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SELETIVIDADE FISIOLÓGICA DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS A TRÊS ESPÉCIES DE ÁCAROS
PREDADORES DE ÁCAROS-PRAGA DO CAFEEIRO
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São apresentados os resultados de efeito adverso de produtos fitossanitários aos ácaros predadores, Euseius
alatus DeLeon, Euseius citrifolius Denmark e Muma e Amblyseius herbicolus (Chant) (Phytoseiidae), encontra-
dos em cafeeiros associados ao ácaro-praga Brevipalpus phoenicis (Geijskes) (Tenuipalpidae), vetor da man-
cha-anular, e ao ácaro-vermelho Oligonychus ilicis McGregor (Tetranychidae). Foi utilizado o método residual
de contato com pulverização em superfície de vidro em laboratório. Lamínula de vidro (20 x 20 mm), flutuando
em água numa placa de Petri (5 x 2 cm) (fundo sem a tampa) foram usadas como superfície para aplicação dos
produtos, e suporte para os ácaros. A aplicação dos produtos foi feita em torre de Potter a uma pressão de 15
lb/pol2 e cada lamínula recebeu um depósito de calda da ordem de 1,68 ± 0,36 mg/cm2. O efeito adverso
sobre o ácaro predador foi calculado levando em conta a mortalidade e o efeito na reprodução, durante oito
dias. Os produtos foram classificados, quanto ao efeito total causado ao ácaro predador, em quatro classes de
toxicidade propostas pela IOBC/WPRS. Foram selecionados, e testados quanto a seletividade, 26 produtos
utilizados, ou em teste para uso, na cafeicultura brasileira na forma de pulverização foliar no controle de
pragas, doenças ou como fertilizantes. Do total de produtos testados, 15 (ou 57,7%) apresentaram alguma
seletividade ao ácaro predador E. alatus e, daqueles com ação acaricida, nove apresentaram algum grau de
seletividade fisiológica, sendo: três inócuos (classe 1): emamectin, endosulfan e hexythiazox; três levemente
nocivos (classe 2): fenbutatin oxide, spirodiclofen e spiromesifen e, três moderadamente nocivos (classe 3) ao
predador: abamectin, cartap  e dinocap. Os outros seis produtos com seletividade são fungicidas: cyproconazole,
hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre e óxido cuproso (classe 1), sulfato de cobre (classe 3) ou fertilizante:
extrato pirofosfórico (classe 1). Azocyclotin, (PM e SC), bromopropilato, chlorpyrifos, dicofol, enxofre (PM e
DF), ethion, propargite, pyridaben e triazophos + deltamethrin enquadraram-se como nocivos ao E. alatus
(classe 4). Para o ácaro predador E. citrifolius, 17 produtos (ou 65,4%) apresentaram alguma seletividade e,
daqueles destinados ao uso como acaricidas, onze apresentaram algum grau de seletividade fisiológica, sendo:
três inócuos (classe 1): fenbutatin oxide, hexythiazox e spiromesifen; seis levemente nocivos (classe 2):
abamectin, cartap, emamectin, endosulfan, enxofre DF e spirodiclofen e, dois moderadamente nocivos (classe
3) ao predador: bromopropylate e enxofre PM. Os outros seis produtos com seletividade são fungicidas:
cyproconazole, hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre, óxido cuproso (classe 1) e sulfato de cobre (classe 2)
ou fertilizante: extrato pirofosfórico (classe 1). Os demais produtos testados enquadraram-se como nocivos ao
E. citrifolius (classe 4): azocyclotin (PM e SC), chlorpyrifos, dicofol, dinocap, ethion, propargite, pyridaben, e
triazophos + deltamethrin. Para o ácaro predador A. herbicolus, 14 produtos  (ou 53,8%) apresentaram
alguma seletividade e, daqueles para uso como acaricidas, oito apresentaram algum grau de seletividade
fisiológica, sendo: dois inócuos (classe 1): abamectin e emamectin; cinco levemente nocivos (classe 2): enxo-
fre DF, fenbutatin oxide, hexythiazox, spirodiclofen e spiromesifen e um moderadamente nocivo (classe 3) ao
predador: dinocap. Os outros seis produtos com seletividade são fungicidas: hidróxido de cobre, oxicloreto de
cobre, óxido cuproso, cyproconazole (classe 1) e sulfato de cobre (classe 3) ou fertilizante: extrato pirofosfórico
(classe 1). Azocyclotin (PM e SC), bromopropylate, cartap, chlorpyrifos, dicofol, endosulfan, enxofre
PM, ethion, propargite, pyridaben, e triazophos + deltamethrin enquadraram-se como nocivos ao A. herbicolus
(classe 4). Considerando em conjunto as classes 1 e 2 de seletividade, ou seja, produtos inócuos e levemente
nocivos, porém eficientes no controle da praga, cinco produtos foram seletivos às três espécies de ácaros
predadores estudadas, e oito a pelo menos duas das três espécies. Destes, dois são eficientes ovicidas
(hexythiazox e spirodiclofen) e outro um eficiente  acaricida (fenbutatin oxide) para as fases pós-embrionárias
do ácaro-praga B. phoenicis. Spiromesifen e endosulfan, embora seletivos, precisam ser estudados quanto à
eficiência de controle dos ácaros-praga do cafeeiro.

Palavras-chave: Coffea arabica, Euseius alatus, Euseius citrifolius, Amblyseius herbicolus, Phytoseiidae,
Brevipalpus phoenicis, Oligonychus ilicis, Tenuipalpidae, Tetranychidae.
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