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O pimentão (Capsicum annum L.) é uma cultura bastante suscetível ao ataque de pragas, entre as quais o
ácaro Tetranychus desertorum. Diante da necessidade de buscar alternativas que substituam os
agrotóxicos no controle de ácaros fitófagos, foi realizado o presente trabalho com o objetivo de avaliar a
toxicidade do extrato aquoso, etanólico e acetônico de Derris rariflora (timbó) sobre T. desertorum e
quantificar o percentual de rotenona (princípio ativo) nos mesmos. Para obtenção dos extratos o pó da raiz
de timbó foi diluído em cada solvente nas concentrações de 0 (testemunha); 0,5; 1; 10; 20 e 30%, sendo
filtrado após 24 h. Os extratos foram aplicados por imersão em discos de folha de pimentão. Em seguida,
os discos foram sobrepostos a papel-filtro e espuma de polietileno, acondicionados em placa de Petri.
Cada disco recebeu oito ácaros fêmeas. As unidades experimentais foram mantidas em câmara
climatizada (T 25±0,2 ºC e UR 84± 6%) e avaliadas a cada 24 horas durante três dias. As mortalidades
médias em cada tratamento foram comparadas pelo teste de Tukey e a rotenona foi quantificada por meio
da técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. O extrato etanólico proporcionou maior taxa de
mortalidade, diferindo do aquoso e esse do acetônico. As concentrações de cada extrato diferiram do
controle, havendo aumento da mortalidade a medida que a concentração foi aumentada. O percentual de
rotenona quantificado no extrato aquoso, acetônico e etanólico foi de 0, 4,3 e 5%, respectivamente.
Contudo, conclui-se que o extrato etanólico de D. rariflora foi o mais tóxico para T. desertorum.
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