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RESUMO
Mistura de acaricidas no manejo da resistência de Brevipalpus phoenicis (Geijskes, 1939)
(Acari: Tenuipalpidae) a hexythiazox
A mistura de hexythiazox com acaricidas de ação adulticida tem sido explorada no
controle de Brevipalpus phoenicis (Geijskes, 1939) em pomares de citros. Sendo assim, o
presente trabalho foi realizado com o objetivo de subsidiar a recomendação de mistura de
acaricidas no manejo da resistência de B. phoenicis a hexythiazox. Para esse propósito, foram
realizados estudos para 1) avaliar a relação de resistência cruzada entre hexythiazox e cyhexatin
em B. phoenicis; 2) entender a estabilidade da resistência de B. phoenicis a hexythiazox mediante
a comparação da biologia das linhagens suscetível (S) e resistente (R) ao hexythiazox em
condições de laboratório e a avaliação da dinâmica da resistência em condições de campo, por
um período de dois anos; e 3) avaliar a estratégia da mistura de hexythiazox com os acaricidas
cyhexatin ou dicofol mediante a condução de estudos de persistência da atividade biológica de
acaricidas sobre as linhagens S e R, além de experimentos de campo para validar essa estratégia.
A estimativa da freqüência de resistência a hexythiazox foi realizada com bioensaio de contato
direto sobre ovos, utilizando-se a concentração discriminatória de 18 mg de hexythiazox/L de
água. A resistência cruzada entre hexythiazox e cyhexatin foi ausente. Não foram verificadas
diferenças significativas entre as linhagens S e R, com relação aos parâmetros biológicos
avaliados para a confecção das tabelas de vida e fertilidade em condições de laboratório. No
entanto, a resistência de B. phoenicis a hexythiazox foi instável em condições de campo; isto é,
foram verificadas reduções significativas na freqüência de resistência na ausência de pressão de
seleção, tanto em talhões com baixa (<20%) como em talhões com alta (>60%) freqüência de
resistência. Estudos de persistência da atividade biológica de hexythiazox, utilizada na forma
isolada ou em mistura com cyhexatin ou dicofol, evidenciaram que há discriminação na taxa
instantânea de crescimento (ri) das linhagens S e R. Dicofol apresentou menor persistência do que
hexythiazox e cyhexatin. As freqüências de resistência a hexythiazox estimadas após a utilização
da mistura de hexythiazox com cyhexatin ou dicofol foram significativamente menores do que a
freqüência estimada após a utilização de hexythiazox isoladamente; porém maiores do que as
freqüências estimadas após a utilização de cyhexatin ou dicofol isoladamente. Apesar do
controle satisfatório de B. phoenicis com a utilização da mistura em pomares com baixa
freqüência de resistência a hexythiazox, essa estratégia deve ser recomendada com cautela para o
manejo da resistência de B. phoenicis a hexythiazox.
Palavras chaves: Brevipalpus phoenicis; Hexythiazox; Resistência; Citros
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ABSTRACT
Mixtures of acaricides in the management of Brevipalpus phoenicis (Geijskes, 1939) (Acari:
Tenuipalpidae) resistance to hexythiazox
The mixture of hexythiazox with acaricides with adulticidal activity has been exploited
for controlling Brevipalpus phoenicis (Geijskes, 1939) in citrus groves. Therefore, this research
was conducted to subsidize the recommendation of mixture of acaricides in the management of B.
phoenicis resistance to hexythiazox. For this purpose, studies were undertaken 1) to evaluate
cross-resistance relationship between hexythiazox and cyhexatin; 2) to understand the stability of
B. phoenicis resistance to hexythiazox by comparing the life-history of susceptible (S) and
resistant (R) strains of B. phoenicis to hexythiazox under laboratory conditions and by evaluating
the dynamics of the resistance under field conditions, during a 2-year period; and 3) to evaluate
the strategy of the mixture of hexythiazox with cyhexatin or dicofol acaricides by evaluating the
persistence of biological activity of the acaricides on S and R strains and conducting field
experiments to validate this strategy. The frequency of resistance to hexythiazox was estimated
with direct contact bioassays on eggs with the use of discriminating concentration of 18 mg of
hexythiazox/L of water. There is no cross-resistance between hexythiazox and cyhexatin. No
significant differences were observed between S and R strains in relation to biological parameters
evaluated to built life and fertility tables under laboratory conditions. However, the resistance of
B. phoenicis to hexythiazox was unstable under field conditions; that is, significant reductions in
the frequency of resistance were observed in the absence of selection pressure, either in fields
with low (<20%) or high (>60%) frequency of resistance. Studies on persistence of biological
activities of hexythiazox, used by itself or in mixture with cyhexatin or dicofol, showed that there
is clear discrimination between S and R strains based on the instantaneous rate of increase (ri).
Dicofol was less persistent than hexythiazox and cyhexatin. Frequencies of resistance to
hexythiazox estimated following the use of mixture of hexythiazox with cyhexatin or dicofol
were significantly lower than that with the use of hexythiazox alone; but higher than the
frequencies estimated following the use of cyhexatin or dicofol alone. Despite of good control of
B. phoenicis in citrus groves with low frequencies of resistance to hexythiazox, the mixture of
acaricides must be recommended with cautious for managing the resistance of B. phoenicis to
hexythiazox.
Keywords: Brevipalpus phoenicis; Hexythiazox; Resistance; Citrus
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