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MORTALIDADE E REPRODUÇÃO DO ÁCARO VERMELHO DO CAFEEIRO EM FOLHAS DE CAFÉ
TRATADAS COM ÓLEO DE NIM
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A Azadirachta indica, conhecida como “nim”, é uma das espécies de planta que mais tem sido pesquisada
para o controle de pragas. A azadiractina, encontrada principalmente nas sementes, e em menor quantidade
na casca e nas folhas do nim, é o principal composto responsável pelos efeitos tóxicos aos insetos. Formulações
a base de nim são indicadas também para o controle de ácaros em geral. No entanto, ainda não se conhece
o efeito específico do nim sobre o ácaro vermelho do cafeeiro, Oligonychus ilicis (McGregor) (Acari:
Tetranychidae), uma das principais espécies de ácaros que frequentemente causam prejuízos ao cafeeiro,
especialmente em períodos de estiagem prolongada. Para verificar o efeito de aplicações do óleo de nim
sobre a mortalidade e a reprodução de O. ilicis, foi conduzido um experimento em laboratório onde foram
oferecidas às fêmeas do ácaro folhas de café tratadas com óleo de nim (NeemAzalTM-T/S) em diferentes
concentrações (0,25%, 0,50%, 0,75%, 1,0o%), com Ethion (0,40%) e com água (controle). A mortalidade
dos ácaros, o número de ovos depositados por fêmea e a percentagem de emergência de larvas foram
avaliados diariamente durante cinco dias. A mortalidade das fêmeas foi semelhante nas folhas tratadas com
óleo de nim e com Ethion até o terceiro dia da aplicação; entretanto essas taxas de mortalidade foram
significativamente maiores que as das fêmeas no controle. Após o quarto dia da aplicação, a mortalidade foi
superior a 90% nas folhas tratadas com óleo de nim e com Ethion, enquanto que no controle a mortalidade
atingiu o máximo de 6,3%, após seis dias. A taxa diária de oviposição de O. ilicis foi semelhante entre os
tratamentos com óleo de nim a 0,25%, 0,50% e 0,75%, os quais tiveram a taxa de oviposição
significativamente menor que as das fêmeas no controle. Fêmeas em folhas tratadas com óleo de nim a 1,0%
e com Ethion não ovipositaram. Não houve diferença entre a percentagem de emergência de larvas dos ovos
depositados em folhas tratadas com óleo de nim a 0,25%, 0,50% e 0,75%, no entanto, estas percentagens
foram significativamente menores daquelas em folhas tratadas com água. Os resultados indicam que óleo de
nim a 1,0% pode ser usado para o controle do ácaro vermelho do cafeeiro, pois além da alta taxa de mortalidade
de fêmeas nessa concentração, não houve deposição de ovos pelas fêmeas sobreviventes. No entanto, ainda
são necessários estudos em campo para verificar a dinâmica populacional de O. ilicis em plantas tratadas
com o óleo de nim.
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