas tiacloprido e pimetrozina, com médias de duração de 1 e 11 

dias, respectivamente, conseguiram alcançar a fase adulta, diferindo estatisticamente da 

testemunha (Tabela 3). Apesar conseguirem chegar à fase adulta, não foi possível a formação 

mínima de casais preconizada pela IOBC, que são no mínimo de cinco a 15 casais por 

tratamento.  

Apesar de tiacloprido e pimetrozina permitirem a realização do cálculo da razão sexual, 

com média de 0,5 e 1,0, respectivamente, biologicamente não se pode basear nesses resultados 

como absolutos para representação avaliativa desse parâmetro, pois em tiacloprido permitiu a 

emergência de apenas um macho e uma fêmea, já pimetrozina apenas um adulto (macho) 

emergiu. São sugeridos que novos experimentos sejam realizados, visando especificamente à 

análise da razão sexual após contaminação dos diferentes estágios de desenvolvimento desse 

predador, permitindo maior confiabilidade para os resultados. Os dois produtos assim como 

imidacloprido, foram classificados em função de sua toxicidade de acordo com a IOBC como 

nocivos (Classe 4), quando as larvas de primeiro instar foram expostas a esse produto.  

Godoy et al. (2004a) avaliando a seletividade de produtos químicos sobre larvas de 

primeiro instar de C. externa, verificaram que o produto lufenuron do grupo químico 

benzoilureia, não permitiu a sobrevivência das larvas, impedindo as mesmas de atingirem o 

segundo instar, classificando o produto na classe toxicológica 4 (nocivo), observaram ainda que 

tiacloprido obteve a menor média de mortalidade, corroborando com os efeitos encontrados 

nesse estudo. 

Testando a toxicidade de inseticidas utilizados em meloeiros sobre larvas de primeiro 

instar de C. genanigra Silva et al. (2017) observaram que clorantraniliprole grupo químico das 

antranilamidas, foi o único tratamento que proporcionou o número mínimo de casais 

recomendados pelo IOBC para avaliação de efeitos subletais, de pré-oviposição e viabilidade 

de ovos, sendo este classificado como inócuo (Classe 1). Do mesmo modo, Leite (2014) 

avaliando a seletividade de inseticidas sobre ovos de C. genanigra classificou clorantraniliprole 

como inócuo (Classe 1), divergindo dos resultados encontrados nessa pesquisa, possivelmente 

por utilizarem ingrediente ativo e doses diferentes, além de um dos trabalhos ter sido realizado 

sobre a fase de ovo, onde algumas pesquisas relataram ser o estágio de desenvolvimento mais 

tolerante à maioria dos compostos já avaliados sobre predadores (BUENO & FREITAS, 2001; 

CARVALHO et al., 2002; GODOY et al., 2004b; FERREIRA et al., 2005).  
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Rocha (2008) observou 100% da mortalidade de C. externa devido a aplicação de 

imidacloprido sobre as larvas de primeiro instar do inseto, assim como no presente estudo, 

recebeu a classificação toxicológica de nocivo (Classe 4). Leite (2014) obteve o mesmo 

resultado quando avaliou os efeitos sobre larvas de primeiro instar de C. externa, enquadrando 

o produto na classe 4 (Nocivo). Em contrapartida, Godoy et al. (2010) estuando a seletividade 

de imidacloprido sobre adultos de C. externa, classificaram o produto como moderadamente 

nocivo (Classe 3, 80 ≤ E ≤ 99%). Essa variação na toxicidade do produto possivelmente é 

decorrente da menor dosagem utilizada por esses autores, dez vezes menor à utilizada neste 

trabalho. 
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Tabela 4 – Mortalidade total, (M%) e mortalidade corrigida (MC%) provocadas pelos produtos, quando aplicados sobre larvas de primeiro instar 

de C. genanigra, número médio de ovos/dia/fêmea (R1), fertilidade dos ovos (R2), e o efeito total (E%), seguido pela classificação de toxicidade 

dos compostos, preconizada pela IOBC. 

Tratamentos 
População                 

Inicial 

Larvas mortas Pupas 

Mortas 

Adultos 

faratos 

mortos 

M%¹ MC%² R1³ R2%⁴ E%⁵ Classe* 
1º instar 2º instar 3º instar 

Controle 30 2 1 0 2 1 20 - 4,09 3,12 - 1 

Azadiractina 30 17 10 3 - - 100 100 - - - 4 

Abamectina 30 20 1 7 2 - 100 100 - - - 4 

Cyantraniliprole 30 23 1 6 - - 100 100 - - - 4 

Tiacloprido 30 4 4 13 5 2 93,33 91,66 - - 100 4 

Pimetrozina 30 7 1 14 2 5 96,67 95,84 - - 100 4 

Imidacloprido 30 13 4 6 3 4 100 100 - - - 4 

Novalurom 30 30 - - - - 100 100 - - - 4 
1Mortalidade (%) acumulada de insetos até a emergência de adultos; 
2Mortalidade (%) acumulada de insetos até a emergência de adultos, corrigida pela fórmula de Abbott (1925); 
3N° médios de ovos/dia/fêmea, a partir do início de oviposição; 
4Viabilidade (%) dos ovos durante oito semanas consecutivas; 
5Efeito total dos compostos (%); 

*Classe de toxicidade da IOBC: Classe 1 = inócuo (<30%) e Classe 4 = nocivo (>99%). 
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Diversas culturas de importância econômica no Brasil e no mundo recebem aplicações de 

compostos químicos em alguma das suas etapas de desenvolvimento, devido a isso, alguns 

trabalhos disponíveis na literatura demonstram diferentes efeitos de seletividade para esses 

compostos utilizados ou recomendados para essas culturas.  Com isso, pode-se constatar que a 

seletividade comporta-se de forma diferente a depender de alguns fatores como, a fase de 

desenvolvimento em que o inimigo natural entra em contato com o produto, a espécie  e a forma 

de sua exposição ao composto (SILVA et al., 2005; FERREIRA et al., 2006; SILVA et al., 

2006; MOURA, 2007).  

Reiterando o que foi abordado, pesquisas como essa que avaliem a seletividades de 

produtos químicos sobre inimigos naturais é de grande importância, trazendo cada vez mais 

informações acerca dos impactos causados pelos agrotóxicos sobre os agentes de controle 

biológico, mostrando assim os produtos mais indicados para serem utilizados em lavouras 

comerciais de forma segura para esses organismos benéficos, principalmente dentro do 

contexto de MIP. Para tornar a avaliação de seletividade mais completa e comprovar os 

resultados encontrados nesse trabalho, recomenda-se a realização e condução de testes similares 

a este em condições de semi-campo e em campo, para os produtos que foram considerados 

tóxicos a fase contaminada. 
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5. CONCLUSÃO 

Todos os produtos avaliados nesse bioensaio foram classificados de acordo com a IOBC 

como nocivos (classe 4) às larvas de primeiro instar de C. genanigra.  

Os produtos avaliados devem ser evitados, não sendo os mais indicados para se utilizar 

em programas de MIP na cultura do melão frequentadas por crisopídeos, especialmente por C. 

genanigra quando em primeiro instar larval, devido a toxicidade expressada à espécie. 

Apesar dos resultados obtidos, são necessárias novos testes e avaliações em condições 

de semi-campo (casa de vegetação) e de campo para a confirmação dos resultados.  
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