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RESUMO 

Os problemas causados pelos produtos 

organo-sintéticos incentivam a busca 

por outras formas de controle de 

pragas. Dentre estas, os inseticidas 

botânicos se apresentam como uma 

alternativa para o manejo desses 

organismos. Contudo, antes da escolha 

do inseticida botânico, a eficiência no 

controle da praga e a seletividade aos 

organismos benéficos devem ser 

analisados. Em cucurbitáceas, a 

utilização intensiva de inseticidas 

convencionais pode ocasionar impactos 

negativos sobre os agentes 

polinizadores. Esses organismos são 

extremamente importantes na 

reprodução das cucurbitáceas, sendo as 

abelhas Tetragonisca angustula e 

Nannotrigona testaceicornis 

(Hymenoptera: Apidae) umas das 

principais. Foram realizados bioensaios 

de toxicidade com os inseticidas 

botânicos, extrato de alho, óleo de 

eucalipto e nim à N. testaceicornis e  

 

T. angustula. Para T. angustula o óleo 

de eucalipto e nim foram o mais tóxico. 

Nenhum dos inseticidas botânicos 

estudados apresentou toxicidade a N. 

testaceicornis. Nossos resultados 

fornecem informações importantes para 

o manejo de pragas com o intuito de 

preservar os agentes polinizadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Cucurbita 

pepo L, Tetragonisca angustula, 

Nannotrigona testaceicornis 

ABSTRACT 

The problems caused by organo-

synthetic products stimulate the search 

for other forms of pest control. Among 

these, the botanical insecticides are 

presented as an alternative for the 

management of these organisms. 

However, before choosing the botanical 

insecticide, the pest control efficiency 

and selectivity to beneficial organisms 

should be analyzed. In cucurbits, the 

intensive use of conventional 

insecticides can cause negative impacts 
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on pollinators. These organisms are 

extremely important in the reproduction 

of cucurbits, and bees Tetragonisca 

angustula and Nannotrigona 

testaceicornis (Hymenoptera: Apidae) 

from each major. Toxicity bioassays 

were performed with botanical 

insecticides, garlic extract, oil of 

eucalyptus and nim on N. testaceicornis 

and T. angustula. For the T. angustula 

oil of eucalyptus and nim were the most 

toxic. None of botanical pesticides 

studied showed toxicity to N. 

testaceicornis. Our results provide 

important information for pest 

management in order to protect 

pollinators. 

KEYWORDS: Cucurbita pepo L, 

Tetragonisca angustula, Nannotrigona 

testaceicornis 

 

INTRODUÇÃO 

Os efeitos adversos dos produtos organo-sintéticos têm motivado a busca por 

alternativas no controle de pragas. Os inseticidas botânicos se apresentam como uma 

opção viável para o manejo desses organismos. Alguns produtos a base de rotenona, 

nim, andiroba, alho e eucalipto têm sido utilizados. Contudo, antes da escolha do 

inseticida botânico, alguns critérios devem ser analisados, tais como: eficiência no 

controle da praga e a seletividade aos organismos benéficos presentes. 

O extrato de alho Allium sativum L. possui vários compostos organosulfurados com 

atividade inseticida. Estes extratos apresentam baixa seletividade em favor de inimigos 

naturais, o que limita seu uso (Olkowski et al., 1995).  

O óleo de nim, extraído das sementes da árvore Azadirachta indica (A. Jussieu), 

apresenta diversos compostos com atividade biológica (Brunherotto & Vendramim, 

2001) com efeito de repelência, além de inibir a alimentação e crescimento destes 

(Mordue & Blackwell, 1993). 

O óleo essencial de eucalipto tem o eucaliptol como seu principal constituinte, sendo a 

concentração dessa substância bastante variável entre as espécies de eucalipto (Chagas 

et al., 2002). 

Um dos possíveis efeitos do uso de inseticidas organo-sintéticos é a ação dessas 

substâncias sobre organismos não-alvos, como os polinizadores. A polinização é 

fundamental na condução de muitas culturas agrícolas (Mayer, 2004). Dentre essas 
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culturas, as plantas olerícolas da família das cucurbitáceas dependem de agentes 

polinizadores ou são beneficiadas por eles (McGregor, 1976). 

As cucurbitáceas constituem alimento de grande importância, principalmente em áreas 

tropicais, tanto pelo aspecto econômico como pelo nutricional (Saturnino et al., 1982). 

A abóbora italiana (Curcubita pepo L), assim como outras espécies do gênero 

Cucurbita, é monóica e dependente de vetores bióticos para assegurar a polinização 

(Passarelli, 2002). As abelhas do gênero Apis e as abelhas nativas estão entre os 

principais polinizadores desta cultura (Minussi e Alves, 2007). Dentre as abelhas 

nativas, Tetragonisca angustula (Latreille, 1807) (Hymenoptera: Apidae) e 

Nannotrigona testaceicornis (Lepetier, 1836) (Hymenoptera: Apidae: Meliponinae) são 

responsáveis pela reprodução de 40% a 90% dos vegetais que necessitam de polinização 

cruzada em florestas tropicais (Kerr et al., 1996). 

A maioria das pesquisas com inseticidas botânicos levam em consideração o efeito dos 

mesmos sobre as pragas, não considerando um possível efeito sobre insetos benéficos, 

como os polinizadores. Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar a toxicidade 

dos inseticidas botânicos a T. Angustula e N. testaceicornis. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O bioensaio para toxicidade foi realizado no Laboratório de Manejo Integrado de Pragas 

do Departamento de Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa (UFV). A 

toxicidade dos inseticidas botânicos foi estudada para as espécies de abelha T. angustula 

e N. testaceicornis. Os inseticidas botânicos estudados foram: extrato de alho, óleo de 

eucalipto e nim. Os tratamentos foram os inseticidas botânicos nas doses recomendadas 

pelo fabricante para o controle de pragas e a testemunha na qual se usou água. . As 

concentrações utilizadas foram: extrato de alho na concentração de 30mL/100L; os 

óleos de andiroba, citronela e eucalipto 1mL/100mL; nim 0,2mL/100 mL e rotenona 

1mL/200mL de calda. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições. Os 

tratamentos foram os inseticidas botânicos na concentração recomendada para controle 

de pragas e a testemunha. Cada parcela experimental foi constituída por uma placa de 

Petri (9 cm de diâmetro x 2 cm de altura) contendo 10 insetos. Folhas de abóbora foram 

imersas em solução aquosa contendo os inseticidas botânicos nas concentrações 

recomendadas para controle de pragas por cinco segundos. Na testemunha as folhas 
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foram imersas em água. As folhas foram colocadas para secar à sombra sob temperatura 

ambiente por duas horas e após secagem foram inseridas em placas de Petri. As placas 

de Petri que receberam as espécies de abelhas foram colocados dois recipientes plásticos 

de 1,5 cm de diâmetro x 1,0 cm de altura, um contendo cândi (açúcar e mel) e o outro 

água. As placas de Petri com os insetos foram acondicionadas em estufa incubadora a 

25 ±0,5 °C, umidade relativa do ar de 75 ± 5% e fotofase de 12 horas. Um, dois, três, 

quatro, cinco e seis dias após a montagem dos bioensaios foram realizadas contagens do 

número de insetos mortos por unidade experimental. 

Os insetos vivos e mortos de cada unidade experimental foram contados até seis dias 

após os tratamentos. A mortalidade registrada nos tratamentos foi corrigida pela 

mortalidade ocorrida na testemunha usando-se a fórmula de Abbott (1925). Os 

resultados foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos foram 

comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de significância. (Scott &Knott, 1974). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os inseticidas botânicos apresentaram relativa toxicidade à abelha T. angustula. 

Entretanto, esses inseticidas não foram tóxicos aos adultos da abelha N. testaceicornis.  

Este fato pode estar relacionado ao maior volume corporal da abelha N. testaceicornis. 

em relação à T. angustula. Quanto maior o volume corporal menor é a área específica e 

conseqüentemente, há uma menor exposição aos inseticidas (Picanço et al., 1997). 

O inseticida mais tóxico após seis dias de exposição aos adultos da abelha T. angustula 

foram o óleo de eucalipto e nim. O extrato de alho não foi tóxico a esta abelha (Figura 

1). Portanto, diferentemente do que muitos acreditam, os inseticidas botânicos podem 

apresentar efeito deletério sobre as abelhas assim como os inseticidas organo-sintéticos 

(Bogdanov, 2006).  

Assim é necessário o manejo das colméias quando se aplicar inseticidas botânicos nas 

lavouras de forma a minimizar o impacto destes produtos sobre as abelhas. 

O fato dos inseticidas não produzir efeito sobre as abelhas, sugere que alguns inseticidas 

botânicos podem apresentar rápida degradação e permanecerem menos tempo 

exercendo seu efeito tóxico sobre as abelhas (Antonious, 2004). Fato esse, que permite 

o controle de pragas sem, portanto afetar o rendimento das colônias de abelhas. 
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Figura 1: Mortalidade (média ± erro padrão) de adultos das abelhas (A) Nannotrigona 

testaceicornis (B) Tetragonisca angustula (Hymenoptera: Apidae) após seis dias de 

exposição por contato à concentração recomendada de seis inseticidas botânicos. Os 

histogramas seguidos pela mesma letra minúscula não diferem, entre si, pelo teste Scott 

Knott a p<0,05. 
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Mortality (average ± standard error) of adults of (A) Nannotrigona testaceicornis and 

(B) Tetragonisca angustula bees after six days of exposure by contact to the 

recommended concentration of three botanical insecticides. The histograms followed by 

the same lower case letter present averages that do not differ by the Scott Knott test at 

p<0.05. 


