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RESUMO
Os danos causados a grãos armazenados principalmente, de milho, pelo Sitophilus zeamais são da ordem de milhões 

de reais ao ano. Objetivando testar quais os pós de origem vegetal que possuem ação repelente sobre o S. zeamais 

desenvolveu-se o presente trabalho. Testou-se o efeito de repelência das plantas medicinais e aromáticas: Lippia alba, 

Mikania glomerata, Baccharis trimera, Ocimum gratissimum e Solanum variabile, nas concentrações 0, 100, 200 e 400 

ppm sobre o gorgulho do milho em períodos de 24, 48 e 72 horas. Após aplicar o índice de repelência nos resultados 

pode-se dizer que depois de 24 horas, apenas as plantas Lippia alba, na concentração 200 ppm, Mikania glomerata na 

concentração 100 ppm e Baccharis trimera na concentração 100 ppm apresentaram efeito de repelência sobre o inseto. 

Em um período de 48 horas, apenas as plantas Lippia alba 100 e 200 ppm e Baccharis trimera 100 ppm apresentaram 

resultados positivos para repelência; e em 72 horas as plantas Lippia alba em concentração de 400 ppm e Solanum 

variabile na concentração de 100 ppm foram eficientes no quesito repelência.

Palavras-chave: Gorgulho do milho. Metabólitos secundários. Lippia alba. Grãos armazenados.
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1  INTRODUÇÃO

De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil produziu 

em 2004, 119 milhões de toneladas de grãos; essa 

estimativa poderia ser maior caso não houvesse 

tantos agravantes, como pragas que destróem 

plantações e grãos armazenados. Segundo Borror 

e DeLong (1969), são de considerável importância 

às pragas pertencentes a ordem Coleoptera.

De acordo com Hagstrum e Flinn (1992), a 

maioria dessas pragas tem taxa de desenvolvimento 

capaz de multiplicar a população inicial em pelo 

menos 10 vezes por mês, sob condições ótimas.

Dentre os insetos que causam grandes 

prejuízos a produtos armazenados está o Sitophilus 

zeamais Motsch. 1865 (Curculionidae), Esse inseto 

ataca diversos grãos armazenados principalmente o 

milho (Zea mays).  Os adultos de S. zeamais, são insetos 

de 3 mm de comprimento, com coloração castanho 

escura, tem cabeça prolongada para frente, com rostro 

recurvado, pronoto fortemente pontuado e os élitros 

são densamente estriados (GALLO et al., 2002).

Os danos causados pelo Sitophilus 

zeamais aos grãos em armazenamento podem ser 

causados tanto pelas formas jovens (larvas) que se 

desenvolvem no interior dos grãos, como pelos 

adultos (SANTOS; FONTES, 1990).

Campos e Bitran (1976) avaliaram os 

prejuízos ocasionados pelo gorgulho S. zeamais, em 

milho ensacado, em condições de armazenagem e 

por infestações no interior de gaiolas, constatando 

o milho armazenado teve perda em peso de 

19,1%, com cerca de 75% dos grãos atacados. No 

experimento em gaiolas, os autores encontraram, 

após um período de 180 dias, perdas de 33,27% no 

peso em cerca de 95% de grãos atacados.

Mallmann, Stock e Link, (1988) 

trabalhando com cultivares doce e super doce de 

milho, concluíram que eles apresentam menor 

poder germinativo, ocasionado pelo ataque de S. 

zeamais. Santos et al. (1990) demonstraram os danos 

causados pelo gorgulho S. zeamais, em sementes de 

milho, reduzindo significativamente a germinação 

desde a postura e principalmente com o crescimento 

das formas jovens no seu interior, variando de 13% 

quando o inseto estava na fase de ovo (0 a 4 dias de 

idade), 23% com larvas de 1º instar (5 a 10 dias); 

30%, com larvas de 2º instar (11 a 16 dias); 32% com 

larvas de 3º instar (17 a 22 dias), 60%, com larvas de 

4º instar (23 a 28 dias); 70%, com pupa/adulto (29 a 

34 dias); 94 e 93%, com pupa/adulto (35 a 41 e 41 a 

46 dias, respectivamente).

O sistema de acompanhamento de pragas 

que ocorrem na massa de grãos armazenados é 

de fundamental importância, pois visa detectar o 

início de qualquer infestação que poderá alterar 

a qualidade final do grão (PRATES; SANTOS, 

2000). Segundo Santos e Cruz (1984), as perdas 

que ocorrem são, principalmente, de peso, valor 

comercial e nutritivo do milho.

Para o controle dos insetos praga utiliza-

se principalmente de grandes quantidades de 

inseticidas sintéticos (GALLO, 2002).

Já é amplamente conhecido o fato 

de muitos praguicidas sintéticos causarem, 

quando mal utilizados, desequilíbrios ecológicos, 

agravando muitas vezes os problemas que 

deveriam combater, além de apresentarem risco 

aos aplicadores e ao meio ambiente. Assim, a 

procura por praguicidas de largo espectro, que 

atuem sobre o maior número possível de pragas, 

sem causar impacto ambiental ou prejudicar 

a saúde humana, tem sido uma preocupação 

permanente (SAITO; LUCCHINI, 1998). 
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Em todo o mundo, a forma mais utilizada 

para a proteção de grãos armazenados contra a 

infestação de pragas é o controle químico (WHITE; 

LEESCH, 1996) por ser efetivo, de baixo custo e de 

fácil manejo (HAREIN; DAVIS, 1992); no entanto, 

o crescente desenvolvimento de resistência dos 

insetos aos agentes químicos, a possibilidade de 

intoxicação dos operadores e a presença de resíduos 

nos alimentos levaram à busca de alternativas para 

se alcançar o maior nível de proteção da saúde 

humana e para proporcionar o menor impacto 

ambiental (BROWER et al., 1996).

Formular um defensivo agrícola 

consiste em preparar os componentes ativos na 

concentração adequada, adicionando substâncias 

coadjuvantes, tendo em vista que o produto final 

possa ser disperso em determinadas condições 

técnicas de aplicação, para poder cumprir 

eficazmente a sua finalidade biológica, mantendo 

essas condições durante armazenamento e 

transporte (COSTA, 1974 apud MATUO, 1990).

A integração de diferentes métodos 

de controle é uma prática essencial para se 

obter sucesso na supressão de pragas de grãos 

armazenados. A resistência de pragas a inseticidas, 

crescente no Brasil, exige o uso integrado de 

outros métodos que não somente os químicos 

(PRATES; SANTOS, 2000). 

O controle biológico lato senso deve ser 

estudado e entendido como estratégia de controle 

de pragas durante o armazenamento de grãos 

(PRATES; SANTOS, 2000).

Uma das alternativas mais efetivas, ao uso 

de inseticidas sintéticos, tem sido a manipulação de 

produtos naturais principalmente aqueles de origem 

vegetal que podem ter efeitos: atraentes, repelentes, 

estimulantes, fagoinibidores, quimioesterilizantes, 

inseticidas, etc. (CONTE, 2001).

O emprego de substancias derivadas de 

plantas medicinais e aromáticas no controle de 

insetos-praga vem sendo amplamente pesquisada. 

Várias plantas nativas e exóticas possuem 

metabólitos secundários capazes de controlar 

diversas espécies de organismos.

Os estudos com plantas, atualmente, 

tendem para a identificação de substâncias 

ativas, bem como compreender o mecanismo 

de ação, para que se possam sintetizá-las no 

laboratório, de forma mais econômica, obter 

moléculas análogas, mais ativas e menos tóxicas, 

tentando evitar o aparecimento de resistência por 

parte dos organismos, pesquisar novos métodos 

de produção, como por cultura de tecidos, 

ou produzir plantas resistentes por meio da 

engenharia genética (SAITO; LUCCHINI, 1998).

As plantas inseticidas podem ser 

empregadas na forma de pós, extratos e óleos 

(MAZZONETO; VENDRAMIM, 2003).

O presente estudo visa a avaliar a 

capacidade de metabólitos secundários de 

plantas medicinais e aromáticas no controle de 

pragas agrícolas, além de vereficar, por meio de 

experimento, se os pós de plantas aromáticas e 

medicinais são eficazes no controle do Sitophilus 

zeamais (Coleoptera: Curculionidae).

2  MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização dos testes, foram 

coletadas no Horto de Plantas Medicinais da 

Universidade para o Desenvolvimento do Estado e 

da Região do Pantanal (UNIDERP) cinco espécies 

de plantas: Baccharis trimera, Lippia alba, Mikania 

glomerata, Ocimum gratissimum, Solanum 

variabile. O material botânico coletado foi secado 

em estufa de circulação forçada a 50oC, triturado 
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em liquidificador e moído em moinho de facas, 

com tamis tipo 30. 

O inseto utilizado nos testes foi o 

Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae), 

conforme a Figura 1, mantido no Laboratório 

de Entomologia da UNIDERP em frascos com 

aproximadamente 250 g de grãos de milho, do 

tipo pipoca, tampados com organza.

Figura 1- Exemplar de Sitophilus zeamais

Para a realização dos testes, cem gramas 

de milho de pipoca foram tratados com os 

materiais vegetais nas proporções 100, 200, 400 

ppm e um controle (0 ppm). O material vegetal 

foi incorporado com o auxílio de gotas de óleo de 

soja que serviram como agente adesivo. 

Para o teste chance de escolha, foi 

montada uma arena em placa de petri (Figura 2), 

na qual, em dois lados diametralmente opostos 

havia 2 g de milho tratado e 2g de milho controle. 

Ao centro foram soltos 10 indivíduos não sexados 

e a placa foi coberta por filme plástico (PVC). Após 

24, 48 e 72 horas foram contados os números de 

indivíduos no milho tratado e no controle. Cada 

tratamento foi repetido 5 vezes.

Os dados foram tabulados e calculou-se o 

Índice de Repelência (IR) pela equação:

T + C

T
xIR 100(%) =

Onde: T é o número de insetos sobre os 

grãos tratados com pó vegetal e C o número de 

insetos sobre os grãos controle.

Os IR foram comparados a 50% pelo teste 

de t unilateral com as hipóteses:

Ho:μ = 50% e Hi: μ >50%. Ou 

seja, plantas com IR maior do que 50% serão 

consideradas efetivas.

10
indivíduos

não

sexados

1g de

milho
controle

1g de
milho

controle

1g de
milho

tratado

1g de
milho

tratado

Figura 2 - Arena do teste de chance de escolha.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o teste chance de escolha, os 

resultados foram separados por períodos de 24 

(Tabela 1), 48 (Tabela 2) e 72 (Tabela 3) horas.

Ao período de 24 horas, Lippia alba 

concentração 200 ppm, Mikania glomerata 

concentração 100 ppm e Baccharis trimera 

concentração 100 ppm possuem eficácia no 

requisito repelência (teste de t; p <0,05). Já as 

plantas L. alba nas concentrações de 100 e 400 

ppm, M. glomerata nas concentrações de 200 e 

400 ppm, B. trimera nas concentrações 200 e 

400, Ocimum gratissimum e Solanum variabile 

nas três concentrações (100, 200 e 400 ppm) não 

apresentaram eficácia para repelência. 
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TABELA 1 - Índice de repelência médio de pó vegetal 
sobre o gorgulho-do-milho em um período 
de 24 horas. Campo Grande, MS, 2005

Repelência (%)

Pó vegetal
Concentração, ppm

100 200 400

Lippia alba 66±554,3 79±393,7* 70±1305,8

Mikania glomerata 85±13,8* 52±1558,7 65±1006

Ocimum gratissimum 61±371,7 61±129,7 40±641,8

Solanum variabile 47±1416,8 45±1746,3 68±338,2

Baccharis trimera 85±675,2* 20±125 57±739,8

* Significativo pelo teste de t a 5%. Média e variância 
da amostra

No período de 48 horas, L. alba na 

concentração 400 ppm, B. trimera nas concentrações 

de 200 e 400 ppm, M. glomerata, O. gratissimum e S. 

variabile nas três concentrações (100, 200 e 400 ppm) 

não apresentaram eficácia no requisito repelência. Já 

as plantas Lippia alba concentrações 100 e 200 ppm 

e Baccharis trimera concentração 100 ppm, possuem 

eficácia no requisito repelência (teste de t; p <0,05).
TABELA 2 - Índice de repelência médio de pó vegetal 

sobre o gorgulho-do-milho em um período 
de 48 horas. Campo Grande,MS, 2005

Repelência (%)

Pó vegetal
Concentração, ppm

100 200 400

  78±262,7* 73±298,7* 59±1107

Mikania glomerata 59±525,3 51±1041,7 45±311,3

Ocimum gratissimum 37±1407,2 67±681,2 31±1422,8

Solanum variabile 72±1215,3 46±1898,5 60±1448,5

Baccharis trimera 95±2000* 45±2530,7 67±1153,3

*Significativo pelo teste de t a 5%. Média e variância da 
amostra

No período de 72 horas, apenas as plantas 

L. alba na concentração de 400 ppm e S. variabile 

na concentração de 100 ppm possuem eficácia no 

requisito repelência (teste de t; p <0,05). L. alba 

nas concentrações de 100 e 200 ppm, Solanum 

variabile nas concentrações 200 e 400 ppm, M. 

glomerata, B. trimera e Ocimum gratissimum nas 

três concentrações (100, 200 e 400 ppm), não 

apresentaram eficácia no requisito repelência. 

TABELA 3 - Índice de repelência médio de pó vegetal 
sobre o gorgulho-do-milho em um período 
de 72 horas. Campo Grande, MS, 2005

Repelência (%)

Pó vegetal
Concentração, ppm

100 200 400

Lippia alba 65±783,7 67±888,7 80±275,3*

Mikania glomerata 45±447,8 36±739,7 63±350,3

Ocimum gratissimum 46±911,7 63±542,3 63±330

Solanum variabile 74±1127,2* 51±1068,7 49±944,8

Baccharis trimera 81±259,7 52±565,7 69±437,7

* Significativo pelo teste de t a 5%. Média e variância da 
amostra

Das cinco plantas estudadas, a que 

apresentou maior eficiência foi L. alba, cuja 

concentração está ligada ao tempo de exposição 

do gorgulho sobre o milho tratado. 

O efeito de repelência das plantas 

sobre insetos é obtido pelos alomônios, ou seja, 

substâncias químicas que favorecem o emissor 

protegendo-o de ataque de possíveis predadores.

De um modo geral, as plantas da família 

Asteraceae como a B. trimera e M. glomerata 

têm em sua composição química, substâncias 

dos grandes grupos de terpenos e diterpenos 

(MENDES et al., 1999; CASTRO et al., 2004).

Lippia alba e O. gratissimum são ricas 

em óleos essenciais que, em sua composição, 

apresentam diversas substâncias adversas aos 

insetos (CONTE, 2001). Enquanto S. variabile é 

rico em glicoalcalóides.

De um modo geral, essas substâncias citadas 

apresentam efeito antixenótico e antibiótico sobre os 

insetos (PIZZAMIGLIO, 1991; PRICE et al., 1980).

O efeito antixenótico é obtido quando 

a substância vegetal apresenta efeito sobre o 

comportamento do inseto como o obtido nesse 

ensaio e o efeito antibiótico quando afeta a 

fisiologia do inseto (PRICE et al., 1980 GOMES; 

XAVIER FILHO, 1994).
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Essa resposta antixenótica é altamente 

dependente da concentração, ou seja, 

uma substância pode induzir ou não a um 

comportamento dependendo da concentração 

(SU, 1990; SU, 1991).

4  CONCLUSÃO

Após 24 horas as plantas L. alba na 
concentração de 200 ppm, M. glomerata na 
concentração de 100 ppm e B. trimera na 
concentração de 100 ppm foram consideradas 
eficientes na questão da repelência.

No período de 48 horas, Lippia alba nas 

concentrações 100 e 200 ppm e Baccharis trimera 

na concentração de 100 ppm, mostraram possuir 

eficácia na repelência.

L. alba, na concentração 400 ppm, e S. 

variabile, na concentração 100 ppm só foram 

eficazes em um tempo de 72 horas.
ABSTRACT
The damage caused to the stored grains, mainly corn, by 
Sitophilus zeamais represent millions of Reals (Brazilian 
money) a year. Proposing to test which vegetal origin 
powders has a repellent action in Sitophilus zeamais the 
present work had been developed. It was tested the 
repellency effects of these medical and aromatic plants: 
Lippia alba, Mikania glomerata, Baccharis trimera, Ocimum 
gratissimum and Solanum variabile, in the concentration of 
0, 100, 200 e 400 ppm over corn weevil in the periods of 
24, 48 e 72 hours. After applying the repellency index to 
the results, we can affirm that after 24 hours only the plants 
Lippia alba in the concentration of 200 ppm, Mikania 
glomerata in the concentration of 100 ppm and Baccharis 
trimera in the concentration of 100 ppm showed repellency 
effect upon the insect. Between a period of 48 hours only 
the plants Lippia alba 100 and 200, and Baccharis trimera 
100 ppm showed positive results to the repellency; and 
between 72 hours the plants Lippia alba in concentration 
of 400 ppm and Solanum variabile in concentration of 100 
ppm had been efficient in the repellency inquiry.
Key-words: Maize weevil. Metabolites. Lippia alba. 
Store grains.
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