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Resumo

Objetivou-se determinar a toxicidade do óleo essencial de mostarda em Callosobruchus maculatus

(F.) e Zabrotes subfasciatus. O óleo essencial foi diluído com óleo de soja (1:9 v/v) para facilitar o

manuseio e as medições. Para C. maculatus as concentrações utilizadas variaram entre 0,30 e

0,80 mL/L de volume de ar e para Z. subfasciatus as concentrações variaram no intervalo de 0,40

e 1,10 mL/L de volume de ar. As duas espécies de carunchos apresentaram sensibilidade diferen-

te aos efeitos tóxicos do óleo essencial de mostarda. C. maculatus foi mais sensível ao óleo

essencial em relação aos insetos adultos de Z. subfasciatus.

Palavras-chave: Callosobruchus maculatus, Zabrotes subfasciatus, AITC, inseticidas botânicos,

pragas de grãos armazenados.

Introdução

Infestações por insetos-praga são um dos principais fatores que afetam a qualidade de grãos e

seu valor comercial durante a pós-colheita. Os carunchos Callosobruchus maculatus (F.) e Zabrotes

subfasciatus (Boheman) (Coleoptera: Bruchidae) são importantes pragas de feijão na pós-colhei-

ta no Brasil. Estes insetos-praga têm uma ampla gama de hospedeiros, elevado potencial biótico,

elevada capacidade destrutiva da massa de grãos, além da capacidade de infestar os grãos ainda

no campo (REES, 1996). O controle dessa praga é difícil porque ela completa os estágios imatu-

ros de desenvolvimento no interior do grão. Os ovos são colocados sobre as vagens ou diretamente

sobre as sementes das leguminosas. As fêmeas de C. maculatus e Z. subfasciatus aderem seus
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ovos firmemente sobre a vagem ou semente. Os adultos são muito ativos e podem correr e voar

rapidamente e são muito visíveis quando correm sobre a superfície das sementes infestadas. O

ciclo de vida das espécies varia, mas de forma geral, é relativamente curto. Em condições ótimas

(30-35 ºC, 70-90% UR) o desenvolvimento é completado em 22 a 25 dias para C. maculatus e Z.

subfasciatus (REES, 1996; LORINI, 2002).

No Brasil, C. maculatus e Z. subfasciatus são controlados pelo uso do tratamento do grão com

inseticidas piretróides e fosforados, embora a fumigação com fosfina é muito comum. O uso

intensivo e indiscriminado destes inseticidas têm resultado no aparecimento de falhas de controle

destes insetos e em casos mais agudos pode gerar populações resistentes (BELL et al., 1977;

BENGSTON et al., 1999). Portanto, é necessária a prospecção de formas alternativas de contro-

le, de preferência compostos vegetais derivados de plantas. Os extratos botânicos com atividade

inseticida mais comumente utilizado são os óleos essenciais e extratos orgânicos.

As plantas produzem metabólitos secundários, muitos dos quais atuam como defesa natural

contra insetos e microorganismos que causam doenças (POTENZA et al., 2004). Mais de 100.000

metabólitos secundários de espécies de cerca de 200.000 plantas foram identificadas, as quais

incluem os alcalóides, terpenóides, flavonóides e outros que podem ter propriedades inseticidas

(VENDRAMIM & CASTIGLIONI, 2000; POTENZA et al., 2004). Algumas plantas da família

Brassicaceae (Cruciferae), como a mostarda (Brassica rapa e B. juncea) e o repolho (B. olerecea)

produzem glucosinolatos como metabólitos secundários que ajudam as plantas a se defenderem

de insetos fitófagos, fungos e outras pragas (NOBRE et al., 2002; DHINGRA et al., 2004). Os

glucosinolatos são enzimaticamente hidrolisados à molécula de açúcar e isotiocianatos (BOREK

et al., 1997; NOBRE et al., 2002). O alil isotiocianato (AITC) é o composto mais tóxico formado a

partir da hidrólise de glucosinolatos alilo (MAYTON et al., 1996), e possivelmente o mais importan-

te para a biofumigação. Entre as espécies de Brassica, as maiores concentrações de AITC são

encontrados em algumas espécies de mostardas, rábano e wasabi e há uma variação considerá-

vel entre cultivares de uma mesma espécie (OLIVIER et al., 1999; YU et al., 2003). O conteúdo de

AITC na planta pode ser afetado pela região de produção e por práticas culturais (SULTANA et al.,

2002; YU et al., 2003). Atualmente o AITC é amplamente utilizado como agente aromatizante na

indústria de alimentos e é classificado como um aditivo alimentar seguro (GRAS) pelo Food and

Drug Administration dos Estados Unidos (FURIA, 1972).

Em busca de métodos alternativos para controlar pragas de grãos armazenados, o presente

estudo é um esforço exploratório inicial cujo objetivo central foi avaliar a toxicidade do óleo essen-

cial de mostarda silvestre (Brassica rapa L.) para insetos adultos de C. maculatus e Z. subfasciatus.

Adicionalmente, foram mensuradas a taxa respiratória dos insetos, a taxa de crescimento

populacional e o consumo de grãos (medido pela perda de massa).

Material e métodos

Os insetos adultos de C. maculatus e Z. subfasciatus utilizados nos bioensaios foram obtidos de

criações mantidas em laboratório. Estas criações foram mantidas em recipientes de vidro (1,5 L),

sob condições controladas de temperatura (30 ± 2 °C) e umidade relativa (70 ± 10%). O substrato

utilizado para manutenção das populações foram grãos de feijão de corda, fradinho (Vigna
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unguiculata L. Walp.) com 13% de umidade (b.u.).

O óleo essencial foi extraído de sementes de mostarda usando o seguinte procedimento: cinco

quilogramas de sementes de mostarda moídas foram peneiradas por uma tela de 0,5 mm e

embebidas em 10 L de água. A mistura foi deixada em repouso por 4 h à temperatura ambiente

para a hidrólise de glucosinolatos, após este período realizou-se a hidrodestilação utilizando um

destilador estacionário a 100 °C e fluxo de ar de 5 L/min. O destilado contendo água e o óleo

essencial foi coletado em vários funis de separação, e deixado em repouso por 2 h para separar

o óleo da fase aquosa. A fase aquosa foi descartada e o óleo essencial coletado foi desidratado

passando por uma coluna de 5 cm de sulfato de sódio anidrido. O óleo essencial foi então

emulsionado com 10% de Tween® 20 e refrigerado até o uso. O óleo essencial foi diluído com

óleo de soja (1:9 v/v) antes da sua utilização para facilitar o manuseio e as medições. Para C.

maculatus as concentrações utilizadas variaram entre 0,30 e 0,80 mL/L de volume de ar e para Z.

subfasciatus as concentrações variaram no intervalo de 0,40 e 1,10 mL/L de volume de ar.

Os bioensaios de concentração-resposta para as duas espécies foram realizados em frascos de

vidro fechados de 800 ml de capacidade. A quantidade necessária de óleo essencial foi aplicada

em um disco de 1,5 cm
2

 de papel de filtro, acondicionado em uma placa de Petri, no fundo do

frasco. Para evitar o contato direto entre o óleo essencial e os insetos, as placas foram cobertas

com um tecido de organza. Os tratamentos testemunha foram realizados de maneira semelhan-

te, mas sem o uso do óleo essencial. Os frascos foram selados e mantidos por 24 horas, quando

em seguida foram abertos para a remoção da placa de Petri contendo o óleo essencial, e para

permitir a dissipação dos vapores do óleo essencial. A eficácia da fumigação com o óleo essenci-

al para cada espécie foi determinado após 24 horas, contando o número de adultos vivos e mor-

tos em cada repetição. Todos os ensaios foram realizados em três repetições.

A produção de dióxido de carbono (CO
2

) pelos insetos foi medida em condições de laboratório

(25 ºC), utilizando um respirômetro do tipo TR2 equipado com um analisador de CO
2

 (Sable System

International, Las Vegas, EUA) e metodologia adaptada de Pimentel et al. (2007, 2009). A produção

de CO
2

 foi realizada para cada espécie com vinte insetos adultos. Após o período de aclimatização

dos insetos (5 h), as câmaras foram conectadas a um sistema completamente fechado, para a

mensuração do CO
2

 produzido pelos insetos (μmol de CO
2

 h
-1

).

Os ensaios de taxa de crescimento populacional (r
i

) foram conduzidos utilizando-se recipientes

de vidro (1,5 L) contendo 20 insetos adultos das duas espécies e 150 g de grãos de feijão de

corda, fradinho (Vigna unguiculata L. Walp.), inteiros (13% umidade). Imediatamente antes da

infestação dos recipientes, realizou-se a pesagem de cada grupo de 20 insetos, de cada espécie,

utilizando balança analítica, com precisão de 0,0001 g. O experimento foi conduzido em delinea-

mento inteiramente casualizado com dez repetições para cada espécie. Após 60 dias de armaze-

namento, os recipientes foram avaliados, contando-se o número de insetos vivos e mortos. Além

do número de insetos vivos e mortos, a massa final dos grãos foi registrada a fim de se obter a

perda de massa dos grãos causada pelos insetos. O teor de umidade dos grãos foi também

determinado ao final do experimento, tendo-se mantido próximo a 16,8%. A taxa instantânea de

crescimento populacional (r
i

) foi calculada utilizando-se a equação:,                                     em que

N
f

 é o número final de insetos vivos, N
0

 é o número inicial de insetos e     é a duração do experi-

mento (Walthall & Stark, 1997).

Os resultados de mortalidade foram submetidos à análise de Probit (FINNEY, 1971), por intermé-

dio do procedimento PROC PROBIT do programa SAS (SAS INSTITUTE, 2000), gerando as
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curvas de concentração-mortalidade para cada espécie. Os dados de mortalidade obtidos para

cada geração das duas populações foram corrigidos pela mortalidade que ocorreu no tratamento

controle (ABBOTT, 1925). Os dados de taxa instantânea de crescimento populacional (r
i

), taxa

respiratória e perda de massa dos grãos foram submetidos à análise de variância univariada

(PROC UNIVARIATE; SAS Institute, 2000).

Resultados e discussão

As duas espécies de carunchos apresentaram sensibilidade diferente aos efeitos tóxicos do óleo

essencial de mostarda. C. maculatus foi mais sensível ao óleo essencial em relação aos insetos

adultos de Z. subfasciatus (Tabela 1). A CL
50

 para os insetos adultos de C. maculatus foi de 0,576

mL L
-1

 volume ar, enquanto para Z. subfasciatus foi de 0,704 mL L
-1

 volume ar (Tabela 1).

Tabela 1. Toxicidade do óleo essencial de mostarda (AITC) aos carunchos-praga de feijão armazenado

Callosobruchus maculatus e Zabrotes subfasciatus.

Inclinação CL
50

 (IF 95%) CL
95

 (IF 95%)

Espécies N
a

± EPM
b

    L L
-1

    L L
-1 2

χ P

C. maculatus 650 5,57±0,45 0,576 1,137

(0,551-0,604) (1,020-1,315) 4,76 0,19

Z. subfasciatus 360 7,94±0,70 0,704 1,134

(0,673-0,737) (1,041-1,273) 4,88 0,18

a 

N = Número total de insetos por bioensaio; 
b

 EPM = Erro padrão da média; CL = Concentração letal; IF 95%

= Intervalo Fiducial a 95% de probabilidade; 

2

χ  = Qui-quadrado; P = Probabilidade.

As duas espécies de carunchos avaliadas não apresentaram diferença significativa nos valores

obtidos para a taxa respiratória dos insetos (F
1,19

=0,55; P>0,4686) e para a massa corpórea indi-

vidual (F
1,19

=1,20; P>0,3162). No entanto, verificou-se diferença significativa nos valores obtidos

para a taxa instantânea de crescimento populacional (F
1,19

=229,22; P<0,0001) e perda de massa

dos grãos (F
1,19

=796,97; P<0,0001) (Tabela 2). É interessante salientar a diferença exibida entre

os valores de perda de massa dos grãos. A espécie C. maculatus apresentou média de perda de

peso dos grãos (ou consumo) por volta de 44%, enquanto Z. subfasciatus apresentou média de

6%. Estes valores corroboram com dados obtidos na literatura, que citam cerca de 30 a 40% de

perdas nos grãos na pós-colheita (MARANGONI, 2002). Enquanto outros trabalhos apontam per-

das por volta de 10 até 50% durante o armazenamento de grãos (SANTOS et al. 1986). Associa-

dos a estes dados, destaca-se ainda a maior taxa instantânea de crescimento populacional apre-

sentada por C. maculatus em relação a Z. subfasciatus (Tabela 2).

Apesar dos valores de CL
50

 distintos (sem sobreposição de intervalos fiduciais) deve-se conside-

rar o fato de que o óleo de mostarda não é utilizado como fumigante para controle de insetos a

campo, ao contrário da fosfina. Desta forma, pode-se concluir que houve homogeneidade de

resposta de toxicidade nas espécies avaliadas, indicando que, na ausência de pressão de seleção
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e ausência de resistência cruzada com outros inseticidas, as populações tendem a se comportar

dessa forma.

Tabela 2. Taxa respiratória, massa corporal, taxa de crescimento populacional (r
i

) e perda de massa de grãos

para as duas espécies de carunchos-praga de feijão armazenado Callosobruchus maculatus e Zabrotes

subfasciatus.

Taxa Respiratória Massa Taxa Instantânea de Perda de massa

Espécies (μmol CO
2

 h
-1

 inseto
-1

) Corporal  Crescimento (r
i

)  dos grãos

± EPM
1

± EPM  (mg) (%)

C. maculatus 0,029±0,010 a 2,57±0,17 a 0,0809±0,0083 a 44,1±3,3 a

Z. subfasciatus 0,032±0,005 a 2,68±0,08 a 0,0348±0,0048 b 6,0±2,7 b

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de significância.

1 

EPM=Erro Padrão da Média.

A susceptibilidade do inseto a um fumigante pode variar de acordo com a taxa respiratória

(CHAUDHRY, 1997). Essa taxa pode ser mensurada pelo consumo do O
2

 ou produção de CO
2

, já

que a quantidade consumida é equivalente à produzida. Neste trabalho, as espécies não apresen-

taram variação significativa na quantidade de CO
2

 produzida, este fato pode estar ligado a falta de

relação com a toxicidade ao óleo essencial de mostarda.

Os resultados do presente estudo indicam que o óleo de mostarda pode ser considerado um

biofumigante em potencial no controle de pragas de grãos armazenados, especialmente os ca-

runchos-praga de feijão armazenado, podendo ser incluído em estratégias que visam minimizarem

a probabilidade da evolução da resistência à fosfina e outros inseticidas de contato. Os dados

aqui apresentados podem ainda servir como parâmetro de comparação para trabalhos futuros de

susceptibilidade destes mesmos carunchos-praga e podem contribuir com a sustentabilidade da

agricultura brasileira, principalmente na agricultura familiar. Desta forma pode-se concluir que o

óleo de mostarda apresentou-se tóxico para as duas espécies avaliadas.
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