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Introdução
O feijoeiro comum, Phaseolus vulgaris L., é um alimento 

básico na alimentação dos povos da América Latina, 
fornecendo proteínas, vitaminas e minerais, além de 
apresentar elevado conteúdo energético [1]. Dentre os 
problemas relacionados à cultura do feijoeiro, destacam-se os 
insetos-praga, em condições de campo e no armazenamento 
[2].

Zabrotes subfasciatus é uma das principais pragas do 
feijão armazenado, depositando os ovos na superfície dos 
grãos, que são aderidos por um líquido pegajoso secretado 
pelas fêmeas. As larvas penetram nos grãos, e quando 
completam o desenvolvimento constroem um orifício de 
saída para os adultos (“janela de emergência”), antes de 
atingirem a fase de pupa [3].

Na busca por métodos alternativos, que sejam seguros ao 
homem, não causem danos ao meio ambiente e que tenham 
um baixo custo, vários trabalhos vem sendo desenvolvidos 
com produtos de origem vegetal no controle de diversas 
pragas de grãos armazenados. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a toxicidade, via fumigação, de óleos 
essenciais de Piper aduncum e Piper hispidinervum. obtidos 
de plantas, em adultos de 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. Utilizou-se 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 [4], 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: Piper. aduncum 
(0,0; 20,0; 36,0; 44,0; 52,0; 68,0; 84,0; 100,0) e Piper. 
hispidinervum (0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,6; 1,0). As concentrações 
foram estabelecidas 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 mesmos 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 Polo 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 
óleos essenciais testados em adultos de Z.subfasciatus
demonstraram que o óleo de P. aduncum foi a que apresentou a 
maior inclinação, conforme Tabela 1. O fato demonstra que 
pequenas variações nas concentrações promoveram grandes 
respostas na mortalidade.   Os valores de CL50s estimados para os 
óleos de P. aduncum e P. hispidinervum foram de 101,35 e 0,62
µl / L ,respectivamente. P. hispidinervum  foi 163,46 vezes mais 
tóxico, em relação a P. aduncum.

O óleo de P.aduncum tem como compostos majoritários 
dilapiol (73,97%), safrol (3,92%) e sarisan (2,84%). Quanto a P 
.hispidinervum, a analise cromatográfica apontou o safrol como 
componente majoritário, com 94,72% [5]. Pós de pimenta-do-
reino (Piper nigrum) e folhas de canela (Cynnamomun 
zeylanicum) foram eficientes no controle de Z. subfasciatus [6],
evidenciando que essa praga também é susceptível a pós de 
origem vegetal. 



Referências

[1] GUSMÀN MALDONADO, S.H.; MARÍN-JARILLO, A.; 
CASTELLANOS, J.Z.; GONZÁLEZ DE MEJÍA,  E.  &. 
ACOSTAGALLESGOSC, J.A. 1996. Relationship between 
physical and chemical characteristics and susceptibility to 
Zabrotes subfasciatus (Boh.) (Coleoptera: Bruchidae) and 
Acanthoscelides obtectus (Say.) in common bean (Phaseolus 
vulgaris L.) varieties. Journal of Stored Products Research.
32: 53-58. 

 [2]  MAZZONETTO, F. & VENDRAMIM, J.D. 2003. 
Efeito de Pós de Origem Vegetal sobre Acanthoscelides 
obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae) em Feijão 
Armazenado. Neotropical Entomology, 32: 145-149.

[3] PACHECO, I.A.; PAULA, D.C. Insetos de grãos 
armazenados- identificação e biologia. 1.ed. Campinas, 
Fundação Cargill, 1995. 228 p.

[4] ASLAN, I.; OZBEK, H.; CALMASUR, Ö.; SAHIN, F. 2004. 
Toxicity of essencial oil vapours to two greenhouse pests, 
Tetranychus urticae Koch and Bemisia tabaci Genn. 
Industrial Crops and Products, 19: 167-173.

[5] ESTRELA, J. L. V.; FAZOLIN, M.; CATANI,V.; ALÉCIO, 
M. R.; LIMA, M. S. 2006. Toxicidade de óleos essenciais de 
piper aduncum e piper hispidinervum  em Sitophilus 
zeamais.

[6] OLIVEIRA, J.V.;  VENDRAMIM, J.D.; HADDAD, M.L. 
1999. Bioatividade de pós vegetais sobre o caruncho do 
feijão em grãos armazenados. Revista de agricultura. 
Piracicaba. 74: 217-227.

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

Piper 

hispidinervum

      400 0,501± 0,200 0,62 

(0,501- 0,743)

163,46       2,91

Piper aduncum       560 2,206± 0,263 101,35

 (77,306-120,90)

__       8,31

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.
                      


