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RESUMO 
 

 O mamoeiro (Carica papaya L.) é uma das principais fruteiras cultivadas 

em Manaus, seu fruto é uma importante fonte de renda para a população local. 

Vários problemas têm interferido na viabilidade de programas de 

desenvolvimento sustentável junto aos agricultores da região Amazônica, como 

por exemplo, à ocorrência de organismos praga. Dentre os organismos que 

podem ser enquadrados nesse “status” encontram-se os ácaros fitófagos, onde 
podemos destacar o Tetranychus mexicanus, esta espécie tem sido encontrada 

com maior frequência e abundancia na região de Manaus. Além do mamoeiro, 

este ácaro é encontrado também em uma infinidade de outras fruteiras e 

plantas ornamentais. O uso excessivo e indiscriminado de agrotóxicos para 
combater esses organismos, causa diversos efeitos maléficos como 

contaminação de alimentos, poluição de rios, erosão de solos e desertificação, 

intoxicação e morte de agricultores e extinção de espécies de animais. Por 

conseguinte, a busca por novos compostos para uso no manejo de pragas que 

não causem problemas de contaminação ambiental, resíduos nos alimentos, 

efeitos prejudiciais sobre organismos benéficos e aumento na frequência de 

insetos resistentes, têm despertado o interesse de vários pesquisadores com 

relação aos extratos vegetais. Nesse contexto, duas espécies, uma 
pertencente a família Annonaceae, Bocageopsis multiflora, e a outra é a raiz do 

timbó , designação comum para algumas espécies da família das leguminosas, 

foram estudada para fins inseticidas, avaliando sua toxicidade e seu efeito 
residual de contato sobre o T. mexicanus, mostrando um ótimo resultado em 

relação a atividade contra a praga. 
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ABSTRACT 
 

 Papaya (Carica papaya L.) is an important crop grown in Manaus, its fruit 

is an important source of income for the local population. Several problems 

have affected the viability of sustainable development programs with farmers in 

the Amazon region, for example, the occurrence of pest organisms. Among the 

organisms that can be fit in this "status" are phytophagous mites, which can 

highlight the Tetranychus mexicanus, this species has been found with greater 

frequency and abundance in the region of Manaus. Apart from papaya, this mite 

is also found in a multitude of other fruit trees and ornamental plants. The 

excessive and indiscriminate use of pesticides to combat these organisms 

cause many harmful effects such as contamination of foods, pollution of rivers, 
soil erosion and desertification, intoxication and death of farmers and extinction 

of species of animals. Therefore, the search for new compounds for use in pest 

management that do not cause problems of environmental contamination, 

residues in food and harmful effects on beneficial organisms and increased 

frequency of resistant insects, have aroused the interest of many researchers in 

relation to extracts vegetables. In this context, two species, one belonging to the 

family Annonaceae, Bocageopsis multiflora, and the other is timbó root, 

common name for some species of the legume family, were investigated for 

insecticides, evaluating its toxicity and its effect on the residual contact T. 

mexicanus, showing a great result for the activity against the pest. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil ocupa uma das primeiras posições no ranking em exportação 
de alguns produtos, como grãos e frutos. A agricultura é uma das bases da 

economia do país. 

 A região norte, principalmente o estado do Amazonas, tem como 

principal característica o bioma amazônico, onde a floresta tropical é marcante. 

O estado é um dos maiores exportadores de frutos como a banana, mamão e 

outros. Dentre os fruteiros cultivados na região, pode-se destacar o mamoeiro 
(Carica papaya L.), cujo seu fruto é uma importante fonte de renda para a 

população local. 

 Muitos são os problemas que afetam a viabilidade de programas de 

desenvolvimento sustentável juntos aos agricultores da região amazônica, por 

exemplo, a ocorrência de organismos pragas. Dentre estes, encontram-se os 
ácaros fitófagos, onde podemos destacar a espécie Tetranychus mexicanus da 

família Tetranychidae (GEIJSKES, 1939; FLECHTMANN et al., 2001). Este tem 

sido encontrado com maior frequência e abundância na região de Manaus, 

principalmente quando a temperatura está alta. O mamoeiro é um dos 
principais hospedeiros do T. mexicanus (OLIVEIRA, 1987).  

 Uma forma de combater a essas pragas é utilizando agrotóxicos, porém 
o seu uso excessivo e indiscriminado causa muitos efeitos maléficos, como a 

contaminação dos alimentos e problemas de saúde aos agricultores 

(VENDRAMIM, 1997). 

 Uma possível estratégia de controle alternativo e sustentável para essa 

praga é o uso de produtos vegetais. Estes produtos são utilizados há muito 

tempo para controle de insetos e atualmente o uso deles volta a despertar 
atenção e interesse por parte dos pesquisadores, por serem menos tóxicos e 

mais seletivos (VIEGAS JÚNIOR, 2003; PONTES, 2006). 

 Nesse contexto, a espécie vegetal Bocageopsis multiflora é estudada 

para essa ação. Esta espécie pertence a família Annonaceae e ocorre em toda 

a região Amazônica, com preferência em mata primária (LORENZI, 2002). 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Algumas espécies de Annonaceae apresentam uma classe de substância com 
atividade inseticida já reportada para Culicidae. 

 Foi adicionado ao estudo o Timbó, designação comum a várias plantas 

da família das leguminosas. Alguns tipos de timbó apresentam como princípio 

tóxico a rotenona, um inseticida que age tanto por contato quanto por ingestão. 

Sua casca ou raízes possuem uma seiva tóxica, e por isso são usadas por 

nativos para tinguijar (HOMMA, 2007). 

 Assim, o presente projeto tem como objetivo geral: 

 Avaliar a efetividade do óleo essencial da Bocageopsis multiflora e dos 

extratos de timbó com potencial bioativo no controle de ácaros fitófagos. 

 Bem como os objetivos específicos:  

 A seleção e coleta de espécies vegetais das famílias que serão 

estudadas;  

 A obtenção dos óleos essenciais por hidrodestilação;  

 A avaliação da atividade inseticida dos óleos essenciais; 

 O estudo das substâncias principais dos óleos analisados em CG-EM. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Um dos grandes problemas que interferem na viabilidade na produção 

de frutos e em plantações é a infestação de organismos praga. Dentre estes, 

se destacam os ácaros fitófagos. Podem ser citados como principais espécies 
desta praga o Tarsonemidae: Polyphagotarsonemus latus, os Tetranychidae: 

Tetranychus desertorum, Tetranychus mexicanus e Tetranychus urticae, o 

Tenuipalpidae: Brevipalpus phoenicis (GEIJSKES, 1939) e o Eriophyidae: 

Calacarus flagelliseta (FLECHTMANN, 1989; FLECHTMANN ET AL., 2001; 

SILVA, et al.,2002). 

 Entre as espécies listadas anteriormente, o T. mexicanus tem sido 

encontrado com maior frequência e abundância na região de Manaus, 
sobretudo no segundo semestre quando a temperatura é alta e a precipitação e 

umidade relativa do ar são baixas (OLIVEIRA, 1987). 

 Os principais hospedeiros de T. mexicanus incluem algodoeiro, 

cacaueiro, citros, macieira, mamoeiro, maracujazeiro, pereira, pessegueiro, e 

uma variedade de plantas ornamentais (BOLLAND et al., 1998). 

 De forma geral, esta espécie forma colônias na face abaxial das folhas, 

que passam a apresentar manchas esbranquiçadas ou prateadas, devido ao 

dano causado pelo ácaro ao alimentar-se, posteriormente estes danos 

promovem o secamento e a queda prematura das folhas (FLECHTMANN, 

1989). 

 Uma forma de se combater a essas pragas, é o uso de agrotóxicos. O 
Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O uso excessivo e 

indiscriminado dessas substâncias tóxicas ainda é recorrente no atual sistema 

de produção de alimentos. Como são substâncias tóxicas seu uso pode causar 

Desordens neurológicas, câncer, cirrose hepática, mutações genéticas, 

contaminação de alimentos, poluição de rios, erosão de solos e desertificação, 

intoxicação e morte de agricultores e extinção de espécies de animais.  
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 Por conseguinte, a busca de novos compostos para uso no manejo de 
pragas que não causem problemas de contaminação ambiental, resíduos nos 

alimentos, efeitos prejudiciais sobre organismos benéficos e aumento na 

frequência de insetos resistentes, têm despertado o interesse de vários 

pesquisadores com relação aos extratos vegetais (VENDRAMIM, 1997). 

 A toxicidade de uma substância química a insetos ou ácaros, não a 

qualifica necessariamente como um inseticida ou acaricida promissor. Diversas 

propriedades devem estar associadas à atividade, tais como eficácia em baixas 

concentrações, ausência de toxicidade a mamíferos, rápida degradação, 

ausência de fitotoxicidade, fácil obtenção, manipulação e aplicação (VIEGAS 

JÚNIOR, 2003). Substâncias com esta característica apresentam-se como uma 

medida promissora para o controle de pragas, no contexto do Manejo Integrado 
de Pragas (BEZERRA, 2009). 

 Uma possível estratégia de controle alternativo e sustentável para essa 

praga é o uso de produtos vegetais. Estes produtos têm sido usados para o 

controle de insetos, desde a época dos antigos romanos (BOFF e ALMEIDA, 

1996).  

 Atualmente o uso de plantas inseticidas volta a despertar atenção e 

interesse por parte de pesquisadores, a fim de descobrir novos compostos 

capazes de controlar pragas. O Brasil é considerado o país mais biodiverso do 

mundo, abrigando cerca de 20% da biodiversidade do planeta. O bioma 

Amazônia representa uma significativa parcela dessa biodiversidade. Esta 

ampla diversidade representa um potencial para a pesquisa de novos produtos 
que poderão vir a substituir os agrotóxicos químicos (SANTOS, 1998). 

 Embora existam na literatura informações sobre o efeito de extratos 

obtidos de algumas espécies vegetais sobre ácaros fitófagos (BARAKAT ET 

AL., 1984; PONTES, 2006), elas ainda não são suficientes para proporcionar 

mudanças significativas nas opções de controle desta praga. 

 A espécie Bocageopsis multiflora pertence a família Annonaceae. A 

família Annonaceae compreende aproximadamente 200 gêneros com 2500 

espécies de distribuição tropical e subtropical. Este grupo de plantas tem 
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reconhecida importância econômica, devido a comercialização de seus frutos, 
como a graviola e de seus produtos derivados, sua atividade farmacológica 

como matéria-prima de cosméticos e perfumaria, uso na medicina natural, além 

de apresentar atividade antimicrobiana e inseticida devido a presença de 

acetogeninas (ISMAN, 2006). 

 A espécie ocorre em toda região Amazônica, com preferência em mata 

primária. Produz anualmente grande quantidade de sementes e floresce 

durante os meses de julho a setembro (LORENZI, 2002). 

 

 Nesse contexto, o timbó, designação comum para algumas espécies da 

família das leguminosas, é estudada para fins inseticidas, por terem como 

princípio tóxico a rotenona, um inseticida que age tanto por contato quanto por 
ingestão (HOMMA, 2007). 

 

 Sua casca e raízes produzem uma seiva tóxica, e por isso é usado pelos 

nativos para tinguijar, que seria o ato de intoxicar peixes jogando pedaços 

esmagados de timbó na água, uma vez intoxicados os peixes boiam, o que 

facilita a sua captura.  

 

 Desde a descoberta dessa prática primeiramente pelos europeus, várias 

pesquisas foram surgindo em relação a este vegetal. A partir de 1910, o extrato 

de timbó foi amplamente usado para destruir carrapatos das lhamas no Peru.  

Após 1930 foi descoberto que o maior teor de rotenona era obtido em plantas 
com dois anos de idade e a partir do qual ia decrescendo. O atual uso do timbó 

é para inseticidas ou pesticidas na agricultura na eliminação de pragas de 

plantações (HOMMA, 2007). 
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3. MÉDOTOS UTILIZADOS 
 

3.1. Coleta 
 

 As folhas de B. multiflora foram coletadas na reserva Adolpho Ducke, 

localizada no Km 26, Manaus- Itacoatiara, cerca de 3,5 quilos, após secas 

foram trituradas para a posterior obtenção do óleo essencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 As raízes de timbó foram coletadas na Comunidade Nossa Senhora do 

Livramento - AM, após a coleta o material vegetal foi lavado, seco a 
temperatura de 30° e moído em um moinho de quatro facas no Instituto 

Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Folhas de Bocageopsis multiflora 

Figura 2 - Raizes de Timbó sendo trituradas 
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3.2. Obtenção e análise do óleo essencial 
 
 Com as folhas já secas e trituradas, foi realizada a obtenção do óleo 

essencial através do método de hidrodestilação, utilizando um sistema do tipo 
Clevenger, de B. multiflora, onde em um balão de 4000 mL foram inseridos 300 

g do material vegetal triturado e 3000 mL de água destilada. 

 Uma vez ligado o sistema de aquecimento e refrigeração, foram 

cronometrados 3:30 h após a queda da primeira gota de óleo, para assim 

retirar o óleo extraído com o auxílio de uma pipeta Pasteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 O óleo foi analisado por CG-EM na Fiocruz do Rio de Janeiro. 
 
3.3. Produção dos extratos 
 

 O Timbó moído foi sujeito à extração através da maceração contínua, 

com hexano, diclorometano e metanol, respectivamente. Os solventes foram 
removidos sob pressão reduzida utilizando um evaporador rotatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Sistema Clevenger adaptado 

Figura 4 – evaporador rotatório 
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 Os extratos obtidos foram codificados, conforme mostra a tabela abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                 

 

 
3.4. Criação do ácaro T. mexicanus 

 

 Para que fossem realizados os testes para avaliar o potencial inseticida, 
é preciso ter ácaros em estoque. Por isso foram feitas criações, onde em um 

recipiente de plástico foi colocado um pedaço de espuma de polietileno, sobre 

a espuma colocou-se o papel de filtro (para evitar o contado direto da folha com 

a água), sobre ele foi colocada uma folha de mamoeiro já lavada por 30 

segundos em uma solução de água sanitária a 1%, e depois somente água 

destilada.  

 Para evitar a fuga dos ácaros, foi colocado sobre toda a borda da folha, 

algodão umedecido. Feito a arena, foram coletadas folhas de mamoeiro na 

UFAM, e utilizando o microscópio foram transferidos com um pincel os ácaros 

destas folhas coletadas para a criação. A criação foi molhada diariamente para 

Código Nome dos extratos 

THO Timbó hexano O 

TODO Timbó dicloro O 

TMO Timbó metanol O 

THB Timbó hexano B 

TDB Timbó dicloro B 

TMB Timbó metanol B 

Tabela 1 - Extratos de Timbó 
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evitar a secagem prematura da folha, e foi feita a troca da folha para manter o 

alimento dos ácaros. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.5. Efeito residual de contato 
 

 Este teste foi realizado no Laboratório de Entomologia, localizado no 

bloco Z, setor sul (UFAM). 

 O teste foi feito com os extratos THO, TDO, THB, TDB e TAq diluídos 

em água destilada e acetona na proporção 1:1. 

 Com folhas de mamoeiro já coletadas, foram feitos pequenos círculos 

sendo quatro repetições para cada tratamento. A testemunha foi tratada com 

água destilada e acetona na mesma proporção. 

 Foi utilizada a Torre de Potter para pulverizar a amostra na parte abaxial 

nos pequenos círculos. Foram pulverizados 2,5 mL por concentração, a mesa a 

uma distância de 1,7 cm do tubo de pulverização. Após seco, 10 fêmeas do 

ácaro foram transferidas da criação para os círculos. Durante três dias é feita a 

contagem dos ácaros vivos, mortos e número de ovos em cada círculo tratado. 

 

Figura 5 - Criação do ácaro T. 
mexicanus (arena) 
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3.6. Teste de toxicidade frente a artemia salina 

 Foi realizado o ensaio de toxicidade frente Artemia salina. Cerca de 100 
mg de ovos de Artemia salina foram adicionados em uma cuba contendo 

solução salina (3,7 g de sal marinho + 100 mL de água destilada, pH 9,0) 

iluminada por uma lâmpada para manter a temperatura de 28º, após 24 horas, 

as larvas foram transferidas para outra cuba contendo a mesma solução. Após 

mais 24 horas, preparou-se as amostras pesando 10 mg de cada uma e 

adicionando 1 mL de DMSO nas mesmas. Homogeneizou-se as amostras com 

água salina até completar 5 mL, destas soluções foram retiradas alíquotas, 

obtendo concentrações de 500, 250, 100, 50, 25 e 12,5 µg/mL, cada alíquota 

foi transferida para um frasco totalizando 6 frascos com concentrações 

diferentes de cada amostra, nestes adicionou-se 10 microcrustácios e cada 

uma foi realizada em triplicata. 24 horas após foi realizada a contagem de 
óbitos em cada frasco. 

 

3.7. Teste de avaliação do potencial inseticida de óleos essenciais 

 Os testes foram feitos em 7 concentração diferentes. As amostras foram 

diluídas em DMSO. Foram preparados discos de folha de mamoeiro de 3,33 
cm de diâmetro dispostos sobre uma lâmina de água em placa de Petri, com 

uma esponja e papel filtro, a superfície abaxial voltada para cima. 

Figura 6 - Teste sendo realizado na Torre de Potter 
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Posteriormente, 10 fêmeas adultas dos ácaros foram transferidas das criações 
estoque para esta unidade experimental com auxílio de um pincel de cerdas 

finas, isso 30 minutos antes da aplicação do óleo. E para fechar essa placa de 

petri foi utilizada uma tampa com papel filtro, onde neste foi aplicado 10 µl da 

concentração medindo uma  distância de 20 mm do meio da placa de petri  que 

contém a folha de mamoeiro.  As avaliações foram realizadas no período de 

24,48 e 72 horas, registrando o número de ovos (efeito na fecundidade) e de 

fêmeas mortas (efeito na sobrevivência) em cada unidade. Durante as 72 

horas, os discos de folhas serão mantidos em B.D.O. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Análise do óleo em CG-EM 
 

 A tabela 2 lista os constituintes dos quatro óleos coletados e analisados 

por CG-EM. No total, 87 componentes foram identificados e os resultados 

mostram que os óleos de B. multiflora são ricos em sesquiterpenos. 

 Por meio da análise do cromatograma obtido por CG-EM foi possível 

identificar 94,90% de constituintes das folhas frescas dos óleos essenciais 

obtidos na época chuvosa. 

 

Substância IR IR (Literatura) Área 
β elemene 1378 1389 11.71 

Trans caryophyllene 1409 1417 8.02 

Bergamotene <α-cis> 1420 1411 10.57 

α humulene 1445 1452 2.25 

β selenene 1471 1489 0.22 

β selenene 1478 1489 5.80 

α selenene 1485 1498 3.06 

β bisabolene 1495 1505 24.71 

δ Cadinene  1505 1522 1.00 

Bisabolene <α-cis> 1527 1506 16.44 

Spathulenol 1567 1577 7.05 
Tabela 2 - Substâncias presentes no óleo essencial de B. mutiflora 

As substancias principais detectadas no OE de B. multiflora foram: β-elemeno, 

a− e β bisabolene e bergamoteno. 
 
4.2. Efeito residual de contato 

 Os testes foram realizados em diferentes concentrações e após as 72 

horas de contagem do número de óbitos em cada tratamento foi observado que 

não houve atividade contra os ácaros. Porém os extratos se mostraram ativos 

em relação a fecundidade dos indivíduos, houve uma redução significante na 

produção de ovos dos ácaros comparados a testemunha. 
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4.3. Teste de toxicidade frente a artemia salina 
 
 Após ser feita a contagem do número de óbitos, realizou-se a análise 

dos dados utilizando o programa probitos, conforme mostra a tabela a seguir: 

 

Extratos CL50 
THO* - 

TODO 37.898 

TMO 39. 278 

THB* - 

TDB 4.703 

TMB 9.180 

 

 A análise mostrou que os extratos de Timbó são altamente tóxicos, 

destacando os extratos TDB e TMB, onde o CL50 bastante baixo, ou seja, o 

extrato foi ativo contra o microcrustáceo na mais baixa concentração testada. 

 Primeiramente foi realizado o teste utilizando a maior concentração 

sendo 1000 µg/mL, houve mortalidade em grande parte das amostras, 

resolveu-se então testar em concentrações menores, partindo de 500 µg/mL, 

assim também os extratos mostraram-se altamente tóxicos. 

 

4.4. Teste de avaliação do potencial inseticida de óleos essenciais 
 
 O óleo essencial da B. multiflora apresentou baixa atividade contra o 

ácaro, no teste não houve um significativo número de óbitos observados na 

contagem das 72 horas. 

 

 

Bocageopsis multiflora 

Tempo de contagem (horas) CL50 (µg/mL) 

72  241,9103  
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 Nas primeiras 24 horas só foi possível notar mortalidade significativa na 
concentração mais alta (300 µg/mL), mas após as 72 horas somente não houve 

mortalidade na concentração mais baixa testada (175 µg/mL). 

 A toxicidade de diversos óleos essenciais e de seus componentes 

químicos mostrou que muitos foram efetivos, como alternativa aos inseticidas 

sintéticos, no controle de diversos tipos pragas (MOREIRA, 2007) 
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CONCLUSÃO 
 

 O Timbó, não mostrou um bom resultado em relação a mortalidade dos 

ácaros fitófagos testados, porém percebeu-se uma queda no número no que 
diz respeito a fecundidade dos ácaros. Já o teste feito com o óleo da B. 

multiflora apresentou um ótimo resultado, se mostrando ativo contra a praga. 

 Os extratos de Timbó se mostraram altamente tóxicos no teste de 
toxicidade frente a Artemia salina, pois foi ativo contra o microcrustáceo em 

baixa concentração. 

 A análise cromatográfica revelou como constituinte majoritário do óleo 

essencial de B. multiflora o composto β-elemeno e vários outros 

sesquiterpenos. 
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6. CRONOGRAMA 
 

 

N° Descrição Ago 
2012 

Set Out Nov  Dez Jan 
2013 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

 Coleta X       x x    
 Criação de T. 

mexicanus 
x x x x x X x x x x x  

 Avaliação 
inseticida 

     X x x x x   
 Avaliação da 

toxicidade 
     x       

 Elaboração do 
Resumo e 
Relatório Final 
(atividade 
obrigatória) 
- Preparação 
da 
Apresentação 
Final para o 
Congresso 
(atividade 

obrigatória) 

          x x 
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