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parâmetros para sua criação massal 
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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito da aplicação do óleo da semente de nim no 
desenvolvimento, sobrevivência e fecundidade do predador Euborellia annulipes, além de 
estabelecer alguns parâmetros para sua criação em condições de laboratório. A pesquisa foi 
desenvolvida no Laboratório de Entomologia do CCA/UFPB. Por ocasião da eclosão dos ovos, as 
ninfas foram submetidas á aplicação tópica de extratos do óleo da semente de nim em diferentes 
concentrações (0,0; 0,5; 2,25 e 5,0%). Após a aplicação dos extratos, os insetos foram 
individualizados em copos plásticos e alimentados com a dieta. Foram avaliados os seguintes 
parâmetros: mortalidade, duração dos instares e fecundidade; em outro experimento, foi aplicada à 
solução do nim, nas mesmas concentrações, em adultos para verificação da reprodução do inseto; 
avaliou-se ainda o efeito da umidade na sobrevivência do predador, bem como a proporção do 
número de fêmeas de E. annulipes para cada macho. Observou-se que houve aumento do período 
ninfal de E. annulipes na medida em que se aumentou a concentração de nim; o extrato aquoso de 
nim nas concentrações utilizadas não afetou a oviposição de E. annulipes, mas interferiu no 
número de ninfas por postura; o efeito toxicológico dos extratos de nim aplicado sobre o adulto 
teve influência na reprodução à medida que o intervalo entre a aplicação dos extratos e a 
oviposição do predador diminuiu; a proporção ideal de fêmeas/machos é de, no máximo, 4:1; o 
ambiente úmido proporcionou o melhor desenvolvimento do predador. 
 
Palavras-chave: Dermaptera, Azadiractha indica, controle alternativo, predador. 
 

Influence of the nim in the biology of Euborellia annulipes and study of 
parameters for creation in great amount 

 
ABSTRACT 
 
The present work had as objective to study the effect of nim seeds oil application on development, 
survival and fecundidad of Euborellia annulipes predator, beyond establishing some parameters for 
its creation on laboratory conditions. The research was reached out at Laboratory of Entomologia of 
CCA/UFPB. By occasion of the eggs eclosion, nymphs had been submitted for topic application 
seed nim oil in different levels (0,0; 0,5; 2,25 and 5.0%). After extracts application, insects had been 
individualized in plastic cups and fed with diet. It was evaluated following parameters: mortality, 
instars duration and, fecundity; in another experiment, was applied nim solution, in the same levels, 
in adults for verification of insect reproduction; it was still evaluated effect of humidity on predator 
survival, as well ratio of the number of females for each male. It was observed that ninfal period of 
E. annulipes was increased when concentration of nim increased; the watery extract of nim with 
used concentrations did not affect E. annulipe ovipostion, but it influenced with on nymphs number 
for posture; the toxicologic effect of nim extracts, applied on adults, had effect on reproduction 
when interval among extracts application and oviposition reduction of the predator decreased; the 
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optimized ratio of male females/must be 4:1 maximum; the humid environment provided the ideal 
predator development. 
 
Keywords: Dermaptera, Azadiractha indica, alternative control, predator. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Os insetos pertencentes à ordem 

Dermaptera, ainda não são bem conhecidos e as 
informações existentes na literatura, os 
caracterizam como organismos com boa 
capacidade predatória. Dentre os agentes 
biológicos com características adequadas a esta 
finalidade, os dermápteros têm despertado 
grande atenção, pois são predadores vorazes, 
isto é, com alta capacidade de ataque e que se 
alimentam de diversas presas, particularmente, 
de ovos e fases imaturas de insetos das ordens 
Lepidoptera, Homoptera, Coleoptera e Diptera 
(Lemos, 1997). 

Segundo Ramamurthi & Solayappan, 
(1980), as tesourinhas são reportadas como 
eficientes predadores de insetos-pragas desde 
1886. No entanto, o seu verdadeiro potencial na 
supressão de populações de pragas parece só ter 
sido reconhecido há poucos anos. 

A espécie Euborellia annulipes é um 
efetivo predador de insetos em parques e 
gramados (Langston & Powell, 1975) sendo 
relatada por Ramamurthi e Solayappan (1980) 
como eficiente predadora da broca da cana-de-
açúcar. Possui capacidade de atuar no controle 
de moscas que se desenvolvem no esterco de 
galinhas, podendo estar envolvida no controle 
biológico de ácaros hematófagos (Guimarães et 
al., 1992). Trabalho mais recente de Ramalho & 
Wanderley (1996) tem demonstrado a 
importância de E. annulipes como predador do 
bicudo-do-algodoeiro na região Nordeste do 
Brasil. 

Os inseticidas têm sido a principal medida 
utilizada no combate às pragas nas últimas 
décadas devido a sua eficiência, rapidez de ação 
e economicidade. Entretanto, muitas podem ser 
as conseqüências do uso indiscriminado desses 
produtos, como destruição de insetos úteis, 
ressurgência de pragas secundárias, riscos de 
intoxicação dos usuários, contaminação 
ambiental, e dos alimentos e resistência de 
pragas. A resistência é uma característica 
hereditária e intra-específica, onde ocorre o  

 
 
 
 
desenvolvimento de uma habilidade em uma 
linhagem de um organismo, em tolerar doses de 
tóxicos que seriam letais para a maioria da 
população normal (suscetível) da mesma 
espécie. A resistência de insetos a inseticidas é a 
conseqüência do uso excessivo de produtos 
fitossanitários, ocasionando custos maiores na 
produção na tentativa de controlar a praga. Nem 
todos os insucessos no controle de insetos e 
ácaros podem ser atribuídos ao problema de 
resistência. Muitas vezes, resultados não 
satisfatórios em determinadas aplicações, são 
obtidos através de calibragem deficiente dos 
equipamentos de pulverização, condições 
climáticas desfavoráveis, formulação 
inadequada, dosagem incorreta, dentre outros 
(Campanhola, 1990). 

Outros métodos de controle de insetos-
praga são conhecidos desde os primórdios da 
agricultura, e incluem: o uso de iscas, controle 
mecânico, cultural, plantas inseticidas, entre 
outros. A demanda de pesquisas com inseticidas 
botânicos deveu-se a necessidade de dispor de 
novos compostos para uso no controle de pragas 
sem os problemas de contaminação ambiental, 
resíduos nos alimentos, efeitos prejudiciais 
sobre organismos benéficos e aparecimento de 
insetos resistentes. Essas características 
normalmente estão presentes nos inseticidas 
vegetais (Gallo et al., 2002). As pesquisas com 
plantas inseticidas são realizadas basicamente 
com dois objetivos: a descoberta de novos 
princípios ativos que tenham atividade contra o 
inseto, e obtenção de inseticidas naturais através 
do princípio ativo detectado, para uso direto no 
controle das pragas (Vendramim, 1997). 

A planta Azadirachta indica da família 
Meliaceae é considerada de grande atividade 
inseticida (Koul et al., 1990; Schmutterer, 
1990), sendo conhecida no Brasil por nim, nime 
ou nime asiático (Gallo et al., 2002). Por sua 
ação tóxica, causando inibição da alimentação e 
do crescimento e a redução da fecundidade nos 
insetos, o extrato dessa planta tem se destacado 



  

pela ação inseticida (Mordue (Luntz) e 
Blackwell, 1993). 

A maioria dos inseticidas aplicados na 
agricultura não é seletivo, ou seja, afetam 
também os insetos considerados benéficos, de 
modo que, pragas sem importância passam a ser 
principais por não terem mais seus predadores 
naturais (Stevenson & Walter, 1983). 

Segundo Stevenson & Walter (1983), é 
importante que se façam estudos para conhecer 
o efeito de diversos inseticidas sobre os insetos 
benéficos, uma vez que se busca uma interação 
entre o controle químico e o controle biológico. 
Para esses autores a falta de informação sobre a 
toxicidade dos inseticidas sobre as pragas e seus 
inimigos naturais é um fator limitante, e a falta 
de uma seleção adequada dos inseticidas 
dificulta o manejo integrado de pragas. 

Diante do exposto, este trabalho tem por 
objetivo estudar o efeito da aplicação do extrato 
da semente do nim (A. indica) no 
desenvolvimento, sobrevivência e fecundidade 
do predador E. annulipes bem como estabelecer 
alguns parâmetros para a criação de E. 

annulipes em condições de laboratório. 
 

2  MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi desenvolvido no 
Laboratório de Entomologia do Departamento 
de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal da Paraíba (CCA- UFPB), 
Areia, Paraíba sendo dividido em algumas 
etapas. As tesourinhas utilizadas neste trabalho 
foram obtidas da criação massal, mantidas no 
laboratório do CCA-UFPB. 
 
2.1 Criação massal de Euborellia annulipes  

Para a criação massal do predador E. 

anuulipes, utilizaram-se caixas plásticas 
retangulares transparentes revestidas 
internamente com papel umedecido. No interior 
das caixas foram acomodados 10 casais de 
insetos juntamente com a alimentação (que era 
trocada a cada dois dias) composta pela dieta 
descrita na Tabela 1. O papel era umedecido a 
cada dois dias e trocado semanalmente. Por 
ocasião da oviposição, os ovos eram retirados 
das caixas plásticas e colocados em placas de 
Petri juntamente com a fêmea adulta até a 
eclosão das ninfas. 

 
Tabela 1. Composição da dieta utilizada na criação do predador Euborellia annullipes. UCB/Embrapa –Algodão. 

Campina Grande, Paraíba, 1997. 

Componente Quantidade (g)٭ (%) 

Leite em pó 130 13 
Levedo de cerveja 220 22 
Farelo de trigo 260 26 
Ração inicial para frango de corte 350 35 
Nipagin 40 4 

1.000 g de dieta 
 

2.2 Efeito da aplicação do óleo da semente de 
nim em ninfas recém eclodidas e avaliação do 
número de posturas de Euborellia annulipes  

 
Foram utilizadas 160 ninfas do predador 

E. annulipes em quatro repetições de 10 ninfas, 
totalizando 40 insetos por tratamento, 
pulverizadas com soluções aquosas do óleo da 
semente de nim (produto comercial Nim-I-Go) 
nas concentrações 0,0 % (testemunha), 0,5%, 
2,25 % e 5,0%. A aplicação foi feita em ninfas 
recém eclodidas mantidas em placas de Petri 
forradas com uma camada de papel higiênico. 
Após 48 horas da aplicação, as ninfas foram 
individualizadas em copos plásticos (100 mL) 
transparentes com tampas perfuradas e 

revestidos com papel higiênico dobrado várias 
vezes. O papel era umedecido com água a cada 
dois dias. Foi utilizado um borrifador manual 
para auxiliar na aplicação da solução. As ninfas 
eram alimentadas com dieta artificial conforme 
descrição da Tabela 1. A dieta era fornecida em 
recipientes de plástico, de 3,5 cm de diâmetro e 
0,5 cm de altura e trocada a cada dois dias para 
evitar a proliferação de fungos. 

Os recipientes de criação eram mantidos 
em prateleiras em condições ambientais de 
umidade, temperatura e fotoperíodo. Foi 
observado diariamente a mortalidade das ninfas, 
a duração dos instares e, consequentemente, a 
duração do período ninfal de E. annulipes.  



  

O delineamento estatístico utilizado foi 
inteiramente casualizado. Os dados foram 
avaliados pelo teste F e a comparação de médias 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Quando os insetos que foram tratados com 
as soluções de nim tornaram-se adultos, foram 
avaliados ainda o número de posturas e o 
número de tesourinhas oriundas dessas posturas. 
Os insetos adultos (cinco casais) foram 
escolhidos aleatoriamente, sexados e 
distribuídos em caixas plásticas retangulares e 
transparentes com as tampas perfuradas. As 
caixas foram igualmente revestidas com papel 
higiênico dobrado várias vezes, de modo a 
evitar o excesso de luminosidade. Por ocasião 
do revestimento das caixas e a cada dois dias, 
era realizado o umedecimento do papel com 
água, utilizando-se de um borrifador, 
proporcionando umidade necessária ao 
desenvolvimento dos insetos. 

A alimentação dos adultos foi semelhante 
ao descrito anteriormente para as ninfas, 
utilizando á mesma dieta, nas mesmas 
proporções, que era trocada a cada dois dias. O 
delineamento estatístico utilizado foi 
inteiramente casualizado com quatro repetições 
de 10 insetos por tratamento (cinco casais), 
sendo quatro tratamentos, perfazendo um total 
de 160 insetos. Os dados foram avaliados pelo 
teste F e a comparação de médias pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. Os parâmetros 
número de posturas e número de ninfas de E. 

annulipes, foram submetidos a (x+α)½ antes de 
se proceder à analise de variância. 

 
2.3 Efeito da aplicação do óleo da semente de 
nim em adultos e avaliação do número de 
posturas de Euborellia annulipes  

 
Utilizaram-se insetos adultos da 

tesourinha que foram submetidos á aplicação 
tópica com extratos do óleo da semente de nim, 
nas mesmas concentrações descritas 
anteriormente (0,0, 0,5, 2,25 e 5,0%). 
Utilizaram-se 10 insetos por repetição (cinco 
casais), num total de quatro repetições. Foi 
adotado procedimento semelhante ao já descrito 
com relação á individualização dos insetos, 
alimentação e manutenção do experimento. Foi 
observado o número de postura de tesourinhas 
por um período de três, quatro e cinco dias após 
a aplicação das diferentes concentrações de nim. 

O delineamento estatístico utilizado foi 
inteiramente casualizado. Os dados foram 
analisados pelo teste F e a comparação de 
médias pelo teste de Tukey a 5 % de 
probabilidade. Os dados do número de postura 
de E. annulipes foram transformado em (x+α)½. 

 
2.4 Proporção do número de fêmeas por 
macho de Euborellia annulipes  

 
Foi avaliada a proporção de fêmea por 

machos, utilizando as seguintes proporções: um 
macho para uma fêmea, um macho para duas 
fêmeas, um macho para três fêmeas, um macho 
para quatro fêmeas e um macho para cinco 
fêmeas, com a finalidade de estudar a melhor 
proporção a ser utilizada em criação massal de 
tesourinha de modo a proporcionar melhor 
eficiência na criação desses insetos. 

Os insetos foram colocados 
separadamente e por tratamento em caixas 
plásticas com tampas perfuradas e revestidas 
internamente com papel umedecido conforme já 
descrito anteriormente. A alimentação com dieta 
artificial segue o que já foi descrito. Utilizaram-
se sete repetições por tratamento que foram 
avaliadas diretamente para a obtenção do 
número de postura efetuada por tratamento. 
 
2.5 Avaliação do ambiente de criação no 
desenvolvimento de Euborellia  annulipes 

 
Foram utilizadas ninfas recém eclodidas 

que foram submetidas a dois ambientes de 
criação (tratamentos), úmido e seco, com a 
finalidade de comprovar a necessidade de 
criação das tesourinhas em ambiente com algum 
grau de umidade, visando estabelecer as 
melhores condições de criação em laboratório. 
Utilizou-se 10 ninfas por tratamento com cinco 
repetições. Os insetos foram mantidos em caixas 
plásticas retangulares, transparentes, com as 
tampas perfuradas, revestidas internamente com 
papel higiênico e alimentados com dieta 
artificial (Tabela 1), que era renovada a cada 
dois dias. 

Os tratamentos constataram de: 1- 
umedecimento a cada dois dias do papel 
higiênico que reveste internamente a caixa 
(ambiente úmido) e 2- não umedecimento do 
papel que reveste internamente a caixa plástica 
(ambiente seco). Observou-se o índice de 



  

mortalidade e o desenvolvimento nas ninfas do 
predador recém eclodido até a fase adulta nos 
dois ambientes de criação. Os dados referentes á 
taxa de mortalidade em função dos dias foram 
ajustados a uma curva de probabilidade. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Efeito da aplicação do óleo da semente de 
nim em ninfas recém eclodidas e avaliação do 
número de posturas de Euborellia annulipes 

 
De acordo com os resultados obtidos 

(Tabela 2), pode-se observar que a duração dos 
instares e, conseqüentemente, o período ninfal 
do predador E. annulipes foi alongado à medida 
que se aumentava a concentração do extrato 
aquoso de nim. A duração do primeiro instar 
aumentou de 10 para 18 dias a medida que 
houve aumento na concentração de nim de 0,0 
para 5,0% respectivamente. Comportamento 
semelhante pode ser observado na duração dos 
demais instares (do segundo para o terceiro, 

terceiro para o quarto e quarto para o quinto) em 
que o aumento progressivo na concentração do 
extrato aquoso de nim acompanha o aumento da 
duração desses períodos. 

Com relação ao período ninfal, observa-se 
claramente a influência do nim no 
desenvolvimento do predador, de forma a 
constatar o alongamento desse período à medida 
que aumentou a concentração do nim (Tabela 
2). O alongamento do período ninfal, neste caso, 
é visto como algo benéfico, pois nesta fase, o 
inseto já inicia a predação e permanece 
predando até a fase adulta. É importante 
comentar ainda que, ao final do experimento, a 
mortalidade total dos insetos submetidos à 
aplicação tóxica do nim foi considerada baixa 
(1, 4, 9 e 3 insetos mortos, respectivamente, nas 
concentrações 0,0; 0,5; 2,25 e 5,0%), de forma 
que o extrato de nim, nas concentrações 
utilizadas nesse trabalho, pode ser utilizado no 
controle de pragas sem afetar, de forma 
significativa, o predador E. anullipes.

 
Tabela 2. Duração dos instares e período ninfal de Euborellia anullipes submetidas a diferentes concentrações de nim. 

Areia, PB, 2006. 

Duração dos ínstares (dias) Concentrações de nim (%) 
1º - 2º 2º - 3º 3º - 4º 4º - 5º 

Período ninfal (dias) 

0,0 10,0 cA 10,1 dA 10,0 cA 10,1 cA 10,1 c 
0,5 9,7 cC 10,9 cA 10,5 cB 9,9 cC 10,3 c 
2,25 13,2 bA    12,6 bBC 12,3 bC 12,7 bB 12,7 b 
5,0 18,0 aA 18,0 aA 18,1 aA 18,0 aA 18,0 a 

CV(%) =  2,63 
DMS C =  0,70 
DMS L =  

1,94 
0,47 
0,47 - 

Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 
 

Não houve diferença estatística no número 
de posturas de E. anullipes quando suas ninfas 
foram anteriormente tratadas com diferentes 
concentrações de nim (Tabela 3), ou seja, a 
aplicação do extrato aquoso de nim, 
independente das concentrações utilizadas, não 
interferiu na reprodução do predador quando 
comparando com a testemunha. Dessa forma, é 
provável que o extrato aquoso de nim, nas 
concentrações utilizadas, tenha atuado de forma 
seletiva ao predador E. annulipes no que se 
refere á mortalidade e oviposição dos mesmos. 
Compostos bioativos do nim têm apresentado 
relativa seletividade a organismos não alvos, 
como os predadores de ácaros fitófagos, em 
comparação aos acaricidas convencionais 

(Mansour et al., 1987; Spollen & Isman, 1996; 
Schmutterer, 1997). 

O número de ninfas de E. annullipes 
originadas das mesmas posturas (Tabela 3), 
quando suas ninfas foram anteriormente tratadas 
com diferentes concentrações de nim (0,0%, 
0,5% e 2,25 e 5,0%) diminuiu à medida que 
houve aumento na concentração dos extratos de 
nim, de modo que na concentração de 5,0% o 
número de descendentes alcançou o menor valor 
(156,5 ninfas), diferenciando estatisticamente da 
testemunha (231,7 ninfas) e da concentração de 
0,5% (210 ninfas). Os resultados mostram que, 
conforme o aumento da concentração de nim 
aspergida sobre as ninfas, a viabilidade dos ovos 
postos pelos adultos foi afetada. 



  

Muitos aspectos relacionados aos efeitos 
do nim sobre a reprodução dos insetos ainda 
necessitam ser esclarecidos. O composto parece 
afetar importantes processos relacionados à 
maturação reprodutiva tanto de machos como de 
fêmeas, retardando o início do acasalamento e o 
período de postura. Tais efeitos nas fêmeas 
podem estar relacionados ao aumento do tempo 
necessário para o desenvolvimento dos oócitos. 
Além disso, o número de ovos por fêmea pode 
ser reduzido, em decorrência dos efeitos da 
azadiractina na síntese de vitelogenina e pela 
redução na retirada de proteínas do corpo 
gorduroso pelos oócitos, prejudicando seu 
desenvolvimento e maturação. A azadiractina 
afeta a reprodução de várias espécies de insetos, 
tanto quando tratados na fase adulta, como 
quando tratados durante o estagio larval, com 
concentrações subletais (Martinez, 1999).  
 
Tabela 3. Número de posturas e de ninfas de Euborellia 

annulipes, oriundas das ninfas tratadas anteriormente nas 
diferentes concentrações. Areia, PB, 2006. 

Concentrações de 
nim (%) 

Nº de posturas Nº de ninfas1 

0,0 4,3 a 231,7 a 
0,5 4,0 a 210,0 a 
2,25 3,5 a   186,7 ab 
5,0 3,3 a 156,5 b 

CV(%) =  16,33 6,38 
F =       2,22 NS      6,82 ** 
DMS =  1,29 1,87 

1 Dados transformados em (x+α) ½ 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

 
3.2 Efeito da aplicação do óleo da semente de 
nim em adultos e avaliação do número de 
posturas de Euborellia annulipes  
 

Observando-se a Tabela 4 verifica-se que 
houve diferença estatística no número de 
postura apenas no terceiro dia após a aplicação 
dos tratamentos nas referidas concentrações. 
Nesse período o número de postura por casal 
decresceu á medida que aumentou a 
concentração de nim, atingindo uma média de 
0,3 postura na concentração de 5,0%, diferindo 
significativamente da testemunha com 0,9 
postura. No quarto e quinto dia após a aplicação 
do extrato de nim, o número de postura não 
diferiu estatisticamente da testemunha nem 
entre as concentrações aplicadas sobre o casal 

do predador, mostrando que as propriedades 
químicas do nim poderão alterar a biologia 
reprodutiva do predador a partir de uma 
concentração maior nos primeiros dias após a 
aplicação, diminuindo seus efeitos toxicológicos 
com o passar do tempo. 

A Figura 1 ilustra os dados percentuais 
que foram submetidos á análise utilizando 
modelos lineares generalizados, considerando a 
distribuição binominal. A referida figura 
enfatiza que a freqüência de postura reduziu 
significativamente com a aplicação de 5,0% de 
nim no terceiro dia, havendo redução 
toxicológica das propriedades do nim sobre o 
predador no decorrer do tempo. 
 
Tabela 4. Número de postura de Euborellia annulipes 
após três, quatro e cinco dias da aplicação com diferentes 
concentrações de nim. Areia, PB, 2006. 

Nº de postura/casal 1 Concentrações de 
nim (%) 3 dias 4 dias 5 dias 

0,0 0,9 a 1,0 a 1,0 a 
0,5   0,6 ab 0,8 a 1,0 a 
2,25  0,4 ab 0,7 a 1,0 a 
5,0 0,3 b 0,6 a 1,0 a 

CV (%) =  24,29 19,23 0,52 
F =       3,23 *       1,72 NS   1,0 NS 
DMS =    0,29   0,26 0,01 

Dados transformados em (x+α)1/2 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
Figura 1. Efeito da aplicação do óleo da semente do nim sobre os adultos de Euborellia annulipes após três, quatro e 

cinco dias, em relação às percentagens de posturas, visto por meio de gráfico de superfície de resposta. 
 
3.3 Proporção do número de fêmeas por 
macho de Euborellia annulipes 

 
Observa-se na Figura 2 que um macho 

acasalou de forma produtiva com até quatro 
fêmeas. Nesta proporção, um macho para cada 
quatro fêmeas, o número de posturas foi 
máximo, a partir daí, mesmo com o aumento do 
número de fêmeas, o número de posturas não 
aumentou e tendeu a estabilizar. Para a criação 
massal em laboratório da tesourinha, é possível 
utilizar essa proporção visando alcançar maior 
número de descendentes visto que se busca um 
aumento do número de predadores quando a 
finalidade é sua utilização em programa de 

controle biológico e/ou para a realização de 
outros trabalhos. Segundo HASSAN (1996) em 
casos de controle biológico devem ser 
consideradas características de laboratório, 
semi-campo e campo. Então, assim como a 
proporção do número de fêmeas por macho é 
um fator importante para manutenção de uma 
criação massal, outros fatores também 
contribuem, a exemplo do controle de qualidade 
de Cotesia flavipes que deve ser feito baseando-
se no vigor e aspecto das massas e na razão 
sexual. Para Trichogramma devem ser 
observados a razão sexual, capacidade de 
parasitismo, duração do ciclo e longevidade 
(Parra, 2000). 
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Figura 2. Número de posturas de Euborellia annulipes em proporção do número de fêmeas para cada macho. 
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3.4 Avaliação do ambiente de criação na 
sobrevivência e no desenvolvimento de 
Euborellia annulipes 

 

Observa-se a grande importância dos 
estudos referentes ao ambiente de criação das 
tesourinhas em condições de laboratório. É 
possível verificar a diferença na mortalidade das 
ninfas do predador E. annulipes quando criadas 

em ambiente úmido e seco (Tabela 5). Os dados 
evidenciam que as ninfas mantidas em ambiente 
úmido alcançaram 100% de sobrevivência 
durante todo o seu desenvolvimento ate chegar à 
fase adulta. Por outro lado, ninfas criadas em 
ambiente seco, foram morrendo 
progressivamente a partir do sexto dia após o 
início do experimento alcançando mortalidade 
de 90% com 48 dias após a instalação do teste.  

 
Tabela 5. Sobrevivência (%) de ninfas de Euborellia annulipes submetidas a dois ambientes de criação (úmido e seco). 

Areia-PB, 2006. 

Ambiente Úmido  Ambiente Seco Número de avaliação 
Vivo Morto  Vivo Morto 

1 100,0 0,0  100,0 0,0 
2 100,0 0,0  88,0 12,0 
3 100,0 0,0  69,0 31,0 
4 100,0 0,0  45,0 55,0 
5 100,0 0,0  32,0 68,0 
6 100,0 0,0  20,0 80,0 
7 100,0 0,0  10,0 90,0 

DMS = 1,29      

 
A Figura 3 evidencia a progressiva 

mortalidade das tesourinhas mantidas em 
ambiente seco concomitantemente com os dias 
após a instalação do teste. Além do índice 
crescente de morte das ninfas mantidas em 
ambiente seco, pode-se constatar na Figura 3 
que houve diferença no desenvolvimento dos 
insetos mantidos nos dois ambientes de criação, 
onde se observa que as ninfas conduzidas em 
ambiente seco apresentam um retardamento no 
desenvolvimento corporal quando comparadas 
com aquelas criadas em ambiente úmido, 
evidenciando a tamanha necessidade de se 
estudar o ambiente de criação desses insetos 
principalmente quando a finalidade é a criação 
massal em laboratório, prática essencial para a 
implementação do controle biológico. Segundo 
Singh & Moore (1985) um inseto pode sofrer 
modificações em função de variações, em 
relação às condições naturais de umidade, 
alterando consequentemente, os componentes de 
qualidade de uma criação de insetos, referidas 
por Boller & Chambers (1977) como sendo 
adaptabilidade, mobilidade, atividade sexual, 
reprodução e colonização.  
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Figura 3. Mortalidade de ninfas de Euborellia annulipes 

mantidas em ambiente seco. Areia-PB, 2006. 
 
4 CONCLUSÕES 
 
- Houve aumento do período ninfal de E. 

annulipes na medida em que se aumentou a 
concentração de nim; 
- O extrato aquoso de nim nas concentrações 
utilizadas não afetou a oviposição de E. 

annulipes, entretanto, interferiu no número de 
ninfas por postura; 
- O efeito toxicológico dos extratos de nim 
aplicado sobre o adulto teve efeito na 
reprodução a medida em que o intervalo entre a 
aplicação dos extratos e a oviposição do 
predador diminuiu; 
- A proporção de fêmeas/machos de E. 

annulipes deve ser de, no máximo, 4:1 com a 



  

finalidade de elevar o índice de postura na 
criação massal; 
- O ambiente úmido proporcionou o melhor 
desenvolvimento do predador, que alcançou 
100% de sobrevivência. 
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