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Resumo
Introdução: Abordagem ecológica de manejo com uso de biopesticidas é uma
alternativa
aos
produtos
químicos
sintéticos,
são
naturalmente
biodegradáveis, apresentam diferentes modos de ação, são mais baratos e
possuem menos toxicidade para os organismos vivos. Objetivo: Estudos em
laboratório foram conduzidos para avaliar o potencial biopraguicida de
extratos de Stryphnodendron adstringens contra o Sitophilus zeamais e também
a fitotoxicidade sobre Vigna unguiculata em laboratório. Metodologia: O
estudo foi realizado com dois bioensaios, inseticida e fitotóxico, com
extratos obtidos de folhas e frutos de S. adstringens, com a finalidade de
definir o método de aplicação e o tempo para a avaliação da eficácia dos
extratos nas concentrações de 0, 15, 30, 60 e 100%; o delineamento
experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2x5, com
quatro repetições. Resultados: Os resultados revelaram que a mortalidade
do gorgulho-do-milho aumentou com o aumento da concentração, a mortalidade
máxima (92,0 %) da praga foi observada com o uso de extrato de S. adstringens
nas concentrações de 60 e 100%, enquanto na fitotoxicidade, as maiores
inibições foram de em 67,5 e 95,2%, respectivamente, para a radícula e
hipocótilo na maior concentração. Conclusão: Se bem especificado, o
biopesticida obtido de S. adstringens pode ser benigno em seus efeitos
humanos e ambientais.
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Abstract
Introduction: Eco-friendly approach of management by using biopesticides
is an alternative against synthetic chemicals, are naturally biodegradable,
show different modes of action, less expensive, and possess less toxicity
to living organisms. Objective: Laboratory studies were conducted to
evaluate the biopesticidal potential of extracts of Stryphnodendron
adstringens against Sitophilus zeamais and also the phytotoxicity on Vigna
unguiculata in the laboratory. Methodology: The study was accomplished with
two bioassays, insecticide and phytotoxic, with extracts obtained from
leaves and fruits of S. adstringens, tends for purpose, to define the
application method and the time needed to evaluate the extracts
effectiveness at concentrations of 0, 15, 30, 60 and 100%, the experimental
design was completely randomized in a of 2x2x5 factorial scheme, with four
repetitions. Results: The results revealed that maize weevil mortality was
increased with the increase in concentration, maximum mortality (92.0%) of
the pest was observed with the use S. adstringens extract at 60 end 100%
concentration, while phytotoxicity, the highest inhibitions were in 67.5
and 95.2%, respectively, for the radicle and hypocotyl in the highest
concentration. Conclusion: When highly specified, the biopesticide obtained
from S. adstringens can be benign in their human and environmental effects.
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1. Introdução

Além

O principal método de controle de
pragas e doenças são os defensivos
agrícolas sintéticos1 e, no cenário
atual, são inúmeros os relatos do
uso

indiscriminado

defensivos,

contaminação

ambiental2,3,4,

resíduos

alimentos5,6,7

e

populações

resistentes

determinados
sintéticos8,9.

desses

seleção

princípios

nos
de

da

pelas

resistência
pragas

sintéticos,

desenvolvida

aos

produtos

destacam-se

também

a

ressurgência e erupção de pragas,
e os problemas advindos sobre os
inimigos

naturais,

sociedade

com

demanda

isso,

a

alternativas

como inseticidas botânicos10.
Geralmente,

os

biopraguicidas

a

apresentam uma menor durabilidade,

ativos

tanto após a aplicação, quanto em
seu

armazenamento

e

conservação.
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Desse modo, nota-se a necessidade

síntese do ecdisônio, inibição da

da realização de formulações que

biossíntese

possibilitem

deformações

o

aumento

da

da
em

quitina,

pupas

adultos,

viabilidade desses produtos e sua

redução

obtenção pelos agricultores11,12, os

longevidade,

inseticidas alternativos à base de

inibição

extratos

mortalidade de formas imaturas e

de

plantas

apresentam

baixa toxicidade, são de simples
manuseio

e

relação

de

baixo

aos

custo

em

agroquímicos

sintéticos13.

na

e

fecundidade,
esterilização,

na

oviposição

e

adultas17.
Nesse

contexto,

encontra-se

a

planta Stryphnodendron adstringens
(MART.)

Coville

(barbatimão),

Ainda, os biopraguicidas têm sido

distribuída nas regiões de cerrado

estudados e a diversidade da flora

do Brasil, rica em substâncias com

brasileira apresenta uma das mais

propriedades

ricas

fontes

de

naturais

com

agroquímico14.

A

substâncias

substâncias
potencial

diversidade

presentes

na

de

flora

denominadas
muito

farmacológicas
taninos18;

difundido

Neotropical

e

amplamente

suas

o gênero é
na

região

espécies

utilizadas

são
como

continua a ser um enorme atrativo

madeira, na medicina popular e no

na área de controle de patógenos,

curtimento19.

levando em consideração que apenas
uma pequena parcela das plantas foi
investigada com tais finalidade15.
Os

produtos

naturais

extraídos

A espécie S. adstringens possui,
além

dos

taninos,

várias

outras

classes de metabólitos secundários
como

alcaloides,

flavonoides,

podem constituir em uma fonte de

terpenos, estilbenos e esteroides.

substâncias bioativas compatíveis

Os taninos são compostos fenólicos

com programas de manejo integrado

classificados

de pragas (MIP), o que pode reduzir

estrutura química em dois grupos,

os

taninos

efeitos

pela

negativos

hidrolisáveis

a
e

sua

taninos

descontrolada

de

condensados28

organossintéticos

ao

insolúveis em água na presença de

aplicação

inseticidas

ocasionados

segundo

meio ambiente16.

alcaloides,

As plantas inseticidas são capazes

e

formam

gelatina

complexos
e

outras

proteínas29.

de provocar inibição alimentar nos

O

insetos,

realizado, em 2019, evidenciou que

redução

intestinal,

da

motilidade

interferência

na

mapeamento

tecnológico

a espécie S. adstringens destaca46
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se no desenvolvimento de patentes

de larvas e adultos, dependendo da

de novos produtos, especialmente,

dose utilizada30.

por

parte

dos

depositantes

na

inventores
forma

de

e

pessoa

física20,21.

Também foi inserida na

lista

Relação

da

Plantas

Nacional

Medicinais

(RENISUS)

junto

de

de

Interesse

às

espécies

vegetais com potencial medicinal de
interesse ao SUS22.
Reconhecida
elevada

por

atividade
da

possuir

antioxidante,
inativação

radicais

livres23,24,

recomendada

no

fitoterápicos

foi

formulário
da

Brasileira

de

Farmacopeia

como

cicatrizante25,26,27.

de

E,

creme
estudos

em

animais sugerem que, de acordo com
a dose, o extrato da casca possui
substâncias

capazes

de

afetar

o

apontam,

ainda,

que

os

representantes da família Fabaceae
investigados,
composição

apresentam
química

em

sua

substâncias

responsáveis por gerar um efeito
alelopático sobre outras espécies,
caracterizando,
função

também

decorrente

Estudos

dessa

ecológica

para

a

forma,

desses

uma

vegetais

constituição

dos

ecossistemas em que se

incluem32.

Assim,

avaliar

objetivou-se

o

potencial biopraguicida do extrato
obtidos de S. adstringens, sobre a
praga

de

armazenamento

Sitophilus
milho)

e

zeamais
sobre

desenvolvimento

de

grãos

(gorgulho-do-

a

germinação

das

plântulas

e
de

Vigna unguiculata (feijão-caupi).

Sistema Nervoso Central, o Sistema
Respiratório

e

o

Trato

2. Metodologia

Gastrointestinal31.
Localização,
A espécie em estudo, também, está
registrada

como

coleta

da

planta

e

obtenção dos extratos

Larvicida

Bioquímico (Patente nº. C10305658-

O clima da região do Cerrado Leste

9),

Maranhense

e

o

princípio

bioflavonoide

ativo

é

o

quercetina

glucosilgalactosideo),
efeito

dos

classificado

úmido33,

tropical

com

como
totais

pluviométricos anuais que variam de

(quercetina-3extraída

é

frutos,

inibidor

do

substância
que

possui

crescimento

1.600 a 2.000 mm de acordo com o
Instituto

Nacional

de

Meteorologia34 e temperatura média

larval, de pupa e de ninfas dos

anual superior a 27 °C35.

insetos, e que causa a mortalidade

Os extratos foram obtidos de folhas
(1

kg)

e

frutos

(1

kg)

de

S.
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adstringens, coletados em área de

a

mata nativa no Centro de Ciência

testemunha (0%).

Agrárias

e

Ambientais

solução

original

(100%)

e

a

(CCAA),

seguido de desidratação em local
arejado à sombra, posteriormente,

Bioensaios de fitotoxicidade

triturados

Os bioensaios de alelopatia foram

em

liquidificador

industrial. Após a trituração, o

realizados

material foi colocado em etanol 95%

metodologias

numa

V),

adaptadas por vários autores36,37,38.

ficando em maceração por 10 dias;

Utilizou-se câmara de germinação,

depois

com temperatura constante de 25°C

proporção

de

desse

1:6

(m:

período,

foram

de

acordo

desenvolvidas

com
e

filtrados, obtendo os resíduos que

e

foram

soluções

experimento foi realizado em placas

etanólicas das folhas e dos frutos,

de Petri de 9,0 cm de diâmetro,

as

forrada com uma folha de papel de

descartados

quais

vácuo,

foram

obtendo

e

as

concentradas

os

dois

a

extratos

brutos etanólicos.
Esses

extratos

diluídos

na

fotoperíodo

filtro

de

12

qualitativo,

horas.

seguido

O

da

adição de 3 mL das soluções dos
brutos

proporção

20

foram

extratos nas concentrações de 0,

g

15, 30, 60 e 100%. Após evaporação

de

extrato em 100 mL de água, em duas

do

condições, a primeira à temperatura

diluições, o papel de filtro foi

ambiente (26 ºC) (A.F) e, a outra,

umedecido

com

em água quente (A.Q). Para a A.Q,

fungicida

(Micostatim

adotou-se o seguinte procedimento,

seguida, colocaram-se 6 sementes de

efervescência

a

feijão-caupi, grãos adquiridos de

100°C,

produtores da região e irrigação

deixando-se 2 minutos após entrar

diária de acordo com a necessidade.

em ebulição para fazer a diluição,

As testemunhas receberam apenas a

obtendo dessa forma 4 soluções, as

solução aquosa de fungicida. Foi

quais

considerada

ebulição,

da

água

temperatura

foram

de

até

consideradas

de

solvente

utilizado
solução

aquosa
–

semente

1%).

nas
de
Em

germinada

concentração 100%.

aquela

As soluções aquosas foram diluídas

radicular igual ou superior a 2,0

nas concentrações de 15, 30 e 60%,

mm.

aferidas em balões volumétricos de

foram monitoradas em períodos de 7

25 mL. Dessa forma, cada solução

dias, e a contagem foi realizada

totalizou 5 tratamentos ao incluir

após esse período, verificando-se o

As

que

apresentou

germinações

das

extensão
sementes

48
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índice

de

germinação

(%)

e

crescimento da plântula.

inseticida,

aquele

extrato

que

atingiu Índice de Mortalidade (%IM)
com média superior ou igual a 60%.

Cepas

de

Sitophilus

zeamais

(Coleoptera: Curculionidae)

Análise estatística

Os espécimes S. zeamais (gorgulho-

Utilizou-se

do-milho),

inteiramente

criados

laboratório

no

em

próprio

o

delineamento

casualizado

com

5

recipientes

tratamentos com 4 repetições cada.

contendo milho. O milho utilizado

Aplicou-se ANOVA, teste Tukey a 5%

passou

de

por

um

processo

beneficiamento,

no

de

qual

foi

probabilidade

para

comparação

dos dados, utilizando o programa

submetido a baixas temperaturas (-

computacional Infostat®.

5ºC) em 3 ciclos, para evitar a

regressão

presença de patógenos.

programa do pacote Microsoft Excel®
e

esquema

linear,

Já para

optou-se

fatorial

2x2x5

pelo
(dois

órgãos da planta, duas temperaturas
Bioensaio potencial inseticida

de água e cinco concentrações do

Os

extrato de barbatimão) totalizando

bioensaios

de

inseticida

foram

acordo

com

desenvolvidas
vários

potencial

realizados

de

metodologias
e

adaptadas

autores39-42.

O

por

teste

de

20

tratamentos

cada.

com

Realizou-se

variância

para

4
a

repetições
análise

diagnóstico

de
de

efeito significativo e as médias

potencial inseticida foi feito por

comparadas

contato

foram

Scott-Knott a 5% de probabilidade

pulverizados 3 mL das soluções e

por meio do programa computacional

nas

Infostat®43.

e

ingestão,

mesmas

utilizadas
concentrações
em

50

concentrações

nos

alelopatia.
g

onde

bioensaios
As

foram
de

pulverizadas
Após

a

pulverização, aguardou-se o tempo
de

24

horas

para

adicionar

10

insetos, e foi avaliado o índice de
mortalidade (%), após 72 horas de
exposição.

Foi

si

pelo

teste

de

diferentes

milho.

entre

considerado

aceitável, ou seja, com potencial

3. Resultados
Ação biológica sobre a germinação
Os dados sobre os percentuais de
germinação dos frutos diluído em
A.Q estão relacionados na FIGURA 1.
Nas duas maiores concentrações, 60
e 100%, a inibição da germinação
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foi

de

45,5

e

63,7%,

respectivamente,
estatisticamente

pelo

a

35,0%,

diferindo

concentrações

Teste

quatros

de

considerando

as

utilizadas

bioensaios

com

nos

extratos

Tukey a 5% de probabilidade; os

obtidos de folhas e frutos de S.

demais, A.F dos frutos e os dois

adstringes, diluídos em água quente

extratos das folhas, apresentaram

e água fria.

inibições da germinação inferiores

120
a

100

Germinação (%)

y = -3,749x + 77,047
R² = 0,173

Extratos obtidos dos frutos
a

a

y2 = -15,423x + 114,57
R² = 0,9177

a
ab

80

a

a

bc

a

60
c

40
20
0

0

15

30
Concentrações [%]

60

100
A.F

A.Q

A.F = diluídos em água fria; A.Q = diluído em água quente. Médias seguidas
das mesmas letras nas barras não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5%
de probabilidade.
Figura

1

-

Percentuais

da

fitotoxicidade

da

planta

Stryphnodendron

adstringens sobre a germinação de sementes de feijão-caupi.

Ação biológica sobre plântulas de

de 67,5 e 95,2%, respectivamente,

feijão-caupi

para a radícula e hipocótilo na

Na TABELA 1, estão relacionados os
percentuais

de

inibição

do

crescimento de plântulas de feijãocaupi para as variáveis radícula e
hipocótilo e, elas foram superiores

maior

concentração

maior

e,

concentração

ainda,
todos

na
os

percentuais diferem da testemunha
pelo

Teste

de

Tukey

a

5%

de

probabilidade.

a 51,7%. As maiores inibições foram
50
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Tabela 1 - Médias em percentual da fitotoxicidade da planta Stryphnodendron
adstringens sobre o comprimento da radícula e do hipocótilo de plântulas
de feijão-caupi.

Fitotoxicidade sobre a radícula

Fitotoxicidade sobre o hipocótilo

Extrato/foliar

Extrato/foliar

Extrato/frutos

Extrato/frutos

[%] A.F (%) A.Q (%) A.F (%) A.Q (%) A.F (%) A.Q (%) A.F (%) A.Q (%)
15

1,3 a

30
60

20,3 ab 23,5 a

3,3 ab

22,9 a

-11,6 a 6,0 a

12,3 a

32,5 ab 37,5 ab 32,8 ab 20,3 ab 7,0 ab

23,8 a

8,0 a

22,3 a

55,6 b

56,3 ab 33,7 b

54,5 ab 36,5 b

17,0 a

11,1 a

50,1 ab

100 66,3 b

62,5 b

52,5 b

67,5 b

72,9 b

51,7 b

56,0 b

95,1 b

CV% 24,35

45,67

47,11

42,78

36,68

42,78

41,53

41,22

A.F = diluídos em água fria; A.Q = diluído em água quente. Médias seguidas
das mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5%
de probabilidade. CV% = Coeficiente de variação em %.
sobre a radícula estão apresentadas
As equações do modelo de regressão
linear
extratos

da
A.F

fitotoxicidade
e

A.Q

obtidos

dos

na FIGURA 2, os valores de R2 foram
superiores a 0,9000.

das

folhas e frutos de S. adstringes

51
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Comprimento médio (cm)

3

Extratos obtidos de folhas

y = -0,299x + 1,999
R² = 0,9446

a

2

a

a

ab

y2 = -0,21x + 1,454
R² = 0,9819

ab ab
b

1

ab

b
b

0
0

15

30
Concentrações [%]

60

100

A.F

Comprimento médio (cm)

4

Extratos obtidos dos frutos

a

a

a

ab

3

a

ab

A.Q

y = -0,386x + 3,552
R² = 0,9091
y2 = -0,458x + 3,118
R² = 0,9346
b

a

2

ab
b

1
0
0

15

30
Concentrações [%]

60

100
A.F

A.Q

A.F = diluídos em água fria; A.Q = diluído em água quente. Médias seguidas
das mesmas letras nas barras não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5%
de probabilidade.
Figura 2 - Fitotoxicidade da planta Stryphnodendron adstringes sobre o
comprimento radicular (cm) de plântulas de feijão-caupi.
As equações do modelo de regressão

sobre

linear

dos

apresentadas

das

valores de R2 foram superiores a

extratos

da
A.F

fitotoxicidade
e

A.Q

obtidos

folhas e frutos de S. adstringes

o

hipocótilo
na

FIGURA

estão
3,

os

0,70.
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Comprimento médio (cm)

4

Extratos obtidos de folhas

y = -0,389x + 2,927
R² = 0,7600

ab

y2 = -0,194x + 1,814
R² = 0,7405

3

a

a

a

a

2

a

ab

a
b

b
1

0

0

15

30
Concentrações [%]

60

100

A.F

Comprimento médio (cm)

5
4

y = -0,41x + 4,162
R² = 0,6716

Extratos obtidos dos frutos
a

a

a

a

a
a

3

A.Q

a

ab

y2 = -0,837x + 4,861
R² = 0,9065

2

b

1

b

0
0

15

30
Concentrações [%]

60

100
A.F

A.Q

A.F = diluídos em água fria; A.Q = diluído em água quente. Médias seguidas
das mesmas letras nas barras não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5%
de probabilidade.
Figura 3 - Fitotoxicidade da planta Stryphnodendron adstringens sobre o
comprimento do hipocótilo (cm) de plântulas de feijão-caupi.

Ação biológica inseticida

diluídos em água quente e água fria

Os dados sobre os percentuais de
mortalidade
utilizando

do

gorgulho-do-milho

extratos

obtidos

de

folhas e frutos de S. adstringens

estão relacionados na TABELA 2. O
extrato

de

concentrações
apresentou

folhas
de

médias

60
de

A.Q
e

nas
100%

mortalidade
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superiores a 92,0% e as soluções

inferiores

obtidas do A.F teve como tratamento

extratos

mais efetivo o de concentração a

elevados,

100%. Para os extratos dos frutos,

63,25 e 102,42.

as

médias

de

mortalidade

a

37,50,

A.F

e

A.Q,

os

dois

com

CV%

respectivamente,

de

foram

Tabela 2 - Médias da mortalidade do gorgulho-do-milho pelos extratos da
planta Stryphnodendron adstringens
Extrato foliar

Extrato frutos

[%]

A.F

A.Q

A.F

A.Q

0

0,00 a

0,00 a

0,00 a

0,00 a

15

12,50 a

5,00 a

0,00 a

0,00 a

30

22,50 a

22,50 a

2,50 a

10,00 a

60

23,00 a

92,50 ab

10,00 a

15,00 ab

100

75,00 a

95,00 b

37,50 a

22,50 b

CV%

49,53

32,00

63,25

102,42

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo
Teste de Tukey a 5% de probabilidade. CV%= Coeficiente de variação em %.

Na FIGURA 4, estão relacionados os

A.F e A.Q obtidos das folhas, o

percentuais

valor de R2 para o A.Q foi 0,8684.

de

gorgulho-do-milho

mortalidade
pelos

do

extratos
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Extratos obtidos de folhas

120

100
Mortalidade (%)

b

y = 14,75x - 20,25
R² = 0,6203

b

b

y2 = 27,75x - 40,25
R² = 0,8684

80
60

a

40

a

a

a

a

20

a

a

0
0

15

30
Concentrações [%]

60

100
A.F

A.Q

A.F = diluídos em água fria; A.Q = diluído em água quente. Médias seguidas
das mesmas letras nas barras não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5%
de probabilidade.
Figura 4 - Percentuais da ação inseticida dos extratos obtidos das folhas
planta Stryphnodendron adstringes sobre gorgulho-do-milho.

4. Discussão
Sobre a germinação, observou-se que

probabilidade,

os

utilizando

inibição da germinação de 45,5 e

extratos obtidos de folhas e frutos

63,7%, respectivamente (FIGURA 3).

de S. adstringens diluídos em água

Esses

resultados

quente

dados

obtidos

quatros

e

bioensaios

água

fria

demonstraram

com

alcoólico

com

Stryphnodendron

folhas

apresentaram

corroboram
com

diferenças discretas, os extratos
as

valores

dos

o

de

os

extrato

frutos

de

polyphyllum

nas

inibições da germinação inferiores

concentrações de 1000 a 6000 ppm,

a 35,0%.

planta

O

extrato

obtido

de

frutos

e

diluído em A.Q nas duas maiores
concentrações

60%

e

apresentaram

diferenças

estatísticas

na

Teste

Tukey

de

100%

germinação
a

5%

pelo
de

do

mesmo

adstringens44.
pesquisas

Os

gênero
dados

evidenciaram

da

das
que

S.
duas
a

fitotoxicidade sobre a germinação é
inferior

ao

desenvolvimento

da

plântula, e estão de acordo com
pesquisas as quais destacam que as
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sementes são menos sensíveis aos

cotilédones acima da superfície do

metabólitos secundários presentes

solo.

em extratos obtidos de plantas

45

E,

ainda,

os

quatros

bioensaios

Em relação ao desenvolvimento da

sobre a mortalidade de gorgulho-do-

plântula,

milho utilizando extratos obtidos

observa-se

efeito

fitotóxico para a radícula e para

de

o hipocótilo com valores R2 acima

adstringens diluídos em água quente

de

e água fria demonstraram grandes

0,9000

e

respectivamente,
inibição

0,7000,

destacando

do

a

crescimento

do

folhas

e

frutos

de

S.

diferenças, os extratos de folhas
apresentaram

grande

hipocótilo pelo extrato A.Q obtido

inseticida,

dos frutos que foi de 95,1%, na

extrato A.Q que nas concentrações

maior concentração.

de

O

comprimento

do

hipocótilo

das

plântulas é uma medida que exprime
a

capacidade

destas

em

emergir,

tendo em vista que o hipocótilo

60

com

potencial

e

100%

destaque
as

para

médias

o
de

mortalidade foram superiores a 92,0
(TABELA 2), ao contrário, os dois
extratos

dos

frutos

não

apresentaram potencial inseticida.

deve crescer em comprimento para

Os dados desta pesquisa demonstram

superar

de

o potencial inseticida de plantas,

para

bem como outros dados disponíveis

a

semeadura,

profundidade
e

em

diâmetro

aumentar sua força e habilidade de

na

suportar,

essencial

sem

deformidades,

as

literatura,
de

como

Tagetes

o

óleo

patula

que

resistências ocasionadas pelo peso

causou mortalidade variando de 81

dos

a 100% em diferentes doses, sobre

cotilédones

encrostamentos

e

por

da

possíveis

superfície

do

solo46.
Dessa

gorgulho-do-milho47,48.

de

Em outra pesquisa, observou-se que
forma,

resultados

percebe-se
obtidos

tratamentos

em

que
com

os
os

maiores

concentrações do extrato das folhas
de

adultos

S.

adstringens

desenvolvimento

do

inibem

o

hipocótilo

do

feijão-caupi, o que prejudicaria a
emergência
dificultando

dessa
a

planta,

elevação

dos

as

maiores

observadas

letalidades
com

as

do

extrato

concentrações

adstringens (1,5 mg
demonstra

uma

foram
maiores
de

mL-1)49.

correlação

S.
Isso
dose

dependente, a mortalidade aumenta
com o aumento da concentração dos
extratos.
Na dessecação dos dados, o DIC em
esquema fatorial 2x2x5 e análise de
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variância

para

diagnóstico

de

variáveis

F

são

efeito significativo e as médias

Comprimento

do

comparadas

Comprimento

da

entre

Scott-Knott

a

si

5%

pelo

teste

resultaram

nos

feijão-caupi

dados relacionados na TABELA 3. As

Germinação
Hipocótilo

radícula

e

(%),
(cm),

(cm)

Mortalidade

do
dos

insetos gorgulho-do-milho (%).

Tabela 3 - Valores de F dos extratos de folhas e frutos de Stryphnodendron
adstringens diluídos em água fria (A.F) e água quente (A.Q) em diferentes
concentrações.
________________________

Valor de F

________________________

Germinação

Comprimento

Comprimento

Mortalidade

(%)

Hipocótilo

Radícula

(%)

(cm)

(cm)

2,9748 ns

50,3145 **

78,7802 **

65,8966 **

Tipo de extração (E) 1,5984 ns

13,6785 **

17,0573 **

14,7135 **

Concentrações (C)

10,4428 **

16,8646 **

14,8885 **

60,8873 **

O x E

1,6019 ns

0,4520 ns

4,2027 **

8,6658 **

O x C

3,5360 **

2,6475 **

1,5185 ns

11,8448 **

E x C

0,8391 ns

0,3228 ns

0,4231 ns

8,6459 **

O x E x C

4,6701 **

3,0871 **

0,3429 ns

9,1631 **

Folhas/Frutos (O)

**= significativo para o teste Scott-Knott a 5% de probabilidade ns= não
significativo.
Pelos

valores

variável

obtidos

para

germinação,

tratamentos

com

soluções

a

probabilidade, p>0.05) também, por

os

outro lado, foi significativo para

dos

a interação OxC e para a interação

extratos A.Q e A.F de folhas/frutos

tripla (OxExC).

(O)

Em

e

por

meio

da

técnica

de

relação

ao

comprimento

do

extração não foram significativos

hipocótilo, destaca-se que apenas

(p>0,05), quanto às concentrações,

duas

o percentual foi significativo pelo

significativas (Scott-Knott a 5% de

teste

de

probabilidade,

No

interações OxE e ExC. Entretanto,

Scott-Knott

probabilidade

a

5%

(p<0,05).

entanto,

quando

interação

OxE

e

se
ExC,

observa
não

a

houve

houve

variáveis

efeito

foram
P>0,05),

significativo

nãoas
para

todas as demais interações.

significância (Scott-Knott a 5% de
57
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No

comprimento

avaliados

radicular,

quando

separadamente,

os

biopraguicida

distintos,

não

se

verificou estatisticamente.

efeitos A.F e A.Q de O, na forma de

Verificou-se também, que o extrato

extração e concentração, tem-se a

proveniente

bioatividade

efeito

verificada,

assim,

das

folhas

inseticida

teve

superior

um
ao

como quando se tem o cruzamento

efeito do extrato do obtidos dos

entre folhas/frutos e extração. A

frutos (FIGURA 3) o que pode ser

interação observada entre OxC e ExC

explicado pela presença de taninos,

não

significância

de acordo com pesquisadores50,51,52,

(Scott-Knott a 5% de probabilidade,

a concentração de tanino presente

P>0,05),

na folha é de aproximadamente 30%,

apresentaram
assim

como

a

interação

tripla OxExC. Quanto à mortalidade,

e,

todos os procedimentos empregados

concentração de tanino chega a 40%

foram favoráveis pelo teste Scott-

e de apenas traços nos frutos.

Knott

Os

a

5%

de

probabilidade,

na

casca

efeitos

do

caule,

bioquímicos

a

e

apresentando neste quesito o melhor

concentrações dos taninos resultam

resultado do fatorial em relação à

em

variável

comprimento

adstringente,

comprimento

intoxicações

do

germinação,

hipocótilo

e

radicular.
É

de

registrados

ou

menor

poder

resultando
e

em

efeitos

antinutricionais em herbívoros. Os

nítido

índices

maior

que

os

maiores

bioatividade
nas

foram

combinações

que

efeitos nocivos são causados pelas
ligações

das

moléculas

bioativas

com as moléculas de proteínas, o

continham a maior concentração do

que

extrato de S. adstringens e, por

insolúveis.

outro

observam

mortalidade de insetos tratados com

diferenças robustas em relação ao

quantidades de taninos condensado

tipo de diluição, em água quente e

se deve a atividades tóxicas dessas

água

moléculas e não a indigestibilidade

lado,

fria.

não

O

se

possível

efeito

esperado em função da hidrólise que

as

torna

indigestas

Entretanto,

a

e

rápida

causada por elas53.

acontece com as moléculas bioativas
(taninos, flavonoides, saponinas,
alcaloides)49

ao

entrarem

em

contato com as moléculas de água
quente, o que resulta em moléculas
diferentes e, portanto, com efeito

5. Conclusão
Concomitantemente,

verificou-se

que os tratamentos que registraram
os melhores índices de letalidade
sobre o gorgulho-do-milho, foram os
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mesmos

que

registraram

fitotoxicidade

elevada

sobre

o

desenvolvimento da radícula e do
hipocótilo de feijão-caupi.
A análise do fatorial pelo teste
Scott-Knott a 5% de probabilidade
demonstrou que todas as variáveis
bioinseticida

empregadas

significativas,

porém,

foram

o

mesmo

resultado não se observou para a
fitotoxicidade sobre as variáveis,
germinação,

comprimento

hipocótilo

e

radicular,

e,

comprimento
apresentou
interações

comprimento
entre

estas,

do
o

do
o

hipocótilo

maior

número

significativas

de
com

potencial fitotóxico.
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