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EFEITO DE EXTRATOS AQUOSOS DE MELIÁCEAS SOBRE A MOSCA 
BRANCA Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889) BIÓTIPO B 

EM TOMATEIRO 

vi 

Autor: ANTONIO PANCRÁCIO DE SOUZA 
Orientador: Prof. JOSÉ DJAIR VENDRAMIM 

RESUMO 

Com o objetivo de determinar a bioatividade de extratos aquosos 

de três plantas meliáceas, Me/ia azedarach L., Trichilia pai/ida Swartz e 

Azadirachta indica A. Juss, em relação à mosca branca Bemisia tabaci 

(Gennadius, 1889) biótipo B, criada em tomateiro, foram avaliados alguns 

parâmetros biológicos do inseto, tratado nas fases de ovo e ninfa com os 

referidos extratos. Inicialmente, foram testados extratos aquosos de folhas de 

M. azedarach e ramos de T. pai/ida, nas concentrações de 1, 2 e 3% (p/v),

visando obter a concentração mais adequada para avaliação do efeito dessas 

meliáceas sobre a mosca branca. Com base na avaliação da mortalidade e 

duração das fases de ovo e ninfa, foi selecionada a concentração de 3%. A 

seguir, utilizando-se extratos a 3%, foram comparados os frutos verdes, frutos 

maduros, folhas e ramos de M. azedarach e os ramos, folhas e córtex de T.

pai/ida, em experimentos independentes para cada planta. Os extratos foram 

aplicados sobre os ovos e sobre os ovos e ninfas com idade de 3 dias, 

avaliando-se a mortalidade e duração das fases de ovo e ninfa. Os frutos 

verdes foram a estrutura mais efetiva de M. azedarach, vindo a seguir as folhas, 

frutos maduros e ramos, enquanto que, para T. pai/ida, a maior eficiência foi 

obtida com ramos seguindo-se as folhas; o extrato de córtex não apresentou 

bioatividade. Finalmente, os extratos de frutos verdes de M. azedarach e de 

ramos de T. pai/ida foram comparados com o extrato de sementes de A. indica, 
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todos a 3%, sendo a aplicação feita sobre ovos e ninfas (três dias) e apenas 

sobre ninfas, avaliando-se a mortalidade e duração da fase imatura, a 

fecundidade e a longevidade dos adultos. Constatou-se que o extrato de T.

pai/ida apresentou ação avicida superior aos outros dois extratos enquanto o 

extrato de A. indica foi o mais eficiente em relação às ninfas. Concluiu-se ainda 

que os extratos aplicados sobre ovos não atuam sobre as ninfas; que os 

extratos aplicados sobre sobre ovos e ninfas não afetam a duração da fase 

imatura e que não há efeito dos extratos aplicados sobre ninfas na fecundidade 

e longevidade dos adultos. 



viii 

EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF MELIACEAE PLANTS ON 
SILVERLEAF WHITEFL Y Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889) BIOTYPE B IN 

TOMATOES 

SUMMARY 

Autor: ANTONIO PANCRÁCIO DE SOUZA 
Orientador: Prof. JOSÉ DJAIR VENDRAMIM 

The objective of this research was to determinate the bioactivity of 

aqueous extracts of three Meliaceae plants (Me/ia azedarach, Trichilia pai/ida 

and Azadirachta indica) on silverleaf whitefly Bemisia tabaci (Gennadius) 

biotype B reared on tomato plants, evaluating some biological parameters of the 

insect. The extracts were applied on eggs and nymphs. Firstly, aqueous extracts 

of M. azedarach leaves and T. pai/ida twigs were tested at concentrations of 1, 2 

and 3% to select an adequate one to evaluate the activity of these plants on the 

insect. Based on mortality and duration of the egg and nymphal stages, it was 

selected the concentration of 3%. Then, using the extracts at 3% the activities of 

M. azedarach fresh fruits, rape fruits, leaves and twigs and T. pai/ida twigs,

leaves and cortex were evaluated. Each plant was tested in a separate 

experiment. The extracts were applied on eggs and on eggs and nymphs of 3-

days old. The evaluation consisted on the mortality and duration of egg and 

nymphal stages. M. azedarach fresh fruits were the most effective extract, 

followed by the leaves, rape fruits and twigs. For T. pai/ida, the twigs have better 

activity than the leaves. The cortex did not show activity on whiteflies. Finally, M. 

azedarach fresh fruit and T. pai/ida twig extracts were compareci with A. indica 

seed extract. The extracts was applied at concentration of 3% on eggs and 

nymphs (3-days old) and only on nymphs. The following parameters were 

evaluated: mortality and duration of the immature phase and fecundity and 
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longevity of the adults. T. pai/ida extract showed the highest ovicidal activity. A.

indica extract was more effective on nymphs than the other extracts. The 

extracts applied on eggs did not affect the nymphs. The extracts applied on 

eggs and nymphs did not affect the duration of immature stage. When the 

extracts were applied on nymphs no effect on fecundity and longevity of the 

adults were observed. 



1 INTRODUÇÃO 

A mosca branca Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) atualmente é 

considerada uma das principais pragas do tomateiro. Seus danos são causados 

diretamente pela sucção da seiva, injeção de toxinas e liberação de "honeydew" 

na superfície das folhas, levando à formação de fumagina, e indiretamente pela 

transmissão de doenças viróticas (Ohnesorge & Rapp, 1986 e Yokomi et ai., 

1990). Com o surgimento do biótipo B, considerado por alguns taxonomistas 

como uma nova espécie, Bemisia argentifolii Bellows & Perring, os danos têm 

sido intensificados em função da maior agressividade desse novo biótipo, que 

resulta da sua maior fecundidade, ampla gama de hospedeiros, alta resistência 

aos inseticidas e capacidade de causar desordens fisiológicas nas plantas 

(Costa & Brown, 1990; De Barro, 1995 e Yokomi et ai., 1990). 

No Brasil, os surtos de B. tabaci em hortaliças e ornamentais 

intensificaram-se, a partir de 1991, nos municípios de Paulínia, Holambra, 

Jaguariúna e Arthur Nogueira, Estado de São Paulo, destacando-se, entre as 

culturas mais atacadas, o tomate, berinjela e abóbora, observando-se sempre, 

associados ao ataque, os sintomas inerentes ao biótipo B, principalmente o 

prateamento das folhas em abóbora, amarelecimento irregular dos frutos em 

tomateiro e queda drástica da produção (Lourenção & Nagai, 1994). 

Exemplares de mosca branca coletados em tomateiro no Distrito Federal foram 

identificados pela Dra. Judith Brown, da Universidade do Arizona (EUA) como 

sendo do biótipo B, confirmando, assim, a presença desse biótipo no Brasil 
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(França et ai., 1996). Atualmente, o referido biótipo encontra-se disseminado 

desde o Paraná até o Rio Grande do Norte, em importantes regiões produtoras, 

provocando prejuízos em várias culturas, destacando-se, o tomate, abóbora, 

melão, berinjela, brócolos, mandioca, melancia, feijão e pimentão, além de 

plantas ornamentais e silvestres (Villas Bôas, 1997). 

O controle desse inseto, nas diversas regiões em que ele tem 

provocado danos econômicos, tem sido feito quase que exclusivamente através 

de inseticidas organossintéticos e tratos culturais. Prabhaker et ai. (1985) 

mencionaram, por outro lado, que características biológicas e comportamentais 

de B. tabaci como o rápido desenvolvimento, elevada fecundidade e grande 

capacidade de dispersão são fatores que aumentam a probabilidade de 

aparecimento de resistência aos inseticidas. Por isso, vários autores têm 

recomendado o uso de inseticidas de diferentes grupos químicos como uma 

estratégia para reduzir a velocidade de desenvolvimento da resistência (Castle 

et ai., 1996; Dittrich et ai., 1990; Horowitz et ai., 1988 e Prabhaker et ai., 1988). 

Em razão desse fato e dos outros problemas causados pelos 

inseticidas no agroecossistema, como a contaminação do ambiente e a 

diminuição da população de inimigos naturais, métodos alternativos aos 

inseticidas sintéticos têm sido estudados para o controle da mosca branca. 

Dentre esses métodos, inclui-se o uso de extratos botânicos, alguns dos quais 

têm apresentado resultados satisfatórios para controle dessa praga, em 

condições de laboratório, porém exigindo altas dosagens para emprego no 

campo (Flint & Parks, 1989 e Leskovar & Boales, 1996). Assim, são 

necessários estudos visando encontrar novas fontes de plantas inseticidas com 

o intuito de viabilizar o seu uso no campo com custo razoável e controle

eficiente dessa praga. 

O Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia 

Agrícola da ESALQ/USP tem desenvolvido, nos últimos anos, diversas 

pesquisas visando avaliar a atividade de plantas da família Meliaceae em 

relação a pragas como Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) e Tufa absoluta 
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(Meyrick), tendo sido obtidos resultados promissores com algumas espécies 

dessa família, como Trichilia pai/ida Swartz e Me/ia azedarach L. (Rodríguez, 

1995; Roei, 1998; Thomazini, 1999; Torrecillas, 1997 e Vendramim & Scampini, 

1997). Com essas espécies, foram obtidos, em relação a S. frugiperda, 

resultados semelhantes aos registrados com Azadirachta indica A. Juss 

(Rodríguez, 1995 e Torrecillas, 1997), meliácea considerada atualmente a mais 

eficiente planta inseticida (Koul et ai., 1990; Mordue (Luntz) & Blackwell, 1993; 

Rodríguez, 1995; Schmutterer, 1988 e Vendramim, 1997). 

Assim, considerando a potencialidade dos derivados vegetais de 

meliáceas, objetivou-se, no presente trabalho, determinar o efeito de extratos 

aquosos de T. pai/ida e de M. azedarach, em comparação com o extrato 

aquoso de sementes de A. indica, sobre a mosca branca B. tabaci biótipo B. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Considerações gerais sobre Bemisia spp. 

2.1.1 Aspectos taxonômicos 

As moscas brancas pertencem à ordem Hemiptera, subordem 

Sternorrhyncha e família Aleyrodidae, a qual é subdividida em duas subfamílias: 

Aleyrodicinae e Aleyrodinae. Já foram descritas cerca de 1200 espécies de 

moscas brancas (mais de 90% na subfamília Aleyrodinae); entretanto, acredita

se que esse número seja muito maior. A distribuição das espécies no globo 

terrestre ocorre em função da latitude, concentrando-se a grande maioria (724 

espécies) nos trópicos (Bink-Moenen & Mound, 1990). 

As similaridades entre os adultos de mosca branca de diferentes 

espécies têm levado os taxonomistas a basear sua classificação na estrutura do 

pupáriol (Martin, 1987). Isso tem causado confusão, uma vez que esse caráter 

é influenciado pela planta hospedeira da ninfa. Do ponto de vista taxonômico, 

esse caráter é vantajoso devido ao fato do inseto ficar aderido à folha nesse 

estágio, propiciando informações úteis sobre a planta hospedeira, porém tem a 

desvantagem da estrutura labial sofrer adaptações de acordo com a espessura 

da folha, dificultando a discriminação de espécies e principalmente de biótipos. 

Bemisia tabaci (Gennadius, 1889), por exemplo, apresenta variações 

morfológicas nessa estrutura quando se alimenta em hospedeiros glabros e 

pilosos, o que pode ocasionar erros na identificação. Como são esperadas 

variações contínuas na preferência pelo hospedeiro, ciclo de vida e 
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capacidade de transmissão de doenças entre populações de diferentes habitats 

(Coudriet et ai., 1985b), pode ser necessária a criação da população a ser 

identificada em diferentes hospedeiros procedendo-se o exame da variação 

dentro e entre as amostras de inúmeras localidades (Bedford et ai., 1994), o 

que pode ser feito com o emprego de técnicas de eletroforese enzimática e 

análise de DNA (Brown et ai., 1995). 

Cohen et ai. (1992) compararam diferentes linhagens de B. tabaci 

com respeito a características biológicas como capacidade de indução de dano, 

adequação hospedeira, razão de desenvolvimento e capacidade de 

transmissão de viroses. Foram verificadas muitas diferenças entre as linhagens, 

o que pode ser explicado pela adaptação da linhagem à planta hospedeira.

Mound (1983) enfatizou que uma lista completa de plantas 

hospedeiras não irá refletir a biologia típica em qualquer local. Além disso, 

destacou que quando uma espécie é introduzida numa área apenas parte de 

sua variabilidade genética é transferida, o que pode explicar o surgimento de 

biótipos. 

Burban et ai. (1992) coletaram várias populações de B. tabaci e 

distinguiram biótipos pela adequação hospedeira. A população coletada em 

mandioca só se desenvolveu bem em berinjela, porém a população coletada 

em berinjela se desenvolveu também em quiabo. Com base nos resultados, 

foram identificados dois biótipos, um que se desenvolve em berinjela e em 

mandioca e outro polífago, mas que não se desenvolve em mandioca. 

Isto provavelmente explique o insucesso de Costa & Russell 

(1975), ao tentarem, por diversas vezes, colonizar mandioca com B. tabaci, no 

Brasil. Por outro lado, a não ocorrência do biótipo adaptado à referida cultura, 

explicaria a não constatação do vírus do mosaico da mandioca no Brasil, o qual, 

segundo Fauquet & Fargette (1990), é transmitido pela mosca branca. 

De acordo com Brown et ai. (1995), o surgimento de biótipos 

nessa espécie é esperado uma vez que sua gama de hospedeiros é bastante 

ampla (cerca de 500 espécies), tendendo à formação de populações 
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monófagas em função da capacidade de adaptação na planta hospedeira. 

No continente americano, o biótipo B foi registrado na década de 

80, provavelmente introduzido através de plantas ornamentais importadas, 

sendo então disseminado para outras culturas de interesse econômico como 

feijão, mandioca, algodão, quiabo, melão, pimentão, abobrinha e fumo (Brown 

et al., 1995). 

Em 1986, foram constatados danos severos causados pela mosca 

branca em bico-de-papagaio na Flórida (Perring et ai., 1991), observando-se, a 

seguir, que esse inseto começou a demonstrar alta resistência aos inseticidas 

comumente utilizados o que despertou o interesse dos EUA em confirmar a 

presença de um novo biótipo de B. tabaci no seu território. Estes estudos 

permitiram caracterizar pelo menos dois biótipos: o biótipo A, que se 

desenvolve bem em algodoeiro, mas não em bico-de-papagaio, não induz o 

aparecimento do prateamento da folha em abobrinha e apresenta o padrão 

enzimático da esterase A, enquanto o biótipo B, que se desenvolve bem em 

bico-de-papagaio e brócolos, induz o prateamento da folha em abobrinha e 

apresenta o padrão enzimático da esterase B (Costa & Brown, 1991; Cohen et 

ai., 1992 e Perring et ai., 1992). Ainda, Byrne & Miller (1990) constataram que o 

biótipo B produziu maior quantidade de "honeydew" do que o biótipo A quando 

os insetos foram criados em bico-de-papagaio ou brócolos. Isso pode explicar a 

melhor adaptação do biótipo B, que apresenta, por exemplo, maior número de 

hospedeiros e razão de oviposição duas vezes maior que a do biótipo A 

(Betheke et ai., 1991). 

No Brasil, devido à ocorrência de surtos populacionais de mosca 

branca em hortaliças e ornamentais a partir do verão de 1990/91, Melo ( 1992) 

alertou para a possível ocorrência de um novo biótipo no país. Lourenção e 

Nagai (1994), relatando surtos populacionais de B. tabaci em hortaliças e 

ornamentais no Estado de São Paulo, observaram o ataque do inseto 

associado ao prateamento das folhas com queda drástica de produção em 

aboboreira e amadurecimento irregular dos frutos em tomateiro (sintomas 
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característicos do ataque do biótipo B, segundo Schuster et ai., 1990 e Yokomi 

et ai., 1990). Em função disso, também mencionaram a possibilidade de que um 

novo biótipo (ou uma nova espécie) teria sido introduzido no país, o que acabou 

sendo confirmado pela Dra. Judith Brown, da Universidade do Arizona (EUA), a 

partir de espécimes da mosca branca coletados em tomateiro no Distrito 

Federal (França et ai., 1996). 

Devido às diferenças anteriormente citadas entre os biótipos, além 

das diferenças morfológicas e genômicas e da incompatibilidade sexual entre 

os mesmos, Perring et ai. (1993) admitiram a possibilidade de uma nova 

espécie de Bemisia. A caracterização do biótipo B como nova espécie (Bemisia 

argentifolii Bellows & Perring) conforme consta em Bellows et ai. (1994), com 

base nos danos característicos nas plantas hospedeiras, nas aberturas 

traqueais torácicas menores e no filamento de cera menor mais frágil no 

biótipo B e na ocorrência da seta submarginal ASMS4 somente nesse biótipo. 

Após uma revisão do assunto, entretanto, Brown et ai. (1995) 

sugeriram que B. tabaci é um complexo sofrendo mudanças evolucionárias. A 

maioria dos taxonomistas desse grupo de insetos, entretanto, tem considerado 

B. argentifo/ii como o biótipo B de B. tabaci (Vilarinho, informação pessoal),

classificação adotada no presente trabalho. 

2.1.2 Distribuição geográfica e plantas hospedeiras 

Devido à interferência do homem na dispersão dos insetos, uma 

conclusão definitiva sobre o centro de origem de B. tabaci vai se tornando cada 

vez mais difícil (Brown, 1994 e Wool et ai., 1994), porém acredita-se que essa 

espécie de mosca branca seja originária do subcontinente indiano, já que nessa 

região há abundância e diversidade de inimigos naturais (Brown et ai., 1995). 

Segundo Brown et ai. (1995), B. tabaci é um inseto multivoltino com 11 a 15 

gerações por ano e tem como habitat regiões tropicais e subtropicais. É 

encontrada na África, América, Ásia e região do Mediterrâneo (Coudriet et ai., 

1985b, 1986; Murrant et ai., 1988 e Vasquez et ai., 1997). No Brasil, este inseto 
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atualmente ocorre nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, 

Distrito Federal, Bahia, Pernambuco (Submédio São Francisco), Ceará, Mato 

Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Tocantins e Rio de Janeiro (Villas Bôas et 

ai., 1997). 

Em algumas localidades dos Estados Unidos e Brasil, onde se 

encontrava apenas B. tabaci biótipo A, hoje tem-se constatado apenas o biótipo 

B (França et ai., 1996 e Brown, 1994). Perring et ai. (1994) explicaram esse 

deslocamento competitivo pelo comportamento de corte e cópula diferenciado 

entre os biótipos. O biótipo A realiza essa atividade em menos de um terço do 

tempo gasto pelo biótipo B. Os machos do biótipo B, embora demorem mais 

tempo no ritual de corte com fêmeas de A, não efetuam a cópula, mas ao 

mesmo tempo impedem que o macho de A o faça. Por outro lado, a cópula 

entre indivíduos de B não é afetada, uma vez que o tempo de corte entre 

macho de A e fêmea de B é curto. 

Os hospedeiros preferenciais da mosca branca são: cucurbitáceas 

(abobrinha, melancia, melão e chuchu), solanáceas (tomate, berinjela, 

pimentão, fumo, pimenta e jiló), brássicas (brócolos e repolho), leguminosas 

(feijão, feijão-vagem), algodão, mandioca, alface e quiabo, além de plantas 

ornamentais, daninhas e silvestres (Caballero, 1994; Mello, 1992 e Villas Bôas 

et ai., 1997). Brown et ai. (1995) relataram que a gama de plantas hospedeiras 

de Bemisia spp. tem aumentado no decorrer do tempo, o que tem sido 

atribuído, entre outras razões, ao uso de práticas agrícolas de monocultivo 

irrigado. Com a recente discussão a respeito de uma nova espécie de Bemisia, 

foi constatado que B. tabaci biótipo A tem pouco mais de 100 plantas 

hospedeiras, enquanto que o biótipo B já tem sido encontrado em mais de 500 

espécies vegetais (Blua et ai., 1995; Brown et ai., 1995; Burban et ai., 1992 e 

De Barro, 1995). A existência de uma associação entre biótipo e planta 

hospedeira poderá resultar, no futuro, biótipos específicos para um número 

restrito de plantas, considerando-se que deve haver um custo adaptativo na 

manutenção de um largo espectro de hospedeiros. 
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2.1.3 Aspectos morfológicos e ecológicos 

Os ovos de B. tabací são piriformes, com coloração amarela, e 

medem cerca de 0,2 a 0,3 mm (Byrne & Bellows, 1991e Villas Bôas et ai., 

1997). São dispostos isoladamente ou em grupos irregulares, ou ainda, 

ocasionalmente, em semicírculos. São sustentados por um pedicelo inserido na 

folha durante a oviposição, fora da abertura dos estômatos (Eichelkraut & 

Cardona, 1989; Paulson & Beardsley, 1985). 

As ninfas inicialmente são móveis, mas posteriormente se fixam 

num local adequado para a tomada de alimento, onde permanecem até o final 

do estágio. Ao final do quarto ínstar, há um período em que a ninfa não se 

alimenta, o qual muitas vezes é chamado de pupa; esse termo, entretanto, é 

inadequado, uma vez que o inseto não sofre qualquer tipo de metamorfose 

caracterizando a passagem para um novo estágio (Brown et ai. 1995; Byrne & 

Bellows, 1991; De Barro, 1995; Norman et ai. s.d. e Villas Bôas et ai., 1997). 

Em função dessa peculiaridade, o tipo de desenvolvimento das moscas brancas 

é denominado neometabolia (Zucchi et ai., 1993) para diferenciar da 

paurometabolia em que não ocorre essa fase de interrupção da alimentação. 

Os adultos de B. tabaci têm o dorso amarelo-pálido e as asas 

brancas, medindo de 1 a 2 mm, sendo a fêmea maior que o macho. Quando em 

repouso, as asas são levemente separadas, com os lados paralelos, deixando o 

abdome visível (Villas Bôas et ai., 1997). 

A reprodução é sexuada ou por partenogênese arrenótoca (Byrne 

& Bellows, 1991 e Eichelkraut & Cardona, 1989). Como na maioria das 

espécies de mosca branca, as fêmeas de B. tabaci podem regular o sexo de 

seus descendentes, desde que tenham espermatozóides armazenados para 

selecionar a fertilização (Horowitz & Gerling, 1992). 

A maioria dos adultos emerge pela manhã (Hoffman & Byrne, 

1986 e Powell & Bellows, 1992), sendo que os machos emergem antes das 

fêmeas (Gerling et ai., 1986). A emergência não ocorre em temperaturas 

abaixo de 17°C, entretanto, não há correlação entre o início da 
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emergência e o fotoperíodo sugerindo a existência de um ritmo circadiano 

(Hoffman & Byrne, 1986). 

A razão sexual varia no decorrer do período de maior incidência 

(De Barro, 1995). Examinando a proporção entre os sexos de B. tabaci em 

campo de algodão, Horowitz e Gerling (1992) constataram a predominância de 

fêmeas no início do verão ocorrendo o inverso, porém com menor diferença 

entre os sexos, ao final dessa estação. Os autores concluíram que a alta 

qualidade e quantidade de nutrientes do hospedeiro no início do verão facilita o 

rápido aumento da população. Enkegaard (1993) também constatou correlação 

positiva entre o número de fêmeas de B. tabaci e a temperatura, sendo que o 

número delas foi sempre proporcionalmente maior que o de machos, 

principalmente em temperaturas mais elevadas, o que é explicado pela maior 

mortalidade de machos nessas temperaturas. 

O local de oviposição tem efeito sobre os descendentes, uma vez 

que esses insetos, geralmente, se alimentam e ovipositam na mesma folha. Em 

um ambiente variável, esses insetos encontram várias espécies de plantas que 

diferem substancialmente na adequação aos fitófagos. Também existem 

diferenças de adequação dentro da mesma planta hospedeira, pois elas 

preferem folhas mais jovens (van Lenteren & Noldus, 1990). 

A influência da qualidade nutricional e do estresse hídrico sobre a 

seleção hospedeira para oviposição, entretanto, ainda não está clara. Skinner 

(1996b) observou que o biótipo B prefere ovipositar em algodão com maior 

estresse hídrico e com maior qualidade nutricional, mas o tempo gasto para o 

início da oviposição é tão curto que é improvável que o inseto tenha alcançado 

o floema e avaliado a qualidade nutricional do mesmo. O inseto é capaz de

ovipositar em folhas com temperaturas variando entre 16 e 43°C, o que 

favorece seu desenvolvimento em diversos habitats (Skinner, 1996a) 

A seleção da planta após o pouso é feita por picadas de prova. 

Pollard (1955), descrevendo o hábito alimentar de B. tabaci em algodoeiro, 

registrou, como efeitos macroscópicos desta alimentação, a deposição de 
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"honeydew" na folha, ocorrência de clorose pela saliva da ninfa removendo 

clorofila e amido, desenvolvimento de antocianina, queda de folhas e redução 

na razão de crescimento. Os estiletes das ninfas alcançam o floema por 

penetração intercelular. A bainha estiletar ou salivar é rara e de constrição 

anular. Em 82% dos casos, o floema foi alcançado e o dano nos tecidos se 

restringiu à destruição de alguns cloroplastos adjacentes e plasmólise 

ocasional. O floema não foi bloqueado nem danificado. 

Após o pouso, a discriminação da planta pelo inseto é feita com 

base em características físicas externas e químicas internas. Berlinger (1986) 

citou, como características físicas externas importantes para 8emisia spp., a 

pilosidade, os tricomas glandulares, o formato de folha e, provavelmente, o 

microclima, destacando o pH da folha como a principal característica química 

interna. Estudos de microscopia eletrônica do ápice do lábio de seis espécies 

de mosca branca, incluindo 8. tabaci, revelaram que todas possuem sete pares 

de sensilos simetricamente posicionados sobre ou ao lado do encaixe labial, 

com função aparentemente quimio-sensorial (Walker & Gordh, 1989). 

As fêmeas de 8. tabaci ovipositam preferencialmente na face 

abaxial das folhas jovens, com pilosidade moderada (Butler & Wilson, 1984, 

Patel et ai., 1992), o que se deve, segundo Butler et ai. (1988), ao fato desse 

tipo de folha conferir proteção contra o vento e dessecação. 

Segundo Costa et ai. (1991 ), 8. tabaci não discrimina entre plantas 

sadias e infectadas e/ou com diferentes níveis de aminoácidos nas folhas 

durante a oviposição em diferentes espécies de hospedeiros. As ninfas, no 

entanto, se desenvolvem melhor em plantas sadias. 

Costa et ai. (1993) observaram que a alimentação contínua de 20 

adultos em abóbora não foi suficiente para induzir danos, o que ocorreu, no 

entanto, com apenas duas ninfas por planta durante 14 dias; a severidade dos 

danos foi crescente com o número de ninfas. Isso implica que baixos níveis 

populacionais de adultos não são capazes de induzir danos diretos e, dessa 

forma, repelentes de oviposição e seleção de cultivares desfavoráveis ao 



12 

desenvolvimento ninfal são importantes no controle desse inseto. 

2.1.4 Aspectos biológicos de B. tabaci biótipo B 

A biologia desse inseto varia de acordo com a planta hospedeira e 

a temperatura. 

A fase de ovo apresenta, à temperatura entre 25 e 27°C, duração 

em torno de 5 a 8 dias, independentemente da planta hospedeira (Bethke et ai., 

1991; Tsai & Wang, 1996; Wang & Tsai, 1996 & Yee & Toscano, 1996). 

Excepcionalmente, Enkegaard (1993) observou em algodão uma duração 

dessa fase em torno de 14 dias a 25°C. Wagner (1995) observou em algodão 

que o período de incubação variou de 5 a 9 dias nas temperaturas entre 21,77 e 

34,66°C; abaixo dessa temperatura, o alongamento da fase foi mais acentuado 

atingindo até 22,4 dias a 15,42ºC. Em berinjela, em temperaturas variando de 

15 a 35°C, Wang & Tsai (1996) registraram valores de 4,2 a 25,8 dias, sendo 

que abaixo de 20 e acima de 30°C, ocorreu alongamento da fase. 

A viabilidade dos ovos é superior a 90% na faixa de temperatura 

entre 20 e 30°C (Enkegaard, 1993; Wagner, 1995; Tsai & Wang, 1996 e Wang 

& Tsai, 1996). Em temperaturas acima de 30°C ou abaixo de 20ºC, há uma 

tendência de diminuição da viabilidade (Enkegaard, 1993e Wang & Tsai, 1996). 

A fase ninfal apresenta, entre 25 e 27°C, duração em torno de 12 

a 16 dias (Bethke et ai., 1991; Wagner, 1995; Tsai & Wang, 1996; Wang & Tsai, 

1996 e Yee & Toscano, 1996). Enkegaard (1993) observou, em bico-de

papagaio, que essa fase foi prolongada em temperaturas abaixo de 20°C. Em 

berinjela, Wang & Tsai (1996) observaram que, a 30°C, o período ninfal foi de 

apenas 9,4 dias, enquanto que abaixo de 25°C e acima de 30°C, o referido 

período se alongou, atingindo 79, 1 dias a 15°C. 

O efeito da planta hospedeira na duração da fase ninfal foi 

observado por Tsai & Wang (1996), que trabalhando a 25°C, em plantas de 

berinjela, tomate, batata-doce, pepino e feijão, encontraram 11,35; 11, 75; 12,00; 

12,97 e 14,95 dias, respectivamente. 
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A viabilidade ninfal é variável para temperaturas entre 20 e 30
°C, 

de 39 a 95% (Enkegaard, 1993; Wagner, 1995; Tsai & Wang, 1996 e Wang & 

Tsai, 1996). A 16°C, Enkegaard (1993) registrou apenas 6,19% de viabilidade 

ninfal do biótipo B em bico-de-papagaio. Variando a planta hospedeira, Tsai & 

Wang (1996) observaram, a 25°C, viabilidades ninfais de 48,8; 93,9, 62,7; 71,3 

e 48, 1 %, em plantas de pepino, berinjela, tomate, batata-doce e feijão, 

respectivamente. Avaliando o efeito de temperaturas entre 15 e 35°C sobre este 

parâmetro biológico, Wang & Tsai (1996) observaram valores de 44,1 (a 15°C) 

e 41, 1 % (a 35°C) até 93,9% (a 25°C) em berinjela. 

O período do ovo a adulto pode demorar, em temperaturas entre 

25 e 27°C, de 16 a 25 dias, conforme a planta hospedeira (Tsai & Wang, 1996; 

Wagner, 1995; Wang & Tsai, 1996 e Yee & Toscano, 1996), tendo sido 

registrado um valor de 17,96 dias em tomate, a 25°C (Tsai & Wang, 1996). 

Enkegaard (1993) observou que, em bico-de-papagaio, em temperaturas 

inferiores a 20°C, o inseto teve seu ciclo de vida prolongado. No intervalo de 

17,63 a 34,75°C, Wagner (1995) observou que o ciclo de vida do inseto tende a 

se prolongar abaixo de 17,2°C ou acima de 21,3°C, mas as temperaturas 

extremas provocam um alongamento muito acentuado. Wang & Tsai (1996), 

trabalhando em temperaturas variáveis entre 15 e 35°C, observaram que a 

duração do período ovo-adulto, em berinjela, foi bastante afetada por esse fator, 

variando de 13,6 a 104,9 dias. A faixa de 25 a 30°C foi considerada ideal para o 

inseto, com alongamento do período de desenvolvimento fora dela. 

A viabilidade do período de ovo a adulto, consequentemente, 

também é afetada pela planta hospedeira e temperatura, variando de 50 a 95%, 

a 25°C (Enkegaard, 1993; Tsai & Wang, 1996 e Wang & Tsai, 1996). O efeito 

da planta hospedeira sobre esse parâmetro foi comprovada por Tsai & Wang 

(1996) que encontraram, a 25°C, valores de 88,7; 60,2; 67,5; 46,4 e 45,8%, em 

berinjela, tomate, batata-doce, pepino e feijão, respectivamente. 

O período de pré-oviposição pode levar de 2 a 4 dias, em função 

da temperatura (Enkegaard, 1993). 
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A longevidade também apresenta bastante variação de acordo 

com a planta hospedeira e a temperatura; para fêmeas, esse período varia, em 

geral, de 10 a 20 dias em temperaturas entre 25 e 30°C (Bethke et ai., 1991; 

Enkegaard, 1993; Tsai & Wang, 1996 e Wang & Tsai, 1996). Em berinjela, 

Wang & Tsai (1996) observaram variação na longevidade de fêmeas de 10,43 a 

44,36 dias, com redução desse período a 35°C e alongamento a 15°C. A 

comprovação do efeito da planta hospedeira sobre a longevidade de fêmeas foi 

feita por Tsai & Wang (1996), que observaram, a 25°C, valores de 24,03; 20,55; 

16,56; 9,85 e 13,38 dias em berinjela, tomate, batata-doce, pepino e feijão, 

respectivamente. 

À semelhança do que foi constatado para os demais parâmetros 

biológicos, a fecundidade varia bastante em função da planta hospedeira e da 

temperatura, com valores entre 22 e 324 ovos/fêmea (Bethke et ai., 1991; 

Enkegaard, 1993; Tsai & Wang, 1996 e Wang & Tsai, 1996). Tsai & Wang 

(1996) obtiveram, a 25°C, valores de fecundidade de 223,67; 167,55; 77,50; 

65,96 e 83,50 ovos/fêmea, em berinjela, tomate, batata-doce pepino e feijão, 

respectivamente, enquanto Wang & Tsai (1996) observaram que B. tabaci,

mantida em berinjela, apresentou fecundidade variável entre 22 e 324 

ovos/fêmea, em berinjela, na faixa de 15 a 35°C, sendo que o menor valor foi 

registrado a 32°C. 

Betheke et ai. (1991) observaram que o biótipo B é de duas a três 

vezes mais fecundo que o A em algodão. Blua et ai. (1995) observaram que os 

dois biótipos ovipositam em quantidade semelhante em pepino, mas em couve 

e beterraba, o biótipo B oviposita mais que o A Os autores rasparam levemente 

a superfície da folha de couve e constataram que os dois biótipos passaram a 

ovipositar semelhantemente, ficando clara a existência de algum mecanismo de 

seleção do inseto para oviposição conforme características físicas e/ou 

químicas da superfície foliar. 

A razão sexual é sempre próxima de 0,70, com predominância das 

fêmeas em relação aos machos (2 para 1) independentemente da temperatura 
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(Enkegaard, 1993). Wagner (1995) avaliou a razão sexual do biótipo Bem duas 

cultivares de algodão, em diferentes temperaturas, confirmando essa proporção 

entre os sexos. Sendo assim, o autor concluiu que esse parâmetro não é 

afetado pela planta hospedeira, temperatura ou época do ano. · 

2.2 Extratos botânicos 

2.2.1 Considerações gerais 

Antes mesmo do emprego dos inseticidas inorgânicos, já se 

utilizavam plantas com propriedades tóxicas, objetivando o controle de insetos 

pragas. A lista de plantas com atividade inseticida é bastante extensa e inclui 

grande número de famílias botânicas (Arnasan et ai., 1989; Grainge & Ahmed, 

1988; Lagunes et ai., 1984 e Rodríguez & Lagunes, 1990). 

Dentre os primeiros fitoinseticidas utilizados, destacam-se a 

nicotina, extraída do fumo Nicotiana tabacum (Solanaceae), a rianodina 

extraída de Ryania speciosa (Flacuorticaceae), a sabadila oriunda de 

Schoenoca/um officinale (Liliaceae), a piretrina, proveniente de Chrysantemum 

cinerariaefolioum (Asteraceae) e a rotenona extraída de Derris spp. e 

Lonchocarpus spp. (Fabaceae) (Lagunes & Rodríguez, 1992). Estes produtos 

porém, praticamente deixaram de ser utilizados com o advento dos inseticidas 

organossintéticos, que se mostravam mais eficientes e baratos. 

O ressurgimento dos estudos com plantas inseticidas deveu-se à 

necessidade de novos compostos para controle de pragas, sem os problemas 

de contaminação ambiental, resíduos nos alimentos, efeitos prejudiciais sobre 

os insetos benéficos e aparecimento de populações de insetos resistentes. 

Geralmente, os fitoinseticidas atendem esses requisitos, além de serem 

compatíveis com outros métodos de controle num sistema de manejo integrado 

de pragas e serem rapidamente biodegradados em comparação aos inseticidas 

sintéticos. Segundo McCloskey et ai. (1993), inseticidas botânicos sintéticos 
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análogos de bioquímicos naturais são mais aceitáveis no mercado do que os 

inseticidas convencionais por se considerar que estes são inócuos ao ambiente 

ou menos danosos ao homem e a outras espécies não alvo. 

Segundo Vendramim (1997), as pesquisas com plantas inseticidas 

são feitas normalmente com dois objetivos: a descoberta de novas moléculas 

que permitam a obtenção de produtos sintéticos ou a obtenção de inseticidas 

botânicos naturais para uso direto no controle de pragas. Como exemplo de 

plantas inseticidas, no primeiro caso, o autor citou Physostigma venenosum 

(Fabaceae) cujos compostos secundários (especialmente a fisostigmina) foram 

tomados como modelo para a síntese de inseticidas carbamatos e C. 

cíneraríaefolium, da qual se extraem as piretrinas, precursora dos piretróides. 

Em relação aos produtos botânicos naturais, foram mencionados os pós secos 

e os extratos aquosos que normalmente são utilizados logo após a obtenção e 

os produtos comerciais ou semi-comerciais, que, após a extração com 

solventes orgânicos, são misturados com substâncias inertes com a finalidade 

de facilitar a aplicação, evitar a rápida degradação ou aumentar a bioatividade. 

Na década de 50, já eram conhecidas cerca de 2000 plantas com 

propriedade inseticida distribuídas em 170 famílias (Maranhão, 1954). Grainge 

& Ahmed (1988) catalogaram 2.400 espécies de plantas com potencial para uso 

no controle de pragas, mencionando as características gerais da planta, ação 

sobre os insetos, além de uma listagem de 800 pragas controladas por essas 

plantas e ainda 100 plantas com substâncias químicas reportadas no controle 

de doenças e nematóides parasitas do homem e de animais. 

Os principais efeitos causados pelos produtos vegetais com 

atividade inseticida sobre os insetos incluem repelência, inibição da oviposição, da 

alimentação e do crescimento, alterações do sistema hormonal, alterações 

morfogenéticas, alterações no comportamento sexual, esterilização dos adultos e 

mortalidade na fase imatura ou adulta (Koul et ai., 1990; Mordue (Luntz) & 

Blackwell, 1993; Rodríguez, 1995 e Schmutterer, 1988). 

Em condições de laboratório ou casa de vegetação, estes efeitos 
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podem ser determinados, mantendo-se os insetos em plantas tratadas ( ou em 

folhas provenientes destas plantas) e avaliando-se a oviposição, consumo de 

alimento (em testes com e sem chance de escolha), duração do ciclo biológico, 

peso, tamanho, mortalidade das fases imaturas e da fase adulta, fecundidade, 

fertilidade e possíveis alterações morfogenéticas (Vendramim, 1997). 

2.2.2 Azadirachta indica A. Juss 

Esta planta, conhecida comumente como nim ou nime, é 

considerada a mais importante e promissora espécie vegetal com atividade 

inseticida (Hansen et ai., 1993; Rodríguez, 1995; Schmutterer, 1990 e 

Vendramim, 1997). 

A. indica apresenta os mais diferentes mecanismos de ação sobre

os insetos incluindo inibição alimentar, redução de motilidade intestinal, 

interferência na síntese do ecdisônio, inibição da biossíntese da quitina, 

deformações em pupas e adultos, redução na fecundidade e longevidade de 

adultos, alterações na atratividade dos feromônios, esterilização e inibição de 

oviposição e mortalidade (Koul et ai., 1990; Mordue (Lutz) & Blackwell, 1993 e 

Schmutterer, 1988). 

De acordo com Balandrin et ai. (1988), dos 25 componentes 

voláteis identificados a partir do nim, 75% destes estavam presentes nas 

sementes. A azadiractina, um dos principais componentes da semente de nim, 

tem importante ação sobre insetos de diversas ordens, como Orthoptera, 

Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera e Diptera (Schmutterer, 1988). 

Com o objetivo de avaliar a bioatividade dos compostos inseticidas 

do nim em relação a Spodoptera littora/is (Boisduval), em função da polaridade 

do solvente extrator, Ascher et ai. (1984) compararam a inibição do crescimento 

e fecundidade do inseto em substratos tratados com extratos aquosos e 

extratos obtidos com metanol, etanol, acetona, álcool isopropílico, n-butanol, 

clorofórmio, tetracloreto de carbono e n-pentano. Os extratos mais tóxicos 
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foram aqueles obtidos com os solventes mais polares (constante dielétrica >20): 

água (78,5), metanol (32,6), etanol (24,3) e acetona (20,7). 

Em relação à dose e aos efeitos ocasionados pela azadiractina 

nos insetos, Jacobson (1988) afirmou que a sua eficiência pode ser 

demonstrada na concentração de até O, 1 ppm, destacando que formulações 

obtidas de sementes têm sido utilizadas por agricultores de países 

desenvolvidos há vários anos. Govindachari (1992) e Rembold (1988) 

mencionaram que efeitos tóxicos mais acentuados são obtidos a partir de 

concentrações maiores que 100 ppm. Segundo Yoshida & Toscano (1994), a 

azadiractina é mais tóxica que a rotenona, rianodina, sabadila e piretro. 

Os extratos aquosos e etanólicos do nim têm ação sistêmica, 

sendo absorvidos pelas raízes e translocados pela planta, o que segundo 

Jacobson et ai. (1978) e Munakata (1977), é uma característica importante no 

manejo de insetos sugadores como a mosca branca. 

Segundo lsman et ai. (1990) e Mordue (Luntz) & Blackwell (1993), 

diversos isômeros da azadiractina já foram isolados (A a I); dentre esses, o 

isômero A é o que ocorre em maior proporção (83%), vindo a seguir o B, 

enquanto os demais isômeros (C a 1) são encontrados em baixas 

concentrações. A molécula de azadiractina apresenta duas partes: a decalina e 

o grupo hidroxil furano, responsáveis pela inibição do crescimento e da

alimentação, respectivamente (Aldhous, 1992). 

Existem várias técnicas para se extrair e isolar a azadiractina. 

Entretanto, como isso é uma tarefa onerosa, esta substância tem sido usada 

através de produtos comerciais e semi-comerciais formulados a partir de 

extratos de nim (Koul, 1992; Mordue (Luntz) & Blackwell (1993) e Soon & 

Bottrell (1994). Jarvis et ai. (1998) verificaram que a azadiractina é mais estável 

em soluções aquosas medianamente ácidas (pH 4 e 6) em temperatura 

ambiente e quando estocada em soluções orgânicas neutras pode permanecer 

estável por meses. Os resultados obtidos com extratos oriundos de nim têm 

sido altamente satisfatórios a ponto de incentivar a produção comercial de um 
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grande número de formulações, que têm sido utilizadas para controle de 

diversas pragas (Aviles et ai., 1995; Mordue (Lutz) & Blackwell, 1993 e Soon & 

Botrell, 1994). 

Além do grande potencial inseticida, o nim possui outras 

características benéficas como a baixa toxicidade a mamíferos e a rápida 

degradação, com período de carência entre 4 e 1 O dias, dependendo das 

condições ambientais e da planta tratada (Koul et ai., 1990 e Schmutterer, 

1988). Entretanto, a velocidade de degradação é diminuída quando se 

acrescenta um surfactante (Jarvis et ai., 1998). 

Por todas estas características, o nim tornou-se a planta inseticida 

mais estudada nos últimos 15 anos, sendo assunto de diversas revisões 

(Arnasan et ai., 1989; Ascher, 1993; Centro Agronómico Tropical de 

lnvestigaciones y Ensenanza (CATIE), 1991; Govindachari, 1992; Jacobson, 

1988; Jotwani & Srivastava, 1981; Mordue (Luntz) & Blackwell, 1993; 

Schmutterer, 1988, 1990; Subrahmanyam, 1990 e Warthen Jr., 1979, 1989). Já 

foram realizadas três conferências internacionais (lnternational Neem 

Conference (INC 1, 1981; INC 2, 1984; INC 3, 1987) e dois eventos americanos 

(USDA Neem Workshop, 1990; Pacific Science Congress, 1993) que trataram 

exclusivamente de aspectos relacionados ao nim. 

2.2.3 Efeito de extratos botânicos sobre Bemisia spp. 

Muitos extratos de plantas já foram testados para controle de B. 

tabaci, tendo sido observados efeitos diversos sobre o inseto desde a inibição 

da oviposição e alimentação até a mortalidade nas diversas fases do ciclo 

biológico dessa praga. Dentre as plantas testadas, o nim tem se destacado 

como uma das mais eficazes. 

Coudriet et ai. (1985a), aplicando o extrato aquoso de nim a 0,2 e 

2% sobre plantas de algodão, em condições de laboratório e casa de vegetação, 

observaram menor crescimento populacional de B. tabaci devido à redução na 
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ovipos1çao e na viabilidade dos ovos, alongamento do período ninfal e 

mortalidade de ninfas (principalmente no primeiro ínstar). Os efeitos sobre o 

desenvolvimento foram mais acentuados a 2%. A redução da oviposição 

(resultante da repelência dos adultos) foi constatada mesmo aos 7 dias após a 

aplicação, em teste sem chance de escolha e aos 14 dias após, em teste com 

chance de escolha. 

Prabhaker et ai. (1989) testaram alguns inseticidas e o extrato de 

sementes de nim em laboratório contra duas linhagens de B. tabaci (uma 

suscetível e outra resistente aos inseticidas convencionais). Os autores 

avaliaram a dose letal (DL50) em cada fase do inseto e os níveis de resistência 

nas diferentes fases. A DL50 do extrato de nim foi maior do que os outros 

produtos, porém, os insetos apresentaram menores índices de resistência a 

esse extrato em todos os estágios. A linhagem resistente exigiu maior DL50 do 

que a suscetível. Em todos os tratamentos, a fase mais difícil de ser controlada 

foi a de ovo, vindo a seguir a fase de "pupa", enquanto as ninfas de primeiro e 

segundo ínstares foram as mais sensíveis. 

Natarajan & Sundaramurthy (1990), testando o óleo de nim (0,5 e 

1 %) sobre ninfas de B. tabaci mantidas em folhas de algodão, em laboratório, 

constataram que apenas 14,3 e 13,0% das ninfas chegaram ao estágio adulto, 

dentre as quais 51,3 e 56,8%, respectivamente, apresentaram anormalidades, 

enquanto nas testemunhas (monocotrofós a 0,08% e água), 84,3 e 94,0% das 

ninfas atingiram a fase adulta, com índices de anormalidade de 7,0 e 2,8%, 

respectivamente. Dentre as anormalidades mais freqüentes, foram observadas 

a emergência incompleta dos adultos dos "pupários" e a má formação das asas. 

Asiático & Zoebisch (1992) compararam a eficiência de diversos 

produtos incluindo um extrato de sementes de nim (60 g/L água), o fungo 

entomopatogênico Verticillium lecanii (1 g/L água), um detergente (2 ml/L água) 

e o abamectin (60 ml/L água) no controle da mosca branca B. tabaci em 

tomateiro. Foram feitas oito aplicações semanais. Embora todos os tratamentos 

tenham provocado a diminuição da população do inseto, houve transmissão de 
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virose em 100% das plantas, demonstrando a necessidade de aumento na 

frequência das aplicações ou na dosagem. 

Cubillo et ai. (1994), avaliando a repelência provocada por três 

produtos à base de nim em dosagens variáveis entre 1 e 5 ml/L sobre B. tabaci 

em plantas de soja em casa de vegetação, não constataram diferença no 

número de adultos nas plantas tratadas em relação à testemunha, embora a 

oviposição tenha sido bem menor nas plantas tratadas com duas das 

formulações, incluindo a utilizada na dosagem de 1 ml/L. Efeito semelhante foi 

encontrado com o emprego de extratos alcoólicos de uma mistura de pimenta e 

alho (1,2 e 4,4 g/L de água, respectivamente). 

Puri et ai. (1994), testando formulações à base de óleo de nim e 

de óleo de algodão, a 0,5 e 1 %, para controle de B. tabaci em algodoeiro, em 

condições de campo, constataram redução na população de ninfas e adultos 

em relação à testemunha, com eficiência similar à obtida com o inseticida 

fenpropatrin. 

Em experimento semelhante, em tomateiro, Sabillón & 

Bustamante (1995) utilizaram extratos aquosos de frutos verdes de Ricinus 

communis, de frutos maduros de M. azedarach e de sementes secas de nim 

(todos na concentração de 50 g/L de água). Os autores consideraram que 

nenhum dos tratamentos exerceu um controle efetivo do inseto, embora tenham 

verificado que, em média, para 1 O avaliações, os três tratamentos reduziram a 

população de mosca branca, além de permitir a maior produção de frutos 

sadios nas parcelas com nim e com M. azedarach. 

Liu & Stansly (1995b) obtiveram baixo nível de controle de adultos 

de B. tabaci biótipo B, em plantas de tomate, em laboratório, usando um 

produto comercial à base da solanácea Nicotiana gossei (0,5, 1,0 e 2,0 g i.a./L). 

O efeito sobre ninfas, entretanto, foi bastante acentuado, provocando 

mortalidades de 92,0% nos primeiros ínstares e de 88,7% em ninfas de maior 

idade (contra 3,0 e 6,4%, respectivamente, nas plantas não tratadas). Acima de 

0,2%, no entanto, o extrato foi fitotóxico, produzindo, principalmente nas folhas 
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jovens, cloroses irregulares e necroses nas margens ou em toda a folha. 

Liu & Stansly (1995a) testaram um produto comercial do nim em 

nove dosagens (variáveis entre 5 e 80 mg de azadiractina/L água) sobre ninfas 

de B. tabaci biótipo B em tomateiro sob condições de laboratório. Aplicações 

feitas sobre ninfas de primeiro ínstar provocaram mortalidade significativa em 

todos os tratamentos. No entanto, os autores consideraram que o controle só foi 

satisfatório a partir de 40 mg; com a aplicação da maior dosagem sobre ninfas 

de segundo e terceiro ínstares, o controle foi de cerca de 60%. 

Leskovar & Boales (1996) testaram um produto comercial à base 

de azadiractina (3% de i.a.), para controle de B. tabaci biótipo B, em algodoeiro, 

em condições de campo. Mesmo empregando dosagem de 44 g/ha (suficiente 

para um eficiente controle de lepidópteros), não foram obtidos resultados 

satisfatórios. 

Nardo et ai. (1997), avaliando o efeito do extrato aquoso obtido 

por infusão de partes iguais de folhas e frutos de M. azedarach, na 

concentração de 1 :5 (p/v), sobre B. tabaci, em plantas de feijão, constataram 

mortalidade de adultos e menor oviposição (provavelmente devido ao efeito 

deterrente na alimentação). Nardo & Costa (1990) já haviam observado que 

esse mesmo extrato reduziu em 45 a 60% a eficiência de transmissão de vírus 

do mosaico do feijoeiro por esse inseto. 

Gómez et ai. (1997a), avaliando diversas formulações comerciais 

de nim em relação à repelência, mortalidade dos adultos e oviposição de B. 

tabaci, em plantas de feijão, constataram que nenhuma delas foi letal ou 

repelente e apenas uma reduziu a oviposição. Em experimento semelhante, 

Gómez et ai. (1997b) testaram 27 extratos de plantas não meliáceas, 

constatando que 20 deles foram repelentes, 17 reduziram a sobrevivência dos 

adultos e 17 diminuíram a oviposição dos insetos. Os extratos etanólicos (7 g/L 

água) de Rufa graveolens, Cymbopogon citratus, G/iricidia sepium, Drymis 

granadensis, Chenopodium ambrosiodes e o azeite de Piper aduncum (1 ml/L 

água) se destacaram em relação ao efeito inseticida. Apesar desses resultados, 
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os autores concluíram que a repelência não foi suficiente para suprimir os 

danos causados pelo inseto. 

Cubillo et ai. (1997) testaram os extratos aquoso e metanólico de 

Quassia amara em seis concentrações (variáveis entre 5 e 50%) sobre 8: tabaci 

em plantas de feijão, em casa de vegetação, avaliando a repelência, 

mortalidade dos adultos e oviposição. Os dois tipos de extrato afetaram os três 

parâmetros, sendo que os extratos metanólicos apresentaram maior 

bioatividade que os aquosos, com uma relação direta entre o aumento da 

dosagem e a mortalidade, o que não ocorreu com o extrato aquoso. 

Prabhaker et ai. (1999) avaliaram o efeito do nim sobre B. tabaci 

biótipo B, em algodoeiro, comparando uma formulação comercial (3%, a 30 e 

60 ppm) e um extrato de sementes de nim (1 %) com e sem uréia, aplicando os 

produtos na semente e no solo. O extrato de sementes (sem uréia) foi ainda 

aplicado nas folhas. Nenhum dos tratamentos provocou um atraso no 

desenvolvimento da fase imatura. Todos os tratamentos reduziram a oviposição 

(com exceção do nim a 1% sem uréia) e reduziram a viabilidade dos ovos (com 

exceção da formulação a 30 ppm na semente). A formulação a 30 ppm e o 

extrato sem uréia na semente; a formulação a 60 ppm e o extrato com e sem 

uréia no solo e a aplicação foliar do extrato propiciaram aumento no número de 

ninfas mortas, sendo as de primeiro ínstar as mais sensíveis. Em todos os 

tratamentos, houve redução no número de adultos emergidos. O efeito mais 

drástico sobre a oviposição ocorreu na aplicação foliar, seguindo-se o 

tratamento de solo e o tratamento de sementes. Considerando-se que tanto no 

tratamento de sementes como de solo, houve efeito sobre as formas imaturas, 

fica evidenciada a capacidade do nim se translocar na planta da região radicular 

até as folhas. Os autores ainda consideraram que a maior mortalidade em 

ninfas de primeiro ínstar pode ser tanto pela toxicidade dos extratos, como pela 

sua repelência fazendo com que o inseto se locomova mais pela folha, se 

expondo ao ambiente. 

A compatibilidade de inseticidas botânicos com inimigos naturais 
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de Bemisia spp. tem sido testada, demonstrando que a avaliação do impacto 

desses extratos sobre a fauna benéfica deve ser considerada caso a caso. 

Assim, Feldhedge & Schmutterer (1993), avaliando o efeito de um 

produto comercial do nim nas concentrações de 1 O e 20 ppm sobre o micro

himenóptero Encarsia formosa Gahan, constataram efeito sobre a emergência 

de adultos, longevidade e capacidade de parasitismo, somente a 20 ppm. 

Bentz & Neal Jr. (1995), por outro lado, avaliando o efeito de 

extrato de N. gossei (O, 1 %) e um produto comercial do nim (0,624%) 

constataram que ambos causaram mortalidade pupal em E formosa. O nim, 

aplicado sobre ninfas, não provocou efeito residual sobre os parasitóides 

quando estes foram liberados, após 1; 1,5 e 3 horas, observando-se que a 

distribuição foi semelhante nas plantas tratadas e não tratadas. Apesar de N.

gossei apresentar certa toxicidade ao parasitóide, os autores, comparando com 

os efeitos provocados por outros inseticidas comuns, ponderaram que o 

referido extrato foi compatível com o parasitóide, principalmente em áreas em 

que é necessário um controle imediato, podendo se aplicar o extrato na área 

para se diminuir a população da praga e liberar o parasitóide em seguida. Liu & 

Stansly (1996) comprovaram a compatibilidade desse extrato (0,2 g i.a./ L água) 

e do óleo mineral (0,2%, v:v) sobre o predador Nephaspis ocu/atus (Blatchley) 

em todos as suas fases de desenvolvimento. 

Stansly & Liu (1997), avaliando o efeito de dois produtos 

comerciais derivados de plantas (nim a 0,06 g i.a./L e N. gossei a O, 1, 0,2 e 0,4 

g i.a./L) sobre Encarsia pergandiella Howard, verificaram que os extratos 

afetaram o inseto em todas as fases imaturas, exceto as pupas e larvas com 

sete dias. O efeito residual sobre os adultos foi insignificante. 

2.2.4 Efeito de extratos de meliáceas sobre outros insetos sugadores 
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fitófagos 

Os extratos de meliáceas causam vários efeitos nos insetos, 

atuando como deterrentes, reguladores de crescimento e esterilizantes. O efeito 

residual depende das condições ambientais, podendo persistir por 4 a 8 dias. 

Na forma sistêmica, o efeito geralmente é mais prolongado. Diante disso, em 

condições de campo, são exigidas quantidades maiores para se alcançar 

resultados semelhantes aos obtidos em laboratório. Devido à ação lenta do nim, 

este é inadequado quando a planta não suporta mais danos ou quando seu 

efeito máximo no inseto se dá após o pico populacional da praga 

(Schumutterer, 1988). 

Abraham & Ambika (1979) observaram que os extratos acetônicos 

de folhas e sementes de nim interferem na ecdise do percevejo Dysdercus 

cingulatus Fabr. Os extratos, aplicados topicamente, provocaram aumento de 

um ínstar em relação aos insetos criados na testemunha. Os indivíduos que 

chegaram ao estágio adulto apresentaram os ovaríolos degenerados quando 

tratados com qualquer um dos extratos de nim. 

Pandey et ai. (1981) testaram o extrato obtido com éter de 

petróleo de frutos maduros de M. azedarach, nas concentrações de 0,5, 1 e 2%, 

sobre o percevejo Bagrada cruciferarum Kirk., constatando efeito tanto em 

laboratório como no campo. A 2%, a mortalidade foi de 93,3% no laboratório e 

de 100% no campo, 24 h após a aplicação do produto. 

Mariappan & Saxena (1983b) testaram extratos metanólicos de 

sementes de nim e de Annona squamosa L. sobre a cigarrinha Nephotettix 

virescens (Distant). Nas concentrações de 5, 1 O, 20, 30 e 50%, houve alta 

mortalidade de adultos e redução na eficiência de transmissão de virose no 

arroz em relação à testemunha. Usando os mesmos extratos, a 5, 1 O e 20%, e 

misturando os dois extratos em todas as combinações pares possíveis, os 

autores constataram que em mistura os extratos foram mais efetivos do que 

isoladamente (Mariappan & Saxena, 1983a). 

Saxena & Khan (1985b) constataram efeito deletério de nim sobre 
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a cigarrinha Nilaparvata /ugens (Stal), além de diminuir sua eficiência na 

transmissão de viroses; entretanto, a concentração exigida foi de 6%. Segundo 

Saxena et ai. (1993), o óleo de nim também interfere na emissão de sinais de 

corte e cópula em fêmeas de N. /ugens, impedindo o encontro de machos e 

fêmeas. 

Saxena & Khan (1985a) avaliaram o efeito de nim nas 

concentrações de 1,25; 2,5; 5 e 10% sobre o comportamento alimentar de N.

virescens em arroz. Foram feitas aplicações foliares, avaliando-se o número de 

picadas de prova e os tempos de salivação, ingestão de floema, ingestão de 

xilema e ingestão total. Houve maior número de picadas de prova, menor tempo 

de ingestão de floema (a 5 e 10%, nem houve alimentação nesse local), maior 

tempo de ingestão no xilema e menor tempo total nas plantas tratadas em 

relação à testemunha. Saxena & Boncodin (1988a) fizeram um trabalho 

semelhante com essa mesma espécie de inseto em arroz, utilizando, contudo, 

aplicações foliares e sistêmicas. Nas duas aplicações, houve maior número de 

picadas de prova, menor tempo de ingestão no floema, maior tempo de 

ingestão no xilema e menor tempo total em relação à testemunha. Na aplicação 

sistêmica, os efeitos foram mais acentuados e o tempo de salivação também foi 

maior do que na testemunha e na aplicação foliar. O menor tempo de 

alimentação no floema é importante porque o inseto tem menor chance de 

adquirir e transmitir viroses. 

Saxena & Boncodin (1988b) avaliaram o efeito do extrato de 

sementes de nim na sobrevivência de N. virescens e na sua capacidade de 

transmitir viroses em arroz. O extrato (2500 ppm) foi aplicado na folha e 

sistemicamente através da imersão da raiz em solução com extrato por 24 h. 

Na aplicação sistêmica, a sobrevivência caiu progressivamente do 2° ao 5° dia 

após a aplicação e na aplicação foliar não houve efeito na sobrevivência. A 

capacidade de transmissão de vírus também foi bastante diminuída na 

aplicação sistêmica em relação à testemunha, embora na aplicação foliar 

também tenha ocorrido diferença na capacidade de transmissão em relação à 
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testemunha. 

lsman et ai. (1990) extraíram o óleo de sementes de nim oriundo 

de diferentes locais, encontrando diferença significativa nas concentrações de 

azadiractina entre as amostras. De modo geral, o óleo de sementes de nim 

afetou o crescimento e foi repelente à cigarrinha Oncopeltus fasciatus Dallas, 

sendo este efeito mais acentuado com maiores concentrações de azadiractina, 

o que indica que a concentração dessa substância serve como um parâmetro

para determinar a qualidade do extrato de nim. 

Em geral, o extrato de nim é um ótimo aficida em condições de 

campo e laboratório; entretanto, essa eficiência é bastante influenciada pela 

planta hospedeira, espécie de afídeo e condições ambientais (Lowery et ai., 

1993). 

Trabalhando com o pulgão Lipaphis rysimi Kalt., Singh et ai. 

(1988) avaliaram os extratos aquoso, etanólico e hexânico de sementes de nim, 

constatando que este último foi mais eficiente. 

West & Mordue (1992) observaram que os pulgões Sitobium 

avenae e Rhopa/osiphum padi reduzem o número de picadas de prova como 

mecanismo de escape de plantas de cevada tratadas com nim. Nesse trabalho, 

os autores obtiveram resultados semelhantes tanto em aplicação foliar como no 

solo (para atuação sistêmica). Outros autores já haviam testado o extrato de 

nim via sistêmica no controle de outros insetos com excelentes resultados (Gill 

& Lewis, 1971). Segundo Osman & Port (1990), a liberação gradual do 

composto de nim incorporado no solo e sua gradual absorção e translocação 

pela planta dá uma considerável persistência como agente de controle, já que, 

no solo, o composto fica protegido da luz solar, que degrada o produto. 

Nisbet et ai. (1993), avaliando o extrato de nim contra Myzus 

persicae (Sulzer) em fumo, verificaram que os pulgões fizeram mais picadas de 

prova, gastaram mais tempo entre as picadas de prova, ocorrendo aumento no 

número de perfurações sem alcançar os vasos liberianos, proporcionalmente à 

concentração do extrato. Em teste de livre escolha, as plantas com extrato 
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foram menos preferidas. O extrato mostrou-se eficiente após pelo menos uma 

semana de aplicação, apresentando, no entanto, efeito deletério também sobre 

inimigos naturais. Schoonhoven & Derksen-Koppers (1976) e Lowery & lsman 

(1995) também constataram o efeito deletério de nim sobre M. persicae em 

concentrações acima de 1 %. 

Dimetry & EI-Hawary (1995) constataram a eficiência do nim 

(0,5%) já no primeiro instar do pulgão Aphis craccivora Koch onde ocorreu 75% 

de mortalidade. O período ninfal também foi alongado e aumentada a proporção 

de formas aladas. 

Lowery e lsman (1995) constataram o efeito do nim sobre os 

inimigos naturais no campo, monitorando a população de afídeos, seus 

predadores e parasitóides, mas a proporção entre praga e inimigos naturais 

permaneceu semelhante evidenciando a compatibilidade do nim com os 

inimigos naturais. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram desenvolvidos em condições de casa de 

vegetação e laboratório no Departamento de Entomologia, Fitopatologia de 

Zoologia Agrícola da ESALQ/USP, em Piracicaba, SP, com a mosca branca 

Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) biótipo B e extratos aquosos de Me/ia

azedarach L., Trichilia pai/ida Swartz e Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae). 

3.1 Manutenção da criação estoque de B. tabaci

A colônia, obtida a partir de uma criação do Setor de Entomologia 

do Centro de Fitossanidade do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), foi 

mantida em uma casa de vegetação (com aproximadamente 2,5 m2), fechada 

lateralmente com tela de malha fina (impedindo a entrada e/ou saída de insetos) 

e com cobertura de vidro. Como hospedeiro para criação, foram utilizadas 

plantas de soja, com idade entre 15 e 30 dias, cultivadas em vasos de alumínio. 

A cada 15 dias, novas plantas de soja eram introduzidas em substituição 

àquelas em que já estava ocorrendo emergência dos adultos, as quais eram 

descartadas quando essa emergência se completava. 

3.2 Obtenção e manutenção das plantas de tomateiro 

A cultivar Santa Clara de tomate (Lycopersicon escu/etum Mill.) foi 

mantida em cultivo em sacos plásticos (com capacidade para 10 litros) contendo 

solo esterilizado, irrigado e adubado regularmente. 
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3.3 Coleta e preparo dos extratos vegetais 

As folhas, ramos, frutos verdes e frutos maduros de M. azedarach 

e as folhas, ramos e córtex de T. pai/ida foram coletados em área de mata da 

ESALQ/USP, Piracicaba, SP. As sementes de de A. indica (nim), utilizadas como 

padrão de atividade inseticida nos dois últimos experimentos, foram 

provenientes de estoque existente no laboratório do Setor de Entomologia da 

ESALQ/USP. O material vegetal foi seco em estufa (a 40°C, 48 h) 

(separadamente por estrutura vegetal) e posteriormente triturado até a obtenção 

de pó através de um moinho de faca. Estes materiais foram armazenados em 

recipientes hermeticamente fechados até o preparo dos extratos. Estes foram 

preparados misturando-se o pó de cada material (1, 2 ou 3 g) à água destilada 

(100 mi). As suspensões resultantes foram mantidas em frascos por 24 h para 

permitir melhor extração dos compostos hidrossolúveis. Após esse período, as 

misturas foram filtradas com auxílio de um tecido fino, obtendo-se, então, os 

extratos aquosos a 1, 2 e 3% (peso/volume), respectivamente. 

3.4 Determinação da concentração adequada de extratos aquosos de M. 

azedarach e de T. pai/ida para estudos de bioatividade em relação a B. 

tabaci biótipo B 

Foram avaliadas diferentes concentrações dos extratos aquosos de 

folhas de M. azedarach e de ramos de T. pai/ida, estruturas vegetais com 

atividade inseticida comprovada em relação a outras pragas (Rodríguez & 

Vendramim, 1997, 1998; Roei, 1998; Thomazini, 1999; Torrecillas, 1997), 

visando selecionar a uma concentração adequada para ser utilizada no presente 

trabalho. Foram realizados dois experimentos: no primeiro, foram testadas as 

concentrações de 1 e 2% e no segundo, 1, 2 e 3%. 

Nesses experimentos, foi utilizada uma pequena gaiola 

(confeccionada com tecido de "voil") que podia ser aberta e fechada por uma tira 

de Velcro® e que envolvia uma folha de cada planta de tomateiro (com 30 dias 
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de idade) (Figura 1). Em cada gaiola, foram mantidos adultos (cerca de 30 

indivíduos não sexados) de mosca branca durante 24 h para a oviposição. Após 

esse período, as gaiolas eram retiradas e as folhas examinadas 

cuidadosamente, sendo selecionado um folíolo de cada planta contendo, no 

mínimo, 50 ovos. Então, os folíolos contendo os ovos eram pulverizados com os 

extratos, de modo a obter uma cobertura completa dos mesmos. Como 

testemunha, foram utilizados folíolos (também com, no mínimo, 50 ovos) 

pulverizados com água destilada. Os folíolos contendo os insetos em 

desenvolvimento foram mantidos sem as gaiolas até próximo do final da fase 

imatura (o que foi caracterizado pelo tamanho das ninfas), quando, então, foram 

novamente envolvidos pelas gaiolas para evitar a fuga dos adultos. Para cada 

tratamento, foram utilizados 4 folíolos (um por planta), em delineamento 

experimental inteiramente casualizado As variáveis avaliadas foram a 

mortalidade e a duração das fases de ovo e ninfa. 

No primeiro experimento, foram testadas as concentrações de 1 e 

2%, utilizando-se, em média, 61, 53, 61, 71 e 61 ovos por folíolo, nos 

tratamentos com M. azedarach, T. pai/ida, e testemunha, respectivamente. No 

segundo, além dessas, foi incluída a concentração de 3%, utilizando-se, em 

média, 84, 76, 70, 80, 62, 62 e 70 ovos por folíolo nos tratamentos com M.

azedarach a 1, 2 e 3%, T. pai/ida a 1, 2 e 3%, e testemunha, respectivamente. 

Os resultados foram analisados pelo teste F, sendo as 

comparações entre as médias feitas através do teste de Tukey (P ::; 0,05). 

3.5 Seleção das estruturas vegetais de M. azedarach e de T. pai/ida mais 

efetivas, na forma de extrato aquoso, em relação a B. tabaci biótipo B 

Foram avaliados os extratos, na concentração de 3%, de folhas, 

ramos, frutos verdes e frutos maduros de M. azedarach e de folhas, ramos e 

córtex de T. pai/ida, com o objetivo de determinar a estrutura mais efetiva de 

cada planta sobre o inseto. Estes experimentos foram realizados de forma 
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independente para cada espécie vegetal, sendo que a obtenção dos ovos e a 

pulverização das plantas foram realizadas de acordo com o descrito no item 3.4, 

utilizando-se igualmente 4 folíolos (um por planta) por tratamento, em 

delineamento experimental inteiramente casualizado. 

Figura 1. Gaiola utilizada nos experimentos com Bemisia tabaci biótipo B. 
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Para cada espécie vegetal, foram realizados dois experimentos. No 

primeiro, foi feita apenas uma pulverização sobre os folíolos contendo ovos, 

avaliando-se a duração e mortalidade dessa fase. No segundo experimento, 

além da pulverização dos ovos, foi feita uma segunda aplicação sobre os folíolos 

quando as ninfas estavam com três dias de idade a partir da eclosão. Nesse 

experimento, o desenvolvimento do inseto foi acompanhando até a emergência 

dos adultos, avaliando-se a mortalidade e duração das fases de ovo e ninfa. 

Para M. azedarach, no primeiro experimento, o número médio de 

ovos por folíolo foi 69, 64, 69, 68 e 62 nos tratamentos com ramos, folhas, fruto 

verde, fruto maduro e testemunha, respectivamente, enquanto no segundo, esse 

número foi 69, 69, 65, 66 e 57, nos respectivos tratamentos. 

Com relação a T. pai/ida, no primeiro experimento, o número médio 

de ovos por folíolo foi 57, 58, 52 e 66 nos tratamentos com ramos, folha, córtex e 

testemunha, respectivamente, enquanto no segundo, esse número foi 63, 67, 63 

e 52, nos respectivos tratamentos. 

Os resultados foram analisados pelo teste F, sendo as 

comparações entre as médias feitas através do teste de Tukey (P ::; 0,05). 

3.6 Efeito de extratos aquosos de três meliáceas sobre a biologia de B.

tabaci biótipo B 

Nessa etapa, foram testados os extratos de ramos de T. pai/ida, de 

frutos verdes de M. azedarach em comparação com o extrato de sementes de A 

indica (nim) na concentração de 3%. Foram realizados dois experimentos, sendo 

a obtenção dos ovos e a pulverização das plantas com os extratos feitas 

conforme descrito no item 3.4. 

No primeiro experimento, os extratos foram aplicados sobre os 

ovos e sobre as ninfas com três dias de idade e no segundo apenas sobre as 

ninfas com três dias. O delineamento experimental, em ambos, foi o inteiramente 

casualizado, com 4 tratamentos (extrato de cada uma das meliáceas e com água 
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destilada) e 5 repetições. 

No primeiro experimento, foram utilizados folíolos contendo 103, 

147, 98 e 65 ovos nos tratamentos com M. azedarach, T. pai/ida, A. indica e 

testemunha, respectivamente, avaliando-se os mesmos parâmetros biológicos 

descritos no item 3.4. 

No segundo experimento, o número de ovos utilizados por folíolo 

foi, em média, 104, 145, 234 e 65 ovos, nos tratamentos com M. azedarach, T. 

pai/ida, A. indica e testemunha, respectivamente. Nesse experimento, foi 

utilizado um número maior de ovos visando garantir uma quantidade suficiente 

de insetos para avaliação da fase adulta. O número de adultos emergidos era 

anotado diariamente para avaliação da duração e viabilidade da fase ninfal, 

sendo então descartados. No dia em que ocorreu a emergência de, no mínimo, 

75 adultos por tratamento (5 folíolos), os mesmos foram levados ao "freezer" por 

três minutos para que a redução da sua atividade permitisse a manipulação. Os 

adultos foram então reunidos em 5 grupos (repetições) de cerca de 15 

indivíduos cada e transferidos para outros folíolos, mantidos em laboratório, à 

temperatura de 25,0 ± 2,0ºC; 70,0 ± 10,0% de UR e fotofase de 12 h. Cada 

grupo foi isolado em uma pequena gaiola de acrílico, com a parte superior 

tampada com "voil" para permitir a aeração. Diariamente, era anotada a morte 

dos adultos, ocasião em que os mesmos eram retirados e sexados. Após a 

morte de todos os adultos numa gaiola, foi feita a contagem do número de ovos 

e ninfas em cada folíolo. Os parâmetros avaliados nesse segundo experimento 

foram: mortalidade ninfal, longevidade dos adultos (machos e fêmeas) e 

fecundidade (número de ovos/fêmea). Os resultados foram analisados pelo teste 

F, sendo as comparações entre as médias feitas através do teste de Tukey (P � 

0,05). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Determinação da concentração adequada de extratos aquosos de Me/ia 

azedarach e de Trichilia pai/ida para estudos de bioatividade em relação a 

Bemisia tabaci biótipo B 

4.1.1 Primeiro experimento 

Embora todos os tratamentos com extrato tenham provocado um 

aparente aumento na mortalidade de B. tabaci biótipo B, durante a fase de ovo, 

com valores variáveis entre 21,76 e 36,00%, a diferença estatística em relação à 

testemunha (onde a mortalidade foi de 3,02%) foi registrada apenas para o 

maior valor, obtido com folhas de M. azedarach a 2%. A mortalidade ninfal não 

foi alterada pela aplicação dos extratos sobre os ovos, ainda que com T. pai/ida 

a 2% a mesma tenha atingido 33,98% contra 12,65% na testemunha. Nos 

demais tratamentos, os valores apresentaram pequena variação (11,66 a 

14,04%). Considerando-se as mortalidades acumuladas nas fases de ovo e 

ninfa, constatou-se efeito apenas do extrato de ramos de T. pai/ida a 2%, 

tratamento em que a mortalidade, ao final da fase imatura, atingiu 50,82%, valor 

significativamente superior ao encontrado na testemunha (15,29%), ocorrendo 

nos demais tratamentos valores intermediários (Tabela 1 e Figura 2). 

A duração das fases de ovo (período de incubação) de ninfa e, 

consequentemente, da fase de ovo à emergência do adulto (ovo-adulto) não foi 

afetada pelos tratamentos, tendo sido registrados valores variáveis de 7,43 a 
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7,94; 20,97 a 21,24 e 28,40 a 29, 13 dias, respectivamente (Tabela 2). 

4.1.2 Segundo experimento 

Nesse experimento em que também foi incluída a concentração 3% 

das duas meliáceas, a mortalidade da mosca branca, durante a fase de ovo nos 

tratamentos com extrato de ramos de T. pai/ida a 3% (52,82%) e a 2% (37,33%) 

e com extrato de folhas de M. azedarach a 3% (32,61%) foi superior em relação 

à constatada na testemunha (1,04%). Nos tratamentos com M. azedarach a 1 e 

2% e com T. pai/ida a 1 %, não houve efeito sobre a viabilidade dos ovos do 

inseto. Analogamente ao que foi observado no experimento anterior, também 

nesse, não foi registrada diferença estatística entre os valores de mortalidade 

ninfa!, embora os mesmos tenham variado entre 9,40 e 30,66%. O efeito na 

sobrevivência da fase ovo-adulto foi registrado nos tratamentos com T. pai/ida a 

3 e 2% e com M. azedarach a 3%, nos quais os valores médios (61, 11; 56,54 e 

52,80%, respectivamente), diferiram significativamente do registrado na 

testemunha (18,88%). Nos demais tratamentos, os valores de mortalidade foram 

intermediários (Tabela 3 e Figura 3). 

Em relação à duração da fase imatura, apenas o período ninfal foi 

afetado (Tabela 4), constatando-se para os ovos tratados com extrato de M.

azedarach a 1 % um valor menor (24,69 dias) que o registrado na testemunha 

(25,53 dias), observando-se nos demais tratamentos valores intermediários. A 

duração das fases de ovo e ovo-adulto não foi afetada pelos tratamentos com 

médias variando de 12,51 a 13,02 e 37,30 a 38,33 dias, respectivamente (Tabela 

4). 

O alongamento do período de incubação e da fase ninfal no 

segundo experimento (Tabela 4) em relação ao primeiro (Tabela 2) 
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provavelmente tenha sido devido à redução da temperatura na casa de 

vegetação, que oscilou, em média, de 18,4°C para 16,6°C, do primeiro para o 

segundo experimento, considerando-se que, à semelhança do que ocorre com 

os insetos de modo geral, a velocidade de desenvolvimento de B. tabaci biótipo 

B aumenta com o aumento de temperatura na faixa de 15 a 30°C (Enkegaard, 

1993; Wagner, 1995 e Wang e Tsai, 1996). 

Comparando-se os dados dos dois experimentos, verifica-se que, 

tanto o extrato de ramos de T. pai/ida como o extrato de folhas de M. azedarach 

apresentaram efeito avicida significativo apenas a 3%. A 2%, os resultados não 

foram concordantes estatisticamente nos dois experimentos embora, em 

ambos, a mortalidade causada pelos extratos, durante a fase de ovo, tenha sido 

aparentemente maior que na testemunha. Entretanto, considerando-se o nível 

de probaqilidade (5%) previamente estabelecido, verificou-se que o extrato de 

M. azedarach eficiente no primeiro experimento não comprovou a sua eficiência

no segundo experimento, ocorrendo o inverso com T. pai/ida que afetou 

significativamente a viabilidade dos ovos apenas no segundo experimento. 

Analisando-se a mortalidade ninfal, verifica-se que nos dois 

experimentos, os extratos aplicados sobre os ovos não afetaram 

significativamente a sobrevivência das ninfas. 

No que se refere à duração das fases imaturas, só foi verificado 

efeito com extrato de M. azedarach a 1 % no segundo experimento, no qual o 

desenvolvimento da fase ninfal foi mais rápido com aplicação do extrato que na 

testemunha. Esse resultado foi inesperado, porque acreditava-se que, se 

houvesse algum efeito dos extratos, esse seria no sentido de retardar o 

desenvolvimento. 

Levando-se em conta os resultados desses dois experimentos e 

considerando-se que as demais estruturas vegetais de T. pai/ida e M. azedarach 

podem apresentar menor bioatividade em relação à mosca branca, selecionou

se a concentração de 3% como a mais adequada para uso nos experimentos 

visando à avaliação do efeito dos extratos de diferentes estruturas vegetais 
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dessas meliáceas sobre a referida praga. 

Tabela 1. Médias(± EP) de mortalidade das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos 

aquosos de Trichilia pai/ida e Me/ia azedarach sobre os ovos. Temp.: 

18,4 ± 6,7°C; UR: 72,4 ± 21,9%; fotoperíodo natural. 

Extratos 

M. azedarach 2%

M. azedarach 1 %

T. pai/ida 2%

T. pai/ida 1 %

Testemunha 

Ovo 

36,00 ± 2,57 a 

27,92 ± 23,43 ab 

25,51 ± 4,87 ab 

21,76 ± 15,32 ab 

3,02 ± 4,11 b 

Mortalidade (%)1

Ninfa Ovo-adulto 

11,66 ± 7,75 a 44,46 ± 6,73 ab 

13,37 ± 3,63 a 37,55 ± 22,02 ab 

33,98 ± 20,80 a 50,82 ± 13,20 a 

14,04 ± 16,99 a 32, 75 ± 22,60 ab 

12,65 ± 10,41 a 15,29 ± 13,28 b 

1 Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P � 0,05). 
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Tabela 2. Médias (± EP) de duração das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos 

aquosos de Trichilia pai/ida e Me/ia azedarach sobre os ovos. Temp.: 

18,4 ± 6,7°C; UR: 72,4 ± 21,9%; fotoperíodo natural. 

Extratos 

M. azedarach 2%

M. azedarach 1 %

T. pai/ida 2%

T. pai/ida 1 %

Testemunha 

Ovo 

7,48 ± 0,32 

7,48 ± 0,35 

7,89 ± 0,08 

7,94 ± 0,03 

7,43 ± 0,20 

Duração (dias)1

Ninfa Ovo-adulto 

21,22 ± 0,25 28,70 ± 0,41 

21,22 ± 0,24 28,70 ± 0,55 

21,24 ± 0,23 29,13 ± 0,20 

21,00 ± 0,15 28,94 ± 0,14 

20,97 ± 0,25 28,40 ± 0,41 

1 Médias, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P::;; 0,05). 
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Figura 2. Médias de mortalidade das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos 

aquosos de meliáceas sobre os ovos. Temp.: 18,4 ± 6,?
°C; UR: 72,4 

± 21,9%; fotoperíodo natural. 
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Tabela 3. Médias (± EP) de mortalidade das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos 

aquosos de Trichilia pai/ida e Me/ia azedarach sobre os ovos. Temp.: 

16,6 ± 9,7°C; UR: 80,6 ± 22,4%; fotoperíodo natural. 

Extratos 
Mortalidade (%)1

Ovo Ninfa Ovo-adulto 

M. azedarach 3% 32,61 ± 23,99 ab 29,96 ± 6,96 a 52,80 ± 16,73 ab

M. azedarach 2% 18,40 ± 14,45 bc 9,40 ± 13,84 a 26,07 ± 22,38 bc 

M. azedarach 1 % 17,60 ± 6,03 bc 22,39 ± 6,27 a 36,05 ± 7,82 abc

T. pai/ida 3% 52,82 ± 14,00 a 17,59 ± 7,43 a 61, 11 ± 9,53 a 

T. pai/ida 2% 37,33 ± 8,64 ab 30,66 ± 14,51 a 56,54 ± 14,23 ab 

T. pai/ida 1 % 16,46 ± 6,59 bc 22,28 ± 9,99 a 35,07 ± 11,52 abc 

Testemunha 1,04 ± 1,20 e 18,03 ± 12,17 a 18,88 ± 12,90 e 

1 Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P ::; 0,05). 
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Tabela 4. Médias (± EP) de duração das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B em tomateiro após aplicação de extratos 

aquosos de Trichilia pai/ida e Me/ia azedarach sobre os ovos. Temp.: 

16,6 ± 9,7°C; UR: 80,6 ± 22,4%; fotoperíodo natural. 

Extratos Duração (dias)1 

Ovo Ninfa Ovo-adulto 

M. azedarach 3% 12,56 ± 0,56 a 24,88 ± 0,25 ab 37,44 ± 0,62 a 

M. azedarach 2% 12,51± O, 15 a 24,88 ± 0,36 ab 37,39 ± 0,46 a 

M. azedarach 1 % 12,61 ± 0,18 a 24,69 ± 0,35 b 37,30 ± 0,36 a 

T. pai/ida 3 % 13,02 ± 0,25 a 25,28 ± 0,35 ab 38,30 ± 0,56 a 

T. pai/ida 2% 12,74 ± 0,28 a 25,33 ± O, 12 ab 38,07 ± 0,40 a 

T. pai/ida 1 % 12,75 ± 0,15 a 24,87 ± 0,40 ab 37,62 ± 0,55 a 

Testemunha 12,80 ± 0,15 a 25,53 ± 0,46 a 38,33 ± 0,55 a 

1 Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P ::; 0,05). 
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Figura 3. Médias de mortalidade das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo 8, em tomateiro, após aplicação de extratos 

aquosos de meliáceas sobre os ovos. Temp.: 16,6 ± 9,7°C; UR: 80,6 

± 22,4%; fotoperíodo natural. 
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4.2 Seleção das estruturas vegetais de M. azedarach e de T. pai/ida mais 

efetivas, na forma de extrato aquoso, em relação a B. tabaci biótipo B 

· 4.2.1 Experimentos com M. azedarach

No primeiro experimento, em que os extratos foram aplicados 

apenas sobre os ovos e somente essa fase foi avaliada, a mortalidade (Ta bela 

5) diferiu significativamente em função da estrutura vegetal de M. azedarach

utilizada para o preparo dos extratos, constatando-se maiores valores com o uso 

de extrato de frutos verdes (58,04%) e de folhas (47,35%) em relação à 

testemunha (2,68%). Apesar da mortalidade ter atingido 36,63% com extrato de 

frutos maduros e 35,80% com extrato de ramos, não houve diferença estatística 

desses valores em relação ao obtido na testemunha. 

O período de incubação nos tratamentos com extrato de frutos 

verdes (8,42 dias) e de ramos (8, 11 dias) foi maior que o registrado com extrato 

de folhas (7 ,02 dias) sendo a diferença estatística encontrada apenas entre 

esses valores (Tabela 5). 

No segundo experimento, em que os extratos foram aplicados 

inicialmente sobre os ovos e posteriormente sobre ninfas com três dias e no qual 

a avaliação do inseto foi acompanhada até a emergência do adulto, verificou-se 

que a mortalidade durante a fase de ovo foi maior nos extratos de folhas e de 

frutos verdes (34,95 e 31,13%, respectivamente) que na testemunha (3,06%), 

confirmando a maior atividade inseticida dessas estruturas vegetais. Os extratos 

de ramos e frutos maduros proporcionaram valores de mortalidade de 18,25 e 

12,21%, respectivamente, e, de modo análogo ao verificado no experimento 

anterior, não diferiram da testemunha (Tabela 6). 

A sobrevivência ninfa! também foi afetada pelo uso dos extratos, 

constatando-se maior efeito com extrato de frutos verdes, seguindo-se os 

tratamentos com extrato de frutos maduros e de folhas onde os valores de 

mortalidade (55, 15; 39, 10 e 35,34%, respectivamente) não diferiram entre si mas 
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foram superiores ao valor encontrado na testemunha (7 ,48%). No tratamento 

com extrato de ramos, embora a mortalidade ninfal tenha sido aparentemente 

maior (22,91 %) que a verificada na testemunha, não houve diferença 

significativa entre as médias. 

Considerando-se a fase ovo-adulto, todas as estruturas vegetais 

testadas foram eficientes provocando mortalidades superiores (37,40 a 69,11%) 

à registrada na testemunha (10,43%). Os extratos mais eficientes foram os 

preparados com frutos verdes (69,11%) e folhas (57,94%) que diferiram do 

extrato de ramos (37,40%), registrando-se com extrato de frutos maduros um 

valor de mortalidade intermediário (Tabela 6). 

Embora os valores de mortalidade de ovos e ninfas não tenham 

sido comparados estatisticamente entre si, verifica-se que, com a aplicação dos 

extratos de frutos verdes e de frutos maduros de M. azedarach sobre as ninfas, 

houve uma tendência de maior mortalidade destas que dos ovos quando apenas 

estes foram tratados (Tabela 6 e Figura 4). Considerando-se, por outro lado, que 

nos experimentos discutidos no item 4.1, foi constatado que extratos aplicados 

sobre ovos não afetam sobrevivência das ninfas, pode-se inferir que a 

mortalidade ninfal verificada no presente experimento foi devida apenas à 

aplicação dos extratos sobre as ninfas. Isso permite concluir que, ao menos em 

relação a essas duas estruturas vegetais, a fase de ovo é mais resistente à ação 

dos extratos que a de ninfa. 

O período de incubação não foi afetado pelos tratamentos, 

variando de 7,36 a 7,56 dias (Tabela 7). Em relação à duração da fase ninfal, 

entretanto, embora os valores tenham sido bastante próximos, com amplitude 

máxima de 0,45 dias, houve diferença significativa entre os valores extremos 

(16,34 dias com extrato de frutos verdes e 15,89 dias com extrato de frutos 

maduros, constatando-se nos demais tratamentos (incluindo a testemunha) 

valores intermediários (Tabela 7). Este alongamento refletiu-se no período ovo

adulto que também foi maior no tratamento com extrato de frutos verdes que 

naquele com frutos maduros (23,90 e 23,32 dias, respectivamente), com valores 
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intermediários nos demais tratamentos (Tabela 7). 

Considerando-se os dois experimentos, concluiu-se que os frutos 

verdes foram a estrutura vegetal de M. azedarach mais eficiente contra B. tabaci

biótipo B, sendo então selecionada para utilização nos testes seguintes. 

Tabela 5. Médias (± EP) de mortalidade e duração da fase de ovo de Bemisia

tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos aquosos de 

diferentes estruturas vegetais de Me/ia azedarach sobre os ovos. 

Temp.: 20,6 ± 7,6°C; UR: 70,1 ± 13,7%; fotoperíodo natural. 

Extratos Mortalidade (%)1 Duração (dias)1

Frutos verdes 58,04 ± 10,78 a 8,42 ± 0,14 a 

Folhas 47,35 ± 15,65 a 7,02 ± 0,15 b 

Frutos maduros 36,63 ± 21, 10 ab 7,87 ± 0,08 ab 

Ramos 35,80 ± 20,24 ab 8, 11 ± 0,86 a 

Testemunha 2,68± 3, 11 b 7,54 ± 0,58 ab 

1 Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P � 0,05). 
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Tabela 6. Médias(± EP) de mortalidade das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos 

aquosos de diferentes estruturas vegetais de Me/ia azedarach

sobre ovos e ninfas. Temp.: 20,8 ± 6,0ºC; UR: 65,5 ± 17,6%; 

fotoperíodo natural. 

Extratos 

Folhas 

Frutos verdes 

Ramos 

Frutos maduros 

Testemunha 

Ovo 

34,95 ± 9,89 a 

31,13 ± 5, 10 ab 

18,25 ± 7,96 abc 

12,21 ± 14,58 bc 

3,06± 3,76 e

Mortalidade (%)1

Ninfa 

35,34 ± 5,89 ab 

55, 15 ± 18,32 a 

22,91 ± 13,08 bc 

39,10 ± 5, 10 ab 

7,48 ± 8,68 e

Ovo-adulto 

57,94 ± 2,88 ab 

69, 11 ± 12,99 a 

37,40 ± 8,49 e

46,60 ± 9,44 bc 

10,43 ± 7,50 d 

1 Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P ::;; 0,05). 
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Tabela 7. Médias (± EP) de duração das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos 

aquosos de Me/ia azedarach sobre ovos e ninfas. Temp.: 20,8 ± 

6,0ºC; UR: 65,5 ± 17,6%; fotoperíodo natural. 

Extratos Duração (dias)1

Ovo Ninfa Ovo-adulto 

Frutos verdes 7,56 ± 0,12 a 16,34 ± O, 16 a 23,90 ± O, 11 a 

Frutos maduros 7,43±0,19 a 15,89 ± 0,14 b 23,32 ± 0,26 b 

Ramos 7,42 ± 0,11 a 16,07 ± 0,11 ab 23,49 ± 0,02 ab 

Folhas 7,36 ± 0,06 a 16,13 ± 0,13 ab 23,49 ± 0,11 ab 

Testemunha 7,41 ± 0,25 a 16,05 ± 0,20 ab 23,46 ± 0,45 ab 

1 Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P :::::; 0,05). 
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Figura 4. Médias de mortalidade das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após a aplicação de extratos 

aquosos de Me/ia azedarach sobre ovos e ninfas. Temp.: 20,8 ± 

6,0ºC; UR: 65,5 ± 17,6%; fotoperíodo natural. 
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4.2.2 Experimentos com T. pai/ida 

No primeiro experimento, em que os extratos foram aplicados 

apenas sobre os ovos e somente essa fase foi avaliada, constatou-se que os 

ramos foram a única estrutura de T. pai/ida que afetou a sobrevivência da mosca 

branca durante a fase de ovo, proporcionando mortalidade superior (51,22%) 

que a registrada na testemunha (2,98%), diferindo também da mortalidade 

obtida com extrato de córtex (17,54 %). No tratamento com extrato de folhas, a 

mortalidade foi intermediária (25,42%), não diferindo daquelas registradas nos 

demais tratamentos (Tabela 8). 

O período de incubação, por outro lado, não foi afetado pelos 

extratos, registrando-se variação bastante reduzida (7, 15 a 7,45 dias) nos 

diversos tratamentos (Tabela 8). 

No segundo experimento, em que, além dos ovos, também as 

ninfas com três dias receberam aplicação de extrato, e no qual a avaliação foi 

feita até a emergência do adulto, o maior efeito sobre a viabilidade dos ovos, 

ocorreu, de modo semelhante ao que foi registrado no experimento anterior, com 

o emprego de extrato de ramos, no qual a mortalidade foi significativamente

superior (41,39%) àquela obtida na testemunha (11,25%) e com uso do extrato 

de córtex (16,36%); com extrato de folhas, observou-se valor intermediário 

(28,79%) (Tabela 9 e Figura 5). 

A sobrevivência ninfal também foi afetada pelo extrato de ramos 

que provocou mortalidade de 43,32%, valor significativamente superior aos 

registrados na testemunha (19,01%) e com extrato de córtex (27,90%), 

observando-se novamente valor intermediário (32, 14%) com uso do extrato de 

folhas (Tabela 9). 

Diferentemente do que ocorreu com frutos verdes e frutos maduros 

de M. azedarach que foram mais efetivos sobre as ninfas que sobre os ovos, no 

caso de T. pa/Jida, as estruturas testadas apresentaram efeito similar sobre as 

duas fases do inseto (Tabela 9 e Figura 5). 
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Considerando-se toda a fase imatura, a maior eficiência foi, uma 

vez mais, encontrada com o extrato de ramos seguindo-se o extrato de folhas 

(mortalidades de 66,78 e 51,68%, respectivamente}, diferindo ambos do valor 

obtido na testemunha (28,12%); com extrato de córtex, registrou-se mortalidade 

intermediária (39,69%) diferindo apenas da registrada no tratamento mais 

efetivo. O extrato de folhas, que não provocou efeito significativo em 

comparação com a testemunha quando as fases de ovo e ninfa foram 

consideradas separadamente, passou a apresentar média significativamente 

superior quando as mortalidades nessas fases foram consideradas de modo 

cumulativo, continuando, no entanto, em posição intermediária quando 

comparado aos extratos de ramos e córtex (Tabela 9). 

O valor registrado na testemunha (ovos não tratados) para a 

viabilidade da fase ovo-adulto (71,88%) é superior ao registrado por Tsai & 

Wang (1996) que encontraram na mesma planta hospedeira e em temperatura 

levemente inferior viabilidade de 60,2%. Em relação à viabilidade dos ovos, os 

valores estão próximos (88,75% na presente pesquisa e 96,0% no trabalho de 

Tsai & Wang (1996). 

A duração das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto não foi afetada 

pelos extratos, constatando-se para o primeiro parâmetro valor de 7,00 dias para 

todas as repetições dos quatro tratamentos, enquanto para os demais os valores 

variaram de 12,72 a 12,86 dias e de 19,72 a 19,86 dias, respectivamente 

(Tabela 10). Estes valores estão próximos dos registrados por Tsai & Wang 

(1996) (6,21 dias para o período de incubação e 11,75 dias para a fase ninfal), 

em condições similares de ambiente e na mesma planta hospedeira. 

Os menores valores observados para a duração da fase de ovo e 

principalmente para a duração da fase ninfal no experimento com T. pai/ida 

(Tabela 10) em relação aos registrados naquele com M. azedarach (Tabela 7) 

provavelmente tenham sido resultantes do aumento da temperatura na casa de 

vegetação, que oscilou, em média, de 20,8°C para 26, 1°C, do primeiro para o 

segundo experimento. Conforme foi mencionado anteriormente, ocorre redução 
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no período de desenvolvimento de B. tabaci biótipo B com o aumento de 

temperatura na faixa de 15 a 30°C (Enkegaard, 1993; Wagner, 1995 e Wang e 

Tsai, 1996). 

A partir dos resultados obtidos nesses dois experimentos, concluiu

se que os ramos são a estrutura de T. pai/ida mais efetiva no controle de mosca 

branca, tendo, em função disso, sido selecionada para os experimentos 

seguintes. 

Tabela 8. Médias (± EP) de mortalidade e duração da fase de ovo de Bemisia

tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos aquosos de 

diferentes estruturas vegetais de Trichilia pai/ida sobre os ovos. Temp.: 

20,7 ± 6,0ºC; UR: 70,0 ± 17,6%; fotoperíodo natural. 

Extratos Mortalidade (%)1 
Duração (dias)1 

Ramos 51,22 ± 11,68 a 7,22 ± 0,28 a 

Folhas 25,42 ± 19,31 ab 7,34 ± 0,30 a 

Córtex 17,54 ± 11,50 b 7,15 ± 0,24 a 

Testemunha 2,98 ± 4,13 b 7,45 ± 0,23 a 

1 Médias seguidas de mesm� letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P :s; 0,05). 



53 

Tabela 9. Médias (± EP) de mortalidade das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos 

aquosos de diferentes estruturas vegetais de Trichilia pai/ida sobre 

ovos e ninfas. Temp.: 26, 1 ± 5,0ºC; UR: 65,0 ± 15,6%; fotoperíodo 

natural. 

Extratos 
Mortalidade (%)1

Ovo Ninfa Ovo-adulto 

Ramos 41,39 ± 2,63 a 43,32 ± 11,54 a 66,78 ± 6,42 a 

Folhas 28,79 ± 9,54 ab 32,14 ± 4,51 ab 51,68 ± 3,99 ab 

Córtex 16,36 ± 15,55 b 27,90 ± 5,16 b 39,69 ± 13,55 bc 

Testemunha 11,25 ± 2,66 b 19,01 ± 2,44 b 28,12 ± 2,16 e 

1 Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P � 0,05). 
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Tabela 10. Médias (± EP) de duração das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B em tomateiro após aplicação de extratos 

aquosos de Trichilia pai/ida sobre ovos e ninfas. Temp.: 26, 1 ± 5,0ºC; 

UR: 65,0 ± 15,6%; fotoperíodo natural. 

Extratos Duração (dias) 

Ovo1 Ninfa2 Ovo adulto2

Ramos 7,00 ± 0,00 12,75 ± 0,08 19,75 ± 0,08 

Córtex 7,00 ± 0,00 12,74 ± 0,03 19,74 ± 0,03 

Folhas 7,00 ± 0,00 12,72 ± 0,11 19,72±0,11 

Testemunha 7,00 ± 0,00 12,86 ± 0,12 19,86 ± O, 12 

1 Dados não analisados estatisticamente 

2 Médias, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
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Figura 5. Médias de mortalidade das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos 

aquosos de Trichilia pai/ida sobre ovos e ninfas. Temp.: 26, 1 ± 5,0ºC; 

UR: 65,0 ± 15,6%; fotoperíodo natural. 
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4.3 Efeito de extratos aquosos de três meliáceas sobre a biologia de B.

tabaci biótipo B 

4.3.1 Primeiro experimento 

No que se refere ao efeito avicida (Tabela 11), a maior eficiência 

foi encontrada com extrato de ramos de T. pai/ida, tratamento em que a 

mortalidade (38,65%) foi significativamente superior em relação àquelas 

observadas nos tratamentos correspondentes aos extratos de frutos verdes de 

M. azedarach e de sementes de Azadirachta indica (nim), os quais não

diferiram entre si provocando 28,91 e 31,31% de mortalidade, respectivamente. 

Em comparação à testemunha, onde a mortalidade atingiu apenas 2, 15%, os 

três tratamentos foram eficientes. 

O efeito sobre as ninfas (Tabela 11), por outro lado, foi bastante 

acentuado com o emprego do extrato de sementes de nim, que provocou 

mortalidade de 86,57%, diferindo de todos os outros tratamentos. Num segundo 

grupo, situaram-se os tratamentos à base de frutos verdes de M. azedarach e 

de ramos de T. pai/ida, nos quais os valores de mortalidade (54,86 e 53,61 %, 

respectivamente) também diferiram estatisticamente do valor encontrado na 

testemunha (12,83%). 

Observando-se os valores de mortalidade de ovos e ninfas, 

embora novamente os mesmas não tenham sido comparados estatisticamente 

entre si, constata-se, a exemplo do que foi verificado com frutos verdes e frutos 

maduros de M. azedarach, que aparentemente a mortalidade foi maior na fase 

de ninfa que na fase de ovo, com os três extratos testados (Tabela 12 e Figura 

6). 

Considerando os dados acumulados das fases de ovo e de ninfa, 

os resultados foram bastante similares aos obtidos com a fase ninfa! 

isoladamente, com maior mortalidade com extrato de A. indica (90,98%), que 

diferiu dos resultados obtidos com os extratos de T. pai/ida e de M. azedarach 
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(71,49 e 67,73%, respectivamente), os quais também diferiram do valor 

observado na testemunha (14,73%) (Tabela 11). Os resultados demonstram 

que os extratos de T. pai/ida e M. azedarach afetaram de modo semelhante a 

sobrevivência das ninfas de mosca branca e nenhum deles foi tão efetivo 

quanto o extrato de nim. 

Comparando-se os dados obtidos na testemunha com os 

registrados por Tsai & Wang (1996), em condições semelhantes de temperatura 

e na mesma planta hospedeira, verifica-se que o valor encontrado na presente 

pesquisa para a viabilidade da fase ovo-adulto (85,27%) é superior ao registrado 

por aqueles autores (60,2%), havendo similaridade quanto aos dados de 

viabilidade dos ovos (97,85 e 96,0%, respectivamente). 

As durações dos períodos de incubação (6,57 a 6,70 dias), ninfal 

(12,89 a 12,98 dias) e ovo-adulto (19,50 a 19,66 dias) não diferiram 

estatisticamente nos diversos tratamentos, incluindo a testemunha (Tabela 12) 

e estão próximos dos obtidos por Tsai & Wang (1996), em condições similares 

de ambiente e na mesma planta hospedeira. 

4.3.2 Segundo experimento 

Os três extratos aplicados apenas sobre as ninfas com três dias de 

idade foram eficientes para controle dessa fase, quando comparados à 

testemunha. O extrato mais eficiente foi aquele à base de sementes de nim, no 

qual a mortalidade atingiu 89,79%, sendo superior às constatadas com os 

extratos de M. azedarach e T. pai/ida (68,66 e 64,91 %, respectivamente). Para 

os três extratos, a mortalidade diferiu daquela registrada na testemunha 

(19,19%) (Tabela 13). 

Comparando-se os resultados obtidos nesse experimento em que 

apenas as ninfas receberam aplicação dos extratos, com o experimento anterior, 
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em que tanto os ovos como as ninfas foram tratados, verifica-se que as 

mortalidades na fase ninfal foram semelhantes, já que os valores aparentemente 

superiores nos tratamentos com extratos no segundo experimento também 

foram observados na testemunha (Tabelas 11 e 13 e Figuras 6 e 7). Esses 

dados vem confirmar os resultados discutidos anteriormente que evidenciaram 

que a aplicação dos extratos sobre ovos não afeta a sobrevivência ninfal. 

A longevidade dos adultos (Tabela 13) foi afetada de modo 

diferenciado em função do sexo. Para os machos, os valores de longevidade 

não diferiram significativamente variando entre 7,30 e 10,92 dias para os vários 

tratamentos, incluindo a testemunha. Já para as fêmeas, houve diferença entre 

os tratamentos, verificando-se que os adultos provenientes de ninfas tratadas 

com A. indica foram mais longevos (12,04 dias) que os oriundos dos 

tratamentos com T. pai/ida (7,67 dias) e com M. azedarach (9,27dias), 

ocorrendo um valor intermediário na testemunha. 

Tendência semelhante foi constatada com a fecundidade já que 

novamente os adultos provenientes do tratamento com nim apresentaram 

melhor desempenho (23,77 ovos/fêmea), diferindo, nesse caso, apenas 

daqueles oriundos do tratamento com M. azedarach (13,88 ovos/fêmea); no 

tratamento com T. pai/ida e na testemunha foram obtidos valores 

intermediários. Entretanto, considerando-se o número diário de ovos por fêmea, 

não houve diferença entre os tratamentos, com valores variando entre 1,50 e 

2,04 (Tabela 14), o que indica que o maior número de ovos depositados por 

fêmea no tratamento com nim está associado ao maior tempo de oviposição 

(Tabelas 13 e 14). 

Os valores de longevidade das fêmeas (9,99 dias) e fecundidade 

(18,70 ovos/fêmea) obtidos nas plantas não tratadas, na presente pesquisa, 

foram baixos quando comparados aos registrados por Tsai & Wang (1996) 

(20,55 dias e 167,55 ovos por fêmea), em condições próximas de temperatura e 

na mesma planta hospedeira. 

Em princípio, não foi encontrada uma razão para explicar o melhor 
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desempenho dos adultos provenientes do tratamento com extrato de A. indica. 

A seleção natural que poderia ter sido provocada pelo efeito drástico do referido 

extrato sobre as ninfas, o que poderia levar à sobrevivência de indivíduos 

comparativamente mais vigorosos, não poderia justificar esse fato porque se 

isso tivesse ocorrido, as diferenças seriam encontradas em relação à 

testemunha, onde foi constatada baixa mortalidade ninfal e não em relação aos 

demais tratamentos com extratos onde as mortalidades foram mais próximas da 

constatada com extrato de nim (Tabela 14). 

Tabela 11. Médias(± EP) de mortalidade das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto 

de Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de 

extratos aquosos de meliáceas sobre ovos e ninfas. Temp.: 25,5 ± 

4,6°

C; UR: 65,3 ± 13,7%; fotoperíodo natural. 

Extratos 
Mortalidade (%)1 

Ovo Ninfa Ovo-adulto 

T. pai/ida (ramos) 38,65 ± 0,97 a 53,61 ± 8,57 b 71,49 ± 5,65 b 

A. indica (sementes) 31,31 ± 3,72 b 86,57 ± 7,01 a 90,98 ± 4,23 a 

M. azedarach (frutos verdes) 28,91 ± 3,26 b 54,86 ± 9,54 b 67,73 ± 8,07 b

Testemunha 2, 15 ± 1, 16 c 12,83 ± 8,32 e 14,73 ± 7,91 c 

1 Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P � 0,05). 
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Tabela 12. Médias (± EP) de duração das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B em tomateiro após aplicação de extratos 

aquosos de meliáceas sobre ovos e ninfas. Temp.: 25,5 ± 4,6°C; UR: 

65,3 ± 13,7%; fotoperíodo natural. 

Extratos 
Duração (dias)1

Ovo Ninfa Ovo-adulto 

T. pai/ida (ramos) 6,70 ± O, 10 12,89 ± 0,06 19,59±0,10 

M. azedarach (frutos verdes) 6,64 ± 0,06 12,95 ± 0,12 19,59 ± 0,06 

A. indica (sementes) 6,57 ± 0,08 12,93 ± 0,17 19,50±0,19 

Testemunha 6,68 ± 0,07 12,98±0,18 19,66 ± 0,16 

1 Médias, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P � 0,05). 
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Figura 6. Médias de mortalidade das fases de ovo, ninfa e ovo-adulto de 

Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos 

aquosos de três meliáceas sobre ovos e ninfas. Temp.: 25,5 ± 4,6ºC; 

UR: 65,3 ± 13,7%; fotoperíodo natural. 
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Tabela 13. Médias (± EP) de mortalidade ninfal, longevidade dos adultos de 

Bemisia tabaci biótipo B, em tomateiro, após aplicação de extratos 

aquosos de meliáceas sobre as ninfas. Temp.: 25,0 ± 2,0ºC; UR: 

70,0 ± 10,0%; fotofase: 12 h. 

Mortalidade 
Longevidade (dias) 1 

Extratos 

ninfal (%)1 Macho Fêmea 

Azadirachta indica (sementes) 89,79 ± 3, 12 a 10,92 ± 2,87 a 12,04 ± 1,59 a 

Me/ia azedarach (frutos verdes) 68,66± 1,79 b 7,71 ± 1,67 a 9,27 ± 1,03 b 

Trichilia pai/ida (ramos) 64,91 ± 4,46 b 7,30 ± 1,23 a 7,67 ± 0,56 b 

Testemunha 19, 19 ± 5,79 e 8,08 ± 0,69 a 9,99 ± 1,36 ab 

1 Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P � 0,05). 

Tabela 14. Médias (± EP) de fecundidade de Bemisia tabaci biótipo B, em 

tomateiro, após aplicação de extratos aquosos de meliáceas sobre 

as ninfas. Temp.: 25,0 ± 2,0ºC; UR: 70,0 ± 10,0%; fotofase: 12 h. 

Extratos 

Azadirachta indica (sementes) 

Me/ia azedarach (frutos verdes) 

Trichilia pai/ida (ramos) 

Testemunha 

Fecundidade 1

Ovos/fêmea Ovos/fêmea/dia 

23,77 ± 3, 12 a

13,88 ± 1,79 b 

15,38 ± 4,46 ab 

18,70 ± 5,79 ab 

2,04 ± 0,32 a

1,50 ± 0,49 a

1,99 ± 4,46 a 

1,86 ± 0,49 a

1 Médias seguidas de mesma ietra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste 

de Tukey (P � 0,05). 
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Figura 7. Médias de mortalidade ninfal de Bemisia tabaci biótipo B, em 

tomateiro, após aplicação de extratos aquosos de meliáceas sobre as 

ninfas. Temp.: 25,0 ± 2,0
ºC; UR: 70,0 ± 10,0%; fotoperíodo natural. 
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4.4 Considerações finais 

As três espécies de meliáceas testadas (T. pai/ida, M. azedarach e 

A. indica) apresentaram efeito avicida quando utilizadas na forma de extrato ·

aquoso na concentração de 3%. No experimento em que estas três espécies 

foram comparadas entre si, T. pai/ida foi a mais eficiente, chegando a superar o 

extrato de sementes de nim. Foi observado que alguns insetos completaram o 

desenvolvimento embrionário, mas morreram sem conseguir romper 

completamente o córion do ovo, o que sugere que, nesses casos, os extratos 

não teriam afetado a embriogênese. Este tipo de efeito também foi observado 

por Liu e Stansly (1995a) e por Prabhaker et ai. (1999), ao aplicarem um óleo 

comercial e o inseticida amitraz, respectivamente, sobre ovos de B. tabaci 

biótipo B. Estes últimos autores mencionaram que a morte possivelmente tenha 

ocorrido devido aos resíduos dos extratos depositados sobre o córion. Esta 

hipótese, entretanto, provavelmente não explica o que ocorreu na presente 

pesquisa, já que, nesse caso, as ninfas recém-formadas mortas não chegaram 

a sair do ovo e, desse modo, não teriam tido contato com os possíveis resíduos 

dos extratos. 

Informações referentes ao efeito avicida de extratos botânicos 

aplicados diretamente sobre ovos de Bemisia spp. são escassas na literatura, 

restringindo-se aos trabalhos de Coudriet et ai. (1985) e Prabhaker et ai. (1989, 

1999) que registraram esse efeito sobre B. tabaci com o uso de nim em extrato 

aquoso e em formulação comercial, respectivamente. 

Os extratos aplicados sobre os ovos não afetaram a sobrevivência 

ninfal. Considerando-se que a fase de ovo da mosca branca é mais difícil de ser 

controlada que a fase de ninfa (Coudriet et ai., 1985 e Prabhaker et ai., 1989, 

1999), os dados obtidos sugerem que quando os insetos atingiram a fase ninfal, 

os compostos ativos presentes nas referidas meliáceas já se encontravam em 

nível residual insuficiente para afetar o inseto nessa fase. 

No que se refere ao nim, esses dados, em princípio, diferem dos 
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obtidos por Coudriet et ai. (1985a), que, aplicando o extrato aquoso de nim (2%) 

sobre ovos de B. tabaci, constataram efeito também sobre a fase ninfal, 

matando 90% delas ainda no primeiro ínstar. Deve-se considerar, entretanto, 

que no trabalho desses autores, o extrato foi misturado com um surfactante, o 

qual, segundo Sundaram et al.1, citado por Jarvis et ai. (1998), retarda 

consideravelmente a decomposição da azadiractina, o que pode ter auxiliado a 

persistência do extrato de modo a afetar as ninfas (principalmente as de 

primeiro ínstar). Quando os produtos à base de nim foram aplicados sobre as 

ninfas, a mortalidade máxima ocorreu de 2 a 5 dias após o tratamento ou 

durante a ecdise, o que foi atribuído pelos autores à ação do extrato no sistema 

neuro-endócrino de ecdiesteróides ou como anti-ecdiesteróide. Efeito de 

extratos acetônicos de folhas e sementes de nim na ecdise do percevejo 

Dysdercus cingulatus também já tinha sido referido por Abraham & Ambika 

(1979). 

Quando os extratos foram aplicados diretamente sobre as ninfas, 

na concentração de 3%, foi constatada mortalidade significativa nessa fase para 

a maioria das estruturas vegetais testadas (frutos verdes, frutos maduros e 

folhas de M. azedarach, ramos de T. pa/lida e sementes de A indica), não sendo 

observado efeito apenas dos extratos de ramos de M. azedarach e de córtex e 

folhas de T. pai/ida. 

A mortalidade ninfal causada pelo uso de sementes de A indica 

confirma resultados divulgados na literatura, tanto com a utilização de extratos 

aquosos (Coudriet et ai., 1985), como com a utilização de formulações 

comerciais à base de sementes em diversas concentrações (Leskovar & Boales, 

1996; Liu & Stansly, 1995b; Natarajan & Sundaramurthy, 1990; Prabhaker et ai., 

1989, 1999 e Puri et ai., 1994). Nos experimentos de Prabhaker et ai. (1999), a 

aplicação de uma formulação comercial de sementes de nim no solo, nas 

sementes e nas folhas da planta hospedeira (algodoeiro) provocou mortalidade 

1 SUNDARAM, K.M.S.; SLOANE, L.; CURRY, J. Kinetics ofazadirachtin hydrolysis in model aquatic systems by
high performance Iiquid chromatography. Journal ofLiquid Chromatography, v.18, p.363-376, 1995. 
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de ovos e ninfas em todos os tratamentos, indicando que esse produto 

apresenta ação sistêmica; o efeito sobre as ninfas na aplicação foliar, pode ser 

atribuído, por outro lado, ao efeito residual, uma vez que o extrato foi aplicado 

antes da oviposição. Segundo Osman & Port (1990), a liberação gradual dos 

compostos químicos do nim incorporado no solo e sua gradual absorção e 

translocação pela planta aumenta a sua persistência, já que, no solo, o 

composto fica protegido da luz solar, que degrada o produto. Não existem 

informações sobre a ação sistêmica de extratos de outras meliáceas e, em vista 

da boa atividade inseticida de M. azedarach e T. pai/ida contra mosca branca, 

seria interessante a avaliação desse tipo de ação nas referidas plantas. 

Não há dados na literatura a respeito da ação tóxica de M. 

azedarach e T. pai/ida especificamente sobre ninfas de B. tabaci, embora em 

relação a M. azedarach, Sabillón & Bustamante (1995) tenha relatado que 

extratos aquosos (a 5%) dos frutos tenham provocado redução da população 

dessa praga, em condições de campo, o que se supõe ter sido provocada 

principalmente pela mortalidade do inseto nessa fase. 

Comparando-se os efeitos letais sobre ovos e sobre ninfas quando 

os extratos foram aplicados diretamente sobre as respectivas fases, verifica-se 

que em nenhum dos tratamentos o efeito ovicida foi superior ao efeito sobre as 

ninfas. Ao contrário, embora esses efeitos não tenham sido comparados 

estatisticamente, constata-se que aparentemente os extratos de frutos verdes e 

de frutos maduros de M. azedarach, de ramos de T. pai/ida (em dois dos 

experimentos) e de sementes de A. indica apresentaram maior atividade 

inseticida sobre ninfas que sobre ovos da mosca branca, o que sugere que 

essa última fase é mais resistente à ação dos extratos dessas duas estruturas 

vegetais. O maior efeito de produtos à base de A. indica sobre ninfas que sobre 

ovos de Bemisia spp. também foi verificado por Coudriet et ai. (1985) e 

Prabhaker et ai. (1989, 1999). 

Não foi constatado efeito prejudicial dos extratos, mesmo na 

concentração de 3%, sobre a duração do período de incubação e da fase ninfal 
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da mosca branca. No caso do período de incubação, ao menos em alguns 

casos, isso teria ocorrido pelo fato dos extratos não terem afetado a 

embriogênese, conforme mencionado anteriormente. 

As informações sobre o prolongamento da fase ninfal de B. tabaci 

por extratos de meliáceas estão restritas aos dados de Coudriet et ai. (1985) 

que observaram estes efeito com extrato de sementes de nim a 2%. Em relação 

a outras pragas e envolvendo as meliáceas testadas no presente trabalho, 

pesquisas evidenciando o alongamento do período de desenvolvimento já 

foram citadas na literatura. Em relação a M. azedarach, esse alongamento foi 

referido para S. frugiperda (Chen et ai., 1996; McMillian et ai., 1969; Mikolajczak 

et ai., 1989; Rodríguez Hernández & Vendramim, 1997, 1998 e Vendramim & 

Scampini, 1997) e Heliothis armigera (Hübner) (Anwar et ai., 1992) enquanto 

para T. pai/ida há citações em relação a S. frugiperda (Rodríguez Hernández, 

1995; Torrecillas, 1997 e Roei, 1998) e Tufa absoluta (Thomazini, 1999). O 

alongamento da fase imatura causada por produtos derivados de A. indica tem 

sido verificado em relação a diversas pragas, incluindo algumas de hábito 

sugador (Dimetry & EI-Hawary, 1995 e Dom et ai., 1986) 

Além do efeito ovicida e da mortalidade ninfal de B. tabaci, outros 

efeitos de produtos à base de M. azedarach e principalmente de A. indica sobre 

essa praga têm sido citados. Em relação a M. azedarach, tem sido verificada 

redução da oviposição e mortalidade de adultos (Nardo e ai., 1997), enquanto 

em relação a A. indica, tem sido observada redução da oviposição (Coudriet et 

ai., 1985; Cubillo et ai., 1994; Gomez et ai., 1997a e Prabhaker et ai., 1999); 

alongamento da fase ninfal (Coudriet et ai., 1985); anormalidades morfológicas 

em adultos (Natarajan & Sundaramurthy, 1990); mortalidade de adultos 

(Prabhaker et ai., 1989). Redução na população de adultos provocada por 

aplicações de produtos derivados de nim (sem que os autores tenham 

mencionado o tipo de efeito causado) também tem sido mencionada (Leskovar 

& Boales, 1996 e Sabillón & Bustamante, 1995). 

Nos experimentos visando à comparação das estruturas vegetais, 
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foi constatado efeito diferenciado tanto com M. azedarach como com T. pai/ida. 

Em relação a M. azedarach, a maior eficiência sobre B. tabaci foi registrada com 

o uso de frutos verdes, vindo a seguir as folhas, os frutos maduros e os ramos.

No que se refere a T. pai/ida, o extrato de ramos foi o mais efetivo, seguindo-se 

as folhas, enquanto o córtex não apresentou bioatividade. 

A variação no efeito de uma planta inseticida em função da 

estrutura vegetal utilizada para o preparo do extrato se deve ao fato dos 

compostos fitoinseticidas não estarem distribuídos uniformemente por toda a 

planta. Em A. indica, por exemplo, segundo Balandrin et ai. (1988), de um total 

de 25 componentes voláteis até então identificados, cerca de 75% estavam 

presentes nas sementes, enquanto os demais estavam em outras partes 

vegetais. 

Em relação às espécies vegetais estudadas no presente trabalho, 

diversas pesquisas têm demonstrado esse efeito variável. Assim, Rodríguez 

Hernández (1995), comparando os extratos aquosos de folhas, caules (ramos) e 

frutos de M. azedarach em relação às lagartas de quarto instar de S. frugiperda, 

verificou que o extrato de caule foi deterrente, enquanto os extratos de folhas e 

de frutos foram fagoestimulantes, resultado que permite inferir que há bastante 

variação nos componentes químicos presentes nas estruturas vegetais dessa 

espécie vegetal. Este autor, entretanto, avaliando toda a fase imatura do inseto, 

constatou que as três estruturas vegetais (incorporadas em dieta artificial) 

afetaram severamente o desenvolvimento larval, verificando maior bioatividade 

dos extratos de ramos e folhas, os quais, dependendo da concentração, 

provocaram 100% de mortalidade larval. 

Já no que se refere a T. pai/ida, a comparação do efeito dos 

extratos de folhas e de caules (ramos) de T. pai/ida no desenvolvimento de S. 

frugiperda, indicou a maior eficiência dos ramos em relação às folhas, tanto na 

forma de extratos aquosos (Rodríguez Hernández, 1995 e Torrecillas, 1997) 

como de extratos orgânicos (Roei, 1998), verificando-se também, em todos 

esses trabalhos, mortalidade total (tanto com folhas como com ramos) 
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dependendo da concentração utilizada. Thomazini (1999), comparando extratos 

de folhas e de ramos em relação à traça do tomateiro, T. absoluta, constatou 

maior eficiência com folhas. Rodríguez Hernández (1995), por outro lado, 

avaliando os extratos aquosos de folhas e caules (ramos) dessa meliácea em 

relação às lagartas de quarto ínstar de S. frugiperda, constatou que enquanto o 

extrato de ramos foi deterrente alimentar, o extrato de folhas apresentou efeito 

fagoestimulante, o que permite concluir que, analogamente ao foi verificado com 

M. azedarach, também com T. pai/ida, há bastante variação nos componentes

químicos presentes nas suas estruturas vegetais. 

A variação da bioatividade de meliáceas contra diversas outras 

pragas em função da estrutura vegetal utilizada para o preparo dos extratos tem 

sido constatada por diversos autores, envolvendo tanto extratos aquosos 

(Rodríguez Hernández, 1995; Torrecillas, 1996; Xie et ai., 1994) como aqueles 

obtidos com outros solventes (Ascher et ai., 1984; McMillian et ai., 1969; 

Mikolajczak et ai., 1989; Mikolajczak & Reed, 1987; Singh et ai., 1988). 

A descoberta da atividade inseticida do extrato de T. pai/ida e a 

confirmação dessa atividade nos extratos de M. azedarach sobre B. tabaci 

devem propiciar novos estudos visando determinar as substâncias químicas 

responsáveis por essa atividade, bem como avaliar as concentrações efetivas 

em condições de campo, a persistência, os mecanismos de ação e os demais 

aspectos necessários para viabilizar o uso comercial dos referidos extratos para 

controle dessa praga. 



5 CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos com o uso de extratos aquosos 
de Me/ia azedarach, Trichilia pai/ida e Azadirachta indica no controle da mosca 
branca Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) biótipo B, podem ser estabelecidas as 
seguintes conclusões: 

A concentração de 3% é adequada para avaliação do efeito de 
extratos aquosos de T. pai/ida e M. azedarach sobre a mosca 
branca. 

Extratos de frutos verdes, de folhas e de frutos maduros de M. 
azedarach provocam mortalidade da fase imatura do inseto, 
sendo os dois primeiros mais eficientes. 

- Extratos de ramos e de folhas de T. pai/ida afetam a
sobrevivência da fase imatura do inseto, enquanto o extrato de
córtex não apresenta ação inseticida.

- Extratos de ramos de T. pai/ida, de frutos verdes de M.
azedarach e de sementes de A. indica, na concentração de
3%, apresentam atividade inseticida sobre ovos e ninfas do
inseto, sendo o primeiro deles o mais eficiente em relação aos
ovos e o último o mais eficiente em relação às ninfas.

- Extratos aplicados sobre os ovos do inseto não exercem efeito
inseticida sobre as ninfas.

A duração da fase imatura do inseto não é afetada pela
aplicação dos extratos sobre ovos e ninfas.

A fecundidade e longevidade dos adultos não são afetadas
pela aplicação dos extratos sobre ninfas.
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