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RESUMO 

 

A mosca-negra-dos-citros (Aleurocanthus woglumi Ashby) e a mosca-branca-das-

solanáceas (Aleurotrachelus trachoides Back) são representantes da família Aleyrodidae 

(Hemiptera) e infestam principalmente brotações novas de vários hospedeiros, sendo 

encontrados ovos, ninfas e pupários na região abaxial das folhas. O controle utilizando 

extratos vegetais e inseticidas botânicos visa reduzir prejuízos e complementar o manejo 

integrado destas pragas. Os objetivos deste trabalho foram quantificar o teor dos compostos 

secundários dos extratos vegetais utilizados, observar aspectos biológicos destas pragas em 

laboratório, avaliar a bioatividade de extratos etanólicos e inseticida botânico, em diferentes 

concentrações, sobre ovos, ninfas e pupários da mosca-negra, sobre ninfas e pupários da 

mosca-branca em laboratório e avaliar em casa-de-vegetação a mortalidade destas pragas sob 

ação dos extratos vegetais. Foram quantificados os compostos fenólicos totais, flavonoides 

totais, taninos condensados e carotenoides do pedúnculo do botão floral de Syzygium 

aromaticum L. e das folhas de Ricinus communis L., Ipomoea carnea Jacq. subsp. 

fistulosa (Martius ex Choisy), Argenome mexicana L. e Amorimia rigida (A.Juss.) W.R. 

Anderson. Foram observados em microscópio estereoscópico a duração do período 

(embrionário, ninfal e adulto) e a biometria da mosca-negra e mosca-branca. Foram avaliadas 

em laboratório a bioatividade dos extratos etanólicos das espécies vegetais e do Bioneem© a 

0,5%, 1,0%, 5,0% e 10,0% aplicados por imersão das folhas de laranja ‘Pêra’ [Citrus sinensis 

(L.) Osbeck] infestadas com mosca-negra e de pimenta malagueta (Capsicum frutescens L.) 

com mosca-branca acondicionadas em placas de Petri e câmaras climáticas B.O.D. Cada 

unidade experimental foi composta de 30 exemplares de ovos, ninfas (N1) e pupários de 

mosca-negra, e ninfas (N1) e pupários de mosca-branca. Sob microscópio estereoscópico foi 

avaliada a inviabilidade de ovos e a mortalidade de ninfas (N1) e pupários. Os bioensaios em 

delineamento inteiramente casualizado, esquema fatorial duplo (seis tratamentos, quatro 

concentrações), além de um tratamento adicional (testemunha), com quatro repetições. Em 

casa de vegetação, foram avaliados os extratos etanólicos (10,0%) e o Bioneem© (10,0%), 

pulverizados sobre mudas de laranja Pêra infestadas com mosca-negra, e mudas de pimenta 

malagueta com mosca-branca. Após uma semana da pulverização foram coletadas quatro 

folhas/planta, em microscópio estereoscópico, avaliou-se a mortalidade de ovos, ninfas e 

pupários da mosca-negra da área total foliar; e da mosca-branca em 2,5 cm2 de foliar. Em 

campo, folhas de laranjeira ‘Pêra’ e lima ‘Tahiti’ (Citrus latifolia Tan.), com presença da 

mosca-negra associadas à fungos na região Sul da Bahia foram coletadas e enviadas para 

identificação. As espécies A. rigida, R. communis e S. aromaticum apresentaram altos teores 

de carotenoides, flavonoides e compostos fenólicos, respectivamente. O pedúnculo do botão 

floral de S. aromaticum apresentou alto teor de taninos. O ciclo biológico da mosca-negra 

variou de 50 a 142 dias e o da mosca-branca de 34 a 83 dias. Os fungos entomopatogênicos 

Aschersonia cf. aleyrodis e Aegerita webberi foram registrados associados à mosca-negra em 

pomares cítricos nos municípios de Laje e Ilhéus, respectivamente. Em condições de 

laboratório, o Bioneem©, em todas as concentrações, causou inviabilidade de ovos da mosca-

negra superior a 85,0%. Os tratamentos (10,0%) que causaram maior inviabilidade de ovos 

foram o Bioneem© (94,74%), extrato etanólico de R. communis (81,58%) e o extrato etanólico 



do pedúnculo de S. aromaticum (80,57%). Sobre as ninfas (N1), o Bioneem© (1,0%, 5,0% e 

10,0%) e o extrato etanólico de S. aromaticum (5,0% e 10,0%), causaram mortalidade média 

superior a 80,0%, como também foram os tratamentos a 10,0% de concentração que 

provocaram mortalidade de pupários, 76,85% e 69,44%, respectivamente. O Bioneem© 

(10,0%) mostrou eficiência de 84,5% sobre ninfas e 80,0% sobre pupários da mosca-branca. 

Em casa de vegetação, o Bioneem© mostrou eficiência de 72,46% (ovos), 81,17% (N1) e 

79,86% (pupários) da mosca-negra e o extrato etanólico de S. aromaticum de 64,68% (ovos), 

68,07% (N1) e 65,75% (pupários). Em relação à mosca-branca, o Bioneem© apresentou 

eficiência de 73,24% (ninfas) e 66,31 (pupários) em casa-de-vegetação. O produto comercial 

Bioneem©, o extrato etanólico do pedúnculo do botão floral de S. aromaticum e das folhas de 

R. communis apresentam potencial inseticida sobre ovos, ninfas (N1) e pupários da mosca-

negra-dos-citros e ninfas (N1) e pupários da mosca-branca-das-solanáceas. 
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