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RESUMO 

A utilização de extratos de plantas pode ser uma alternativa para o controle de pragas, pois 

causam menor impacto ambiental. Os inseticidas naturais são obtidos de alguns recursos 

renováveis e rapidamente degradáveis. Dentre as plantas com atividade inseticida, destancam-

se a urtiga (Fleuryaaestuans),graviola (Annonamuricata) e o mastruz 

(Chenopodiumambrosioides). Esse trabalho teve como principal objetivo, investigar o 

potencial inseticida da graviola, mandioca, taperabá, pinhão-roxo e do mastruz para controle 

biológico de gorgulhos(curculionídeos). As folhas dessas plantas foram separadas, pesadas e 

levadas a estufa posteriormente foram trituradas no laboratório de química orgânica, em 

peneiras de 1mm.O material triturado foi encaminhado ao sistema soxhlet, tendo como 

solvente água destilada e álcool etílico. Todas as concentrações analisadas causaram 

mortalidade dos gorgulhos,com exceçao do extrato aquoso das folhas do taperebá, vale 

ressaltar que  a graviola, a urtiga e o mastruz obteve melhores resultados, e o solvente 

etanoioco se mostrou mais eficaz. O pontecial desses extratos mostrado no experimento 

coloca os mesmo como alternativa a uso de inseticidas sinteticos no controle dos gorgulhos.   

 

Palavras-chave: Inseticida botânico, Pragas, Controle alternativo. 
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INTRODUÇÃO  

A partir dos anos 40, o controle das pragas na agricultura objetivou eliminar 

completamente tais insetos nocivos. Essa visão absoluta de encarar o problema teve origem na 

entomologia aplicada, em decorrência do desenvolvimento dos inseticidas orgânico–

sintéticos, como os clorados, (DDT) e o hexaclorobenzeno (BHC). Os produtos eram tão 

baratos e de tão largo espectro que qualquer consideração de ordem econômica ou ambiental 

tornava-se irrelevante (Palladino, 1996). 

Medidas de controle que causem menor impacto ambiental são de primordial 

importância, Como alternativa para diminuir a aplicação de agrotóxicos surge a utilização de 

produtos naturais que são menos agressivos ao homem, aos animais e ao ambiente, com 

destaque para os inseticidas de origem vegetal. Os extratos de plantas surgem como objeto de 

pesquisa sendo uma alternativa no manejo integrado de pragas. Extratos botânicos apresentam 

vantagens sobre os agrotóxicos como biodegradação. (Kocke, 1987). 

O emprego de substâncias, extraídas de plantas silvestres, na qualidade de inseticida, 

tem inúmeras vantagens quando comparado ao emprego de sintéticos. Os inseticidas naturais 

são obtidos de alguns recursos renováveis e rapidamente degradáveis (Penteado, 2001; 

Altieriet al.,2003). O desenvolvimento da resistência dos insetos a essas substâncias 

compostas da associação de vários princípios ativos é um processo lento. Alguns pesticidas 

são de fácil acesso e obtenção por agricultores, não deixando, por sua vez, resíduos nos 

alimentos (Penteado, 2001; Altierietal., 2003), além de apresentarem baixo custo de produção 

(Roel, 2001). 

Os derivados botânicos podem causar diversos efeitos sobre os insetos, tais como 

repelência, inibição de oviposição, da alimentação e alterações no sistema hormonal. Como 

consequências causam distúrbios no desenvolvimento, deformações e mortalidade nas 

diversas fases (Klockeet al., 1991; Wrbaet al., 1992; Ahnet al., 1998). 

A ação tóxica de uma planta se deve a presença de constituintes químicos, ou 

princípios ativos tóxicos, encontrados nos vegetais. Dentre os principais metabólitos 

causadores de intoxicação estão: ricina e curcina que são provenientes do metabolismo 

primário das plantas; alcalóides, terpenos e compostos fenólicos diversos e do metabolismo 

secundário. A intoxicação vai depender da quantidade de substância tóxica absorvida, da 

natureza dessa substância e da via de introdução.( Carvalho, 2008). 
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Aproliferação de insetos em alimentos armazenados se da principalmente pela especie 

curculionídeosconhecido populamente como gorgulhos, é a designação comum a diversos 

insetoscoleópteros pentâmeros que pertencem à família Bruchidae. Por serem fitófagos, 

alimentam-se, por exemplo, de cereais e feijão armazenados, reduzindo-os a pó, razão por que 

são considerados insetos daninhos. Assim como os cupins, as vespas, os gorgulhos também 

são xilófagos , portanto perfuram madeiras( Araújo, 2003). 

Diante deste quadro, pode-se reafirmar que em programas de manejo integrado de 

insetos pragas, a utilização de plantas tóxicas pode ser considerada como um dos 

componentes chaves, tendo em vista a redução do uso de produtos químicos sintéticos 

(Ribeiro et al., 2002). 
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OBJETIVOS 

GERAL 

Investigar o potencial de ação inseticida das plantas Pinhão-roxo (Jatrophacurcas)mandioca-

brava (ManihotutilissimaPohl. (Manihotesculentaranz)), urtiga (Fleuryaaestuans L.) Mastruz 

(Chenopodiumambrosioides), Taperebá (Spondia mombin), Graviola (Annonamuricata), para 

controle biológico de gorgulhos (curculionídeos). 

ESPECIFICO 

Comparar a toxicidade do Pinhão-roxo (Jatrophacurcas.)mandioca-brava 

(ManihotutilissimaPohl. (Manihotesculentaranz)), urtiga (Fleuryaaestuans.) Mastruz 

(Chenopodiumambrosioides), Taperebá (Spondia mombin), Graviola (Annonamuricata), para 

os gorgulhos (curculionídeos),a partir da estimativa dos parâmetros CL50 (Concentração 

Letal Mediana) e TL50 (Tempo Letal Mediano), pela via decontato e translaminar; 
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JUSTIFICATIVA 

As inovações tecnológicas são implementação de programa de Manejo de Pragas por 

meio da utilização de produtos menos tóxico ao agricultor a ao meio ambiente; benefícios 

gerados pelo presente estudo abrangerão tanto o aspecto social, por meio de treinamento e 

capacitação de pessoal, como econômico, considerando-se a alta possibilidade de obtenção do 

sucesso no manejo integrado de pragas e redução do uso de agrotóxicos (EMBRAPA 

/Amazônia Oriental – Belém). 

Os gorgulhos atacam indistintamente milho, arroz, feijão,trigo, sorgo, centeio, cevada, 

aveia e outros cereais e produtos, causando anualmente enormes prejuízos,o milho, o arroz, o 

feijão são as principais espécies agronômicas, produzem individualmente cerca de 500 

milhões de toneladas por ano ( Borém,2001). Diante desse quadro urge as necessidades de 

usar plantas tóxicas e medicinais para o controle biológico do gorgulho(curculionídeos). Pois 

os inseticidas naturais são obtidos de alguns recursos renováveis e rapidamente degradáveis 

(Penteado, 2001; Altieriet al.,2003). 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 ÁREA DE ESTUDO: 

O presente trabalho foi realizado no laboratório de Química Orgânica, Química 

Analítica e Química Inorgânica da Universidade Federal do amazonas- UFAM-ISB. 

 COLETA DOS INSETOS: 

Os insetos foram coletados a partir de produtos industrializados armazenados no: 

Arroz, Feijão e Milho, adicionou-se amostras contaminadas e sadias em recipientes plásticos 

para cultivação in vivo e vedados com tulhe.  

COLETA DAS PLANTAS: 

Para o  desenvolvimento da pesquisa foram feitas as coletas das folhas das plantas 

mandioca-brava ((Manihot esculenta Cranz), Mastruz (Chenopodiumam brosioides), 

Taperebá (Spondia monbim), Graviola (Annona muricata), Pinhão-roxo (Jatropha curcas L.) 

e urtiga (Fleurya aestuans L.) serão coletadas na reserva da campus médio Solimões. 

PREPARO DOS EXTRATOS  

As folhas das plantas foram separadas, pesadas, elevadas à estufa de circulação de ar 

forçado a temperatura de55°C, por período de cinco dias. As folhas retiradas da estufa, já 

secas (500 g), foram trituradas em peneiras de 1mm.O material triturado foi encaminhado ao 

sistema soxhlet tendo como solvente água destilada e etanol. Posteriormente, os extratos 

foram diluído sem diferentes quantidades dos solventes alcóolicos e aquosos resultando nas 

concentrações 1:0,1:1/2,1:1, 1:11/2 e 1:2. 

APLICAÇÃO VIA TRANSLAMINAR 

As placas foram pulverizadas com borrifadores manuais cerca de 3mL dos extratos em 

suas respectivas concentrações. Em seguida foram repassados 10gorgulhos para cada placa, 

com auxílio de pincel entomológico.  

Na bancada do laboratório de química orgânica as placas foram organizadas e 

disponibilizadas no espaçamento de 30 cm x 30 cm. Sobre a base de cada placa, foi colocado 
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um disco de papel filtro branco (do tamanho da borda dos vasos), para facilitar a visualização 

e contagem de mortalidade dos insetos. 

As observações referentes à taxa de mortalidade em (%) foram realizadas a cada 06 horas 

durante 5 dias (120 horas). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os valores percentuais da mortalidade dos gorgulhos estão apresentados nas tabelas 1, 

os resultados obtidos dos extratos aquosos e na tabela 2, os resultados obtidos dos extratos 

etanoicos, em suas diferentes concentrações, observa-se que o solvente etanoico se mostrou 

mais eficaz para todos os extratos. 

Os extratos obtidos das folhas do taperebá apresentaram baixa mortalidade dos 

gorgulhos tanto no extrato aquoso como no etanoico, chegando no máximo há 80% no extrato 

etanoico e no extrato aquoso nem atingiu a percentagem de 15%. 

Os extratos obtidos das folhas do pinhão-roxo apresentaram uma media de 50,4% de 

mortalidade dos orgulhos no extrato aquoso e 72,8 no extrato etanoico, chegando a 100% na 

concentração 1:0 e 1:1/2. 

Os extratos obtidos das folhas da urtiga foram altamente eficaz tanto no extrato aquoso 

como no etanoico, apresentaram uma media de mortalidade de95,4% no extrato aquoso, 

chegando a 100% nas concentrações de 1:0 e 1:1/2 diminuindo com as concentrações mais 

diluídas, e no extrato etanoico atingiu 100%. 

Os extratos obtidos das folhas da graviola foram eficazes tanto no solvente aquoso 

quanto etanoico, apresentando a mortalidade de 87,2% no extrato aquoso e 96% no extrato 

etanoico apresentando 100% em praticamente todas as concentrações. 

Os extratos obtidos do mastruz apresentaram uma media de mortalidade dos gorgulhos 

de 58,4% e 100% no extrato etanoico, sendo altamente eficaz desde as primeiras 24h. 

Os extratos obtidos das folhas da mandioca apresentaram uma mortalidade media de 

46,52% no extrato aquoso e 98,4% com o extrato etanoico sendo altamente eficaz, num 

entanto o extrato aquoso não atingiu nem 50% de mortalidade. 

Essas taxas de mortalidade pode ser considerada alta para os padrões desse tipo de 

produto, com exceção do extrato aquoso das folhas de taperebá, ressaltando que o solvente 

etanoico se mostrou mais eficaz. Chegando ao final do projeto pode se observar que o uso dos 

inseticidas naturais é muito eficaz, econômico e viável para o agricultor, pois o mesmo visa à 

redução dos custos da sua produção. Uma vez que os inseticidas químicos demandam, hoje, 

um alto custo para serem adquiridos, por isso a descoberta de maneiras que sejam igualmente 
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eficientes e com um baixo custo torna-se satisfatória. Todos extratos, aquoso e etanólicos 

apresentaram um índice de mortalidade  para os gorgulhos. A eficiência no controle de 

curculionídeoscom extratos botânicos verificado nas condições de laboratório necessita ser 

testada em ensaio de campo, assim como, investigar o efeito residual e o tempo de carência 

destes extratos vegetais e impactos sobre os inimigos naturais e também pode se está testando 

outros tipos de solventes. 

Tal resultado agrega maior valor econômico e ecológico a esses produtos, que podem 

ser encontrados na maioria das propriedades rurais e por esses extratos botânicos apresentam 

vantagens sobre os agrotóxicos por ser biodegradáveis. 

Tabela 1: Mortalidade doscurculionídeos, nas diferentes concentrações de extrato aquoso das 

folhas de Pinhão-roxo (Jatropha curcas) mandioca-brava (Manihot utilíssima Pohl. (Manihot 

esculenta)), urtiga (Fleurya aestuans L.) Mastruz (Chenopodium ambrosioides), Taperebá 

(Spondia mombin), Graviola (Annona muricata), no intervalo de 120 horas nas placas de Petri 

pela pulverização via contato. 

Concentrações 

Extratos 

1:0 1:1/2 1:1 1:11/2 1:2 

Taperebá 11,2% 10,4% 10,4% 4,8% 10,4% 

Pinhao-roxo 54,4% 38,4% 49,6% 57,6% 52% 

Urtiga 100% 100% 97% 92% 88% 

Graviola 100% 57,6% 90,4% 88% 100% 

Mastruz 49,6% 40% 44,8% 76,8% 80,8% 

Mandioca 33,6% 52,8% 42,4% 45,6% 58,2% 

 

Tabela 2: Mortalidade dos curculionídeos, nas diferentes concentrações de extratos etanoicos 

das folhas de Pinhão-roxo (Jatrophacurcas) mandioca-brava (ManihotutilissimaPohl. 

(Manihotesculentaranz)), urtiga (Fleuryaaestuans L.) Mastruz (Chenopodiumambrosioides), 
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Taperebá (Spondia mombin), Graviola (Annona muricata), no intervalo de 120 horas nas 

placas de Petri pela pulverização via contato. 

      Concentrações 

Extratos 

1:0 1:1/2 1:1 1:11/2 1:2 

Taperebá 72% 60% 64% 80% 64% 

Pinhao-roxo 100% 100% 92% 24% 48% 

Urtiga 100% 100% 100% 100% 100% 

Graviola 100% 80% 100% 100% 100% 

Mastruz 100% 100% 100% 100% 100% 

Mandioca 100% 96% 100% 100% 96% 
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CONCLUSÃO 

Os extratos avaliados se mostraram eficazes principalmente com o solvente etanoico, a única 

planta que não atingiu a expectativa foi a do taperebá com solvente aquoso, os extratos das 

folhas de urtiga, mastruz, mandioca e graviolas e mostraram altamente eficaz nas primeiras 

24h com o extrato puro obtido do solvente etanoico . Tal resultado agrega maior valor 

econômico e ecológico a esses produtos, que podem ser encontrados na maioria das 

propriedades rurais e por esses extratos botânicos apresentam vantagens sobre os agrotóxicos 

por ser biodegradáveis. Essas medidas de controle causam menor impacto ambiental por 

diminuir a aplicação de agrotóxicos no meio ambiente. 
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