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Efeito repelente de macerados vegetais

sobre gorgulhos em milho
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Resumo

Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) é uma das principais pragas de grãos na pós-

colheita.  O objetivo do estudo foi avaliar o efeito repelente de macerados de três espécies vege-

tais (Coriandrum sativum, Anthemis spp. e Piper nigrum) sobre adultos de S. zeamais em dois

híbridos de milho. Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Zoologia da Unoesc em delinea-

mento inteiramente casualizado, utilizando-se de arenas e 20 insetos adultos. Os resultados

mostraram efeito repelente de P. nigrum e Anthemis spp. sobre S. zeamais quando o substrato

utilizado foi o híbrido AS 1555 YG, enquanto C. sativum, mostrou-se atrativo.

Palavras-chave: Sitophilus zeamais, Coriandrum sativum, Anthemis spp., Piper nigrum, pós-

colheita.

Introdução

O aumento na produção brasileira de grãos está em ritmo crescente e acelerado, o que é impor-

tante sob o ponto de vista econômico e social. Entretanto, há diversos fatores que provocam

perdas na produção, dentre os quais, estão o ataque de pragas na pós-colhieta. O gorgulho-do-

milho, S. zeamais é uma das principais pragas de grãos armazenados em razão do grande nú-

mero de hospedeiros e elevado potencial biótico. O controle deste inseto é ainda realizado com

inseticidas sintéticos, o que traz diversos problemas incluindo os resíduos tóxicos nos alimentos

(LOPES et al., 2008).

As pesquisas relacionadas à descoberta de plantas que apresentam ação inseticida vêm sendo

desenvolvidas visando ao controle tanto de pragas que atacam as culturas no campo como da-

quelas que infestam produtos armazenados (PROCÓPIO et al., 2003).
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Com a busca de métodos alternativos de controle de pragas que substituam os inseticidas sinté-

ticos e com o aumento na procura de “alimentos orgânicos” (livres de pesticidas), a utilização de

plantas com efeito inseticida apresenta-se com grande potencial para proteção de plantas e pro-

dutos agrícolas, chegando até mesmo, em alguns casos, a substituir esse insumo químico (MA-

CHADO et al., 2007). Este método favorece principalmente o pequeno produtor, que tem maior

dificuldade com os custos de controle, os quais poderiam ser reduzidos com o emprego de espé-

cies vegetais com ação inseticida e que poderiam ser mantidas em cultivos em sua propriedade

(TLUMASKI, 2008).

As pesquisas com plantas inseticidas têm sido desenvolvidas, utilizando-se produtos na forma de

pós, óleos e extratos, sendo o emprego de pós preferível em relação aos outros pela maior facili-

dade de obtenção e aplicação do produto (MARCOMINI et al., 2009). Assim, desenvolveu-se este

experimento com o objetivo de avaliar o efeito repelente de macerados de três espécies vegetais

sobre a fase adulta de S. zeamais em diferentes híbridos de milho.

Material e métodos

Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Zoologia da Universidade do Oeste de Santa

Catarina (Unoesc) – Campus de São Miguel do Oeste, SC, durante o mês de julho de 2010 com

S. zeamais (Coleoptera: Curculionidae) e três espécies vegetais (Coriandrum sativum, Anthemis

spp., Piper nigrum).

Os insetos utilizados eram provenientes da criação estoque mantida em grãos de milho no pró-

prio laboratório em frascos de plástico com capacidade de 2 litros armazenados em condições

ambiente a 25 ± 2 ºC, UR de 60 ± 10% na ausência de luminosidade.

O cultivar de milho utilizado no primeiro ensaio foi o híbrido 1 (AS 1551 YG) enquanto no segundo

foi o híbrido 2 (AS 1555 YG), apresentando como características, respectivamente, grãos semiduro

amarelado e duro alaranjado.

As espécies botânicas foram adquiridas junto à Distribuidora de Produtos Brusto Ltda., localizada

na região. No caso da macela, a estrutura da planta submetida à maceração foi a flor, já para o

coentro e a pimenta-do-reino foram as sementes. Optou-se por essas espécies vegetais devido

às referências de uso caseiro como inseticidas. O material passou por um processo de triagem

para remoção das impurezas e, posteriormente, foi moído em almofariz, pesado e reservado.

Na avaliação da repelência sobre os adultos, o delineamento experimental utilizado em cada en-

saio foi o inteiramente casualizado com 10 repetições. Cada espécie vegetal foi testada isolada-

mente, utilizando-se uma arena (Figura 1) contendo três frascos plásticos circulares (7 cm de

diâmetro e 5 cm de altura), sendo um central interligado aos outros por cilindros plásticos.

No recipiente A foram colocados 30 g de milho misturados com 0,5 g do macerado da espécie

vegetal em teste. No recipiente C (testemunha), foi colocado apenas o substrato alimentar (mi-

lho). No recipiente B foram liberados 20 adultos não sexados. Após 24 h foi contado o número de

insetos presentes na testemunha, que representaram a porcentagem de adultos repelidos (%

AR).
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Figura 1. Arena utilizada nos testes de repelência.

Para comparação dos diversos tratamentos, foi estabelecido um Índice de Preferência (I.P.), em

que:

)testemunha na insetos de %  teste-planta na insetos de (%

)testemunha na insetos de % - teste-planta na insetos de (%(

.P.I

+

=

Se I.P. = -1,00 a -0,10 a planta-teste é repelente; se I.P. = -0,11 a +0,10 a planta-teste é neutra e se

I.P. = +0,11 a +1,00 a planta-teste é atraente (PROCÓPIO et al., 2003).

Os dados foram analisados estatisticamente pelo teste F e, para a avaliação da repelência, as

médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.

Resultados e discussão

No primeiro ensaio, dentre as espécies vegetais testadas, as que repeliram os adultos de S.

zeamais se baseando no índice de preferência (I.P.) foram os macerados de Anthemis spp. e de

C. sativum, ambos com I.P. = -0,20. A P. nigrum apresentou efeito neutro (I.P. = +0,10), já que o

valor de I.P. ficou entre -0,11 a +0,10 (limite estipulado para a planta-teste ser considerada neutra)

(Tabela 1).

Não foi constatada diferença estatística das espécies em estudo para a variável porcentagem de

adultos repelidos (% AR), sendo que esta variou de 28,5 % (Anthemis spp.) a 33,5 % (C. sativum).

No segundo ensaio, verificou-se o efeito repelente de Anthemis spp. e de P. nigrum sobre adultos

de S. zeamais, pois o I.P. foi de -0,10 e -0,40, respectivamente. Estes valores ficam entre o limite

estipulado para a planta-teste ser considerada repelente (Tabela 2).

C

A

B
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A espécie P. nigrum apresentou a maior porcentagem de adultos de S. zeamais repelidos, ficando

8,2% acima da média, porém, não diferiu estatisticamente de Anthemis spp. (26,5 % AR). Já C.

sativum foi considerada uma espécie atraente, sendo comprovado pelo fato de apresentar a me-

nor porcentagem de adultos repelidos (18%).

Tabela 1. Porcentagem de adultos repelidos (% AR) e Índice de Preferência (I.P.) de S. zeamais em arenas

contendo grãos de milho do híbrido AS 1551 YG tratados e não-tratados com macerados vegetais.

Espécie % AR I.P.

C. sativum 33,5 a -0,20 R
1

Anthemis spp. 28,5 a -0,20 R

P. nigrum 31,0 a +0,10 N
2

Média 31,0 -

CV (%) 49,45 -

1

 R = repelente; 
2

 N = Neutra, refere-se à classificação da planta-teste.

Médias seguidas pelas mesmas letras na vertical não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 2. Porcentagem de adultos repelidos (% AR) e Índice de Preferência (I.P.) de S. zeamais em arenas

contendo grãos de milho do híbrido AS 1555 YG tratados e não-tratados com macerados vegetais.

Espécie % AR I.P.

C. sativum 18,0   b 0,30 A
1

Anthemis spp. 26,5 ab -0,10 R
2

P. nigrum 34,5 a -0,40 R

Média 26,3 -

CV (%) 47,84 -

1

 A = atraente; 
2

 R = repelente, refere-se à classificação da planta-teste.

Médias seguidas pelas mesmas letras na vertical não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Pelos dados obtidos, pode-se concluir que P. nigrum e Anthemis spp. apresentaram efeito repe-

lente sobre S. zeamais quando o substrato utilizado foi o híbrido AS 1555 YG, enquanto C. sativum,

mostrou-se atrativo. Já para o híbrido AS 1551 YG P. nigrum mostrou efeito neutro. C. sativum e

Anthemis spp. também apresentaram efeitos de repelência.
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