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Vários estudos têm demonstrado que os timbós do gênero Derris spp. apresentam toxidade
para insetos e peixes. O conhecimento da toxicidade destas plantas não é recente, já que estas
plantas eram usadas por indianos e chineses desde o século VIII para controle de pragas. A
mosca-negra-dos-citros, A. woglumi, originária da Ásia, é uma importante praga dos citros.
Objetivou-se avaliar a atividade ovicida de diferentes concentrações de extratos aquosos de
timbó, D. rariflora, sobre A. woglumi, em condições de laboratório (26,44±1,24°C e
77,00±0,15% de UR). Com auxílio de um microaspersor, foram aplicados 30 ml de extrato
aquoso de timbó nas concentrações 0,5%, 1%, 2%, 4%, 8% e testemunha (água destilada) na
superfície abaxial de folhas contendo ovos, as quais, em seguida, foram acondicionadas em
BOD (26,2°C e 66,1% UR). Após oito dias da aplicação do extrato, foram avaliadas as
mortalidades de ovos e de ninfas que conseguiram eclodir e a mortalidade total (ovos e ninfas).
Foi adotado o delineamento experimental inteiramente casualizado com seis tratamentos
(extratos mais testemunha) e cinco repetições por tratamento. Os percentuais de mortalidade
foram transformados em arcseno[{(x+0,5)/100})0,5], submetidos à ANOVA e teste de Tukey (p
<0,05). Foram avaliados 1.458 ovos. Dentre as concentrações aplicadas, não houve diferença
na mortalidade para nenhum dos parâmetros avaliados (mortalidade de ovos e de ninfas
eclodidas e mortalidade total) (p=0,0566). Segundo a literatura, a rotenona, principal
substância presente nos timbós e que provoca mortalidade em insetos, é pouco solúvel em
água, o que poderia explicar a baixa mortalidade no presente trabalho. Assim, há necessidade
de se testarem outros solventes para melhor avaliar a atividade dessa planta sobre a
mosca-negra, sendo interessante também avaliar o efeito sobre diferentes fases do
desenvolvimento do inseto, bem como o efeito resultante da aplicação direta sobre as ninfas
visando o uso desta planta no manejo integrado dessa praga.
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