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Introdução

Bemisia tabaci biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae), 
conhecidos vulgarmente como mosca-branca, são 
insetos importantes por infestar, em todo o mundo,
plantas ornamentais, daninhas e cultivadas [1]. Os 
danos desse biótipo são mais intensos em função da sua
maior agressividade, que resulta da maior fecundidade, 
ampla gama de hospedeiros, alta resistência aos 
inseticidas e capacidade de causar desordens 
fisiológicas nas plantas [2,3].
Para o controle da mosca-branca os inseticidas 
sintéticos tornam-se amplamente utilizados por 
proporcionar ação imediata. Contudo, estudos 
confirmaram o desenvolvimento de resistência, em 
condições de campo ou de laboratório, de B. tabaci a 
inseticidas de diversos grupos químicos [4]. 
Os derivados botânicos, alternativa promissora no 
controle de insetos, podem causar diversos efeitos 
sobre o indivíduo, tais como repelência, inibição de 
oviposição e da alimentação, alterações no sistema 
hormonal, causando distúrbios no desenvolvimento, 
deformações, infertilidade e mortalidade nas diversas 
fases [5].
Embora muitas famílias de plantas inseticidas tem sido 
estudadas, poucas são sabidas sobre o efeito dos seus 
compostos derivados como a família das Rutaceae, 
plantas do gênero Citrus, no desenvolvimento dos 
astropódes [6,7,8].
No entanto, Objetivou-se avaliar neste trabalho, a ação 
inseticida do óleo essencial de C. reticulata sobre B. 
tabaci biótipo B, comparando o estudo com um 
inseticida sintético natural, o eugenol. 

Material e métodos

A. Material vegetal
Foram selecionados e coletados frutos de C. reticulata, 
tangerina cravo no Sítio Cigarra, Alagoas/Brasil. A 
identificação da espécie de Citrus foi realizada pela 
Dra. Suzene Izidio da Silva do Departamento de 

Biologia da Universidade Federal Rural Pernambuco 
(UFRPE). Uma exsicata do material botânico 
identificado foi depositado no Herbário Vasconcelos 
Sobrinho da UFRPE.

B. Extração do óleo essencial de Citrus
A obtenção do óleo essencial foi realizada no 
Laboratório de Produtos Naturais Bioativos (LPNBIO) 
do Departamento de Química da UFRPE.
A parte da planta escolhida para obtenção do óleo 
essencial foi a casca do fruto, utilizando-se a técnica de
hidrodestilação por meio de um aparelho tipo 
Cleavenger.

C. Criação de B. tabaci biótipo B
A População do inseto, a partir de folhas infestadas de 
pupas, devidamente identificadas como B. tabaci
biótipo B, foi solicita ao Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC) em São Paulo. As fases imaturas 
foram acondicionadas em plantas de feijão (var. 
carioca) Phaseolus vulgaris para posterior emergência 
dos adultos e estabelecimento da criação em casa de 
vegetação no Departamento de Agronomia da UFRPE. 
Semeaduras de feijão P. vulgaris foram realizadas 
frequentemente para manutenção da criação estoque, e 
sempre que necessário antecedendo a senescência das 
mesmas, sendo utilizadas também as plantas para o 
desenvolvimento dos bioensaios de fumigação.

D. Bioensaio de fumigação
Recipientes de vidro com capacidade de 1,0 L foram 
utilizados como câmaras de fumigação. Folíolos de 
feijão var. carioca P. vulgaris de 25 a 40 dias após a 
semeadura foram utilizados, contudo para 
permanecerem túrgidas estes foram inseridos em 
frascos de penicilina (5 cm altura) contendo em seu 
interior água destilada. Para melhor fixação do vegetal 
e assegurar a umidade, utilizou-se algodão levemente 
umidecido. Todo conjunto foi acondicionado na parte 
inferior da câmara de fumigação que seguidamente 



permaneceu envolvido por voil, para evitar o contato 
direto do inseto com o óleo essencial. Foram 
introduzidos aproximadamente 15 casais de mosca-
branca da criação estoque, com o auxílio de um 
aspirador adaptado. Na parte inferior central da tampa 
fixou-se uma tira de papel filtro que recebeu a 
aplicação do óleo essencial com o auxílio de um 
pipetador automático. As concentrações aplicadas 
foram determinadas a partir de bioensaios preliminares 
de 0,5; 1,0; 5,0 e 10,0 µL/ L de ar. Em seguida, foram 
determinadas as concentrações variando de 1,0 a 7,0 e 
0,04 a 1,0 µL/ L de ar, referente ao óleo de C. 
reticulata e eugenol (controle positivo-sintético 
natural). No tratamento controle nada foi aplicado. A 
câmara de fumigação foi devidamente vedada com 
filme plástico. Os insetos foram expostos aos vapores 
de óleos por 24 horas após a montagem do bioensaio 
avaliando-se a mortalidade e a oviposição de B. tabaci
biótipo B. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, sendo realizado para cada 
concentração três replicatas, totalizando três repetições.

E. Estimativa da concentração letal (CL50, CL 90) dos 
óleos testados
Foram computados a concentração letal média (CL50,

CL90) que proporcionou a mortalidade dos insetos 
exposto ao vapor do óleo essencial após 24 horas da 
montagem do bioensaio. Os insetos considerados 
mortos apresentaram incapacidade de reagir à ação de 
um leve toque com o pincel.

F. Dados estatísticos
Foram analisados a mortalidade de B. tabaci biótipo B, 
ajustados pela fórmula de Abbott’s [9] e as médias dos 
números de ovos, transformados a √x+0,5. Após 
atenderem aos testes de normalidade e homogeneidade 
de variância (Proc Univariate) os dados de mortalidade 
e oviposição foram submetidos à ANOVA e as 
comparações das médias realizadas através do teste de 
Tukey a 5% de probabilidade (P=0,05), utilizando o 
software SAS (versão 9.0) [10]. Foram determinadas as 
concentrações letais 50 e 90% (CL50, CL90) dos óleos 
essenciais de C. reticulata e eugenol. Procedeu-se a 
análise de PROBIT através do software POLO-PC
[11].

Resultados e Discussão

De acordo com as concentrações testadas, pode-se 
verificar o efeito dos vapores dos óleos de C. reticulata
e eugenol na mortalidade e na oviposição de B. tabaci
em folíolos de P. vulgaris (Fig 1). Observou-se 
diferenças altamente significativas para os efeitos dos 
vapores de óleo C. reticulata (P<0,0001; F4,22=25,45 e 
P<0,0001; F5,12=26,59) na mortalidade e oviposição de 
B. tabaci, respectivamente. Para o eugenol a 
mortalidade apresentou-se estatisticamente significativo 
(P<0,0001; F5,12=16,16), porém o mesmo não 
aconteceu com a oviposição (P=0,07; F6,14=2,45).
Na Figura 1, destaca-se a mortalidade de 96% e 100% 
de B. tabaci biótipo B sob os vapores de C. reticulata
(7 µL/L de ar) e eugenol (1 µL/L de ar), 

respectivamente. A mortalidade da mosca-branca foi 
acentuada com o aumento das concentrações (dose 
dependente) [12,13] Elevadas mortalidades de B. 
tabaci biótipo B também foram verificadas por 
Çalmaşur et al., [13] sob os vapores de Micromeria 
fruticosa, Nepeta racemosa e Origanum vulgare, 
destacando a concentração de 2 µL/L de ar para um 
tempo de exposição de 120 horas. Óleos essenciais 
como Thymus vulgaris, Ocium basilicum apresentaram 
atividade inseticida contra B. tabaci, destacando 
Satureja hortensis por promover aumento de 
mortalidade principalmente a 3,125 µL/L de ar sob 96 
horas de exposição [12].
Foram observados a oviposição na face abaxial dos 
folíolos de P. vulgaris. Fato este relatado por Simmons 
[14,15], onde destacou a preferência da mosca-branca 
ovipositar na face abaxial das folhas, principalmente as 
mais novas, por esta apresentar cutícula geralmente 
menos espessa e estar mais próximo do floema, 
facilitando a alimentação e a oviposição. Possibilitando 
também maior proteção contra o vento, chuva e 
dessecação e menor exposição à luminosidade 
(fototaxia negativa). Observação interessante foi 
detectada pela ação do eugenol sob a mosca-branca, 
pois este permaneceu a ovipositar constante com o 
aumento das concentrações quando comparado com o 
controle (Fig 1). Estudos realizados com insetos de 
grãos armazenados reportaram efeito tóxico de contato 
quando submetidos ao composto eugenol, verificando 
assim, a redução da fecundidade de Sitophilus zeamais
e Tribolium castaneum [16].
Na tabela 1, destaca-se a atividade inseticida dos óleos 
de C. reticulata e do eugenol, enfatizando a alta 
suscetibilidade do inseto a este último óleo, sendo 
verificadas nas concentrações letais (CL50 e CL90). 
Desta forma, é interessante ressaltar que quanto maior a 
concentração letal, menor toxicidade e 
conseqüentemente maior quantidade de produto será 
utilizado para promover a morte do indivíduo. De 
acordo com os dados demonstrados, verifica-se que o 
eugenol apresenta uma toxicidade de 15,25 e 6,47 
vezes maior nas CL50 e CL90 quando comparado com o 
óleo de C. reticulata, tangerina cravo (Tab 1).
O óleo essencial de tangerina cravo, C. reticulata, 
demonstrou resultados promissores no controle de B. 
tabaci, tornando-se uma alternativa possível e menos 
agressiva ao meio ambiente.
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Figura 1. Mortalidade e oviposição de B. tabaci biótipo B quando submetido ao óleo essencial de C. reticulata  (A, B)e ao eugenol 
(B, C) (controle positivo-inseticida sintético natural). Colunas sob as mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade (P=0,05).

Tabela 1. Atividade inseticida do óleo essencial de eugenol e C. reticulata sobre B. tabaci biótipo B

Óleo essencial GL N Inclinação±EPM χ2 CL50

(IC 95%)
RT50 CL90

(IC 95%)
RT90

1Eugenol 4 496 1,92±0,31 9,73 0,20
(0,020-0,34)

15,25 0,94
(0,57-5,16)

6,47

Citrus reticulate 3 388 4,26±0,86 2,19 3,05
(2,22-3,60)

- 6,09
(5,25-7,84)

-

GL:Graus de liberdade; N: Número de indivíduos; χ2: Qui-quadrado; CL50 e CL90 em μL/L de ar; RT: Razão de 
toxicidade; 1Inseticida sintético natural (controle positivo).


