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1) RESUMO 

A repelência exercida por drogas como ivermectina e piretrina são importantes 

para o controle de insetos, principalmente moscas que levam ao 

desenvolvimento de miíases. A planta Azadirachta indica, conhecida 

popularmente como Nim, tem sido usada por séculos como planta medicinal no 

tratamento de inflamações e como repelente.Para realização deste trabalho 

foram construídas três armadilhas W.O.T (Wind OrientedTrap), com 500 

gramas de fígado bovino deteriorado, adicionados 3mL de nim, na 

concentração de 10%, diluídos em óleo e água, distribuídos sobre o fígado, e 

uma armadilha controle positivo com somente fígado bovino deteriorado. As 

armadilhas foram colocadas em uma área equivalente a dois hectares, em 

campo aberto e com pastagem nativa. Como resultado foi observado que todas 

as armadilhas apresentaram moscas, independentemente do tipo de veículo. 

Conclui-se que nim na concentração 10%, em óleo ou água, não apresenta 

efeito repelente para moscas. 

 

2) INTRODUÇÃO 

Na maior parte do tempo nosso clima é tropical e subtropical, o que leva 

a grande frequência de animais (principalmente da espécie canina) com míiase 

devido ao grande número de moscas neste período. A ampla quantidade de 

plantas com propriedades farmacológicas disponíveis no Brasil, desperta 

interesse internacional, tanto científico como empresarial, quanto ao potencial 

destes compostos (COSTA-SILVA et al., 2006). A biodiversidade das plantas 

brasileiras é ampla sendo necessário explorar as diversas regiões do país com 

o intuito de se obter um mapeamento das ações farmacológicas e toxicológicas 

dos diversos biomas brasileiros (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2006).   

A planta Azadirachtaindica,conhecida popularmente como Nim ou Neem, 

tem sido usada por séculos no oriente como planta medicinal (no tratamento de 

inflamações, infecções virais, hipertensão e febre), planta sombreadora, 

repelente, material para construção, combustível, lubrificante, adubo e mais 

recentemente como praguicida (MOSSINI; KEMMELMEIER, 2005). Nim é uma 

planta de origem asiática se adapta muito bem em países quentes (MOURA; 



SOARES, 2006), como clima tropical e subtropical, pertence à família 

Meliaceae. A árvore pode chegar de 15 á 20m de altura e seu diâmetro varia 

de 8 á 12m, e o fornecimento de frutos é de 3 á 5 anos após o plantio, 

geralmente a produção ocorre nos meses de julho, setembro, novembro e 

janeiro (MOSSINI; KEMMELMEIER, 2005). 

O Nim no meio veterinário é utilizado para ação repelente contra 

carrapatos, mosca-do-chifre, controle de pulgas e piolhos, estudos indicam que 

limonóides presentes na planta possuem diversos mecanismos e sítios de ação 

gerando um efeito repelente de postura de ovos. É utilizando também como 

cicatrizante (MOSSINI; KEMMELMEIER, 2005). 

 

3) OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito repelente de Nim 

frente à moscas de importância médico veterinária. 

 

4) METODOLOGIA 

Para realização deste trabalho foram construídas duas armadilhas 

orientadas pelo vento W.O.T (Wind OrientedTrap), de acordo com modelo de 

Broceet al. (1977), com modificação de Oliveira (1982). No interior de cada 

armadilha foram colocados 500 gramas de fígado bovino, cru e em autólise, em 

pote plástico e juntamente ao fígado foi adicionado água para manter a 

umidade da isca (Fig.1).  

As armadilhas foram dispostas:N1 foi adicionado3 mL de Nimna 

concentração de 10% em água, na armadilha N2 foi utilizado nim em 10% de 

óleo, N3 nim na concentração de 5%em água e N4 com mim com 5% em óleo. 

Na armadilha controle positivo (N0) foi utilizado somente o fígado bovino 

deteriorado. O experimento foi realizado no mês de marçoe a temperatura 

ambiental variou de 26ºC a 28ºC e a umidade relativa variou de 50% a 63%. As 

armadilhas W.O.T foram colocadas em uma área equivalente a dois hectares, 

em campo aberto e com pastagem nativa. Entre uma armadilha e outra, havia 

uma distância de dez metros, e estavam suspensas a 1,20 metros do solo, 

permanecendo instaladas por todo o período experimental, sendo que foram 



realizadas quatro coletas, com troca dos fígados das armadilhas a cada 24 

horas.  

 Figura 1 -  Armadilha pronta. 

 
 
5) RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Foram realizadas duas coletas, apresentando os dados abaixo: 

Tabela 1 – Quantidades de moscas capturadas nos grupos Nim 10% e 5% óleo, Nim 10 e 5% 

água e Controle positivo. 

 1ª coleta 2ª coleta Total 
Controle positivo 4 1 5 

Nim 10% óleo 5 15 20 
Nim 10% água 17 0 17 
Nim 5% óleo 22 5 27 
Nim 5% água 0 6 6 

 

Como resultado foi observado que todas as armadilhas apresentaram 

moscas, que nim na concentração 10% e 5%, em óleo ou água, não apresenta 

efeito repelente para moscas. A planta deve ser melhor estudada em maior 

concentração para um efeito repelente mais eficaz. 

 

6) FONTES CONSULTADAS 

 

BOWMAN, D. D.,Aetrópodes. In: BOWMAN, Dwight D.. Geogirs: Parasitologia 

Veterinaria. 9. ed. Ithaca: Elsevier Editora, 2009. Cap. 2, p. 14; 21. Tradução de 

Adriana PittellaSudré. 

CARVALHO, C. J. B.; RIBEIRO, PB, 2000. Chave de identificação das 

espécies da Calliphoridae (Diptera) do sul do Brasil. Rev. Bras. Parasitol Vet. 9, 

169-173. 



 FERNANDES, C. P. M. Avaliação da ação cicatricial e repelente de 

Carapaguianensis e Caesalpiniaferrea Mart. 2013. 65 f. Disponível em: 

<http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/123456789/2492>. Acesso em: 01 

ago. 2016. 

MOSSINI, S. A. G.; KEMMELMEIER, C.. A árvore Nim (Azadirachta indica A. 

Juss): Múltiplos Usos. Acta Farmacéutica Bonaerense, Maringá, Pr, v. 54, n. 

1, p.139-148, 2005. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10915/6725>. Acesso 

em: 08 nov. 2016. 

MOURA, M.; SOARES, T.. O uso do Nim: Uma árvore de muitas 

utilidades. Caatinga, Ouricuri-pe, v. 13, n. 000000, p.1-21, mar. 2006. 

RIBEIRO, B. C. C. et al. Inquérito sobre os casos de miíase por 

Cochliomyiahominivorax em cães da zona sul do município do Rio de 

Janeiro no ano 2000.Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ 

/bjvras/v39n4/15822.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

 


