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Introdução

A família Tetranychidae inclui mais de 1.000 
espécies de ácaros estritamente fitófagos, porém no 
Brasil, apenas seis espécies apresentam importância 
econômica. Dentre estas, Tetranychus urticae Koch
ataca um grande número de hospedeiros e provoca 
sérios danos a muitas culturas como o algodoeiro, 
tomateiro, videira, mamoeiro, feijoeiro, morangueiro
[1], ervilha, soja e plantas ornamentais [2].

Embora o controle com acaricidas sintéticos ainda 
seja a tática mais utilizada, a pressão de seleção pode 
selecionar populações de ácaros resistentes. Desse 
modo, é necessário o desenvolvimento de controles
alternativos, como o uso de acaricidas naturais [3]. 
Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o 
efeito de formulações comerciais de inseticidas 
botânicos e abamectina na taxa instantânea de 
crescimento populacional do ácaro rajado.

Material e métodos

A. Obtenção de ácaros

As populações do ácaro rajado utilizados neste 
trabalho foram provenientes da criação-estoque do 
Laboratório de Entomologia Agrícola da UFRPE.

B. Bioensaios

As concentrações utilizadas nos bioensaios, bem 
como as formulações comerciais de inseticidas 
botânicos e abamectina testadas constam na Tabela 1. 

Cada produto foi testado no delineamento 
experimental inteiramente casualizado com 
concentrações variadas e cinco repetições. Utilizaram-
se discos de folhas de 3,5 cm de diâmetro, obtidos de 
plantas de feijão de porco, Canavalia ensiformes (L), 
com aproximadamente 20 dias de idade, cultivadas em 
casa- de- vegetação. Os discos foram imersos durante 

cinco segundos nas caldas dos produtos e secos por 30 
minutos em temperatura ambiente. Em seguida, foram 
colocados em arenas de plástico, contendo espuma de 
polietileno e papel de filtro umedecido e em cada disco 
depositadas oito fêmeas adultas do ácaro rajado. As arenas 
foram acondicionadas em câmaras climatizadas a 25±1ºC, 
67±3% UR e fotofase de 12h.

Para avaliar o efeito dos produtos sobre o crescimento 
populacional do ácaro rajado, estimou-se a taxa instantânea 
de crescimento (ri), de acordo com a equação: ri = 
ln(Nf/No)/∆t. Onde: Nf é o número de ácaros (ovos, formas 
jovens e adultos) presentes em cada disco na avaliação 
final, oito dias após a montagem dos bioensaios; No é o 
número inicial de ácaros transferidos para cada disco no 
início do bioensaio e ∆t é o período de duração do 
bioensaio.

De acordo com a equação, se o valor estimado para ri=0, 
verifica-se equilíbrio no crescimento populacional; por 
outro lado se ri > 0, o crescimento populacional mantêm-se 
em estado ascendente e se ri < 0, a população está sofrendo 
um declínio que poderá levá-la à extinção, quando Nf = 0 
[4].

Os resultados foram submetidos à análise de variância e 
as médias comparadas pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05), 
através do programa computacional SAS 1.0.

Resultados e Discussão

As densidades finais da população do ácaro rajado 
submetida a diferentes concentrações dos inseticidas 
botânicos e abamectina constam na Fig. 1.

Os produtos afetaram a taxa instantânea de crescimento 
populacional do ácaro rajado, a qual decresceu com o 
aumento das concentrações (Tabela 1). Abamectina nas 
concentrações 0,94ml/L e 1,25ml/L proporcionaram taxas 
instantâneas de crescimento (ri) negativas, demonstrando a 
sua eficiência elevada.

Nenhuma das concentrações dos inseticidas botânicos 
apresentou taxa instantânea de crescimento (ri) negativa,



embora a população do ácaro rajado tenha decrescido 
nas concentrações de Azadiractina e Neemseto. Rotenat 
não obteve um bom desempenho no controle do ácaro 
rajado.

A partir dos dados obtidos, faz-se necessário a
utilização dos inseticidas botânicos utilizados neste 
trabalho em experimentos com o ácaro rajado em casa-
de-vegetação e campo para melhor evidenciar e 
comprovar seus efeitos de redução no crescimento 
populacional deste ácaro.
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Tabela 1. Taxa instantânea de crescimento (ri) para T. urticae submetidos a diferentes concentrações de inseticidas botânicos e 

abamectina.

Produtos utilizados Concentrações  ri

0% 0,77436

0,25% 0,39383

0,5% 0,29481

Azadiractina®

1,0% 0,25296

0% 0,69835

0,1% 0,62734

0,25% 0,51193

0,75% 0,49841

Neemseto®

1,0% 0,45622

0% 0,77436

0,1% 0,77428

0,25% 0,75338

0,5% 0,73379

0,75% 0,71664

Rotenat-CE®

1,0% 0,69996

0% 0,69835

0,1ml/L 0,18398

0,31ml/L 0,12357

0,63ml/L 0,11585

0,94ml/L -0,04110

KRAFT 36 EC® (Abamectina)

1,25ml/L -0,19804



Figura 1. Densidades finais de T. urticae após oito dias do início do bioensaio. Médias comparadas pelo teste de Tukey entre 

tratamentos. (P ≤ 0.05).


