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Introdução

O ácaro rajado, Tetranychus urticae Koch, é 
considerado um dos ácaros de maior importância em 
todo o mundo por atacar diversas culturas como feijão, 
ervilha, soja, tomate, berinjela, pimentão, algodão, 
mamão, pêssego, morango, além de flores e folhagens 
ornamentais [1].

No Brasil, esse ácaro é considerado uma das 
principais pragas do algodoeiro, podendo provocar o 
aparecimento de manchas amareladas ou avermelhadas 
no limbo foliar e as folhas mais atacadas podem secar e 
cair prematuramente [2].

Ao longo dos anos, essa espécie tem sido controlada 
com o uso de produtos químicos, o que tem levado as 
populações a uma pressão de seleção e conseqüente 
desenvolvimento de resistência, o que causa um grande 
problema no controle de pragas.

Casos de resistência de T. urticae a acaricidas têm 
sido registrados por diversos autores [3,4,5,6] a mais 
de 80 acaricidas e em mais de 60 países [7].

Como alternativa para contornar esse problema, 
inseticidas de origem botânica se destacam porque não 
agridem o agroecossistema. Dessa forma, diversas 
espécies vegetais têm sido estudadas para o controle de 
T. urticae [8,9,10].
Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar o 
potencial acaricida do óleo essencial de Rosmarinus 
officinalis L. (Lamiaceae) contra o ácaro rajado, 
Tetranychus urticae.

Material e métodos

A. Obtenção do óleo essencial

A obtenção do óleo essencial foi realizada no Laboratório 
de Produtos Naturais Bioativos (LPNBIO), do 
Departamento de Química da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE). As partes da planta utilizadas 
para a obtenção do óleo essencial foram as folhas de R. 
officinalis. Utilizou-se a técnica de hidrodestilação por 
meio de um aparelho tipo Cleavenger para obtenção do 
óleo essencial.

B. Criação do ácaro rajado

Os exemplares utilizados nos bioensaios foram obtidos 
de criação mantida em feijão-de-porco, Canavalia 
ensiformes (L.), no Laboratório de Biologia de Insetos, da 
UFRPE, a 25 ± 1°C, 65 ± 3% UR e 12 h de fotofase.

C. Bioensaio de fumigação

A metodologia utilizada para o teste de fumigação foi 
adaptada de Aslan et al. [11]. Foram utilizados recipientes 
de vidro de 2,5 L como câmaras de fumigação. Três discos 
de folhas de feijão-de-porco (2,5 cm) foram colocados 
sobre discos de papel de filtro saturados com água, dentro 
de placas de Petri de vidro (8 cm).

Em cada disco foram colocadas dez fêmeas adultas do 
ácaro rajado, com um total de 30 ácaros por placa. Os 
discos foram colocados no interior dos recipientes de vidro 
fechados. 

O óleo essencial foi aplicado com uma pipeta automática 
em tiras de papel de filtro (10 x 2 cm) presas à superfície 
interna das tampas das câmaras de fumigação. As 
concentrações aplicadas foram determinadas após 



bioensaio preliminar de 0,5, 1,0 5,0 e 10,0 µL/L de ar. 
A partir desse bioensaio as concentrações utilizadas 
foram determinadas variando entre 0,2 e 1,6 µL/L de 
ar. Nada foi aplicado no controle. Como controle 
positivo, foi realizada fumigação com 0,006 g/L de ar 
de fosfina.

Após um período de 24 h de exposição foram 
avaliadas a mortalidade (%) das fêmeas e a 
fecundidade (n° de ovos).  Foram realizadas três 
repetições, sendo cada repetição um recipiente de vidro 
contendo 30 ácaros.

D. Análise estatística

Para o experimento o delineamento utilizado foi 
inteiramente casualizado. Os dados obtidos para 
mortalidade e fecundidade, depois de realizados os 
testes de normalidade e homogeneidade de variância, 
foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
com o software SAS 9.0 [12]. Foi realizada análise de 
PROBIT para a obtenção das concentrações letais 50 e 
90% (CL50 e CL90) com o software POLO-PC.

Resultados e Discussão

A. CL50 e CL90 do óleo essencial de R. officinalis

As CL50 e CL90 do óleo das folhas de alecrim foi 
0,77 µL/L de ar (IC = 0,66-0,87) e 1,77 µL/L de ar (IC 
= 1,52-2,22). A mortalidade dos ácaros foi obtida em 
concentrações variando entre 0,2 e 1,6 µL/L de ar (Fig. 
1).

Miresmailli & Isman [13] e Miresmailli et al. [14] 
registraram a toxicidade do óleo de alecrim contra o 
ácaro rajado através de toxicidade de contato.

O óleo de alecrim, uma vez que volatiliza das plantas 
e outras superfícies, assim como muitos outros óleos 
essenciais de plantas, não persistem no ambiente [14]. 
Segundo Miresmailli et al. [14], alguns óleos essenciais 
não são tóxicos a organismos não-alvo e dessa forma 
podem ser usados em conjunto com o controle 
biológico.

No Estado de Pernambuco, espécies botânicas têm 
sido registradas como agentes de controle contra T. 
urticae [15,16,17]. 

Ação tóxica de Protium bahianum contra T. urticae
foi observada por Pontes et al. [15]. A uma 
concentração de 10 µL/L de ar, após 72 h de exposição 
foram registradas 79,6 e 59,9% de mortalidade dos
ácaros para resinas fresca e velha do óleo, 
respectivamente.

Resultados semelhantes foram observados por 
Pontes et al. [16] para óleos de frutos e folhas de 
Protium heptaphyllum. As porcentagens de 
mortalidade das fêmeas de T. urticae encontradas pelos 
autores após 72 h de exposição, a 10 µL/L de ar foram 
63,3 e 41,0% para frutos e folhas respectivamente.

Atividade acaricida do óleo essencial de folhas e 
frutos de Xylopia sericea sobre T. urticae foi registrada 
por Pontes et al. [17]. Os autores encontraram uma 
CL50 de 6,51 e 27,16  µL/L de ar para folhas e frutos, 

respectivamente após 24 h de exposição.

B. Fecundidade

O óleo de R. officinalis também interferiu na 
fecundidade de T. urticae (Fig. 2). Esse resultado corrobora 
com o encontrado na literatura para resinas fresca e 
envelhecida do óleo de Protium bahianum assim como 
para os óleos essenciais de folhas e frutos de Xylopia 
sericea e Protium heptaphyllum, onde a concentração de 
10 µL/L de ar reduziu significativamente a oviposição por 
fêmeas de T. urticae [15,16,17].

Os resultados indicam que o óleo essencial de folhas de 
alecrim pode ser considerado acaricida contra o ácaro 
rajado, provocando a mortalidade dos ácaros e reduzindo a 
sua fecundidade.
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Figura 1. Atividade fumigante do óleo essencial de folhas de R. 
officinalis sobre a mortalidade de fêmeas de T. urticae. 
Barras seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Figura 2. Atividade fumigante do óleo essencial de folhas de R. 
officinalis sobre a fecundidade de fêmeas de T. urticae.
Barras seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade.


