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ABAMECTINA EM POPULAÇÕES DO 
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Introdução

Tetranychus urticae Koch, comumente 
chamado de ácaro rajado, é uma praga de 
grande importância agrícola e encontrada em 
todo o mundo (Watanabe et al. 1994; Sato 2003)
[1,2]. Causa prejuízos em diversas culturas, 
sobretudo em fruteiras, hortaliças e plantas 
ornamentais (Sato et al. 2000) [3]. O principal 
método de controle deste ácaro é o controle 
químico (Watanabe et al. 1994) [1]. Dentre os 
produtos mais utilizados, destaca-se a 
abamectina, que vem se tornando ineficaz, 
possivelmente, devido ao surgimento de 
populações resistentes. Estudos foram 
realizados com T. urticae, avaliando-se a 
resistência a abamectina em sete populações 
provenientes de cinco culturas em municípios 
do Estado de Pernambuco (Petrolina, Brejão, 
Bonito, Goiana e Gravatá), além de uma 
população de laboratório vinda de Piracicaba, 
São Paulo. 

Material e métodos

A. Coleta e manutenção das populações de T. 
urticae.

Foram coletadas populações em
diversas culturas nos municípios de Petrolina 
(uva e mamão), Gravatá e Bonito (crisântemo), 
Brejão (rosa) e Goiana (mamão) no Estado de 
Pernambuco. A população de Piracicaba 
(algodão) está sendo mantida em laboratório 
desde o ano 2000 sem pressão de seleção. Após 
a coleta, os ácaros foram mantidos em plantas 
de feijão-de-porco, Canavalia ensiformis (L.) 
DC.

B. Acaricidas

Os bioensaios foram realizados com o 
inseticida formulado Kraft ® 36EC.

C. Bioensaios de suscetibilidade

A metodologia utilizada foi a de 
imersão de folhas de acordo com o método nº 4 
da Série de métodos de testes de suscetibilidade
do IRAC (IRAC “Insecticide Resistance Action 
Committee”). Discos de folhas de 5 cm de 
diâmetro, extraídos de folhas cotiledonares de 
C. ensimorfis foram imersos nas soluções de 
abamectina, durante 5 segundos. Em seguida, os 
discos foram colocados para secar durante 30 
minutos em ambiente de laboratório. 
Finalmente, esses foram colocados sobre discos 
de papel de filtro e estes sobre um disco de 
espuma de polietileno de mesmo diâmetro no 
interior de placas de Petri de 9 cm. Em seguida, 
água destilada foi adicionada na espuma para 
manter os discos de folha túrgidos e os bordos
das folhas foram circundados com pedaços de 
papel de filtro. Ao final, 10 fêmeas adultas
foram transferidas para cada placa. 

Ensaios preliminares foram 
estabelecidos com concentrações diluídas em 
fator 10 para estabelecimento da resposta “tudo 
ou nada”. Após ensaios preliminares, pelo 
menos sete concentrações diferentes de 
abamectina foram estabelecidas dentro do 
intervalo dos limites de resposta pré-
estabelecida pelos ensaios preliminares. O 
bioensaio constou de três replicações para cada 
tratamento mais o tratamento controle. Os 
bioensaios foram repetidos três vezes em dias 
diferentes para cada população. 

Após a montagem dos bioensaios, os 
ácaros foram mantidos em uma estufa 
incubadora (B.O.D) regulada a 25 ± 1ºC, 
umidade relativa (UR) 85 ± 10% e fotofase de 
12h. A avaliação foi realizada 48 h após o 
confinamento dos ácaros, contando-se o número 
total de ácaros vivos e mortos de cada repetição. 
Os dados de mortalidade foram submetidos à 
análise de Probit (Finney 1971) [4] após 
correção da mortalidade (Abbott, 1925) [5], 
usando o programa POLO-Plus
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 (LeOra Software 2005) [6] para 
obtenção das curvas de concentração-resposta 
para a abamectina. 

Resultados

A figura 1 e tabela 1 mostram as curvas 
de concentração-resposta e suscetibilidades a 
abamectina para populações de T. urticae, 
respectivamente. Detectou-se resistência 
acentuada na população obtida de folhas de 
crisântemo do município de Bonito, com uma 
razão de resistência de 310.057,1 (CL50 de 
325,56 mg/L) e na população obtida em folhas 
de roseira do município de Brejão, com uma 
razão de 112.772,3 (CL50 de 118,411 mg/L) 
vezes, ambas, com relação a população padrão 
de suscetibilidade (Petrolina II, coletada em 
cultivo de mamão). A população Petrolina II 
(população padrão de suscetibilidade) teve uma 
média da CL50 de 0,0011 mg/L, mostrando uma 
suscetibilidade bastante acentuada com relação 
à dose recomendada. A população de Goiana 
apresentou uma resistência de 1.630,7 vezes 
maior que a população padrão de 

suscetibilidade, e sua CL50 foi estimada em 
1,79377 mg/L. A população de Gravatá 
apresentou uma resistência de 37,3 vezes maior 
que a população padrão de suscetibilidade, e sua 
CL50 foi estimada em 0,0411 mg/L. A 
população de Petrolina I apresentou um 
resistência de 32,6 vezes maior que a população 
padrão de suscetibilidade, e sua CL50 foi 
estimada em 0,0359 mg/L. A população de 
laboratório (Piracicaba-SP) apresentou 
resistência de 7,6 vezes maior que a população 
padrão de suscetibilidade, e sua CL50 foi 
estimada em 0,0084 mg/L. 

Discussão

Conforme os resultados obtidos, a 
hipótese de que haveria populações de T. 
urticae resistentes no Estado de Pernambuco foi 
comprovada, assim, caracterizando o problema 
ocorrido no Estado de Pernambuco, no qual os 
produtores fazem uso inadequado de abamectina
não seguindo as normas de controle para a 
aplicação desta molécula, permitindo que ocorra 
a evolução de uma resistência rapidamente. 
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Figura 1. Linhas de concentração-mortalidade de populações de ácaro rajado, Tetranychus urticae Koch, 
de laboratório e coletados em campo.
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Tabela 1. Suscetibilidade de populações Pernambucanas do ácaro rajado (Tetranychus urticae Koch) ao acaricida abamectina.

1Número total de insetos usados em cada bioensaio.
 2Graus de liberdade para teste de qui quadrado.
 3Inclinação da curva
4Teste de qui-quadrado (P < 0,05).
5Razão de toxicidade (RT): CL50 população tolerante/CL50 população suscetível. *Razões de toxicidade significativas ao abamectina pelo critério da não sobreposição dos 

limites de confiança a 5%.

População Cultura N1 GL2 Inclinação ± EPM3 CL50 (LC 95%) (mg/L) CL95 (LC 95%) (mg/L) 2   4 RT5

Petrolina II - PE Mamão 613 6 1,10 ± 0,09 0,0011 (0,0007-0,0016) 0,0332 (0,0159-0,1125) 10,75 ------

Piracicaba - SP Algodão 714 5 1,84 ± 0,12 0,0084 (0,0062-0,0111) 0,0657 (0,0418-0,1294 ) 9,42 7,6

Petrolina I - PE Uva 676 5 2,18 ± 0,20 0,0359 (0,0264-0,0456) 0,2045 (0,1465-0,3427 ) 6,41 32,6

Gravatá - PE Roseira 787 6 1,03 ± 0,08 0,0411 (0,0311-0,0525) 1,6573 ( 1,0344 -3,1164) 2,44 37,3

Goiana - PE Mamão 584 5 1,38 ± 0,12 1,7938 (1,3799-2,2337) 27,9399 (19,6029-45,1128) 3,92 1630,7

Brejão - PE Roseira 610 5 1,17 ± 0,10 118,4110 (0,0311-0,0525) 2998,5000 (1913,2710-5543,6410) 1,66 107646,3

Bonito - PE Crisântemo 659 6 1,62 ± 0,12 325,5600 (259,0350-400,2150) 3397,0330 (2282,6100-6031,8000) 7,09 295963,6


