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Introdução

O ambiente artificial criado pelos depósitos e 
armazéns de grãos favorece o desenvolvimento de 
diversas espécies de ácaros, sendo Tyrophagus 
putrescentiae (Schrank) comumente encontrado 
associado a produtos armazenados, visto que a 
proteção contra extremos de temperatura permite a 
alimentação e reprodução durante todo ano [1]. Este 
ácaro infesta diversos produtos durante o 
armazenamento, especialmente aqueles com alto teor 
de gordura e proteína [2,3], como grãos, queijo, nozes, 
ovos secos, sementes, banana seca, fumo, farinhas, 
além de contaminar colônias de insetos e 
microorganismos. Como consequência reduzem o teor 
de nutrientes e capacidade germinativa das sementes,
causando graves prejuízos [4,5].

O controle de ácaros de produtos armazenados 
geralmente é dificultado pelo fato deles passarem 
despercebidos, devido ao tamanho reduzido. O expurgo 
com fosfina é o método mais usual de controle de 
pragas em armazéns [6]. Entretanto, esta prática tem 
possibilitado o aparecimento de populações resistentes 
[7,8], e a contaminação do ambiente com resíduos 
tóxicos [9], devido ao mau uso destes produtos. Por 
isso, a utilização dos inseticidas de origem vegetal tem 
se destacado como método alternativo ao controle 
químico convencional em ambientes fechados. Assim, 
o objetivo deste trabalho é avaliar o potencial 
fumegante de seis óleos essenciais de plantas com 
ocorrência em Pernambuco, visando à descoberta de 
moléculas voláteis que possam ser utilizadas, no futuro, 
como acaricidas para ambientes fechados.

Material e métodos

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de 
Acarologia Agrícola da UFRPE. Os ácaros foram 
provenientes da criação do Laboratório de Acarologia 
Agrícola da UFRPE, mantidos em Erlenmeyer com 
ração Bonguy Premium, sabor carne, nas condições de
27 ± 1ºC, U.R. 70 + 10% e fotofase de 12h.

Os óleos essenciais foram obtidos das folhas de 
Cinnamomum zeylanicum (Blume.), Eugenia uniflora 
(Berg.), Eugenia uvalha (Cambess.), Melaleuca 
leucadendra L., Piper marginatum (Jacq.) e Schinus 
terebinthifolius (Raddi), coletadas e processadas no 
Laboratório de Produtos Naturais Bioativos da UFRPE. O 
material vegetal foi submetido à hidrodestilação em 
aparelho tipo Clevenger, por duas horas, para a extração 
dos óleos essenciais [10].

A metodologia usada para se avaliar a atividade 
fumegante dos óleos essenciais foi adaptada de [10].
Recipientes de vidro de 2 litros serviram como câmara de 
fumigação. As concentrações dos óleos 0,05; 0,5; 5 e 50 μl/ 
L de ar e o controle (sem nenhum óleo) consistiram nos 
primeiros tratamentos deste experimento. Fosfina foi 
utilizada como testemunha com a dose recomendada para 
expurgo de grãos armazenados (2 pastilhas de 3g/ m3) que 
equivale, nas nossas condições, 3,42 mg de fosfina/ L de ar. 
As arenas do bioensaio se constituíram de uma gaiola 
plástica de 2,5 cm de diâmetro e 1,0 cm de largura, com 
tampa telada de 1,3 cm de diâmetro. Em cada gaiola foi 
umedecido papel de filtro com água sobre o qual foi 
colocado um disco de folha de feijão de porco, Canavalia 
ensiformes L., e transferidos 10 ácaros adultos.  Em cada 
recipiente foram colocadas três arenas e feitas três 
repetições, totalizando 90 ácaros por concentração. Os 
óleos foram aplicados em tiras de papel de filtro (2x5 cm) 
fixados na parte inferior da tampa dos recipientes. Em 
seguida, os recipientes foram devidamente fechados e 
mantidas em câmara climática (B.O.D.), com temperatura 
média de 25 ± 1°C, UR de 80 ± 5% e fotofase 12h, até o 
momento da avaliação. A ação fumigante dos óleos foi 
avaliada em 48 horas. Os resultados foram submetidos ao 
teste de normalidade e homogeneidade e as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey (P = 0,05) pelo programa 
estatístico SAS.

Curvas de concentração-resposta foram obtidas a partir 
do bioensaio anterior. Foram estabelecidas concentrações 
distintas para os óleos que apresentaram as maiores 
mortalidades. A metodologia foi a mesma já descrita, com 
3 repetições e 2 falsa repetições, totalizando 60 



ácaros/concentração. As CL50 e CL90 para cada 
população foram obtidas através do programa Polo PC. 

Resultados e Discussão

Os óleos essenciais das folhas de C. zeylanicum, E.
uvalha e S. terebinthifolius se mostraram mais tóxicos 
ao ácaro T. putrescentiae. Em 48 horas de exposição, 
apresentaram mortalidade que variou de 4 a 98%, 5 a 
81% e 5 a 87%, respectivamente (Tabela 1). Os óleos
de E. uniflora, M. leucadendra apresentaram 
mortalidade inferior a 50% na concentração de 50 μl/ L 
de ar. Embora P. marginatum tenha apresentado 58% 
de mortalidade na última concentração, não diferiu 
estatisticamente da E. uniflora.

Observou-se que o teste qui-quadrado foi 
significativo, indicando que os dados de mortalidade, 
nas concentrações avaliadas, assumem o modelo de 

Probit. As CL50 e CL95 estimadas para os três óleos 
testados estão representadas na tabela 2. Como estima-
se uma alta mortalidade com a utilização destes 
produtos, conclui-se que o óleo da C. zeylanicum foi o 
mais tóxico com uma CL50 de 0,82 μl/ L e CL90 de 
21,57 μl/ L. Mesmo que, E. Uvalha tenha apresentado 
uma CL50 menor do que S. terebinthifolius, não pode-se 
dizer que o primeiro foi mais tóxico ao T. 
putrescentiae, uma vez que, comparado a C. 
Zeylanicum, S. terebinthifolius foi 2,47 menos tóxico, 
enquanto E. uvalha 8,94 menos toxico.

As curvas de concentração resposta entre os três 
óleos testados estão representados na figura 1. Em 
relação a C. zeylanicum, a mortalidade variou de 
21,74% na concentração de 0,08 μl/ L de ar a 100% na 
concentração de 81,92 μl/ L. Para E. uvalha, a 
mortalidade variou de 19% na concentração de 0,25 μl/ 
L a 91,23% na concentração de 125 μl/ L. Enquanto S.
terebinthifolius apresentou uma variação de 27,22% na 
concentração de 3,12 μl/ L a 94,67% na concentração 
de 62,5 μl/ L (Figura 1). 

As propriedades inseticidas e acaricidas dos óleos 
essenciais de espécies vegetais têm sido bastante 
estudadas. Óleos essenciais de plantas são potentes 
candidatos ao controle de ácaros armazenados porque 
alguns deles são seletivos, tem baixo ou nenhum efeito 
prejudicial a organismos não alvo e o meio ambiente, e 
podem ser aplicados nos produtos armazenados da 
mesma forma como os acaricidas convencionais [11]. 
Desta forma, a atividade acaricida contra ácaros 
armazenados foi registrada de muitos óleos essenciais, 
como Ocimum basilicum L. (manjericão), Laurus 
nobilis L. (louro) e Prunus dulcis Mill. (amêndoa) [12]. 

Há relatos do óleo essencial de plantas contra T. 
putrescentiae em Picea abies L. [13], P. pinea L., P. 
halepensis Mill., P. pinaster Soil in Ait. e P. nigra
Arnold [14], Eugenia caryophyllata (cravo-da-índia) 
[15], Foeniculum vulgare Gaertner (erva-doce) [16].
Os constituintes acaricidas de muitos óleos essenciais 
de plantas contra T. putrescentiae são principalmente 
os monoterpenóides [17,18]. No presente estudo, 
potente atividade acaricida foi obtida de C. 
Zeylanicum, E. uvalha e S. terebinthifolius, o que 

sugere maior utilidade destes como agente de controle de
ácaros armazenados. 
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Tabela 1. Percentagem de mortalidade (média ± EP) de T. putrescentiae devido à ação de fumigação de óleos essenciais de espécies 

botânicas com ocorrência no estado de Pernambuco.

% mortalidade  (média ± EP)a

Concentrações (μL/L de ar)

Óleos testados Controle 0,05 0,5 5 50

C. zeylanicum 4,26 ± 0,56 a 30,74 ± 0,88 a 52,59 ± 3,18 a 84,44 ± 3,78 a 97,76 ± 1,15 a

S. 
terebinthifolius  

4,81 ± 0,33 a 30,7 ± 1,45 a 41,43 ± 1,76 ab 46,27 ± 1,76 bc 87,37 ± 1,45 ab

E. uvalha 4,81 ± 1,20 a 23,7 ± 2,33 ab 37,03 ± 1,86 b 57,77 ± 2,89 b 81,48 ± 2,02 c

P. marginatum 4,81 ± 0,33 a 18,59 ± 0,58 bc 33,18 ± 3,78 bc 41,63 ± 2,60 bc 58,14 ± 5,04 d

M. leucadendra 4,44 ± 0,58 a 22,95 ± 0,67 ab 29,63 ± 0,33 bc 32,59 ± 1,85 cd 44,07 ±1,33 cd

E. uniflora 2,96 ±0,88 a 14,81 ± 1,45 c 21,11 ± 2,08 c 22,22 ± 2,89 d 29,63 ± 4,25 d

a – cada dado representa a % média de três  repetições, cada uma com 90 ácaros
* Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 

Tabela 2. Toxidade dos óleos essenciais C. Zeylanicum, E. uvalha e S. terebinthifolius sobre T. putrescentiae.

*CL50 e CL90 em μL/L de ar
** RR calculado pelo método de Robertson & Preisler (1990).

Log10 (conc.) (µL/L de ar)
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Figura 1. Curva de concentração-mortalidade dos óleos C. Zeylanicum, E. uvalha e S. terebinthifolius sobre T. putrescentiae.

Óleo 
essencial

n GL Inclinação 
± EP

CL50 (95%)* CL90 (95%)* χ2 RT50

**
RT90

**

C. 
zeylanicum 

720 4 0,90 ± 
0,070

0,82
(0,39 –1,15)

21,57 
(10,32 – 66,64)

6,6469

S. 
terebinthifolius 

1260 5 1,58 ± 
0,183  

8,25
(6,87 – 9,66) 

53,31
(44,55 – 66,15) 

3,5696 10,08
(0,15 – 668,94) 

2,47 
(0,0008 – 7782, 84) 

E. uvalha 1260 5 0,75 ± 
0,050

3,71 
(2,69 – 4,95) 

193,10
(123,13 – 337,84) 

4,3732 4,53
(0,01 – 1240, 17) 

8,94
 (0,0009 – 90434, 28) 


