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Atividade Inseticida do Óleo Essencial de Schinus terebinthifolius Raddi Sobre
Hypothenemus hampei (Ferrari)
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Muitos trabalhos vêm sendo realizados em todo mundo para o controle de pragas do café, prodm
agrícola de importância econômica e social no Brasil. A broca-do-café, H. hampei, é uma d:
principais pragas da cultura cafeeira atacando frutos em qualquer estádio de maturação
apresentando grande capacidade de prolíferação, constituindo-se assim em um problerr
fitossanitário nas regiões produtoras de café. S. terebenthifolius, é uma arvore de pequeno por
conhecida popularmente como aroeira vermelha, muito utilizada na área farmacológica e e:
paisagismo urbano por sua beleza e rusticidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeii
inseticida da aplicação tópica do óleo essencial de folhas de S. terebinthifolius sobre H. hampe
Para isto, o óleo essencial foi extraído, por arraste a vapor e diluído em acetona, n.
concentrações de 1; 10-2; 10-4 e 10-6 %. Os insetos foram colocados em placas de Petri de 9,
em de diâmetro, cobertas com papel de filtro, sobre as quais foram borrifados 0,25 mL d.
soluções; como controle, borrífou-se 0,25 mL de acetona. Utilizou-se dez insetos por placa, e:
delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Avaliou-se a mortalidade dI
insetos, durante as 24 horas seguintes. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variânc
e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Após 24 horas, observou-se 15% de mortalidade r
controle, enquanto que, nos tratamentos com óleo essencial, as porcentagens de mortalidac
foram, respectivamente, de 97,5; 80,0; 77,5 e 75,0%. Os resultados evidenciam a ação inseticic
do óleo essencial de folhas de S. terebinthifolius sobre H. hampei, o que sugere seu potencial r
controle deste inseto em condições de campo. Porém, menores concentrações deste óleo deve:
ser testadas, permitindo a identificação das concentrações que devem ser utilizadas em testes (
campo.

Link p/ este Trabalho na internet: http://www.57cnbot.com.br/trabalhos.asp?COD=800
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