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Resumo
Introdução: Os inseticidas sintéticos são o principal método de controle do Sitophilus spp. que se alimentam
de grãos em armazenamento, particularmente em áreas tropicais e subtropicais, assim, moléculas bioativas das
plantas podem ser alternativas para o controle desses coleópteros. Objetivos: Avaliar in vitro a eficácia de
extratos obtidos com diferentes solventes das folhas de Croton sonderianus na mortalidade de Sitophilus spp.
Metodologia: Os extratos foram obtidos das folhas de C. sonderianus, com três diferentes extratos. Com os
extratos obtidos, foram realizados dois bioensaios inseticidas, um por contato e outro por ingestão de grãos
contaminados, testes foram realizados com cinco diferentes concentrações para cada um dos extratos.
Resultados: A bioeficácia dos extratos hexano (Ehex) e acetato de etila (Eact) nos dois bioensaios foram
superiores a 82,5% de mortalidade, considerando a dose de 3,0%, observando também que, no teste de bioensaio
sem escolha, a eficácia do Ehex ficou entre 97,5 a 100%, considerando os tratamentos em 1,0 e 2,0%,
respectivamente. Em relação ao extrato aquoso, a eficácia máxima observada foi de cerca de 32%, após 72
horas de exposição na maior concentração, a de 100%. Conclusão: Os efeitos observados variaram de acordo
com a concentração dos extratos testados e este estudo mostra que os extratos Ehex e Eact das folhas de C.
sonderianus apresentam potencial alternativo para controle do Sitophilus spp.
Palavras-chave: Grãos armazenados, Euphorbiaceae, Inseticidas botânicos

Autor correspondente:
Sinval Garcia Pereira
Endereço: Rua Projeta 2, Nº 25 – Boa Vista
CEP: 65.500-000, Chapadinha – (MA), Brasil
E-mail:sinval.garcia@ufma.br,

Recebido em: 09/05/2020
Revisado em: 08/06/2020
Aceito em: 05/04/2021
Publicado em: 08/07/2021

19 | P á g i n a
Revista Conexão Ciência I Vol. 16 I Nº 1 I 2021

Bioeficácia in vitro de Croton sonderianus sobre gorgulho-do-milho (Sitophilus spp – Coleoptera: Curculionidae)

Abstract
Introduction: Synthetic insecticides are the main method of control of Sitophilus spp., which feed on grains
in storage, particularly in tropical and subtropical areas, therefore, bioactive molecules from plants can
be an alternative for the control of these coleopterans. Objectives: Evaluate in vitro the efficacy of extracts
obtained with different solvents from the leaves of Croton sonderianus on the mortality of Sitophilus spp.
Methodology: The extracts were obtained from the leaves of C. sonderianus, using hexane and ethyl acetate
by maceration, producing the organic extracts and the aqueous extract was also obtained. With the extracts
obtained two insecticidal bioassays were performed, one by contact and the other by ingestion of
contaminated grains, tests were performed with five different concentrations of each of the extracts.
Results: The best result was observed for the extracts of hexane (Ehex) and ethyl ether (Eact), the
bioefficacy of Ehex and Eact in the two bioassays was above 82.5% of mortality, considering the dose at
3.0%, noting also that in the bioassay test without choice, the efficacy of Ehex was between 97.5 to 100%,
considering the treatments at 1.0 and 2.0%, respectively. In relation to the aqueous extract, the maximum
efficacy observed was about 32%, after 72 hours of exposure in the highest concentration, 100%.
Conclusion: The observed effects varied according to the concentration of the tested extracts. This study
shows that Ehex and ethyl Eact extracts from the leaves of C. sonderianus have an alternative potential to
control Sitophilus spp.
Keywords: Stored grains, Euphorbiaceae, Botanical insecticides

Contudo, o prejuízo causado por insetos pode influenciar

Introdução
Os insetos causam grandes problemas às culturas
agrícolas, como exemplo, o milho. Em relação aos insetos
de grãos em armazenamento, destacam-se os Sitophilus
spp. (Coleoptera: Curculionidae) que atacam várias
espécies de grãos, o que pode reduzir drasticamente a
germinação das sementes, o teor de massa seca, o valor
nutricional e comercial8. O custo econômico total de
danos

e

doenças

relacionados

a

insetos

é

incomensurável29.
Os danos causados pelo ataque de insetos aos
grãos armazenados somam-se aos presentes durante o
cultivo, a colheita e o transporte, diminuindo ainda mais a
disponibilidade de alimentos5. Com o aumento da
população mundial é inevitável não pensar em produção e
consumo de alimentos, principalmente, o trigo, o arroz, o
milho, a soja, o feijão e o girassol, cujas perdas devem ser
estimadas levando em conta os fatores de campo, bem
como os relacionados ao armazenamento19.
Em relação ao milho, Sitophilus spp. atingem a
qualidade do produto final para comercialização38, seja ele
armazenado em sacaria ou a granel, causando danos
biológicos, mecânicos e até mesmo danos químicos.

na qualidade de seus subprodutos, como farelos, tortas,
farinhas e fubás, podendo comprometer até 78% do
produto armazenado, pois, aliado às pragas vem o
aumento no teor de água dos grãos causando também a
incidência de fungos19.
A maior causa de infestações por Sitophilus spp.
no milho é atribuída a sua infestação cruzada, que permite
o ataque de grãos provenientes do campo em armazéns 21.
Este coleóptero também apresenta grande potencial
reprodutivo implicando em maiores riscos econômicos
para os produtores. Sitophilus spp. concentram-se,
frequentemente, nas camadas superiores da massa de
grãos e se dispersam de acordo com suas necessidades
ecológicas33.
Ainda, segundo Lima Junior et al.19, o controle
excessivo pode causar a contaminação química do
produto, inviabilizando o mesmo ao consumidor final,
além do risco de aplicação para o aplicador. O controle do
Sitophilus spp. geralmente é feito com inseticidas
sintéticos, nas últimas décadas os principais fumigantes
utilizados no controle de praga e insetos em grãos
armazenados foram a fosfina (PH3) e o brometo de metila

20 | P á g i n a
Revista Conexão Ciência I Vol. 16 I Nº 1 I 2021

Bioeficácia in vitro de Croton sonderianus sobre gorgulho-do-milho (Sitophilus spp – Coleoptera: Curculionidae)

(CH3Br), este último foi proibido por agredir a camada de
38

agrícola sustentável bem menos agressivo ao meio
ambiente41.

ozônio .
Os problemas socioambientais relacionados à

Com o intuito de contribuir com os estudos sobre

utilização de inseticidas tradicionais no controle de pragas

os inseticidas botânicos, a presente pesquisa avaliou a

aumentam a necessidade de se buscar alternativas para

ação inseticida de Croton sonderianus sobre Sitophilus

reduzir a utilização de agrotóxicos13, devido à elevada

spp., correlacionando as doses aplicadas à taxa de

toxicidade dos produtos e a fragilidade dos mecanismos

mortalidade.

31

de vigilância . Assim, investigações modernas têm
apoiado as pesquisas da atividade inseticida de várias
plantas, incluindo Allium sativum, Artemisia absinthium,

Material e métodos
Coleta da planta e obtenção dos extratos

Citrullus colocynthis, Laurus nobilis, Mentha pulegium,

As folhas de C. sonderianus foram coletadas na

Myrtus communis, Nerium oleander, Ocimum basilicum,

zona rural do município de Chapadinha-MA, localizada

Origanum majorana29 e o gênero Piper30. A utilização de

no cerrado leste maranhense, descartando as que estavam

plantas com potencial inseticida apresenta vantagens em

danificadas por efeitos climáticos, herbivorismo ou

relação aos sintéticos, pois são renováveis, de fácil

atuação de agente patogênico. Utilizaram-se folhas in

degradação e menos poluentes14,17,20,32.

natura para obtenção do extrato aquoso (Eaqu) e folhas

Espécies do gênero Croton (Euphorbiaceae) há

secas à temperatura ambiente e trituradas, para obtenção

muito tempo desempenham papel importante nos usos

dos extratos orgânicos. O Eaqu foi obtido ao triturar as

tradicionais de plantas medicinais na África, Ásia e

folhas in natura em liquidificador em mistura com água

América do Sul, que incluem controle de vermes

destilada (100g/300 mL), o filtrado foi considerado a

intestinais10,15,39. Várias espécies de Croton têm um látex

solução 100% e, a partir dela foram feitas diluições (v/v)

vermelho

para obtenção das demais soluções (tratamentos) nas

que

contém,

em

algumas

espécies,

proantocianidinas e/ou alcaloides, como a taspina ou
substâncias relacionadas a benzilisoquinolinas7,23.

seguintes concentrações: 10%; 20%; 40% e 80%.
Para os extratos orgânicos, as folhas trituradas

Os diterpenos são muito comuns em Croton,

foram colocadas em maceração em hexano por 10 dias na

correspondendo a clerodanos, cembranoides, halimanos,

proporção de 1:6 (m/v), seguido de filtração, obtendo a

cauranos, labdanos, ésteres do forbol, traquilobanos e

solução hexânica e o resíduo, este último foi, ainda,

sarcopetalanos. Representantes de novas classes de

utilizado para obter a solução acetato de etila, também na

substâncias (fenilbutanóides, alcaloides glutarimidínicos

proporção 1:6 (m/v), nas mesmas condições. As duas

e diterpenos sarcopetalanos) têm sido isoladas de espécies

soluções orgânicas foram concentradas a vácuo, em

de Croton12,37. Grande parte dos ensaios farmacológicos

evaporador rotativo, com temperatura de 50oC e

trata do clerodano trans-desidrocrotonina, envolvendo

velocidade de 40 RPM para a evaporação dos respectivos

uma

solventes,

grande

diversidade

hipolipidêmico,
anticâncer

11,22,43

de

hipoglicêmico,

efeitos,

incluindo

antiestrogênico

e

.

O gênero Croton, ainda, demonstra expressiva
relevância, embasada pela presença de óleos essenciais e

obtendo

os

dois

extratos

orgânicos

denominados Ehex (extrato hexânico) e Eact (extrato
acetato de etila), para tratamentos com os extratos
orgânicos foram preparados nas concentrações (m/v) 1,0;
1,5; 2,0; 2,5 e 3%.

várias substâncias ativas como terpenoides, flavonoides e
alcaloides com efeito inseticida comprovado9,11,36,39. Esses

Sitophilus spp.

aleloquímicos de plantas podem ser uma fonte alternativa

A cepa dos insetos foi adquirida junto a

em potencial para novos modelos estruturais e manuseio

produtores locais e a sua criação e expansão foi feita em
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laboratório, foram criados em milho condicionados em

Nos dois diferentes bioensaios a eficácia foi

galões de cerca de 20 litros fechados, vedados com tecido

estimada pela fórmula de Abbott1, modificada por Silva et

tule à temperatura ambiente.

al.40, Walgenbach et al.44 e Aguilera2:

Metodologia dos bioensaios

𝑀𝑁𝑖𝑇𝑟
𝑀% = 1 − (
) × 100
𝑁𝑖𝑇𝑒

Bioensaio I (Tratamento/Resposta) – Esse
bioensaio foi realizado em tubos de ensaio, os tratamentos
foram realizados a partir dos extratos aquoso (Eaqu) nas

Onde, Mortalidade em percentual (%); MNiTe – Média do

concentrações citadas acima e orgânicos Ehex e Eact em

número de insetos vivos nos tratamentos; NiTr – Número

concentrações de 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0%, com quatro

de insetos vivos na testemunha.

repetições, para cada um dos seis tratamentos, incluindo a
testemunha.

Análise Estatística

O experimento foi montado no modelo

Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), o DIC é o

Os dados obtidos foram analisados por Análise

mais simples dos delineamentos experimentais e envolve

de Variância (ANOVA), seguidos pelo teste de Tukey

dois princípios básicos da experimentação: repetição e

(P<0,05) e regressão linear.

casualização. Assim, assume-se que as condições locais

Resultados

são homogêneas e não têm efeito significativo sobre os
tratamentos, não é necessário, portanto, o controle local.
Em cada tubo de ensaio foi aplicado à dose 200 μL das
soluções, nas testemunhas foi utilizado apenas o solvente.
Após 60 minutos foram colocados 10 insetos adultos não
sexados, totalizando 40 insetos para cada tratamento, a
taxa de mortalidade foi analisada 24 horas (24h) e 48
Bioensaio II (Teste sem escolha) – Nesse
Bioensaio, foram utilizados frascos plásticos com
capacidade de 250 mL com 50g de grãos de milho cada,
as

mesmas

soluções

e

nas

folhas secas e in natura de C. sonderianus, com as folhas
secas obteve-se os extratos orgânicos Ehex e Eact, no caso
das folhas in natura foi obtido o Eaqu, para cada um dos
extratos foram realizados dois bioensaios, bioensaio I (24
e 48 horas) e II (72 horas). Nos dois bioensaios realizados
com Eaqu, não se observou bioeficácia, pois o maior

horas (48h), após a montagem dos experimentos.

utilizando

Foram obtidos três diferentes extratos, utilizando

mesmas

concentrações citadas para o Bioensaio I. O experimento
foi montado no modelo DIC, com quatro repetições, para
cada um dos seis tratamentos, incluindo, também a
testemunha. Em cada frasco, foi aplicada a dose de 3 mL
das soluções sobre os grãos de milho, nas testemunhas
foram utilizados apenas o solvente. Foram agitados para
homogeneizar o contanto das soluções com o milho e
deixado secar em temperatura ambiente. Após a secagem,
foram inseridos 10 insetos adultos não sexados em cada
frasco, as tampas foram perfuradas para que permitissem
as trocas gasosas e isoladas com tecido tule para que
evitasse a fuga dos insetos. Sua taxa de mortalidade foi
analisada 72 horas (72h) após a montagem dos

percentual de mortalidade foi observado no Bioensaio II
com 32,5% na maior concentração, a de 100%, não
diferindo estatisticamente das demais concentrações e a
mortalidade não foi significativa.
A bioeficácia do Ehex e Eact no bioensaio I em
24 horas foi demonstrada, pois, todas as concentrações
testadas apresentaram toxicidade. Os dados do Ehex
diferiram estatisticamente entre elas pelo teste de Tukey
(p<0,05), já o Eact não houve diferença estatística pelo
teste de Tukey (p<0,05), considerando as concentrações
de 2,0; 2,5 e 3,0%. O ajustamento dos dados a um modelo
de regressão linear resultou na equação Y = 7,0 + 26,0x e
Y = 53,5 + 13,0x, respectivamente, para os Ehex e Eact e,
para os dois extratos orgânicos R2 acima de 88%, O R2 do
Ehex foi de 98%, observando melhor a correlação,
aumento da dose com o aumento da mortalidade, os
demais dados também estão relacionados na TABELA 1.

experimentos.
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TABELA 1 - Dados sobre a mortalidade de Sitophilus spp. do bioensaio I no intervalo até 24 horas.
Bioensaio I - 24 horas
Extrato hexânico (Ehex)
Extrato acetato de etila (Eact)
Tratamento [%] M(%)
Equação
R2
M(%)
Equação
R2
d
b
1,0
30,0
62,5
1,5
47,5cd
75,0ab
2,0
55,0bc Y = 7,0 + 26,0x 98% 85,0a Y = 53,5 + 13,0x 88%
2,5
70,0ab
85,0a
a
3,0
82,5
90,0a
CV
18,2
13,5
M(%): mortalidade dos tratamentos, CV: coeficiente de variação; R2: coeficiente de determinação.

Ainda, no Bioensaio I em 48 horas com os

relacionados na TABELA 2. O ajustamento dos dados a

extratos Ehex e Eact, todos os tratamentos apresentaram

um modelo de regressão linear resultou nas equações Y =

toxicidade, contudo, os dados do Eact foram mais

20,0 + 25,0x e Y = 68,0 + 8,5x, respectivamente, para

expressivos, com mortalidade variando de 77,5 a 92,5%,

Ehex e Eact, com R2 acima de 90%, para os dois extratos.

com CV de 9,3 e R2 de 90%, estes e demais dados estão

TABELA 2 - Dados sobre a mortalidade de Sitophilus spp. do bioensaio I no intervalo até 48 horas.
Bioensaio I - 48 horas
Extrato hexânico (Ehex)
Extrato acetato de etila (Eact)
Tratamento [%] M(%)
Equação
R2
M(%)
Equação
R2
c
b
1,0
40,0
77,5
1,5
62,5b
77,5b
b
2,0
70,0
Y = 20,0 + 25,0x 96% 87,5ab Y = 68,0 + 8,5x 90%
ab
2,5
80,0
90,0ab
a
3,0
92,5
92,5ab
CV
16,4
9,3
M(%): mortalidade dos tratamentos, CV: coeficiente de variação; R2: coeficiente de determinação.

No Bioensaio II, em uma única análise, 72 horas

quando analisada pelo teste de Tukey (p<0,05), com CV

com os extratos Ehex e Eact, todos os tratamentos

de 3,5. O ajustamento dos dados a um modelo de

apresentaram toxicidade, contudo, os dados do Ehex

regressão linear resultou com R2 acima de 72%, para os

foram mais expressivos, com mortalidade, variando de

dois extratos, estes e demais dados estão relacionados, na

97,5 a 100,0% e não houve diferença, estatisticamente,

TABELA 3.

TABELA 3 - Dados sobre a mortalidade de Sitophilus spp. do bioensaio II no intervalo até 72 horas.

Tratamento [%]
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
CV

Bioensaio II - 72 horas
Extrato hexânico (Ehex)
Extrato acetato de etila (Eact)
M(%)
Equação
R2
M(%)
Equação
R2
a
b
97,5
67,5
97,5a
87,5a
100,0a Y = 96,0 + 150,0x 75% 92,5a Y = 68,5 + 6,5x 72%
100,0a
97,5a
a
100,0
95,0a
3,5
35,3

M(%): mortalidade dos tratamentos, CV: coeficiente de variação; R2: coeficiente de determinação.
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Observa-se, na FIGURA 1, que o Bioensaio I –

Bioensaio II – 72 horas foi mais efetivo, com valores

extrato hexânico (Ehex) e Bioensaio I - extrato acetato de

superiores

a

97,5%

e

67,5%

de

mortalidade,

etila (Eact) um pequeno incremento na bioeficácia,

respectivamente, para os Ehex e Eact, nas concentrações

quando se comparam os dados obtidos para os intervalos

testadas.

de 24 e 48 horas, do mesmo extrato. Por outro lado, o

Mortalidade (%)

120

Bioensaio I - Extrato acetato de etila - Eact

100
80
60

24 horas

40

48 horas

20
0
1,0

1,5

2,0
[%]

2,5

3,0

Bioensaio II - 72 horas
120

Mortalidade (%)

100
80

Ehex

60

Eact

40
20
0
1,0

1,5

2,0
[%]

2,5

3,0

Mortalidade (%)

Bioensaio I - Extrato hexânico - Ehex
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

24 horas
48 horas

1,0

1,5

2,0
[%]

2,5

3,0

FIGURA 1 - Bioeficácia dos extratos hexânico (Ehex) e acetato de etila (Eact)
sobre a mortalidade de Sitophilus spp. nos Bioensaios I e II.
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respectivamente de 67,5 e 97,5%, considerando a mesma

Discussão
A baixa mortalidade do Eaqu pode estar
associada a processos biológicos, como uma camada
lipídica no exoesqueleto dos insetos, desta forma a
solubilidade das substâncias orgânicas, uma vez que essas
podem ser apolares ou fracamente polares e, portanto,

No entanto, extratos aquosos de Azadirachta
indica, Caralluma tuberculata, Allium sativum, Curcuma
longa, Citrulus colocynthis e Calotropis procera foram
usados para investigar a entomotoxicidade sobre S.
zeamais, as plantas de A. indica e C. longa foram mais
tóxicos, registraram, respectivamente, 95% e 91% de
mortalidade na concentração de 3%; a mortalidade
mínima de adultos foi registrada em C. procera (26%) na
concentração de 3% após 21 dias em comparação com o
controle (2%)24. Os dados obtidos para C. sonderianus
in natura nesta pesquisa, demonstraram que os
metabólitos secundários ativos não são polares, mas
apolares e polaridades intermediárias, reforçado pela

Estatisticamente, os extratos Ehex e Eact
demostraram bioeficácia sobre Sitophilus spp., ou seja,
da

concentração

aplicada

há

mortalidade de insetos (TABELA 1, 2 e 3; FIGURA 1).
Aproximando-se de resultados encontrados por Llanos,
Arango e Giraldo18, com extrato hexânico de sementes de
muricata

(Annonaceae)

que

apresentou

mortalidades de 100% a partir de 48 horas. Para
Richards35, a eficácia do extrato hexânico deve-se à sua
natureza

extremamente

lipofílica

que

a

permite

ultrapassar a proteção lipídica da cutícula do inseto.
Em outra pesquisa, o potencial bioinseticida de
sementes de Olax subscorpioidea, Aframomum melegueta
e raiz de Zingiber officinale foram testados em condições
de laboratório, o extrato de A. melegueta apresentou
88,35% de mortalidade do S. zeamais na concentração de
1,0%, dentro de 72 horas da aplicação26, o percentual de
mortalidade foi superior ao apresentado pelo Eact e
inferior

ao

Ehex atingiram taxas de mortalidade superiores a 90% na
concentração de 3% (Tabela 3). O que se assemelha aos
resultados de Musetti et al.28 que verificou a toxicidade

apresentado

pelo

Piper nigrum para adultos de Sitophilus spp. o qual
apresentou efeito fagoinibidor superior a 95% nas mais
elevadas concentrações (12% a 50%) e o extrato acetônico
apresentou 100% de eficiência a 25% mostrando-se
repelente aos insetos.
Em outro experimento, extratos obtidos dos
frutos de Dennettia tripetala e Capsicum frutescens sobre
S. zeamais demonstrou graus variados de atividades
inseticidas, contudo, a mortalidade de 80% foi observada
para a maior concentração, 30% (v/v) de D. tripetala
analisado após 96 horas3. Considerando a concentração
elevada, pode-se afirmar que os dados obtidos com C.
sonderianus,

nesta

pesquisa,

foram

superiores,

considerando as doses administradas. Análise semelhante

bioeficácia dos extratos Ehex e Eact.

Annona

No bioensaio II, tanto o extrato Eact como o

dos extratos acetônico e metanolico de frutos secos de

lipossolúveis25.

independentemente

concentração.

Ehex,

que

foram,

observou-se nos bioensaios com as espécies vegetais
Psidium guajava e Cymbopogon citratus, causou
mortalidade aos S. zeamais, e o teste foram considerados
dose dependente e os resultados mostraram que houve
diferença significativa apenas na maior concentração (6 g)
de C. citratus4.
Duas plantas indígenas, Zingiber officinale e
Plumbago zeylanica, apresentaram mortalidade contra S.
zeamais, com efeitos significativos, e a mortalidade
aumentou à medida que os períodos de exposição
aumentaram, demonstrando os componentes tóxicos
exibiram algum nível de persistência6, o mesmo se
observou para o Bioensaio II – 72 horas, sendo este mais
eficiente do que os observados nas análises em 24 e 48
horas, no Bioensaio I.
Também, óleos essenciais das folhas das plantas
Hyptis suaveolens, Thuja orientalis, Cymbopogon citratus
e Eucalyptus camaldulensis foram obtidos pelo método de
hidrodestilação. Os resultados obtidos na mortalidade de
adultos de S. zeamais aumentam à medida que o tempo de
exposição aumenta, mesmo na menor concentração. O
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extrato de óleo de quatro plantas evocou 100% de

Os autores do artigo afirmam que não houve

mortalidade de S. zeamais adultos nas taxas de 0,1; 0,2;

nenhuma situação de conflito de interesse, tais como

0,3; 0,4; 0,5 e 1,0 mL/20g de grãos de milho após 72 horas

propostas de financiamento, emissão de pareceres,
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de tratamento . Em outra pesquisa, a biotoxicidade de

promoções ou participação em comitês consultivos ou

óleo essencial de Croton pulegiodorus sobre oito

diretivos, entre outras, que pudessem influenciar no

diferentes populações de S. zeamais demonstrou efeito

desenvolvimento do trabalho.

fumigante, causando mortalidade em todas as populações,
cujo menor CL50 foi de 3,40 μL L-1 de ar.
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