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RESUMO 

 

Os cupins conhecidos por térmitas são, dentre os insetos, os mais severos agentes destruidores da 

celulose, pois se alimentam de madeira, sendo encontrados em cerca de 70% da superfície dos 

continentes. São os principais responsáveis por invasões no meio urbano, atacando móveis e outros 

objetos como portas, janelas e, principalmente, madeiras empregadas nas estruturas das 

construções. Este trabalho objetivou descobrir plantas com potencial inseticida que substituam os 

tratamentos químicos convencionais visando à conservação do meio ambiente, ao avaliar a 

eficiência de controle da semente de pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.), pinhão bravo 

(Jatropha pohliana M.), velame (Croton sp.), feijão-bravo (Capparis flexuosa) e pinha (Annona 

squamosa L.) sobre cupins Nasutitermes sp. Utilizou-se 480 exemplares de cupins, coletados de 

forma aleatória e submetidos ao cativeiro em potes plásticos, sendo distribuídos 20 indivíduos em 

cada recipiente plástico juntamente com 2 cm
2
 de papel toalha, umedecido diariamente com 1 mL 

de água destilada, além de 3g de pó seco das sementes dos vegetais a serem avaliados. Foi 

verificada a mortalidade dos insetos de forma acumulativa a cada 24 horas, durante quatro dias 

consecutivos, retirando-se os mortos e fazendo a contagem dos mesmos, sempre no início da 

manhã, por volta das 7:00 h. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 6 

tratamentos e 4 repetições. A técnica de utilização de pós vegetais avaliados funciona como 

alternativa eficaz no controle de Nasutitermes sp. tendo o pereiro e o velame se destacado como 

mais letais aos cupins. 

Palavras-chave: extratos vegetais, Nasutitermes sp., meio ambiente 

 

Effect of five dry powder on mortality of termites Nasutitermes sp. (Isoptera: 

termitidae) 

 

ABSTRACT 

 

Termites are the insects that more consume cellulose, because they feed on wood. They are found 

around 70% of the superficies of earth planet and they attack furniture and other objects like doors, 

windows and, principally, wood that are used on buildings. The objective of this work was to find 

plants with potential as insecticide in substitution to the conventional chemical treatments aiming 

the conservation of the environment, when evaluating the efficiency of control of the pereiro 

(Aspidosperma pyrifolium Mart.), pinhão bravo (Jatropha pohliana M.), velame (Croton sp.), 

feijão-bravo (Capparis flexuosa) and pinha (Annona squamosa L.) seeds on termites Nasutitermes 

sp. It was used 480 repetitions of termites, collected in a random way and individualized in plastic 

containers. They were distributed in number of 20 individuals together in each plastic container. In 

each container we put 2 cm
2
 towel paper, moistened daily with 1 mL of distilled water and 3 g of 

dry powder from seeds of the vegetables to be evaluated. The mortality of the insects in an 

accumulative way was verified every 24 hours, for four consecutive days, leaving the dead termites 

and making the counting of the same ones, always in the beginning of the morning, about 7:00 a.m. 

The design was randomized with 6 treatments and 4 repetitions. The technique here used worked as 
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effective alternative in the control of Nasutitermes sp., and Aspidosperma pyrifolium Mart. and the 

Croton sp. were more lethal to the termites. 

 

Key words: plant extracts, Nasutitermes sp., environment 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Os cupins são insetos sociais da ordem 

Isoptera e vivem em colônias constituídas por 

vários indivíduos e representam cerca de 2.861 

espécies em todo o mundo, sendo 290 destas 

registradas no Brasil. Podem ser encontrados em 

aproximadamente 70% da superfície dos 

continentes, sendo que em sua maioria vivem 

nas regiões tropicais quentes e úmidas e são 

responsáveis por considerável dano econômico 

em áreas urbanas em regiões tropicais 

(Constantino, 1999). 

Produtos naturais provenientes de 

plantas são utilizados como alternativa no 

controle de pragas, na forma de extratos de 

plantas popularmente conhecidas (Fernandes, 

2006). Estas práticas constituem formas 

alternativas e econômicas que os produtores 

rurais têm ao seu alcance, para evitar prejuízos 

na produção e eliminar riscos à saúde de quem 

trabalha no campo (Souza, 2004; Fernandes, 

2006). 

Outras plantas xerófilas, como o pereiro 

(Aspidosperma pyrifolium Mart.) e o pinhão 

bravo (Jatropha pohliana M.) apresentam 

potencial de serem utilizadas no controle de 

insetos. 
Diante do exposto, este trabalho 

objetivou descobrir plantas inseticidas que 

substituam os tratamentos químicos 

convencionais visando à conservação do meio 

ambiente; bem como avaliar a eficiência de 

controle de Annona squamosa L. (pinha); 

Capparis flexuosa (feijão bravo); Aspidosperma 

pyrifolium Mart. (pereiro); gênero Croton 

(velame) e Jatropha pohliana M. (pinhão bravo) 

sobre cupins Nasutitermes sp. 
 

 

2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

O bioensaio foi conduzido na Clínica 

Fitossanitária do CCHSA/UFPB/Campus III, 

em Bananeiras-PB, UR de 80+10% e 

temperatura de 27º+5ºC e fotofase de 12 horas 

luz/dia. Foram coletados aleatoriamente no 

CCHSA 480 exemplares (operários e soldados) 

do gênero Nasutitermes sp. por alimentarem-se, 

preferencialmente de madeira seca ou em 

decomposição. Utilizou-se 24 potes plásticos 

com capacidade de 250 ml, com finalidade de 

servir como cativeiro para os cupins. Sendo 

distribuídos 20 indivíduos em cada pote plástico 

juntamente com um pedaço de lenço de papel de 

2 cm
2
, umedecido diariamente com 1 ml de 

água destilada, para manutenção dos insetos e 

da umidade no ambiente.  Utilizou-se como 

tratamentos, em cada recipiente, 3g de pó seco 

de sementes das seguintes espécies vegetais: 

pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.), 

pinhão bravo (Jatropha pohliana M.), velame 

(Croton sp.), feijão-bravo (Capparis flexuosa) e 

pinha (Annona squamosa L.), conforme a 

Figura 1. Essas plantas foram selecionadas por 

apresentar substâncias tóxicas e por serem 

popularmente utilizadas como inseticidas 

naturais. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Acondicionamento de cupins em diversos 

substratos (A= Tratamento com pó de sementes de pinha; 

B= Tratamento com pó de sementes de velame). 

 

Para o preparo dos pós vegetais, pesou-

se em balança semi-analítica 400 gramas de 

sementes de cada planta a ser avaliada, 

transferindo-se, em seguida, para uma estufa 

com circulação de ar forçado, por 48 horas, a 
temperatura de aproximadamente 55ºC para 

secagem e não dificultar sua fragmentação. 

Após a secagem das sementes, estas foram 

trituradas em moinho Tipo Willye – TE 650. No 

tratamento testemunha utilizou-se água 

destilada e resíduos celulósicos de cupinzeiro 

objetivando hidratar e alimentar os insetos. 

A B 
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A avaliação da mortalidade dos insetos 

pelos produtos foi feita de modo acumulativa a 

cada 24 horas, durante quatro dias consecutivos, 

retirando-se os mortos. O delineamento 

utilizado foi inteiramente casualizado com 6 

tratamentos e 4 repetições. Utilizou-se como 

dados não paramétricos a distribuição das 

médias dentro de cada repetição, sendo uma 

média de indivíduos vivos antes da aplicação 

dos produtos e outra de indivíduos 

sobreviventes após o quarto dia. A eficiência de 

mortalidade foi calculada através da fórmula de 

Henderson & Tilton (1955), conforme descrito a 

seguir:  
 

EC (%) = (1 - n Co antes da aplicação x n T depois da aplicação) x 100 

       n Co depois da aplicação x n T antes da aplicação 

          

Onde:  

EC = eficiência de controle;  

n = número de insetos vivos;  

Co = controle;  

T = tratamento; 

 

 Para aferição da probabilidade (P) de 

significância as diferenças de sobreviventes em 

cada tratamento foram comparadas pelo teste 

“t” pareado de Student, uni-caudal.   

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após quatro dias, o tratamento com 

pereiro obteve a melhor eficiência do controle 

(44,90%) dos cupins Nasutitermes sp., quando 

comparado a os demais tratamentos, seguido 

pelo tratamento com velame (34,69%) 

significativo a 5%, conforme descrito na Tabela 

1. O tratamento com sementes de pinha 

mostrou-se o menos eficiente, pois a sua 

eficiência de controle foi de 18,37%. Para a 

testemunha não foi calculada a eficiência do 

controle, uma vez que a introdução da 

testemunha na pesquisa teve por objetivo 

permitir a comparação com os demais 

tratamentos. Observou-se que onde existiam 

cupins operários nas repetições não apresentou 

grande mortalidade, pois estes apresentam 

grande importância na sobrevivência dos 

soldados, principalmente no seu habitat natural, 

desempenhando a função de alimentar toda a 

casta. 

Medeiros et al. (2007) avaliaram a 

eficiência do biofertilizante líquido e de fungos 

entomopatogênicos no controle do pulgão Aphis 

sp. utilizando a fórmula de Henderson e Tilton 

(1955), bem como o teste de hipóteses de 

Wilcoxon, semelhantemente ao que foi adotado 

nessa pesquisa. Em ambos os trabalhos os dados 

se adequaram ao modelo utilizado, 

evidenciando-se que a metodologia empregada 

foi eficaz em mostrar a validação dos 

resultados. 
 

Tabela 1 - Eficiência de controle de Nasutitermes sp. com 

pó de sementes de diferentes plantas inseticidas (2008). 

 

Tratamento 

Nº de 

cupins 

vivos 

inicial 

Nº de 

cupins 

vivos 

final 

% EC* t** P ** 

Testemunha 60 49 -   

Velame 60 32 34,69 3,42 0,037 

Feijão Bravo 80 47 28,06 9,66 0,001 

Pinha 60 40 18,37 9,66 0,001 

Pereiro 60 27 44,90 9,52 0,005 

Pinhão 

bravo 

80 50 23,47 5,00 0,007 

*EC = Estimativa da eficiência de controle (Henderson & 

Tilton, 1955) 

** Valores de t e P (probabilidade) calculados pelo teste 

“t” de Student 

 

Os resultados obtidos na presente 

pesquisa indicam que as plantas testadas 

apresentam compostos com capacidade 

inseticida que possam ter viabilidade no 

controle dos cupins, mesmo tendo sido utilizada 

apenas uma dosagem aleatória. Os efeitos 

positivos na mortalidade dos cupins sugerem a 

necessidade de novas pesquisas, avaliando-se a 

resposta destes insetos a diferentes dosagens 

desses substratos, de forma que se aproximem a 

uma possibilidade real de utilização desses pós 

vegetais no controle destes insetos. 

 

4  CONCLUSÃO  

 

A técnica de utilização de pós vegetais 

funcionou como alternativa eficaz para 

aplicação no controle de cupins Nasutitermes 

sp; das plantas pesquisadas, nas condições em 

que foram desenvolvidos estes bioensaios, o 

pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) e o 

velame (Croton sp) se destacaram como mais 

letais aos cupins; a experiência abre espaço para 

futuros trabalhos visando a determinação de 

concentrações ideais de aplicação destes 

substratos. 
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