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Introdução

O Brasil destaca-se na produção e no consumo 
mundial de feijão, que é utilizado na alimentação 
humana, praticamente em todos os Estados do país. No 
entanto, este produto precisa ser armazenado de forma 
adequada durante o ano todo, objetivando evitar a 
escassez na entressafra, a oscilação de preços no 
mercado e as injúrias causadas por pragas durante o 
armazenamento [1].

A espécie Zabrotes subfasciatus L. é, 
provavelmente, originária da América Central, 
constituindo-se uma das principais pragas primárias 
internas do feijão armazenado [2]. Provocam injúrias
devido à alimentação das larvas no interior dos grãos, 
resultando em perda de peso, redução do valor nutritivo 
e do grau de higiene do produto, e redução do poder 
germinativo das sementes [3]. A qualidade dos grãos, 
também, é afetada pela infestação de ácaros e infecção 
por microrganismos, principalmente fungos, que 
contribuem para o aquecimento da massa de grãos [4]. 

Oleos essências e seus constituintes químicos têm 
sido testados no controle de pragas do feijão 
armazenado, favorecendo especialmente ao pequeno 
produtor, pelo menor custo, facilidade de utilização, 
não exigindo pessoal qualificado, baixa toxicidade e 
pelo fato de não afetar o meio ambiente. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a toxicidade, via
fumigação, de óleos essenciais obtidos de plantas em Z. 
subfasciatus.

Material e métodos

Os experimentos foram conduzidos no 
Laboratório de Entomologia Agrícola da Área 
de Fitossanidade da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), à 

temperatura de 25,5 ± 1,6 ºC e umidade relativa 
de 67,9 ± 3,0%, respectivamente, registradas, 
diariamente, em termohigrógrafo e fotofase de 12 
horas. Utilizaram-se adultols de Z. subfasciatus
criados por várias gerações em recipientes de 
vidro, recobertos com tecido organza e tampa 
plástica perfurada, contendo sementes de P. 
vulgaris, cv. Rajadinho. Na avaliação do efeito 
fumigante utilizaram-se câmaras de fumigação, 
constando de recipientes de vidro de 2,5 L de 
capacidade [5] , onde foram confinados 10 casais 
de Z. subfasciatus com 0 a 24 h de idade. 
Testaram-se os óleos essenciais nas 
concentrações, em µL/l de ar: Schinus
terebinthifolis – folhas ( 0,0; 2,0; 4,8; 6,0; 8,0; 
12,0 14,0), Eugenia uniflora ( 0,0; 32,0; 40,0; 
48,0; 56,0; 64,0; 72,0; 80,0; 88,0; 96,0; 104,0 ), 
Cymbopogon citratus ( 0,0; 0,4; 1,0; 4,0; 6,0; 8,0; 
10,0 ), Eugenia. pyriformis ( 0,0; 1,0; 2,0; 10,0; 
20,0; 30,0; 40,0 ). As concentrações foram 
estabelecidas, com base em testes preliminares. 
Os óleos foram impregnados com auxílio de 
pipetador automático, em tiras de papel de filtro 
de 5 x 2 cm, fixadas na superfície inferior da 
tampa dos recipientes. Os insetos foram 
colocados nos recipientes de vidro, e para não 
haver o contato direto dos insetos com os óleos, 
utilizou-se um tecido poroso (filó), entre a tampa 
onde se encontrava o papel de filtro e o recipiente 
propriamente dito. Para a completa vedação, 
colocou-se filme PVC e fita adesiva nas bordas 



das tampas dos recipientes.  Decorridas 48 
horas após a montagem do experimento, 
avaliou-se a porcentagem de mortalidade. As 
análises de probit foram feitas através do 
programa estatístico Pólo, e as Razões de 
Toxicidade (RT) calculadas pelo quociente 
entre o óleo que apresentou maior valor de 
CL50 pelos valores dos demais.

Resultados e Discussão

Os parâmetros das curvas de concentração-
mortalidade dos diferentes óleos essenciais testados em 
adultos de Z. subfasciatus constam na Tabela 1. Os 
valores de CL50s estimados para os óleos de E. uniflora,
E. pyriformis, C. citratus, S. terebinthifolis – folhas
foram, respectivamente, de 126,14; 24,02; 5,48; 11,79, 
µl / L de ar. No entanto, a curva de concentração-
mortalidade do óleo de S. aromaticus foi a que 
apresentou a maior inclinação, demonstrando que 
pequenas variações nas concentrações promoveram
grandes respostas na mortalidade.  As razões de 
toxicidade variaram entre 22,93 a 5,25. 

De acordo com [6], o óleo essencial de folhas de 
Ocimum canum contém linalool, uma substância volátil 
com ação inseticida, que em pequenas concentrações 
proporcionou mortalidade de 50% de fêmeas e 100%  
de machos de Z. subfasciatus. O óleo essencial de
Schinus terebinthifolis [7] e Croton grewioides [8]
foram eficientes no controle de adultos Z. subfasciatus, 
via fumigação. Diante dos resultados obtidos, os óleos 
essenciais de E. uniflora, E .pyriformis, C. citratus, S 
terebinthifolis são promissores para o manejo de Z. 
subfasciatus em feijão armazenado.
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Tabela 1. Concentrações letais (CLs50) e razões de toxicidade (RT), via fumigação, de óleos essências sobre adultos de Z. 

subfasciatus.  Temp.: 25,5 ± 1,6 ºC, UR 67,9 ± 3,0 e fotofase de 12 horas.

Tratamento Nº Inclinação ± EP2 CL50 (IC 95%)

µl /L de ar

RT50 Qui-

Quadrado5

Eugenia       

uniflora

      800 2,918± 0.298 126,14

 (114,77-136.24)

__       6,41

Eugenia 

pyriformis

      480 0,935± 0.105 24,02

(17.801-32.38)

5,25       1,65

Cymbopogon

Citratus

      480 2,044± 0.152 5,50

(4.60-6.41)

22,93       2,88

Schinus 

terebinthifolis 

      480 1,922± 0.229 11,80

(9.805-13.67)

10,70       2,95

1 = Número de insetos usados no teste; 2 = Erro padrão da média; 3 = Intervalo de confiança; 4 = Razão de toxicidade; 5 = Qui 
quadrado significativo a 5% de probabilidade


