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Atividade inseticida de óleos essenciais in natura e nanoencapsulados 
sobre Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)
Karla de Castro Pereira1, Dannilo Vono Moura da Rocha2, Eliane Dias Quintela3, Daniel José da Silva4, Cristiane de Melo Cazal5, Fabiano 
Guimarães Silva6

Pesquisas científicas mostram a crescente busca por produtos naturais com efeito inseticida. Dentre esses, os óleos 
essenciais de origem vegetal oferecem características interessantes por serem seletivos, biodegradáveis e menos 
tóxicos aos organismos não-alvos. Adicionalmente, o processo de nanoencapsulação fornece uma atrativa ferramenta 
por proteger os compostos ativos contra a degradação por fatores abióticos, além de oferecer um sistema de liberação 
controlada. Até o presente não há registros na literatura sobre o efeito inseticida dos óleos essenciais dos frutos de 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. e Zanthoxylum riedelianum Engl. (Rutaceae) sobre Bemisia tabaci Genn. (Aleyrodidae). O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade dos óleos essenciais in natura e nanoencapsulados dos frutos de ambas 
as espécies vegetais sobre a mortalidade de ninfas de B. tabaci. O método de nanoprecipitação foi utilizado no preparo 
das suspensões de nanoesferas de PCL (poli-Ɛ-(caprolactona)) obtendo uma eficiência de encapsulação ≥ 85% para Z. 
rhoifoliume e de ≥ 90% para Z. riedelianum. No primeiro bioensaio o óleo essencial nanoencapsulado dos frutos de Z. 
rhoifoliumna na concentração de 1,5% matou 84,3% das ninfas de segundo ínstar e foi significativamente maior que a 
forma in natura (65%). No segundo bioensaio não foram observadas diferenças significativas na mortalidade de ninfas 
de segundo ínstar para o óleo in natura e o nanoencapsulado de Z. rhoifolium, nas doses de 1,0% e 1,5%. Já o óleo 
essencial in natura dos frutos de Z. riedelianum foi mais eficiente que os nanoencapsulados, matando 62%, 73%, 86% 
e 85% de ninfas de segundo ínstar, para as concentrações de 0,25%; 0,5%; 1,0% e 1,5%, respectivamente. A dose 
de 1,5% dos óleos essenciais de ambas as espécies vegetais causaram a mortalidade de ninfas, semelhantemente ao 
Benevia®. Sendo assim, os óleos essenciais dos frutos de Z. rhoifoliume e de Z. riedelianum têm potencial para utilização 
no controle de B. tabaci.
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