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Resumo

Estudos têm registrado a utilização de extratos de plantas tóxicas como alternativa para o
controle de pragas, entre elas, destacam-se a erva-de-rato (Palicourea rnarcgravii) e o subpmduto
(manipueira) da produção de farinha de mandioca (Manihot esculenta), plantas comuns na região
amazônica, que possuem como princípios ativos os ácidos monofluoracético e cia'drico,
respectivamente. Ambos interferem no ciclo de krebs prejudicando a respiração celular. Esse
trabalho objetivou investigar o potencial inseticida de manipueira e de extrato de ervade-rato
sobre Toxoptera citricida (pulgão preto do citros), em condições experimentais. Esse pulgão
ataca os citros, provocando encarquilhamento das folhas jovens e morte dos brotos, além de
transmitir o vírus da tristeza dos citros. Em laboratório, foram obtidos os extratos liofilizados de
rnanipueira e de erva-de-rato diluídos em cinco concentrações (lOmg/d, 2Omg/ml, 30mg/ml,
40mgíml e 50mg/ml). Para cada extrato foi realizado bioensaio simulando os modos de ação via
contato e via translaminar. O delineamento foi inteiramente casualizado, sendo 11 tratamentos
(incluindo a testemunha) e 5 repetições. Todas as concentrações analisadas (10 a 50 m g h l )
causaram mortalidade acima de 50%, em T. citricida. A concentração de 50 mgml causou a
mortalidade de todos os insetos (n = 100%) em ambos os ensaios nos dois processos de aplicação
- contato e translamina.. O potencial destes extratos demonstrado no experimento coloca os

mesmos como uma alternativa de inseticidas no controle do pulgão preto dos citros.
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Abstract

Studies have bem registered the use of toxicant plants extracts as alternative for the
control of plagues among them stands out the erva-de-rato (Palicourea marcgravii) and the byproduct 6om the residue of the cassava, the manipueira (Manihot esculenta) cornmon plants in
region of amazon, which has as active principie the monofluoracetic acids and the cyanide acid,
both break the krebs cycle hanning the cell breathing. This research had as main target, to
investigate íhe insecticide potential of the Manihut esculenfa (manipueira of cassava) and
Palicourea marcgravii (erva-de-rato) on Toxoptera citricida (brown citms aphid), in

experimental condítions. That greenfly attacks the citros, wrinking the yomg leaves and the
sprouts death, as well as transmitting the sadness vinis of the citros. In laboratory, we have
obtained the extracts of these two plants, in five concentrations (lOmg/ml, 20mg/ml, 30mg/ml,

40mg/ml and 50mglml). Each extract tests were accomplished simulating the ways of action
through contact and translamínar. The outlíne was entirely fortuitous through 11 treatrnents
(including the witness) and 5 repetitions. A11 the analyzed concentrations (10 to 50 mg/ml) causes
mortality above 50%, in T. cirrícida. The concentration 50 mglml caused the mortaiity of aU the
insecl (n = 100%) in both rehearsals in the two application processes, contact and translaminar.

As per above mentioned tests, the use of both vegetables, manipueira extracts (M. esculenta) and
erva-de-rato (P. mmcgravii) might be an insecticide alternative, for the control of the brown
citros aphid.
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A partir dos anos 40, o controle das pragas na agricultura objetivou eliminar
completamente tais insetos nocivos. Essa visão absoluta de encarar o problema teve origem na
entomologia aplicada, em decorrência do desenvolvimento dos inseticidas orgânico-sint&icos,
como os clorados, (DDT) e o hexaclorobenzeno (BHC). Os produtos eram tão baratos e de tão
largo espectro que qualquer consideração de ordem econômica ou ambienta1 tornava-se
irrelevante (Palladino, 1996).
Durante os primeiros anos, da década de 40, o controle obtido com os novos inseticidas
foi marcante: os campos cultivados eram territórios praticamente isentos de insetos. Com o passar
do tempo, essa prática provocou serias perturbações no ecossistema, como: a agressividade do
homem e da natureza e resistência de pragas. Neste atimo, por exemplo, houve seleção de
insetos resistentes aos inseticidas, surtos epidêmicos de pragas historicamente de importância
secundária e diminuição da população de insetos benéficos. No ecossistema, foram detectados
efeitos deletérios em animais selvagens e domesticados e mesmo no homem, assim como o
acúmulo de resíduos tóxicos no solo, na água e nos alimentos. O controle químico de pragas,
mesmo com produtos como o DDT, teve sua eficiência diminuída e seu custo aumentado até
exceder níveis econômicos e socialmente aceitáveis (Flint & Vau Den Bosch, 1981).
Atualmente, os métodos utilizados na proteção e defesa das culturas vêm apresentando
evolução considerável. O conhecimento e a utilizaç5io de métodos de diagnóstico envolvendo
dinâmica populacional e epidemiobgia, em várias c u l m , têm permitido prever a ocorrência de
pragas e doenças (Zambolirn, 1999).

Para a utilização racional de controle, utiliza-se o manejo integrado de pragas (MIP). Este
termo foi criado na metade dos anos 60 como um conceito contra a utilizaqão maciça e abusiva
de pesticidas na agricultura mundial. Desde então, estabeleceram-se váfios grupos e escolas com
diferentes princípios. Em uma visão pdtica, o MD? foi implernentado de diversas maneiras, de
acordo com as necessidades locais e a disponibilidade ou ausência de conhecimentos e
instrumentos. Ele varia de um simples controle quimico supervisionado de doenças e pragas a
programas muito sofisticados incluindo o uso de modelos de população, sistemas
computadorizados de previsão de doenças e, mais recentemente a utilização da agricultura de
precisão (Azevedo, 1999 apud 2;ambolii 1999; Crocomo, 1990).

.

.'
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Medidas de controle que causem menor impacto ambienta1 são de primordial importância,
o que vem estimulando o ressurgimento do uso de plantas inseticidas como promissora
ferramenta para controle de insetos (Kocke, 1987).
Villalobos (1996) ressalta que o princípio ativo de inseticidas botânicos são compostos
resultantes do metabolismo secundário das plantas sendo acmuíados em pequenas proporções
nos tecidos vegetais. Tais substâncias podem ser encaradas como um modelo para sintese de
pesticidas mais eficientes, menos tóxicos e menos persistentes no meio ambiente (Saito &
Luchini, 1998).
O emprego de substâncias, extraídas de plantas silvestres, na qualidade de inseticida, tem

inúmeras vantagens quando comparado ao emprego de sintéticos. Os inseticidas naturais são
obtidos de alguns recursos renováveis e rapidamente degradhveis (Penteado, 2001; Altieri et al.,
2003). O desenvolvimento da resistência dos insetos a essas substâncias compostas da associação
de vários princípios ativos é um processo lento. Alguns pesticidas são de EaciI acesso e obtenção

por agricultores, não deixando, por sua vez, resíduos nos alimentos (Penteado, 2001; Altieri et
al., 2003), além de apresentarem baixo custo de produção (Roel, 2001).
Os derivados botânicos podem causar diversos efeitos sobre os insetos, tais como
repelência, inibição de oviposição, da alimentação e alterações no sistema hormonal. Como
conseqüências causam distíu%ios no desenvolvimento, deformações e mortalidade nas diversas
fases (Klocke e? al., 1991;Wrba et ai., 1992; Ahn et aL, 1998).
Estudos para o controle de pragas e doenças por meio de inseticidas botânicos são
realizados principalmente nas culturas de grande importância no Brasil, onde se destacam os
citros. Plantas cftricas são bastante predadas pelas moscas das htas (Ceratitis eupitata,
Anastrepha fiaterculus), pelas cochonihas (Selenaspidus articulatus, Chrysomphalus aonidum,
Crysomphalus dictyospermi, Unaspis citri, Planacoccus citri, Cerya purchasi, Orthezia
praelonga) e pulgões como Toxoptera citricida, conhecido popularmente como pulgão preto
(Koller, 1994).
A citriculllua no Estado do Amazonas apresenta grande incidência do pulgão preto dos

citros (Toxoptera citricida), que são insetos que geram anualmente grandes perdas econômicas
aos citricultores da região, através de danos diretos e indiretos (Silva et al., 2004).
O pulgão preto

(T.citricida) é um inseto fítbfago cam formas aladas e ápteras. Atacam

principalmente os brotos novos da plantas cítricas, sugando-1hes a seiva. Provocam
,

encarquilhamento e abrofiamento das f o b e brotos. Liberam uma substância açucarada expelida
pela codicola que permite o desenvolvimento de um fungo negro conhecido como fumagina. Esse
inseto também transmite o vírus da tristeza dos citros em plantas sadias (Gallo ei a].,.1988).

Diante deste quadro, pode-se reafirma que em p r o g de
~ manejo
~ ~ ~integrado de insetos
pragas, a utilização de plantas t6xicas pode ser considerada como um dos componentes chaves,

tendo em vista a redução do uso de produtos químicos sintéticos (Ribeiro et al., 2002).

2 OBJETIVOS

2.1 Geral
Investigar o potencial de ação inseticida da manipueira (Manihot esculenta) e erva-de-rato
(Palicourea marcgravij) sobre o pulgão preto dos citros (Toxoptera citricida) em casa de
vegetação.

2.2 EspeePficos
(-

Comparar a toxicidade da manipueira e da erva-de-rato para o pulgão preto a partir da estimativa

dos parâmetros C S o (Concentração letal mediana) e TL5*(Tempo letal mediano), pela via de
contato e translaminar;

Avaliar o potencial de mortalidade das dois extrat~saguosos dessas plantas.

3.1 Cultura de citros

Na China a cultura de citros 6 muito antiga, como atestam as referências bibliogMcas do
período 2205 a 2 197 antes de Cristo. Na América CenW a cultura foi introduzida por Cristóvão
Colombo em 1493, na h c a do Sul em 1654 e na Austrália em 1788 (Webber, 1967).
Acredita-se que todas as espécies do gênero Cihrzs são originárias das regiões tropicais e
subtmpicais da Ásia e do Arquipélago Malaio (Kdler, 1994).
No Brasil nos primórdios do descobrimento, os citros devem ter sido introduzidos na Bahia,
por volta de 1567. Tiveram-se relatos na mesma época de citros nos Estados de São Paulo, em
1540, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais (Andrade, 1930).
As plantas cítricas compreendidas principalmente por laranjeiras, tangerinas, limoeiros,

limeiras, pomeleiros e toranjeiras, desempenham um papel de acentuada importância sócioeconômica mundial (Koller, 1994). Estas fiutitas ocupam o primeiro lugar na produção mundial,
seguida pela produção de bananas e uvas (Baidassari & Tannwi, 2003).

3.1.1 Os plantios de citros no Brasil e no Estado do Amazonas
A citricultura brasileira tem destaque internacional, dando ao Brasil a posição de maior
produtor mundial de laranja e maior exportador de suco concentrado (Silva et al., 2004). A
produção de citros no Brasil, especificamente de laranja, alcançou na safia 2002 o patamar de
18.93 1.9 19 t, com produtividade de 22.915 kgha sobre uma área de 826.192 ha (Silva & Souza,
2002).

O Estado do Amazonas apresenta u m a produção de 13.086 t, com produtividade de 4.590
kg/ha sobre uma área de 2.85 1 ha (Silva & Souza, 2002). Esta produtividade é uma das menores
#

do Brasil (Figura I), mas a atividade esta no inicio e desperta o interesse dos produtores em
virtude do bom preço que as frutas têm alcançado no mercado (Silva et al., 2004). O Estado
possui condições climáticas que favorecem o bom desenvolvimento das culturas, entretanto o
pouco conhecimento de tecnologias básicas tem provocado queda na produção e redução da vida
útil dos pomares (Id., ibid.).
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No Amazonas, o tipo de solo predominante é o Latossolo Amarelo, caracterizado por sua
baixa fertilidade e elevada acidez, porém com boa estrutura física e capacidade de retenqão de
água e de nutrientes (Silva et al., 2004). As raizes desenvolvem-se no solo, de onde retiram
nutrientes, água e oxigênio. Por isso, a permeabilidade e a profundidade do solo são as principais
características exigidas pela planta cítrica (Baldas& & Tannuri, 2003).
Os principais problemas enfrentados pela cultura no Amazonas s b o limitado número de
variedades utilizadas como copa e a susceptibilidade à gomose. O porta-emerto mais utilizado na
região que é o limão cravo. Na década de 90, diante da introdução da leprose dos citros e do
minador das folhas nas plantações do Estado, o Ministério da Agricultura estabeleceu como
medida preventiva, a proibição de mudas vindas de outras regiões, principalmente daquelas onde
está presente o cancro cítrico e a clorose, doenças ainda não detectadas nos pomares do
Amazonas (EMBRAPA, 2003).

3.1.2 Principais pragas dos citros
Nos pomares de citros, a natureza perene das árvores, o clima, o solo e a vegetação
associada favorecem a existência de centenas de espécies de artr6pdos fitófagos (insetos e
ácaros), formando um sistema de interação permanente (Flint & V m Den Bosch, 1977).
A intensidade e a freqüência com que as pragas ocorrem dependem essencialmente do

modo como o pomar está sendo conduzido. É necessário, entretanto, observar que nem todos os
insetos e ácaros que ocorrem num pomar produzem danos apreciáveis (Nakano & Silveira Neto,

1975). Portanto, saber reconhecer quais desses agentes provocam danos, para que se faça um
controle eficaz é importante. Com tratos culturais adequados pode-se conseguir um equilfbrio
populacional entre os artrópodos, pragas e seus inimigos naturais (Silva et al., 1968).

Para que qualquer tipo de controle de pragas de plantas cítricas seja eficiente, deve-se
considerar: época mais provável de seu aparecimento; presença de seus inimigos naturais;
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influência dos tratos culturais na população dessas pragas; inspeções periódicas para que se faça

um controle eficiente, sem gastos excessivos com defensivos, que onerariam a cultura (Puzzi,
1966). Todavia, antes de definir as táticas de controle é necessário classificar os artrópodos
fitófagos que ocorrem em pomares cítricos em ordem de importância (Mariconi, 1976).

As pragas-chaves da cultura cítrica são representadas por moscas-das-frutas, hcaros (da
ferrugem e leprose) e cochonilhas (Matioli, 1985). As pragas secundárias são representadas por
pulgões, percevejos, lagartas, coleobrocas, cigarrinhas das frutíferas, mosca branca, besouros,
ácaro purpúreo e outras (Nakano et al., 1984). Dentre estas, as formigas cortadeiras têm
provocado sérios danos, podendo dizimar em um dia todo um pomar em fase inicial (Ribeiro,
1992).

Entre as moscas-das-frutas estão as da ordem díptera, da família Tephritidae do gênero

Anastrepha. Suas larvas se introduzem no endocarpo fazendo galerias, causando a queda e o
apodrecimento dos &tos. O h t o atacado fica mole, apresentando geralmente uma mancha
circular marrom (Koller, 1994).
A ordem Hemíptera, da família Ortheziidae, Orthezia praelonga, é uma cochonilha que

ataca os citros nas épocas mais quentes e frias do ano. O inseto suga a seiva da planta, inoculando
urna toxina, causando a desfolha, enfraquecimento das árvores e a queda dos frutos
(FUNDECITRUS, 2005). Essa praga tem um grande potencial de reprodução e rapidamente se

espalha por toda a planta (Me10 & Silva, 1998). .

Outras cochonilhas encontradas constantemente atacando os pomares cítricos são: Coccus
vii-idis,Planacocc~~s
citri e Crysomplzalus aonidum. A primeira, trata-se de um inseto de forma

oval, achatado e de consistência mole, medindo aproximadamente 5 mm de comprimento.
Atacam ramos novos e a parte inferior das folhas ao longo da nervura principal (Gallo et al.,

1988). O Planacoccus citri apresenta o corpo coberto por secreção pulvurulenta esbranquiçada,
formando apêndices laterais. Suga a seiva das plantas (Id., ibid.) assim como CrysomphalusJícus,
que enfraquece as plantas, podendo levá-las a morte (Negri et al., 1996).
Insetos como Aleuroh-lxus floccosus (Homoptera, Aleyrodidae), são pragas de hábito
sugador, tidos em geral como de importância secundária para os citros. Na fase larva1 causam
danos ao se alimentarem das folhas jovens reduzindo o vigor das plantas (Negri et al., 1996).
Outro inseto sugador de importância econômica para os citros é o pulgão preto (Toxoptera

cifricida). Esses insetos causam danos diretos e indiretos para as plantas. Os danos diretos são
caracterizados pela sucção da seiva e encarquilhamento das folhas, que podem levar a planta a
morte. A transmissão do vírus da tristeza dos citros é dada como dano indireto causado por este
pulgão (Negri et al., 1996).

Durante todo ano, os indivíduos são fenaeas partenogênicas viviparas (OIRSA, 2003). Esse
tipo de partenogênese com formação exclusiva de Bmeas recebe o nome de teíitoquia (Ribeiro &
Queiroz, 1999).
O tempo de desenvolvimento das ninfas depende da temperatura. A 20" C ou mais, o tempo

ninfal é de 6-8 dias, com trinta geraqões por ano e o tempo reprodutivo é de 8,l dia, com
longevidade de 28,4 dias (OIRSA, 2003). Em Zimbábue foram registradas gewões com tempo
de desenvolvimento de 8-21 &as, média de 11,8 dias (Gravena, 2005).
Uma única fêmea de T. citricida pode colonizar uma população. Um único afidio pode
produzir uma população de 4.500 indivíduas em três semanas, isso na ausência de inimigos
naturais (Id., ibid). Segundo). A média de ninfas reproduzidas por fêmea é de 34,l indivíduos

(Tsai et al.,1996; Gravena, 2005).
A dispersão do pulgão preto dos citros depende de fatores como comportamento e

alimentação, dentre outros. Este afidio prefere alimentar-se dos terminais recém-desenvolvidos
incluindo folhas e gemas das flores (Tsai et al., 1996).

Michaud (1 998) cita coma inimigos naturais de T. citrin'da. os parasitoides Lysiphkbia
japonica Ashmead (Hyrnenoptera: Aphidiidae) e Lysiphlebacs les1aceipe.s (Hymenoptera:
aphidiidae) na Venezuela e ao Brasil (Gallo et al.,1988).
3.2.1 Distribnição gmgriifica do pulgiío preto dos citros

O pulgão preto dos citros (Figura 3) o r n e predominantemente nas regiões de trópico
úmido (Gravena, 2005). É originhrio da ÁEM

(Tsai et ai., 1996; Michaud, 1998) e foi

introduzido na região do Pacifico, incluindo a China, Taiwan, tidia, Japão, Filipinas, Vietnam,
Tailândia, Nepal, Indonesia, Malásia, Siri Lanka, Hawai, Laos, Filipinas, Samoa, Tonga,
Austrália e Nova Zelândia. Este pulgão foi registrado em Camarões, Congo, Etiópia, Gana,

Kenya, Marrocos, Moçambique, Somália, Tadinia, Túnez, Uganda, Zaire e Zambabwe (Tsai et
al., 1996).

i

Algumas fórmulas para o controle dos pulgões, (Santos et al., 1988):

* Fórmula I :
Emulsão com aguarrás:
Sabão comum - 50g, Aguarrás - 150 g, Querosene - 200g, Água - 1000 g.
Preparação: Dissolver o sabão e m água quente, Acrescentar o querosem e o aguarrás,
homogeneizar.
Aplicação: Fdverizar os locais onde existem estes insetos.

* Fórmula 2:
Emulsão com potassa e glicerina:
Sabão comum - 50 g, Potassa - 10 g, Querosene - 25 g, Gliccrina - 25 g, Água - 240 g.
Preparação: Dissolver o sabão em água quente, juntar os outros ingredientes e homogeneizar.
Aplicação: Pulverização dos lugares onde habitam os percevejos.

Os produtos fitossanitários (aéptóxicos ou pesticidas) são substâncias químicas que
podem ter ação fisiológica sobre os organismos vivos, e a importância de seu uso deve ser
equilibrada pela informação dos efeitos que eles podem causar em pessoas que os manipulam nas

fábricas e nos campos, nos consumidores de alimentos eventualmente contaminados com seus
resíduos, nos animais domesticas e silvestres, bem como aos organismos aquaticos e no meio
ambiente (Andrei, 1999).
Eles são introduzidos no meio ambiente obedecendo a critérios técnicos, com o objetivo
de impedir a ação ou destruir direta ou indiretamente formas de vida animal ou vegetal
prejudiciais à agricultura (insetos, ácaros, fungos, plantas c l m i n b s etc.), sendo portanto
substâncias com capacidade de produzir efeitos prejudiciais aos organismos vivos, isto é,
possuem toxicidade (Omoto & Guedes, 1999).

Do poria de vista toxicológico, eles podem ser mais ou menos tóxicos ao homem,
conforme o estudo de avaliação toxicoI6gica correspnndente, realizada no âmbito nacional e
internacional, sob a coordenação da Organização Mundial de Saúde (OMS). O parâmetro
toxicológico mais comum e importante é a dose letal 50 @Ls0), geralmente estudada em ratos
albinos e outros animais de laboratório; uma das mais importantes é a aguda oral (quando a
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exposição se dá por meio de uma h i c a dose e via oral), havendo ainda a aguda démiica (quando
a exposição ocorre pela pele) ou a inalatória (pelas vias respiratórias) (Guimarães, 1999).

A DLSOé defrnida como "a dose que previsivelmente causará uma resposta de 50% em
uma população na qual se procurará determinar o efeito letai", e sua unidade é mg/Kg Peeman,
1982).
Para fins de registro de uma determinada formulação de um produto fitossanitário, a

legislação brasileira exige a apresentação tanto de estudos de toxicologia aguda como também de
crônica (Guimarães, 1999).
Com efeito, os inseticidas são mais tóxicos ao homem e aos animais superiores do que os
fungicidas e herbicidas e, frequentemente, são responsáveis por intoxicações ocupacionais no
campo e nas fábricas. Isso se explica pelo fato de que, tanto em insetos como nos animais
superiores (incluindo-se o homem), os inseticidas têm o mesmo modo e local de ação, que é,
comumente, o sistema nervoso, fato que não ocorre com os fbngicidas e herbicidas, que são,
principalmente, destinados a controlar microrganismos vegetais e ervas daninhas, cujo modo de
ação é, de todo, diferente (Chaprnan, 1998).

3.4 Riscos ao homem e ao meio ambiente associados ao uso de agrotóxicos
O uso intensivo de agrotóxicos tem um alto potencial de impacto negativo, tanto dentro,

quanto fora do agroecossisterna. Nos limites do agroecossistema, o uso intensivo de agrotóxicos
aumenta a dependência do seu uso, pois provoca desequilíbrios biológicos que eliminam os

inimigos naturais das pragas e doenças de plantas e animais, favorecendo a reincidência de altas
populações das pragas e patógenos (ressmgência), assim como o aparecimento de novas pragas
que estavam sob controle natural (Campanhola et al, 1988).

Há também o dano causado à saúde das pessoas que manipulam e aplicam os agrotóxicos
no campo, com riscos para o desenvolvimento da resistência das pragas, dos fitopatógenos e das
plantas invasor&, aos agrotóxicos. Isto resulta na necessidade de se utilizar doses mais elevadas,

ou de se misturar agrotóxicos ou &da de se elevar a freqüência das pulverizações, aumentando
ainda mais o seu potencial de dano ao homem e ao meio ambiente (Chaim et al., 1999).
Externamente aos limites dos agroecossistemas, os agrotdxicos causam danos à saúde do
consumidor e da populaqão em geral, assim como a poluição ou contaminação do solo, da água e

do ar. Os seus efeitos podem se manifestar de diferentes formas e intensidades, intoxicando e
eliminando espécies terrestres e aquáticas e, corn isso, interferindo nos diferentes níveis tróficos e
simplificando sistemas biológicos complexos e equilibrados (Graziano, 1999).

O envenenamento humano e as doenças são certamente os maiores impactos causados
pelo uso de agrotóxicos. Um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS)registra que
mais de três milhões de pessoas são envenenadas com agrotóxicos a cada ano, com cerca de 220
mil mortes e de 750 mil pessoas que apresentam intoxica@ crônica, câncer e problemas
neurológicos (Campanhola et ai.,2003). Enquanto os países desenvolvidos utilizam anualmente
cerca de 80% de todo o agrotóxico produzido no mundo (Campanhola et al., 2003), menos da
metade das mortes induzidas por agrotóxicos ocorrem nesses países. Portanto, uma grande parte
dos envenenamentos e mortes causados por agrotóxicos ocorre em países em desenvolvimento,
onde os padrões ocupacionais e de segurança são inadequados. Associado a isto tem-se a
regulamentação e a rotulagem dos agrotóxicos que são insuficientes; o elevado nível de
analfabetismo, a inexistência ou inadequabilidade de irdia-estrutura para a lavagem e o uso de
equipamentos de proteção individuais, além de operadores desconhecerem os perigos dos
agrot6xicos à sua saúde (Bull, 1982 apud Pimentel et ai., 1993). Ainda no caso específico dos
países em desenvolvimento, estimativas mostram que o número de pessoas intoxicadas por
agrotóxicos chega a mais de 25 milhões @AO, 1999). Além dessas deficiências, o guia da FAO
(1999) ainda atribui outras razões para os envenenamentos, como o manuseio inadequado dos
resíduos e embalagens de agmt6xicos e a pdtica comum de se utilizar os recipientes de
agrotóxicos para armazenar alimentos e água (Pimentel et el., 1993).

Os efeitos dos agrotóxicos no homem e nos organismos não-alvo são diretamente
proporcionais à sua concentração e ao tempo de exposição (Campanhola et al., 1998).
3.5 Controle aiternativo de pragas

A implanta$ão de agroecossistemas leva sempre à alteração nos ambientes nativos ou

originais, tais como um campo, uma mata ou uma floresta. Um dos problemas mais sérios da
agricultura consiste na manutenção destes novos sistemas dado a sua simplicidade e bgilidade
em relação a agentes fisicos e biológicos. Dentre os problemas biológicos, o desequilíbrio de

populqões toma-se um aspecto importante quando tratado em nível de pragas e doenças
(Fernandes, 1987).
Ao tempo em que a agricultura era praticada em pequena escala, a importância das pragas
e doenças era mais reduzida. Com o passar do tempo, o homem foi avançando as fronteiras
agrícolas, invadindo o habitat de pragas em potencial. Essa invasão destruiu espécies vegetais que
serviam de alimento ou abrigo tanto para as espécies que se tornariam pragas quanto para os seus
competidores, responsáveis pelo controle e equilíbrio dos níveis populacionais. Assim,
importantes pragas hoje existentes, foram muitas vezes manifestadas pela utilização inadequada
de áreas em equilíbrio ecológico (Guena, 1985).
As primeiras medidas de controle surgidas foram simples. Baseavam-se na observação
dos agricultores e no uso dos meios disponíveis na propriedade ou em casa, apesar de nem
sempre redundarem em sucesso. Posteriormente, muitas destas medidas foram testadas de um
modo empírico e transferidas como sugestões aos agricultores por estudiosos do assunto. As
sugestões foram fornecidas por cartas e mesmo em revistas e livros (Maranhão,1986).
Com o advento dos agrotóxicos modernos (inseticidas, füngicidas, bactericidas etc.)
iniciado na década de quarenta com a dedetização, DDT, pareciam estar superados muitos
problemas. A partir de 1940/45 foram introduzidos no Brasil os inseticidas orgmo-sintéticos,
produtos esses que tiveram larga aceitação tanto no meio rural e urbano. Porém, ao lado dos
beneficios que propiciaram, acarretaram uma série de efeitos paralelos e indesejáveis de modo
que, hoje, seu uso é ponderável na sociedade, que questiona sempre tais produtos sintéticos. Os
efeitos mencionados estenderam-se ao homem e ao ambiente de modo geral (Rego, 1943).
Os médicos indicam estarem os agrotbxicos relacionados a esterilidade masculina, câncer,
perturbações gástricas, lesões hepáticas, mutações, dentre outras (Guerra, 1985).
Os procedimentos ahiais de controle As pragas nas lavouras deixam muito a desejar

(Fernandes, 1987). Em primeiro lugar, a nossa agricultura é exposta aos riscos climáticos, o custo
adicional de praguicidas aliado à falta de estruturas e canais eficientes de comercialização,
praticamente inviabilizam a execução fnrtuosa desse tipo de controle (Fernandes, 1987).
Como decorrência dos aspectos apontados nos paragrafos anteriores, observa-se
atualmente, como anseio social a necessidade de repensar e retomar práticas simples, que antes
davam resultados favoráveis, em relação ao controle de pragas e doenças ( M d ã o , 1986).

3.6 Plantas tóxicas no controle de pragas
Após a segunda grande guerra mundial, a agricultura passou a ser uma atividade de
interesse fundamental na economia dos povos. Até então, a única forma de combater as pragas
agrícolas que se conhecia era por meio de plantas e inseticidas. Com o fim da segunda guerra
mundial, os agrotóxicos, antes utilizados para combater insetos e desinfetar áreas de invasão,

foram rebatizados e passaram a se chamar defensivos, para serem empregados em larga escala no
controle das pragas agrícolas (Comdeio, 1998).
Os primeiros inseticidas vegetais utilizados foram a nicotina, a rotenoma e as piretrinas, as
quais deixaram de ser usadas com o surgimento dos inseticidas organo-clorados que se
mostravam mais eficientes e baratos. A retomada dos estudos de técnicas de controle deve-se a
necessidade de novos compostos para uso no manejo de pragas que apresentam menor risco de
contaminaqão arnbiental, resíduos nos alimentos, efeitos prejudiciais sobre organismos benéficos

e do aparecimento de insetos resistentes (Cunha, 1945).
Com o advento dos agrotóxicos iniciados em 1940145 com destaque ao uso de DDT, as
pragas tornaram-se mais resistentes (Pimentel et al., 1992). Contudo, medida sanitária alternativa
em beneficio do homem e do próprio ambiente tem sido uma das preocupações da sociedade
moderna (Penteado, 2000).
Com a crescente importância dos movimentos sociais inspirados no paradigma
ambientalista, nos países industrializados tem havido uma maior prcocupa@o com a melhoria da
qualidade ambiental e dos padrões de produção, com conseqüente aumento na procura por
práticas agropecuárias favoráveis à conservação da qualidade do meio ambiente. Entre essas
práticas tem-se destacado o manejo dos sistemas de produção (ou "produção integrada") e a
integração de sistemas produtivos em um mesmo espaço (Pimentel d al., 1992)- Para o controle
alternativo das pragas, medidas alternativas têm sido testadas (Matos, 1970; Santos et al., 1988;
Penteado, 2000) visando o uso de plantas tóxicas.
*

Para Schmutter (1988) apud Castiglioni & Vendramim (2003), os produtos derivados de
vegetais com atividades inseticidas são considerados como apropriados para o seu uso no manejo
integrado de pragas por ser menos agressivos ao meio ambiente, com o efeito residual de poucos
dias, além de que a resistência dos insetos a estes produtos são mais lentas.

A toxicidade de urna substância quúnica em insetos não a qualifica necessariamente como
um inseticida. Diversas propriedades devem estar associadas à atividade, tais como eficácia
mesmo em baixas concentrações, ausência de toxicidade fiente a mamíferos, ausência de
fitotoxicidade, fácil obtenção, manipdação e aplicação, viabiIidade econômica e não ser
cumulativa no tecido adiposo humano e de anunais domésticos (Viegas, 2003).

3.6.1 Uso de plantas tóxicas no Brasa

Os estudos de controle de pragas com produtos derivados de plantas foram retomados após
a constatagão de graves problemas de contaminação ambiental. Essas contaminações são
causadas, majoritariamente, pela utilização de produtos químicos, pesticidas e fertilizantes na
agricultura moderna industridizada.
Já nos tempos do rei Jerjes da Pérsia, em aproximadamente 400 aC., o piretro, derivado do

crisântemo (Chrysanthernum cinerariafolium famíIia Asteraceae), era utilizado com o nome "P6
(pofvos) da Pérsia" (Viegas, 2003). De acordo com Lagmes & Rodnguez (1992), os primeiros
fitoinseticidas utilizados foram a nicotina extraída de Nicotiana tabacum (Solanaceae), a
rianodina extraída de Ryania speçiosu (Flacourtiaceae), a sabadina e outros alcalbides extraídos
de Schoenocaulon officinale (Liliaceae), as piretrinas extraídas do piretro C. cinerariaefolium e a
rotenona extraída de Derris spp. e Lonchocarpus spp. Algumas plantas têm contribuído para o
controle de pragas fornecendo ingredientes ativos inseticidas ou, ainda, como base para a síntese

de novas moléculas para o uso na agricultura, como por exemplo, a planta Physostig~na
venenosum (Fabaceae), utilizada para a síntese de inseticidas carbamatos (Silva, 1990).
Na década de 50, relacionou-se cerca de 2.000 plantas (distribuídas em 170 famílias) com

atividade tóxica para diversos insetos (Maranhão, 1954). De acordo com esse autor, os inseticidas
comerciais de origem vegetal eram obtidos principalmente de cinco f d l i a s bot$nicas:
Solanaceae, Compositae, Leguminosae, Chenopdaceae

e Liliaceae, das quais se extraíam

respectivamente,*a nicotina, piretro, timbó, heléboro e anabasina. Grainge & Ahmed (1988)
catalogaram 2.400 espécies de plantas com propriedades úteis no controle de insetos, além de
listarem cerca de 800 pragas controladas por essas plantas e, ainda, 100 plantas com outras
substâncias químicas reportadas no controle de doenças e nematóides parasitas do homem e de

animais.

Schumutterer (1988) citou as famílias Meliaceae, Asteraceae, Labiaceae,

Aristolochiaceae e Annonaceae como principais fontes de princípios ativos inseticidas.
Os derivados botânicos podem causar diversos efeitos sobre os insetos, tais como
repelência, inibição de oviposição e da alúnentaçiio, alterações no sistema hormonal, causando
distúrbios no desenvolvimento, deformações, infefidade e mortalidade nas diversas fases. A
extensão dos efeitos e o tempo de ação são dependentes da dosagem utilizada, de maneira que a
morte ocorre nas dosagens maiores e os efeitos menos intensos e mais duradouros nas dosagens
menores. A utilização de doses sub-letais causa redução das populações em longo prazo e
necessita de menores quantidades de produtos. As doses letais muitas vezes t o m sua utilização
inviiivel pela grande quantidade necessária. A eficiência da utilização de qualquer bioinseticida
aumenta quando as lavouras são monitoradas regularmente, e o produto é aplicado em
populações menores, com indivíduos no inicio do desenvolvimento. Dependendo da espécie
vegetal e do tipo de utilização, os derivados pesticidas podem ser utilizados sob forma pura, em
estado de macerarnento, em forma de pós ou de extratos (especialmente em soluções aquosas),
alem de outras formas especificas condições que facilitam o manuseio e a utilização (Rodrigues,
1995).
No Brasil, há atualmente, inúmeras pesquisas sobre o potencial fitoinseticida de algumas
plantas nativas. Investigações sobre a utilização de extratos da pimenta-do-reino Piper nigrum
(Piperaceae) na proteção de grãos contra a traçados-cereais Sitotroga cereaíela, Olivier
(Curcubitaceae) obteve resultados promissores (Boff & Almeida, 1995), assim como sobre as
larvas de Culex (Culex) quinquefasciatus Wiedmann, vetor da filariose bancrofiana (Chahad &
Boff, 1994). Para o controle do bicudo do algodoeiro, Anthonomus grandis Burks, comprovou-se
o potencial dos extratos de Melia azedarach (Meliaceae) (cinamomo), Chenopodium

ambrosioides (Chenopodiaceae) (erva de santa maria) e principalmente dos h t o s de P. nigrum
(pimenta preta), para uso em programas de manejo de populaç8es de insetos (Femandes et nl.,
1993). A mamona Ricinus cornrnunis L., demonstrou ser eficiente no combate a formigas
cortadeiras em test&sfeitos por Hebling (1996). A canela, Cynnamomum zeylanicum (Liliaceae),
demonstrou ter efeito repelente sobre Zabrotes subfmciatus Boh., praga de grãos armazenados,
em testes desenvolvidos em Iaborat6rio por Oliveira et al., (2000). Os ingredientes ativos
contidos nas folhas de Eucaliptus citriodora (Myrtaceae) e outras espécies do gênero se

mostraram promissores para o controle tanto de pragas de grãos armazenados quanto de formigas
cortadeiras do gênero Atta (Nakano & Cortez, 1997; Anjos & Santana, 1994).

A família botânica Meliaceae é atuaírnente muito investigada, por possuir muitas espécies
que são fontes de princípios ativos com propriedades inseticidas e diferentes modos de ação em
relação a muitas espécies de insetos (Rodrigues, 1995). Destaca-se entre estas, a Azadirachta
indica, conhecida popularmente como nim (Koul et a!., 1990). Os derivados dessa planta têm
sido usados tradicionalmente por agricultores, na Ásia e África, contra insetos nocivos à
produção agrícola. Onginána das regiões Luidas da Índia, essa planta é utilizada, numa prática

antiga e corrente naquele país, em culturas de subsistência Nessa perspectiva, as folhas secas do
nim são misturadas com grãos armazenados ou seus h t o s são esmagados nas paredes dos
armazéns, para evitar danos provocados por insetos. Possui alta capacidade como inseticida e é

capaz de exercer diversos modos de ação sobre os insetos, tais como: inibição alimentar, inibição
da síntese do ecdisônio, inibição da biosíntese da quitina, deformações em pupas e adultos,

redução da fecundidade e langevidade de adultos, alterações na capacidade de atração dos
ferodnios, esterilização e inibição de oviposição, diminui@o da transmissão de Wus e
mortalidade (Schmutterer, 1988; Rodrigues, 1995).

Planta nativa das matas da Amazônia, Venezuela e América Central, a quina ou @mia
amara (Simaroubaceae) é cotnumente encontrada nos quintais dessas regiões, devido ao uso
medicinal feito pela população. A quina é indicada, na bibliografia científica como repelente de
moscas e no controle de pulgões, pequenos insetos fitófagos e polífagos muito comuns em
lavouras e plantas ornamentais. Para se sublinhar a importância do conhecimento popular para o
desenvolvimento da ciência, note-se que, no ano de 1995, um pequeno agricultor observou, no
Estado do Parti, grande quantidade de gafanhotos mortos sob uma árvore de quina, cujas folhas

tinham sido devoradas (Schrnutterer, 1988).
A manipueira, liquido de aspecto leitoso derivado da indústria da farinha de mandioca M.

esculenta (Euphorbiaceae), contém goma, glicose e outros açucares, proteínas, células
descamadas das r&es, ácido cianídrico e derivados cianogênicos, sais minerais e substâncias
orgânicas diversas. Estudos demonstram sua utilidade na agricultura por sua eficiência como
inseticida, nematicida, e também são salientadas suas propriedades fertilizantes, decorrentes de
uma composição química na qual se encerra a maioria dos macro e micro nutrientes (Ponte,

1999). Testes também mostram a sua eficiência inseticida para a cochonilha de carapaça Coccus

hesperidium L., para o pulgão preto T. cífricida e para a cochonilha escama-farinha Pinaspis
aspidistrae Sing (Ponte e6 ai., 1998).
Outras plantas de importância toxicológicas e econômicas pertencentes a outras farmlias
botânicas têm se destacado no Amazonas, como por exemplo, P. marcgravii (Rubiaceae),
conhecida como erva -do- diabo ou erva-de-rato (Tokamia et al, 1979).

3.6.2 A erva-de-rato (Pulicozrrea mmcgravii S t W11)

A P. marcgravii St. Hil. Pertence à família Rubiaceae é conhecida popularmente como
"cafezinho", "café bravo", "erva do café", %roxa", "roxona" e "vick" (Hoehne, 1932).
É um arbusto com até 1,5 rn de altura, caule Ienhoso e nodoso, quebradipo e seco. Suas
folhas são oblongo-lanceoladas às vezes anoxeada no dorso, quando jovens. As
infiorescências são em panículas, com flores amarelo-vemelho-arroxeadas (Figura 4). Tanto
o caule como as folhas exalam nítido odor de salicilato de metila, cheiro característico do
"Balsamo de Bengué", quando esmagados; nervação penindmea (Penteado, 2001).
Os h t o s são em bagas globosas, inicialmente vemlhos passando a roxo-escuro,
quase preto na matura#ío (Oliveira et aZ.,2004).
A espécie P. marcgravii i nativa do Brasil, ocorrendo em praticamente todo o país,

exceto no extremo Sul e sert.50 do Nordeste, em áreas onde não tem enchentes. Devido à
necessidade de sombrearnento cresce apenas em matas, principalmente nas bordas, em
capoeiras e ainda em pastos recém formados, não sendo encontrada em área de várzea e nem
nas abas de terra h

e (Hoehne, 1932). Foi considerada por Dobereiner & Tokarnia (1959)

como sendo a planta tóxica mais importante da Amazônia pela sua toxicidde em herbívoros.
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Os órgãos que apresentam altas taxas metabólicas, como o coração, os rins e o cérebro, são
os mais suscetiveis aos efeitos tóxicos do fluoricitrato - ácido monofluoracético (Ellenhorn &
Barceloux, 1988). A intoxicação, apesar de muito descrita em animais, é rara em seres humanos.
O tratamento limita-se à aplicaflo de carvão ativado, sendo recomendadas medidas de
emergência para o controle das alterações cardíacas, Em tempo ágil, devem ser feitas lavagem
gástrica e aplicação de demulcentes (Oliveira et al., 2004).

3.6.2.1 Ácido mono£iuoracético

P. marcgravii é a principal planta que envenena o gado brasileiro (Tokarnia et al., 1979).
Esta planta causa sinais neurotúxicos, como depressão, descuodenação motora, apreensão
(ataques) e morte (Górniak et al., 1986). Apesar do número limitado de publicações a respeito
dos principias ativos desta planta, os responsiiveis pelos sinais neurotóxicos são o ácido
monofluoracético (Oliveira, 1963; Hall & Cain, 1972) e a cafeína ( G ó d a k et ai., 1986). Os
efeitos do extrato da P. rnarcgruvii e das soluções do ácido monofluoracético foram comparados
em ratos para verificar a intoxicação aguda.
Foram usados ratos fêmeas com peso de 180-220 g, semelhantes entre si, depositados em
gaiolas de malha de arame (26 x 30 x 18 cm, 3 ratos por gaiola) com ilumina@o e acesso livre
para comida e água (Eckschmidt et ai., 1989).
O extrato da P. marcgpavii foi preparado de folhas secas coletadas em Salvador, Estado

da Bahia, Brasil. As folhas foram misturadas em água destilada por um período de 12 h e então
filtradas por gaze, tendo, portanto o extrato puro. O ácido monofluoracético (Sigma chemical
Co., St. Louis, MO) foi diluído em água destilada. Foram construidas curvas de dose-resposta
para ambos os produtos: P. marcgravii (500, 600, 800, 1200 e 1300 mgkg) e ácido

monofluoracético (0,66,0,76,0,9t, 1,09 e 1,20 mglkg). Depois das exposições, os animais (n = 6
por tratamento) foram observados por 10 h para a verificar;ão das alterações de comportamento e
para o aparecimehto de convulsões. O método de Litchfield e Wilcoxon (5) foi usado para

construção da dose-resposta. As curvas de dose-resposta foram comparadas quantitativamente
determinando o DLSo, dose que causa convulsões em 50% dos animais dentro do limite de
confiança de 95% (Litchfield & Wilcoxon, 1949).
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a fim de obter-se maior rendimento ou prevenção de efeitos fitotóxicos em plantas de compleição
mais delicada (Ponte, 1999).

A manipueira pode ser estocada, à temperatura ambiente, por um período de três dias, sem
prejuízo de sua potencialidade nematicida ou pesticida em geral (Ponte & Franco, 1983).
Todavia, em refkigerador (8 a 10 "C), o periodo de estocagem pode estender-se por 60 ou mais
dias, sem que haja fermentação do composto e, por consequhcia, sem perda dessa potencialidade
(Magalhães, 1993).

Muitos testes bem sucedidos, envolvendo, inclusive insetos pragas de maior porte como a
lagarta-peluda (AgrmIis spp.) mostr;lmsun que a manipueira é um bom inseticida (Ponte, 1999).
Estudos realizados no Ceará mostraram que a manipueh controla o pulgão-preto (Toxopfera
citricida) e a cochonilha "escama f d a " (Pinnaspis aspidistrae Sign), presentes em culturas de
importfùicia econômica para a citricdm. As concentrações utilizaáas foram de 50% e 100%
(manipueira pura) (Ponte eb al., 1998).

Tebkkt2--@111i~%da-i(rnbdís20-~).

-

1
c-P--@pii)

4

NmoSâiioO

4as3

F-o

2593

-

PotBesio (K)

(a)

Magnosi0 (Mg)

(SI

18533

m3

*,o

m o
153

Fem (Pe)

(a)

-

42

cobre (a)

113

Ciiiiuto 1Mr (CN-)

42J

M)

(B)

C'-totsl(CN)
* 3 5 , 0 ~ , ~ n r d l ponnf~ontc.
p1
1992)-

3,7

s,o

*,o.

3.63.1 A Manipneira como nematicida
A manipueira foi testada pela primeira uez m o nematicida em 1979, com os nematóides
das galhas Meloidogyne spp., vermes que se situam entre os mais tolerantes aos nernaticidas

comerciais (Ponte ef al., 1979).
Logo nesta primeira investigação, a manipueira já revelava uma enérgica potencialidade
nanatotóxica. Este teste preliminar envolveu o cultivo de plantas de quiabo (Nibisctrs esculenfus

L.) em solos mvasados que haviam sido, previamente, infestados de nematóides das galhas. Nos
anos subseqüentes, essa enérgica potencialidade nematicida seria comprovada, em seguidos testes
feitos em casa de vegetaçiio e no campo, envolvendo hospedeiros altamente suscetíveis a tais
vermes: tomateiro (Lyccrpersicm esctrlenfum NilI), cenoura ( h c u s carotu L.) entre outros
(Ponte & Góes, 2002).
Além da comprovação da utilidade da rnanipueira como nematicida, vários pontos
correlatos a sua aplicação para este fim foram esclarecidos: dosagem ideal, tempo útil de
estocagem do composto, composição da rnanipueka, interferência com bactérias fixadoras de N,
efeitos residuais e influência na ferrtilidade do solo, conforme relata Ponte (2000a).
A manipueira revelou-se um nematicida tecnicamente excelente, sobre ser inócuo e de

baixíssimo custo, quando comparada aos nematicidas comerciais, sempre poluentes e caros
(Ponte ef al., 1979).

3.6.3.2 A Manipneira corno fuingicidsi
Teve início os estudos da manipueíra como fungicida em 1993, onde foi realizado um
experimento com a mandioca no controle do Oidio do urucm (Bixa orellana L.), doença causada
pelo fungo Oidium bkae Viegas, um ectoparasita de marcante patogenicidade. Os resdtados
obtidos revelaram ser a manipueira tão eficiente quanto o oidicida sintético Cpyrazophos), então
usado como parâfbetro de controle (Santos & Ponte, 1993).
Oidium mucmdii Nsack, fbngo patogênico ao cajueiro (Anacardium occidentale L.), foi

rigorosamente controlado pela manipueira pura ou em diluição aquosa 1 :1 (Ponte & Góes 2002).
Outras bem sucedidas avaliações da mmipueira como fungicida foram relatadas por Ponte
& Góes (2000 e 2002), envolvendo, respectivamente, fungos de 'Yerrugem" e "antracnose":

Uredo crotonis P. Henn e Glomerella cingufata (Ston.) Spauld e Schrenk., sobre plantações de
cróton de jardim (Croton variegatus L.) e cajueiro. No primeiro caso, uma única aplicação do
composto foi suficiente para prevenir, durante três semanas, o surgimento de novas piástuIas de
ferrugem. No segundo, seis aplicações, a intervalos semanais, suprimiram praticamente o
aparecimento de novas les6es foliares de anthacfáase.
3.633 A Manipueira como inseticida

O início dos estudos da manipueira como inseticida se deu em 1988, no cantmLe da
cochoniha de carapaça-marrom (Coccus hesperidum L.). Na oportunidade, uma única
pulverização com manipueira pura (não diluída em água), sobre copas de limoeiro-galego (Cih-us

aurantifolis Swingle) infestadas por tal cochonilha, foi suficiente para eliminar toda a população
deste coccideo (Ponte et af., 1979).
Seguiram-se vários outros testes, todos igualmente bem sucedidos, envolvendo, inclusive,
insetos pragas de maior porte, a exemplo da lagarta peluda (Agraulis spp.) das passifloráceas,
outras pragas que se notabilizaram por marcante tolerância aos inseticidas tópicos em geral, a
exemplo do piolho-branco (Orthezia insignis Browe) que, a par de extremamente agressivo, s6 é
controlado mediante composto sistêmico de alta toxicidade, daqueles que exigem seis meses de
carência (Ponte, 2000a).
Muitos outros insetos-pragas foram, tambdm, objeto de ensaios experimentais com
manipueira, invariavelmente com resultados positivos de controle: T. cítricida (pulgão preto dos
citros), Pinnaspis aspidistrae (cochonilha escama-farinha), ScrobipaIpula absoluta Meirink
(traça do tomateiro) (Ponte, 2000b).

3.6.3.4 Produqiio de ácido cítrico a partir da manipiaeira
O

O ácido citrico é utilizado em grande escala pelas indústrias de alimentos, refkigerantes,

produtos farmacêuticos e outras em que o íon citrato propicia a formação de uma variedade de
moléculas complexas, que possuem a capacidade de seqüestrar e inativar íons metáíicos. Devido
a estas propriedades, o hcido cítrico é adicionado em sistemas reacionais objetivando controlar

efeitos indesejáveis, que poderiarri ocasionar dteraçijes de cor, apmencia, estabilidade etc.,
prejudicando o produto final (Cabello & Cereda, 1989).
A produção de ácido cítrico é bastante conhecida, sendo obtida quase que exclusivamente

por processo de biosintese, utilizando microorganismos selecionados e melhorados para

apresentar alto desempenho na formação de carb~Bratosem ácido cítrico. O principal dentre
estes microorganismos utilizados é o fungo imperfeito, o Aspergillus niger, cujas condições de
produção do ácido cítrico foram observadas pela primeira vez por Curie, em 1917. A partir dessa
época, desenvolveu-se toda uma metodologia de produção pelo método de cultivo de micélios do
fungo em superficie de meio contendo nutrientes e uma significante disponiblidade de
carboidratos. Esta colônia de fungo, desenvolvendo-se simultaneamente, biossintetizava o ácido
cítrico excretando-o ao meio de cultivo, que, por sua vez, era sistematicamente trocado quando
apresentava concentrações predeterminadas deste ácido (Kubicek & Rohr, 1986).

As indkdrias de f-a

de mandioca e as feçularias p d u z e m um efluente líquido

altamente tóxico, contendo matéria orgânica biodegradável, que, ao ser lançado num curso
d'água, entra em decomposição, aumentando a demanda bioquímica de oxigênio. A presença de

um glicosídio tóxico, a linamarina, toma o resíduo potencialmente apto a causar sérios prejuízos
ecológicos. Na hidrblise da linamarina ocorre liberação de hcidcr cíírico, que inibe a cadeia
respiratória no nível dos citocrornos, tornando o meio altamente tóxico para microorganisrnos
aeróbios como o fungo A. niger. Agentes fisicos enérgicos, tais como pressão, temperatura e pH
adequado, fazem romper ligações do tipo beta enbx a glicose e radical cianeto (Ikediobi &
Onyike, 1982).

Para cada tonelada de mandioca processada, são produzidos 300 litros de líquido residual
por uma fábrica de farinha e cerca de 600 litros por uma fábrica de extração de fécula. Apresenta
potencial poluidor equivalente a um índice populacional de 150 a 250 habitanteddia, que
expresso em termos de demanda biológica de oxigênio @BO) pode chegar a 30.000 mgílitro
(Cereda, 1990). Além da carga poluidora, a manipueira apresenta em média 130 ppm de cianeto,
quando originária de uma fecularia, e 280 ppm, quando originária de uma fábrica de farinha de
mandioca (Cabello, 1991).
O custo do tratamento das hguas residuarias 6 elevado, m d o pouco viável para indústrias

de médio e grande porte e totalmente inviável para pequenas indústrias, sendo de grande
importância a busca de aplicações que transformem a manipueira de resíduo a um subproduto,

. .

portanto, gerando lucros e m i m o o impacto ambiental na fabricação de farinha e/ou fécula
de mandioca (CabeIlo, 1991)
A utilização da manípueira como substrato na biossíntese de Qcido cítrico.pelo fungo A.

niger, foi testada pela primeira vez por Cabe110 & Cereda (1989), que constaram sua
potencialidade. Posteriormente, Cabello (1991) verificou a evo1uc;ão da produqão deste ácido,
através de fermenta~ãosubmersa monitorada por computador e observou a viabilidade do uso da
manipueira recém-coletada enriquecida com sacarose, como substrato para a biossíntese de ácido
cítrico (Cereda, 1990).
A possibilidade de uso da manipueira como meio de cultura para a obtenção do inóculo na

biosshtese de ácido cítrico foi testada por Leonel et ai (1991), que constataram a viabilidade do
uso da manipueira recém coletada na fábrica, adicionada de água, 10% de sacarose e ágar, como
meio de cultura para linhagens de A. niger.
Para que se tome viável o uso da manipueira como substrato na produção de ácido cítrico,

estão sendo realizadas pesquisas que visam caracterizar a manipueira armazenada em condições
naturais, com o objetivo de conhecer as alterações ao longo do tempo e a sua influencia na
utilização do resíduo como substrato (Leonel, 1993).
Existem perspectivas da utilização de outras microorganismos como agente na biossíntese
do ácido cítrico, como o Saccharomyces sp., que talvez possam se adaptar melhor à manipueira,
produzindo quantidades de ácido cítrico de interesse para a indústria. O amido presente na
manipueira poderia ser mais rapidamente hidrolisado, com a adição de enzimas amiloliticas,
tornando o substrato mais rapidamente adequado aos requerimentos nt~tricionais dos
microrganismos de biossíntese utilizados (processo SSF), otúnízando a excreção de Acido cítrico
(Cereda, 1990).

3.6.3.5 Ácido cianidrico
O áddo cianídrico, no estado puro, apresenta-se sob a forma de um líquido ou de um gás
incolor, muito volátil, exalando um d o r característico de amêndoas amargas, habitualmente
detectável a uma concentração de 1 ppm (Cabello & Cereda, 1989).
Muito solúvel na água, utiliza-se geralmente sob a forma de soluções aquosas, sendo
míscível com o áicool etílico e o éter sulfúrico (Cunie, 1917). O ácido cianídrico, rigorosamente
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puro, seria um produto estável; contrariamente as soluções comerciais não estabilizadas,
polimerizam dando origem a um depósito castanho-escuro.

A presença da água e de certos produtos de reqão alcalina 2celera o processo. Este 6
exotérmico, autocatalítico e pode desenvolver-se com víoIência (explosão). É por isso que, na
maioria dos casos, se estabiliza o ácido cianídrico adícicmando-lhe 0,05 a I%, em peso, de ácido
fosfórico; podem igualmente utilizar-se os ácidos fómrico ou acético à razão de 1 a 5%. O ácido
cim'drico incendeia-se no ar, dando ddrido carbónico e azoto. Por oxidaçlio controlada obtémse ácido ciânico (Cereda, 1990).
O ácido cianídrico utiliza-se no fabrica de numerosos produtos cama: inseticidas,

milonitnlo e derivados acrílicos, cianetos metálicos, fmocianetos, derivados de adicção
diversos etc (Williams, 1979).

As vias de penetração são: inalação, ingestão e cutânea.
É um dos tóxicos mais violento que se conhece. Esse ácido e seus sais são usados na

indústria (extração de metais nobres, galvaniqão de metais, endurecimento do aço), no

combate a pragas (por exemplo, ratos de navios), e pata pulverização das plantas cítricas
(Ilcediobi & Onyike, 1982).
O ácido cianídrico pode aparecer também em forma composta nos caroços de amêndoas

amargas, pêssegos, ameixas, cerejas, damascos e outras h t a s , a que as toma potencialmente
perigosas (Williams, 1949).
Dado que o ácido cianídrico é um composto extremamente inflamável, pode formar
misturas explosivas com o ar nos Iimites de 6 a 4 1% em volume. Recomenda-se, assim,que esta
substhcia e as vapores que podem libertar-se, sejam mantidos afkstados de qualquer fonte de
inflamagão. Os incêndios que provocam são extremamente perigosos devido ao risco de

intoxicagão (Cuqie, 1917).
Nas formas mais ou menos agudas de intoxicagão por inalqão de ácido cianídríco, os

sintomas podem ir da sensação de fadiga e de vertigens atk ao estado de embriaguez, brutal perda
de conheeimento, bem como a convulrões, podendo sobrevir à morte, precedida de coma

profutldo (Cereda, 1990).
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A ausência de sinais de gravidade não significa que deva subestimar-se o perigo, isto é,
deverá proceder-se do mesmo modo à evacuação dos locais de trabaiho e a m a verificação dos
teores atmosféricos (Leonel, 1993).

De modo geral, pensa-se que taxas atmosféricas superiores a 50 ppm respiradas d m t e
mais de meia hora representam um risco importante e que 200 a 400 ppm ou mais, d m t e alguns
minutos, constituem concentrações susceptíveis de provocar imediatamente a morte (Id., ibid.).

Quanto à exposição crônica aos vapores de ácido cianídrico parece que no meio
profissional pode dar origem a perturbações de ordem geral, digestiva e oculares. O contacto da
pele com soluções liquidas pode provocar demtoses (Cereda, 1990).

O Ministério Francês do TrabaIho fixou para o ácido cianídrico os valores limites de
exposição média que podem ser admitidos na atmosfaa dos locais de trabalho, respectivamente

10 p p e 2 pprn (Leonel, 1993).
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O método de Probit (Finney, 1971) foi usado para o cálculo dos valores da CLSoe dos

respectivos intervalos de confiança 95% (IC-95%). O programa TOXRATO foi utilizado para
execução das análises de Probit e construção das c w a s de dose-resposta. Nos casos de

mortalidade natural ocon-ida no controle, antes do cálculo da C 5 0 os valores da mortalidade nos
tratamentos foram canigidos segundo a f61mdade Abbott
Me(%) = %Mo - YoMt x 100, onde

100 - %Mt
Mc = Mortalidade conigida

Mo = Mortalidade observada
Mt = Mortalidade na testemunha

Para comparação da toxicidade entre os inseticidas, os valores dos intervalos de confiança
de duas CL50 foram usados. Valores da C 5 0 foram considerados estatisticamente diferentes
quando os seus E-95% não se sobrepuseram.

5 RESULTADOS E DSCUSSÃO

5.1 Efeito de manipueira (M. a c u C ~ t a e) m - d e r a t a (P.marcgrauU) pela aplicação via
contato

Os valores percentuais referentes à mortdidade do inseto, nas concentrações de 10, 20,
30, 40 e 50 m g / d de extrato aquoso de manipueira (Manihot esculenta) e erva-de-rato

(Palicourea marcgravii), no intervalo de tempo de 120 horas, encontram-se na Tabela 6 e estão
demonstrados na Figura 16. Observou-se 100% de mortaIidade de pulgão preto (Toxoptera

citricida) pela aplicação via contato de extrato aquoso de manipueira e erva-de-rato na
concentmçiio de 50 m g h l apòs 120 horas de obsemqão (Tabela 6 e Fipra 16).
Após 24 horas da aplicação dos extratos aquosos de manipueira e erva-de-rato, observou-

se mortalidade de no mínimo 10% da populaqão de pulgão preto do ensaio em todas as
concentrações. Td fenômeno demonstra a ação imediata Cto produto, fato que pode ser
considerado como um diferencial positivo, pois um dos problemas enfrentados nos ensaio de
campo é o risco de aplicação de um determimdo produto e no dia seguinte ser lavado pelas
chuvas. Os extratos aquosos de manipueira e de erva-de-rato, mesmo em baixas concentra5;ões

(10 mghl), provocaram taxa de mortalidade acima de 50% sobre a população de pulgão preto
(menor índice de mortalidade observada). Contudo foi na concentração & 40 rnglml, para ambos
os produtos, que provocou taxa mortalidade a c h a de 80 %. Essa taxa de mortalidade pode ser

considerada alta para os padrões desse tipo de produto. Tal resultado agrega maior valor
econômico e ecológico a esses produtos, que podem ser encontrados na maiaria das propriedades
rurais.

Os resultaclos de mortalidade do pulgão preto (T. citricida), utilizando o extrato da
manipueira, confirmam o que foi citado por Ponte et a2 ( 1 988). Estes autores utilizaram extrato da
s
aos
manipueira contra o pulgão preto (T.cifricih) em acerola, mostrando r e s u l ~ o semelhantes
obtidos no pEsente ensaio. Verificaram também, que apenas uma pulverização de manipueira foi
suficiente para o controle de cochonilhas de carapaça.
Com referência ao extrato de erva-de-rato, Silva (2004) descreve que P. marcgruvii é
tóxica para insetos pragas, principalmente quando se trata de cigarrinha das frutíferas (Aetdion

v.).
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no htendo de 120 horas

Todas as concentrações com aplica@o por pulverização via contato de extrato de erva-derato, alcançaram grau de significância quanto a mortalidade sendo superiores à testemunha pelo
teste Dunnett (j~<0,05)(Tabela 8).
Entretanto, verificou-se que as concentrações superiores a 30 mgiml do extrato de ervade-rato proporcionaram mortalidade acima de 90% de pulgão preto dos citros. Esta concentração
foi abaixo com extrato aquoso de manipueira, que apresentou resultado semelhante (mortalidade
acima de 80%) na concentraçao de 40%. Isto pode indicar que o extrato de erva-de-rato, em
menores concentragões pode ser mais eficiente do que de extrato de manipueira. Neste contexto,
foi observado que mesmo nas menores concenkagões (10 mg/rnl), verificou-se a mortalidade de
58% da população de pulgão preto de citros. Por outro lado, o extrato de manipuiera, na

concentração de 10 mgfml, provocou mortalidade de 54%.
Entretanto, essa tendência de maior percentagem de mortalidade com extrato de erva-derato, deve merecer maior atenção nos próximos estudos com extratos desta planta.
Pelas Tabelas 7 e 8, verificou-se que a concentração de 50 mgSmí de extrato aquoso, tanto
de manipueira como de erva-de-rato, procovaram taxa de mortalidade de 100% de pulgão preto,
após 120 horas de observação. Estes dados demonstram a capacidade de controlar este tipo de
praga (pulgão preto dos citros) baseado em extrato de plantas, que pode ser encontrado com
grande facilidade na propriedade e de menor custo para o produtor.
Ponte (1 992) verificou que as doses de 1:1, 1:2, 1:3 de extrato de manipueira diluído em
hgua foram suficientes para controlar insetos pragas de citros. Por outro lado, Siiva (2004)
descreve que pulverização na concentração de 50 mg/rnl de erva-de-rato, provocou mortalidade
de 20% das cigamnhas das frutiferas (Aetalion sp.), no intervalo de 24 horas.
Nos ensaios para o controle de pragas na agricultura a taxa média de mortalidade para a
testemunha não pode ser superior a 10%, pois resultados acima destes valores podem revelar
inconsistências na conclusão do experimento com os produtos que estão sendo testados, e
invalidar o trabalho cientifico. Neste trabalho, observaram-se a taxa de mortalidade no limite de
10% da popula&o de pulgão preto no tratamento testemunha, nos ensaios com os dois extratos.
Essas mortes podem ser atribufdas provavelmente, a fatores abi6ticos (estresse) e/ou bióticos
(fisiológicos ou genéticos). Entretanto, foram considerados dentro da probabilidade de erro para
este tipo de bioensaio.

Os resultados de mortalidade das testemunhas assemelham-se aos encontrados por Fazolin
et al. (2005), que obtiveram menos de 10% de mortalidade de insetos utilizados no tratamento

controle. Estes autores utilizaram neste estudo Cerotorna tingornarianus (Coleoptem:
Chrysomelidae) e extrato de Piper adunnmi. Em um bioensaio instalado nas mesmas condições
do presente ensaio, mas em locafizações difêrentes.

5.1.1 ConcentraçHo letal mediana (CLso) no processo de exposição por putverização de

contato
As anáiises estatísticas mostraram que a concentraqão letal mediana (CSo) com extrato
aquoso de manipueira foi de 1125 mglml (Figura. 17). Esta conceniração não diferiu da CLso de

extrato da erva-de-rato, cujo vdor foi de 10,61 mg/d (Figura 18). Estes resultados reforçam as
evidências de que mesmo as menores concentrações utilizadas (10 mg/ml) no processo de
pulveriza@o com manipueira e ervade-rato foram capazes de controlar pelo menos 50% da
popul@o de pulgão preto de citros.

Concentração (mg/rnl)

Figura 17 - Curva de determinqão da concentração letal mediana (Cbo) para extrato de
mmipueira (Monihot esnrlenta), m pulgão preto (Toxopera citricida) por meio da análise de
Probit.
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Figura 18 - Curva de determinação da concentração letal mediana

para extrato de

erva-de-rato (Palicourea marcgraviij, em pulgão preto (Toxoptera citricida) por meio da análise
de Probit.

A mortalidade de 50% de insetos-pragas, com extratos de planta, em baixas concentrações
é um fato importante na rotína da agric1lltw-a familiar e contribui para validar os princípios da

agroecologia

O extrato de manipueira é um produto encontrado cornumente em propriedades da
agricultura familiar. Por outro lado, os insetos pragas são um dos problemas edrentaclos pelos
agricultores Edmiliares que cultivam entre outros produtos: laranja, graviola, acerola e cupuwu,
que são culturas normalmente atacadas por pulgões e outras pragas. Neste contexto, esses
produtores poderiam utilizar o extrato de manipueira para controlar esses insetos pragas em suas
plantações. I\irormalmente a manipueira 6 descartada e muitas vezes causa acidentes aos pequenos
animais e poluem os cónegos d'dgua. Entretanto, é necessário investir em mais pesquisas para
saber o efeito residual (tempo de carência), toxidade, entre outros efeitos da manipueira sobre os
vegetais e na fisiologia dos diferentes pulgões que atacam os cultivos econômicos.

5.1.2 Tempo Ietal mediano (TL9) no processo de pulverização via contato

O tempo Ietal mediano (TL50)observado para os extratos da rnanipueira e da erva-de-rato
foi de 39,287 horas e 43,495 horas, respectivamente (Tabela 9). Isto quer dizer que em menos de

dois dias as concentrações de extrato aquoso destas plantas foram capazes de provocar a
mortalidade da metade da população de pulgão preto, nas condições do presente ensaio. Estes
resultados corraboram para demonstrar a eficiência destes produtos naturais no controle cétere de
pulgões em citros. A aplicação de inseticidas 6 una despesa que onera o custo de produqão das

culturas agrícolas. Por causa disso, os produtores preferem os produtos sistêmicos, ou os produtos
que agem rápido no controle da população de insetos pragas. Um dos motivos de reaplicaçao dos
inseticidas são as chuvas que podem ocorrer logo apds o trabalho de pulverizaçslo. Entretanto, se
o produto tiver ação rápida não é necessária a sua reapIicqiio.
Tabela 9

-

Valores da mortalidade de Taxopfera cifricida nos extratos aquosos de

manipueira e erva-de-raio.

Tempo Letal Mediano (TLsQ)

Extrato

T h em horas Intervalo de colpfiançl (%Yo)

Manipueira (M esculenfa)

39.28

(32.97

-

44.59)

Erva-de-rato (P. marcgravii)

43.49

(35.97

-

49.70)

Siha (2004) descreve que a concentração de 30 mglml de erva-de-rato, aplicado via
contato, apresentou tempo letal mediano em 48 horas, na mortalidade de cigamnhas das
pastagens (Aetalion sp.). Observou tarnbkn que o extrato de manipueira apresentou uma

tendência de agir na mortalidade do pulgfio preto de citros em menos tempo do que o extrato de
erva-de-rato, porém estes valores não apresentaram dikrenças signi6cativas.
a

5.2 Efeito do extrato de manipueira de mandioca (M. esculenta) e erva-de-rato (F.
mrcgravii) aplicado sobre as folhas dos citros - agllica#io via tpanslminatr

Os insetos (pulgão preto dos citros) transferidos para as plantas submetidas à aplicação
via translaminar do extrato de manipueira, sofreram uma taxa de mortalidade media de 78,6 %
em uma popuiação de 250 indivíduos, após 120 horas de observaqão. Dos 250 insetos

transferidos para as câmaras com as plantas submetidos ao extrato de erva-de-rato, morreram 205
pulgões, representando taxa de 82 % de mortalidade. Entretanto, no grupo testemunha, apenas
três iasetos morreram, após 120 horas, representando 6 %, da população (Tabela 10). Estes
resultados aproximam-se dos valores encontrados por Corrêa (2006), que observou mortalidades
similares (10%), com extratos aquosos e etanólico de tirnbó (Lonchocarpus~oribundus),contra o
pulgão preto dos citros. Estes resultados assemeb-se aos observados por Yarnamoto et al.,
(2000), contra o pulgâo preto dos citros, com mortalidade de apmximadamente 3% usando
inseticidas sistêmicos.

De acordo com o teste Dunnett (p<O,OS) observou-se diferença significativa na
mortalidade do pulgão preto em todas as concentrações testadas de extrato aquoso de manipueira.
No entanto, foram as concentrações de 30,40 e 50 mglml que garantiram as taxas de mortalidade
acima de 80%.
Verificou-se que a concentração de 50% de extrato aquoso de manipueira ocorreu a
mortalidade de 100% dos insetos (Tabela 11).

ManiprieHamp6

AIBI (IOmghnl)
A1B2 (20m&d)
A1B3 (30mg/ml)
A1B4 (40 mghnl)
AlB5 (50 mghnl)
ENa&emp6

A2Bf(lOmghnl)
MB-2(24'

wiba

A2B3 (30mg/mi)
-(4omiw)

A2B5 (50 W m l )

Na concentração de 10 mg/mi, do extrato de manipueira ocorreu a mortalidade de quase
50% dos insetos, a mesma concentração no extrato de erva-de-rato a mortalidade foi 60%.

Aplicações no campo podem ser realizadas para a comprovação dos dados obtidos. Vale
ressaltar que pesquisas devem ser realizadas para o efeito residual e o tempo de carência dos
produtos no meio ambiente.
5.2.1 ConcentraçBo letal mediana

na processo etansltaminar

A aplicaqão do extrato de manipueira pelo processo translaminar, nas folhas do citros
indicou a concenbqão Ietd mediana (CL50)em 1 1,852 mg/ml. Este valor não diferh da CLsopor
pulverização via tmwlaminar do extrato da emaiderato que foi de 9,155 mdml (Figuras 19 e

20).
Os resultados obtidos no presente trabalho assemelham-se aos de Leonel & Cereda
(1995), que descrevem que a aplicaqão de extrato de rnanipueira, na concentração de 70 mgtml, é
eficiente para o controle de microorg~smos,em condições de laboratório.
A aplicação dos extratos aquosos de manipueira e erva-de-rato destacam-se pelo fato de

serem produtos facilmente econtrados na propriedade mal. Neste sentido outros produtos
naturais disponíveis nas propriedades agrícolas, são os óleos vegetais, como o estudado por
Estrela et al. (2006) que verificaram a concentração letal (CLro) de 0,51 e 2,87 ml cm4 para Óleo
de pimenta longa (Piper aduncum), no controle Sitophilus zeamais. Entretanto, estes autores
alertaram que estes valores irão depender da concentração e do mktodo de exposição a que o
inseto foi submetido. No presente trabalho, alem das concentrações medianas serem baixas, as
respostas foram positivas para os dois tipos de aplicação, via direta de contato e via indireta

translaminar.

Figura 19 - Curva de determinação da concentração letd mediana ( C ~ Oppara
) extrato de

manipueira de mandioca (Mmihot esculenta) em pulgão preto (Tmptera citricida) por meio da
análise de Probit.
Não obstante a disponibilidade destes produtos naturais na pr6pria propriedade, uma das
vantagens do uso de extratos de manipueira e erva-de-rato, pode residir na facilidade de obtenção
do extrato aquoso, por meio da maceração destes produtos, quando comparado com a extração de
óleo, como, por exemplo, da pimenta longa (Piper aduncum).

Concentração (mglml)

Figura 20 - Curva de determinacão da concentração letal mediana (CL50)para extrato de
erva-de-rato (Palicourea marcgravii) em pulgão preto (Toxoptera citricidu) por meio da análise

de Probit.
A concentração letal mediana no bioensaio translaminar apresentou tendência semelhante

a da pulverização via contato direto para o extrato das duas plantas testadas. Os extratos de
manipueira aplicados via contato e translaminar, apresentaram CLso de 1235 mglml e 11,85

mg/ml, respectivamente. Enquanto que, no extrato de erva-de-rato a

na pulverkação via

contato foi de 10,62 mg/ml e a CLSovia translaminar foi de 9,15 mg/ml. Os menores valores
obtidos com os extratos de erva-de-rato, as concentrações I&s medianas, podem indicar que
erva-de-rato seja mais eficiente do que manipueb. Fato que deve ser melhor investigado nos
próximos trabalhos com extratos destas plantas no controle de pulgões ou demais isetos pragas.
Todasás concentrat$5es analisadas, variando de 10 a 50 mgíml causaram mortalidade
acima de 50%, na população de pulgão preto (I: cih-icida) nas condições do presente bioensaio.
Entretanto, foram as concentrações de 50 mg/rnl de extrato aquoso de manipueira e erva-de rato
que causaram a mortalidade de todos os insetos (100%) era ambos os ensaios, nos dois processos
de aplicação, via contato direto e via translaminar, após 120 horas de exposição ao produto.
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produtores. Por isso, pode ser considerada como um produto viável para a agricultura familiar, no
controle de insetos pragas nos cultivos da agricultura tropical Amazlonica.
5.3 Alerta

Deve-se tomar cuidado no manuseio destes vegetais tóxicos, recmendamos o uso dos
equipamentos de proteção individiial

- EPI,

pois em &tas concentrações k d d , ambos os

produtos causam intoxicação e podem ser letais a mamíferos.

Os extratos de manipueira (Mmikot escutenta) e erva-de-rato (Palicourea mmcgrtrvil')
aplicados por meio de pulverizações via contato direto e trmslarninar foram eficientes no
controle de pulgão preto dos citros (Toxoptera citricida), em condições de laboratório;

e TL5*mostraram uma tendência de maior ação dos extratos de manipueira (M.
esculenta) e erva-de-rato (P. marcgravii), quando aplicados via translaminar;
As

A eficiência no controle de T. citricida, com extratos de manipueira de mandioca (M.

esculenta) e erva-de-rato (P. marcgravii), verificada nas condigões de laboratório, necessita ser
testada em ensaio de campo, assim como, investigar o efeito residual e o tempo de carência
destes extratos vegetais e impactos sobre os inimigos natwak;
A utilização de ambos os vegetais, extratos de mânipueira de mandioca (Manihot

esculenta) e erva-de-rato (Palicourea marcgravii) pode ser uma alternativa de inseticida, para o
controle do pulgão preto dos citros (Toxoptera citricida);
Erva-de-rato se mostrou mais eficiente, em condifies de laborat6rio no controle do
pulgão preto dos citros.

:li

Ahn, Y. J.; Lee, S. B.; Lee, H. S.; Kim, G. H. 1998. úzsecticidal and acaricidal activity of

carvacrol and beta-thujaplicine derived f m Thujopsls dofabrata var. hondai sawdust.
Journd ofChemicaI Ecology, v.24,81-90 p.
Andrade, E.N. 1930. Campanha Citrkola. Brasil RothschiId, São Paulo, 191p.

Altieri, M. A; Silva, E. N; Nicholls, C. I. 2003. O papel da diversidade no controle de pragas.
São Paulo. Kolos, 226 p.

Andrade, C. F. S. 1990. Avaliaqão da sensibilidade de adultos de Cztlex quinquefasciatus Say a
inseticidas quimicas de contato. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 24 n. 4,259-64 p.

Andrei, E. 1999. Compêndio de defensivos agricolas. 6 ed. São Paulo. 672 p.
Anjos, N; Santana, D. L. Q. 1994. Alterações deletérias no comportamento de Afta laevigafa (F.
Smith) e Atta sexdens rzrbropilosa Forel (Hymenoptem: Fomicidae), causadas por folhas de

Eucaliptus spp. Sociedade Entornológica do Brasil. Anais. Londrina v. 23, n.l,25-30 p.

Azevedo, L.A. 1999. O Manejo Integrado de doengas e pragas do ponto de vista da indústria e
deferrsivos. In: Manejo Integrado de Pragas e Ilaenças, UFV,Viçosa, 147 p.
Baldassari, R.B; Tannuri, A.G. 2003. Decíínio dos citros: Algo a ver com o sistema de produção
de mudas cítricas. Comunicação cierrtzjka. 357-340 p.

Beernan, ~ . ~ . * 1 9 8 2Recent
.
advances in mode of action of insecticides. Annunl Review of
Entomology, v. 27,253-281 p.

Boff, M. I. C; Almeida, A. A. 1995. Efeito residual de extratos aquosos de Piper nigrum (L.)
sobre larvas neonatas de Sitotroga wealellla (Otiv.). Sociedade E~mologrgrca
do Brasil.
Anais. Londrina Pr, v. 24 n 1,5 p.

Bown citm aphid. 2005. Disponível em: www.creai~~es.ifas.ufl.edu.Acesso em 6 de jan. de
2005.

Cabello, C; Cereda, M.P. 1989. Produção de 6cido cítrico por fermentação fiingica a partir de
resíduos de mandioca: avaliando potencialidades. h: Encontro regional da sociedade

brasileira de química, Araraquara, 3 p.

Cabello, C. 1991. Avalia@o do substrato manipueira na biossíntese de ácido cítrico monitorado
por computador. Botucatu. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Agronômicas de

Botucatu - UNESP, 88 p.
Campanhola, C; Luiz, A. J.B; Luchiari Junior, 8. 1997. O probiema ambienta1 no Brasil:
agricultura. Campinas: Unicamp, 265-28 1 p.

Carnpanhoia, C; Rodrigues, GS; Bettiol W. 1998. Racionalizacián del uso de pesticidas en el
Cono Sur. Montevideo: PROCISUR, 43-49 p.

Carnpanhola, C; Rodrigues, G.S; Soares, P.R; Ghini, R; Bettiol, W. 2003. Métodos alternativos
de controle$tossanitário. Embrapa Meio Ambiente, JagUanúna, SP. 279 p.

Castiglioni, E.; Vendramim, J. D. 2003. Evduación de e m t o s de meliáceas para control de
Hetwotermes tenui.. Manejo Integrado de Plagas y Agroecología. Costa Rica n. 68.34-40 p.
ar

Cereda, M.P. 1990. Eesidttos da industrialização da mandioca. Botucatu: Departamento de
tecnologia dc produtos agropecuários, Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP, 42 p.

Chahad, S; Bof& M. I. C. 1994. Efeito de extratos de pimenta preta sobre larvas de Culex (cdex)
quinquefaciatus Say (Diptera: Culicidae). Sociedade Entornológica do Brasil. Anais, v. 23 n.

1, 13-18 p.
Chaim, A; Valarini, P-J; Oliveira, DA, MorsoIeto, R-V; Pio, LC. 1999. Avaliação de perdas de
pulverização em culturas defeijão e tomate. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambienie, 29 p.

Châpman, R.F. 1998. The imects: sh-ucture and JUnction. Carnbridge University Press,
Cambridge, 770 p.
Corradeio, E. 1998. As plantas venenos: uma alternativa aos agrotbxiws. São Paulo. v. 121. 22-

26 p.

Corrêa, R S. 2006. Toxieida.de de Lonchocurpusfíoribunãus Benth. (Timbó) sobre Toxoptera
citricidus Kirkald (F'dgão

preto dos citros) (rIomoptera: Aphididae) Em condiç6es

experimentais. Dissertação de Mestrado, em Agricultura no Trópico Úmido, INPAI Manaus,

Costa, J. P. C.; Alves, S. M.; Belo, M. 1993. Teores de rotenona e cIones de timbó (Derris sp.,
Fabaceae) de diferentes regiões da Amazônia e os seus efeitos na emergência de irnagos de

Musca doméstica L. Acfa Amazônica. v. 23. n. 3.563-567 p.

Couturier, G. 1994. Los insetos pragas de1 camu-cama (Myrciaria dubia H. E. K.) e de1 araza
(Eugenia stiptata Mc Vaugh) identificación y contrcil. IP2forme técnico. 26 p.

Crocomo, W. 1990.
Manejo integrado de pragas. São Pado:[s.n]. 540 p.
d
Cruz, G. L. 1979. Dicionário dasplantas úteis do Brasil. Rio de Janeiro. 587 p.

Cunha, A. 1945. O extrato acetônico de timb6 na destruição dos carrapatos, piolhos e cura de

Cume, J.N. 191'7. The citric acid fermentation J: Biol. Chem, london, v.3 1,15-25 p.
Dobereiner, J.; Tokamia, C. H, 1959. Lntoxica@o de bovinos pela "erva de rato" (Palicourea

marcgravii St. Hil.) no Vale do Itapicuru, Maranbão. Arquivos do Instituto de Biologia
Animal. Rio de Janeiro, v-2,83-91 p.
Eckschmidt, M; BrizoIa, M; Tarmgá, D.P; Palmo-neto, J. 1989. 1s monofluoracetic acid the
active neurotoxic principie in Palicourea marcgrmii St. HilI. feaves? Brazilian Journal of

Medica1 an Biological Research, v. 22, a 8,975-978 p.
Ellenhorn, M. J; Barceloux, D. G. 1988. Medical toxicology: diagnosis and treatment of human

poisoning. Elsevire, New York, 8 p.

E M B W A . 1985. Fruticultura. Centro Nacional de Mandioca e fruticultura

- informativo

técnico. 16 p.

EMBRAPA. 2003. Dia de campo sobre a laranja. Disponível em : www. Embrapa. Br.

8080/aplichn.nsflO/8a7fedb76b2fP76b03256983O054ebb7?.
Acesso em : 05 de Dez. 2005.
Estrela, J.L.V; Fazolin, M; Catani, V; Alecio, M. R, Lima, M. S. 2006. Toxicidade de Óleos
essenciais de Piper adzrncurn e P i p hispidinewum em Sitophilus zeamais. Pesq. Agropec,
Bras., Brasília, v.41, n.2,217-222 p.

FAO. 1999. Guidelinesfor the management ofsmall quantities of unwanted and obsolete
pesticides. Rome: FAO (Pesticide Disposal Series, 7),25 p.
&

Fazolin, M; Estre1a, J. L. V; Catani, V; Lima, M; Alecio, M. R.2005. Toxicidade do Óleo de

Piper aduncum L. a Adultos de Cerotoma tingomariarms Bechyné (Coleoptera:
Chrysornelidae) Neotropical Entomology, v. 34, n. 3,485-489 p.

F e m d e s , A. 1987. Noções de toxicologia de phntas tóxicas. 2d.,Fortaleza, 35 p.
Femandes, W. D; Ferraz, 3. M. G; Ferrachi, V. L; Santos, A. B. 1993. Avdiação do efeito
deterrente de aiguns extratos vegetais sobre Anthonomus grandis Bohemân, 1843
(Coleoptera: Curculionidae) em condições de laboratório. In: Congresso Brasileiro de
Entomologia, 14, resumos, Piracicaba, Sociedade entomolõgica do Brasil. 573 p.
Fernandes, J. B.; Vieira, P. C.; Silva, M. F. G.; Degroote, S. C. T. 1997. A. A utiIização de
produtos naturais oriundo da marnona no controle de formigas cortadeiras. Internatianalpests
ant symposium & mirmecologia tropical. LUíéus, Bahia. Anais UESC. 1 27 p.
Finney, D. J. 1971. Probit anai'ysys. 3th ed. London: Cambridge Univmity Press. 30 p.
Flint, M.L; Van Den Bosch. 1977. A source book on integratedpest management California,
I.C.LB.C., 391 p.

Flint, M.L & Van Den Bosh, R. 1982 . Introduction to integrated pest mamgement. New York,
Plenum Press. 85 p.
Franco, A.A. 2004. Residuos de deltarnetrha, aplicada em diferentes forrnulaqões, em
compartimentos da cultura de pepino, (Cumrnis sah'yz~sL.) tutorado e ação do inseticida no
controle da broca-das curcubitáceas Diaphania nitidalis (Cramer, 1782) Gpidóptera:
Crambidae). Tese de Doutorado, em Entomologia. São Paulo, ESALQI Piracicaba. 150 p.

FUNDECITRUS. 2005. Principais doenças e pragas. Disponível em : www.fundecitros,corabr.
Acesso em: 05 de dez. de 2005.
a

Gallo, D.; Neto, S. S.; Carvalho, R. P.; Batista, G. C.; Filho, E. B.; Zucchi, R H.; Alves, S. B.;
venctramim, J. D. 1988. Manual de EptfomofogiaAgrícola. São Paulo: Ed. Agronômico Ceres.
649 p.

Góes, E; Ponte, J.J, 2002. Manipueira em pó: estudo pioneiro sobre sua ação como füngicida e
fertilizante. Rev. de Agricultura, Piracicaba, v. 77, n. 1, 15-22 p.

I

Goldberg, N.D; Passoneau, J.V; Lowry, O.H. 1966. Effects of changes in brain metabolism on
the levels of citric acid cycle intemdiates. Jmrnal ofBioEogicaI Chemisb-y, v. 241, 3997-

I

4004 p.

Gomes, R. P. 1979. Fnrticulhrra Brasileira- 5" ed. São Paulo: Editora Nobel. 441p.
B

Gónriak, S.L; Spinosa, H; Palermo-neto, J; Ferro, V.0; Oliveira. F. 1986. Chrornatogaphic

k3i~
f

isolation of Caffeine from Palicourea Marcgravii. Yeterina~and Humapz Toxicology, v.228,
542-543 p.

Gorniak, S.L; Palermo-neto, J; Spinosa, H. 1990.Effects of PaIicourea mrcgravEEi leaf exkact on
some doparnine-related beha~orsof rats. SownaZ of EthnopharmcoIagy. v. 28,329-335 p.
6

'1I

Grainge, M;Ahmed, S . 1988. Hanribook ofplanfs with pest control properties. Jolm Wiley e
Sons, Inc, 470 p.
Gravena, S. 2005. Manualprático manejo ecológico de pragas dos citros. Jaboticabal, 372p.
Graziano, J.S. 1999. O novo rural brasileiro. Campinas: Unicamp, 153 p.

Guerra, M.S. 1985. ReceitzMrio caseiro: alternativas para o controle Be pragas e doenças de
plantas cultivadas e de ssuspí.odutos. Brasília, Enlbrater. 120 p.
Guirnarães,*G.L. 1999. Toxicologia, meio ambiente e legislação. h: C m o de proteção de
plantas. Módulo 82. ABEAS. Associação brasileira de educação agrícola superior. Brasilia,

Hall, R.J; Cain, R.B. 1972. Organic Fluorine in Tropical Soils. N m Phytoiogy, v. 71,839-853 p.

. (..'

i

Hoehne, F. C. 1932. Plaatas tóxicas e suspeitas da fiara brasileira. PaZicourea mwcgravii St. Hi1.
(Psychotria muregravii Sprezg.). Herva de rato verdadeirã. Rev. Ind Animal, S . Paulo, v.2,

n.8,873-881 p.

Hu, M.; Klocke, J- A; C h i ~
S. F.; WO,
1. 1993. Kesponse of 5 hsect species to a botanical
insecticide, rhodojaponin-iii.JournaI ofEco~~ornic
Enfoníoloay, v. 86, 706-71 1 p.

IDAM, 2004. Relatório de atividade -.Zona Franca Verde. Manaus, 70 p.
Ikediobi, C.D; Onyike, G. 1982 The use of Ihamarase in Gari production. Process Biochem.,
Herts, v. 17,2-5 p.

Janprasert, J.; Satasoak, C.; Sukumalanand, P.; Cbampagne, i?.E.; Kay, 1. R; Collis, P. J. 1987.
The Problem of resistance to insecticides in tropical insect pests. Insect Science and its

Applications, v-8,715-721 p.

I

f

Karow, E.0; Waksman, S.A. 1947. Production of citric acid in submrged culture. Ind. Eng.
Chem., Washington, v39,52 1-5 p.
Khambay, B. P. S.; Batiy, D.;

$

+1

1
4!

M.; DenhoIm, I.; Mead-Briggs, M.; Vinati, S ; Niemeyer,

H.M. Simmonds, M. S. J. 1999. Isolation, characterization, and biological activity of
naphthoquinones fiom Calceolaria andina L. Journal of Agricultura1 And Food Chernistry,
~.47,770-774p.

Klocke, J. A; Hu, M; Chiu, S . F.; Kubo, L 1991. Grayérnoid diterpene insect antifeedants and

i

Kocke, J. 1987. k Natural plaat c o m p o d useful in insect control, h: WALLER, G. R.

Allelochemicals: Role in agriculture and fomtry. Washington, (American Chemical Society
Symposiom Series, 3301,396-4 15 p.
Koller, O. C. 1994. Citricultura: laranja, limão e tangerina. Porb Alegre: Editora Rigel. 446 p.

Koul, 0; Isman, M. B; Ketkar, C. M. 1990. Proporties and uses o f neem, Azadirachta indica.
Canadian Jozirnul of Botany, Ottawa, v. 68, n -1, 1-1 1 p.

Kubicek, C.P; Rohr, M. 1986. Citric acid fmentatioa CRC. Rev. Bi~technol.,Boca Raton, v. 3,
33 1-73 p.

Lagunes, T A Rodriguez, H.C. 1992. E-os

acuosos y polvos vegetales con propiedades

insecticidas. Chapingo, colégio de pstgraduados, centro de entomologia y acarologia, 203
P
Leonel, M ; H-

C ; Cereda, M.P. 1991. Cultivo de AspergiIIus aiger em água residual de

mandioca (msuiipueirâ). In: Congresso brasileiro de microbiología, Santos,215 p.
Leonel M. 1993. A manip~leiracomo meia de cuitivo e de fmentagão na produção de ácido
cítrico por Aspergillus niger. Piracicaba: USP. 55 p.
Leonel M, Cereda, M. P. 1995. Manipuejra como substrato na biossintese de acido cítrico por
Aspergillus niger. Sci.Agric., Piracicaba, v.52, n. 2,299-304 p.

Lepíige, H. S; GiaMotti, O; Orlando, A. 1946. ProteNo das culturas contra gafanhotos por meio
de extraas de Melia azedarach. Biológico, v. 12,265-271 p.
Litchfleld, J.T; Wdcoxm, F. 1949. A simpiified methad of evduating dose-effect experhentsJoumal of Pharmacology and Experimental Therapeutícs, v. 96,99-112 p.

Magalhaes, C. P. 1993. Estudos sobre as bases bioquimicas da toxicidade da manipeira a
insetos, nematóídes e fungos. (Tese de Mestrado), Centro de Ciências, Universidade Federal
do Ceará. 100 p.
Maranhão, 2,C , 1954. Plantas mseticidas. Reviste da agricultura, v. 29, n. 3-4, 113-121 p.
Maranhão, J.G. 1986. Receitas caseiras de inseticidas e recomendações de dosagempara

produtos comerciais. Quixeramobim, Ematerce. 50 p.
Mariconi, F.A.M. 1976. Inseticidas e seu emprego no combate àpragas. Ed. Nabel, São Paulo,
446 p.

Mariconi, F. A. M. 198I. Inseticidas e seu emprego no combate às pragas: com uma introdução

sobre o estudo dos insetos. São Paulo: Nobel. 5' ed. v. I , 128- 130 p.

Martins, J. E. C. 2000. Plantas medicinais de uso na Amazônia. 2" ed. São Paulo: Grafimagem.
90 p.

Martinez, S. S. 2002. O nim-Azadirachta indica: natureza, usos miíItipIos, produção. Londrina,
Instituto Agronômico do Paraná, 142 p.

Marr, K. L., Tang, C. S. 1992. VoIatiIe insecticidal compounds and chemical variability of
Hawaiian zanthoxylum (rutaceae) species. Biochemical Systematics and Ecology, v.20, 209217 p.
Matioli, J. C. 1985. Moscas das fitas- situação e perspectivas de controle no Brasil.
Agroquftnica, defesa vegetal e animal. São Paulo. n. 17, 19-26 p.
Matos, J. M. D. 1970. As plantas que curam também podem matar. Fortaleza: Edições UFC. 192

P.

Melo, M. B.; Silva, L. M. S. 1998. Controle biológico da Orthesia: Informativo técnico. Aracaju:

I

Michaud, J. P. A. 1998. review of the IIterahire on Toxoptera citricida (Kirkald) (Homóptera:
aphididae). Fla. Entomol. 37-61 p.
Mordue (Luntz), A. J; Blackweli, A. 1993. Azadirachtin: an update. Journal of insectp?zysiology,
Oxford, v. 39, n 11,903-924 p.
Nakano, O; Cortez, J. 1997. Ensaio de controle às pragas do milho armazenado, com óleo de
eucalipto (Eucaliptus cilriodora Hooker) e sua eficiência comparada ao malathion. Revista da
Agricultura, Piracicaba, v. 42, n. 3,95-98 p.
Nakano, O; Silveira Neto, S. 1975. Entomologia Econdmíca. Piracicaba, SP, ESALQIUSP, 387

PNakano, O.; Alves, L. k 1991. Pragas dos citros. Curso Intensivo de Citricdtura. Slio Paulo:
CeresESALQ. 157- 175 p.

Nakano, O.; Silveira Neto, S.; Zucchi, A. R. 1984. Entomologia econômica. São Paulo: CERES.
314 p.

Negri, J. D.; Silva, J. M.; Alvarenga, L. R; Porto, O. M.; Coelho, Y. S. 1996. Tangerina para
exportaqões: aspectos técnicos de produgão. São Paulo: EMBRAPAI FRUFEX. Série

publicações técnicas. 42 p.
Oberlies, N. H., Rogers, L. L., Martin, J. M., MclaughIin, J. L. 1998. Cytotoxic and insecticidal

r

:I

OIRSA- República de China. 2003. Áfidos associados aJ cultivo de citncos en e1 Salvador.
Proyecto regional de fortalecimento de Ia vigilancia fitossanitaria en cultivos de exportación
no tradicional. Disponível em: http://www. oirsa. govl publicaciones .Acesso em 24 de Dez.

de 2004.
Oliveira, M.M. 1963. Chromatographic isolation of monofluoroacetic acid fiom Palicoura
marcgravii St. 331. Experientia, v. 19,586-587 p.

Oliveira, J. V; Silva, G. J. R, Coutinho, R. L. 8.C; Santos, A. S. 2000. M u h c i a de pós vegetais

na viabilidade de ovos e emergência de Zabrotes subfasciatus (Boh.) (Coleoptem: Bruchidae)
em feijão, Phaseolus vulgaris, armazenado. In: I Congresso Brasileiro de Defensivos
Agricolas Naturais. Resumo, 1. ACECZ. Fortaleza, 41 p.

Oliveira, R B; Godoy, S. A. P; Costa, F. B. 2003. Plantas tóxicas: conhecimento eprevenção de
acidentes. Ribeirão Preto, 64 p.

Oliveira, C . M. C; Barbosa, J. D;M k d o , R. S. C;Brito, M. F; Peixoto, P. V; Tokarnia, C. H.
2004. Estudo comparativo da toxidez de Palicourea jumrana (Rubiaceae) para búfalos e
bovinos. Pesq. Vet. Bras. v. 24 n. 1,27-30 p.

Omoto, C; Guedes, R.N.C.

1999. Ilesistência de pragas a pesticidas: princkios e práticas.

IRAC-BR, 26 p.

Pacheco, G; Carneiro, V. 1932. Estudos experimentais sobre plantas tóxicas. Intoxicação dos
animais pela "erva dc rato da nlata'. Revista da Sociedade Paulista

de Méáicina

Veterinária., Rio de Janeiro,v.2, n. 2-3.23-46 p.
#

Pailadino, P. 1996. Entornology, ecology and qriculture. The making of scientific careas in
North America. Amsterdam, Harwood Academic Publishers. 1 15 p.

Pimentel, D.; AcqiraIL, H.; Bilton, M. 1992. Environmental and social costs of pesticide use.
Biocience. v. 4, n. 10,750-760 p.

Pimentel, D; Acquay, H; Biltonen, M, Rice, P; Silva, M; Nelson, J; Lipner, V; Giordano, S;
Horowitz; D'Amore, M. 1993. Assessment of environrnental and economic impacts of
pesticide use. In: Pimentel, D; Legrnan, H. The pesticide question: environment, economics
and ethics. New York: Chapman & HaI1,47-84 p.

Pimentel, D. 1998. Judicious use o f pesticides ecanomic and environmental benefits. In:
Rodrigues, G.S. Racionalizacibn de1 uso de pesticidas en e1 Cono Sur. Montevideo:
PROCISUR, 81 -84 p.

Penteado, S . R. 2000. Defensivo alternativos e naíurais. São Paulo: Grafhagem. 2" ed. 90 p.
Penteado, S.R. 2001. Defensivos alternativos e naturais: para uma agricultura saudável.
Campinas: 3' ed. 96 p.
Peters, , R - A .

1957.

The

synthesis

of

fluorocitric

acid

and

its

inhibition

in acetate. Advances in enzymology and related subjects of biochemistry, v. 18, 1 13-159 p.

Ponte, J. J; Toms, I; Franco, A. 1979. Investigação sobre uma possível a ~ ã onematicida da
manipueira. Fitopatol. Brasileira, Brasília, v. 4, n. 3,431 -435 p.
Ponte, J. J; Franco, k 1983. ímpficações da manipueira - um nematicida não c a n v ~ i o d
sobre a população rizobiana do solo. Pzrblic. Soc. Bras. Nematologia, Piracicaba, v. 7, 125128 p.
*

Ponte, J. J; Franco, A, Santos, J. H. R 1988, Teste preliminar sobre a utilização da manipueira
como inseticida Rev. Bras. Mand. Cruz das Almas, v. 7 n. 1,89-90 p.

Ponte, J. 3. 1992. Hist6nço das pesquisas sobre a utiliza@ da manipueira (extrato liquido das
raizes de mandioca) conlo defensivos agrícola Fitopatol. Venez., Maracay (Venezuela), a

5,

1

I
I

V. 2,2-5 p.
I

Ponte, J. J; Aragão, M. L; Silveira-Filho, J; Andrade, N.C. 1998. Fertilização foIiar de sorgo com
L

manipueira (extrato líquido das m'zes da mandioca). Rev. de agricuItura, Piracicaba, v. 73, n.
1,101-109 p.
Ponte, J. J. 1999. Curtilha da manipueira - flrso do composto como irnumo agricolu. Fortaleza,
Ce, 30 p.

Ponte, J. J. 2000a. Utilizqão da manipueira como fertilizantes e defensívos agrícolas.

In:

Congresso brasileiro de defensivos agricolas naturais. Resumos 1. Cobradan, Fortaleza, Ce.

5-6 p.
Ponte, J. J. 2000b. Eficiência da manipuelra como carrapaticida. Teste preliminar. h:Congresso
brasileiro de defensivos agri'colas nafui-ais.Resumos 1 . Cobradan, Fortaleza, Ce. 6-7 p.
GOes, E. 2000. Estudo preliminar envolvendo manipueira no controle de ferrugem.
Ponte, J. .I;

Anais I Cobradan, Fortaleza, v. 1,17 p.
Ponte, J. J; Góes, E. 2002. Composição química da manipueira em pó. A m . s II Cobradan,
Fortaleza, v. 2,49-51 p.

Puzzi, D. 1966. Pragas dos pomares cítricos e seu combate. São Paulo, Insí. Biológico, 58 p.
Rego, C.V: 1943. IndicaçGes para o combate qzrímico as doenças e pragas- Rio de Janeiro,
Ministkrio da Agricultura. 85 p.

i

11

Riieiro, J. D. 1992. Efeitos de prdticas czrlturais sobre fcrrmicldios edcificos (Hymenoptera:

Formicidae), em ecossistemas de citros. Dissertação de (Mestrado em Entornologia) -

I

Universidade Federal de Viçosa. 138 p.

I

Ribeiro, J. D; Qi~iroz,M. V. B. 1999. Glombio entornológico. Manau: EDUA. 26 1 p.
Ribeiro, J.D; Castro, AP. 2002. Uso de plímfas t6xicas (Zockocarpzrsfloribundus) no controle

da saúvía (Hymenoptera, Fumicidae) em condições de campo. Anais do 11 Congresso

'
L

I

Brasileiro de Defensivos Agrícolas Naturais (I1 Cobradan). Fortaleza, Ce. 200 p.
1

Rodriguez, K. C. 1995. Ef&o de extratos aquosos de Meliaceae no desenvolvimento de

L'
iI
C

Spodoptera @@perda (J.E. Smith, 1793 (Lepiáoptera: Noctuidae). Dissertação de
Mestrado. Piracicaba, USP. 1O0 p.
Rodngues, O; Viégas, F.C.P. 1980. Ciíriczcltura Brasileira. Gmpinas, 73%.

Roel, A. R. 200 1. Utilização de plantas com propriedades inseticidas: uma contribuiçgo para o
desenvolvimento m a l sustcntíivel. Revista Internacional de desenvolvimento local.
Disponível em: www. desenvolvimentolocal. Ucdb.br/tevistaintera~oedn2~railda~200E
a. pdf.
Acesso em 20 de Out. de 2004.
Saint-Hilaire, M. A. de. 1924. ETrstoire des pfantes les plus remarqz!ables du BreSil ef du

Paraguay; comprenant leur descr@tion,et des dissertutions sur Zmrs rapports, Zeurs usages,
etc. Paris: Tome Premier. 23 1-232 p.
Saito, M. L,Luchini, F. 1998. Sabst&wias oâfidm de plmtas e a procura par prapicidas

efcíerttes
e seguros ao meio ambiente. Jagririiuia: Ernbrapa-CNPMA. (EMBRAPA-CNPh4.A.
B
Documentos, 12). 46 p.
Santos, J. H. R; GaLienia, J. W.; Pimentel, J. V. F.; Mio, P. V. M. R. 1988. Controle alternativo

de pragas e doenças. Fortaleza: EUFC.227 p.

Santos, A. B. C; Ponte, J. J. 1993. Ação fhgicida da manipueira no controle do Oídeo. Fitopatoí.
Brasileira, Brasília, v.18, a, 2,302 p.
Santos, S. P. 2002. A quimica dos inseticidas, parte 11. Lisboa: Wiçües CECUL. n. 86,37- 41 p.
Santos, N. M; CarvaIho, G. A; C o m , L. V. 2004. Avaliação da Atividade Inseticida do Óleo de

Nim Sobre o Pulgão da Couve Brevicoryne brassicae (Linoaeus) (Hemiptera: Aphididae) .h:
XVII Congresso de Iniciação Cient$ca da UF'LA - Cicesal Seminário de Avaliação de

i!I
1
t

PIBICICNPq e PIBIICT/FAPEMIG, 2004, LAVRAS. Anais, 237-237 p.
Schmutterer,H. 1988. Potencial of azadirachtin containing pesticides for integated pest control i .
developing and industrialized countrics. Journal of Inscct Physiology, v.34, n.7,713-9 p.

11

Simono, L. 1968. Quarto catálogo dos insetos que vivens em plantas do Brasil: seusparasitos

I

e seus predadores. Parte 11, Tomo I. MA.; Rio de Janeiro, 622 p.

I

Silva, A. G. D; Gonçalves, C.

Galvão, D. M; Gonçalves, A J. L; Gomes, J; Silva, M. N;

!

Silva, A. C. 1990. Efeitos inseticida, detemde e supressar dirnentar de alguns extratos vegetais
sobre Ceratitis capitata (Wicdmênn, 1824) @íptera: Tephritidae) e ascia monuste orseis

(Latreille, 18 19) (Lepidoptera: Pieridae), em laboratório. Lavras, Tese d o u t o d o - Escola
Superior de Agricultura de Lavras. 129 p.
Silva, C. k D. 2000. Seleção de isoladas de Bemmeria bassiana patogênicos ao bicudo-doalgodoeiro. Pesq. Agropec. Bras., Brasília, v. 36?n. 2,243-247 p.
Silva, S. E. L; Souza, A.G.C. 2002 Produ@o de mudas de laranja. Circular técnica, Embrapa.
15 p.

e

Silva, S. E. L; Bani, R F; S o q A. G. C; Souza, M. G; Tavares, A M. 2004, Recomendações

para a produção dc citros no Estado do Amazonas. Circular técnica. Embrapa. Documentos
33. Embrapa Amazônia Ocidental. 25 p.

t

Silva, W. C. 2004. Atividade inseticida de Palicourea marcgravii st. hií. (Rubiaceae) e Piper
adunctm I. (Piperaceae) sobre cigarrinha (Aetcilion sp.), praga de importância econômica no

Amazonas. Disserta930 de Mestrado em biotecnologia - Universidade do Estado do

Amazonas. 74 p.

i

I
C

Souza, L. S; Farias, A. R N; Mattos, P.

L P; Fukuda, W. M . G. 2005. Processamevato e

zrtilização da mandioca. Embrapa, Brasaia, 547 p.

Stoetzel MB. 1994. Aphids (Homoptera: Aphididae) of potential impartance on Citrus in the
United States with illustrated keys to species. Proceedings of the Entomological Sociefy of
Washington,v. 96,74-90 p.

Tokamia, C. H.; Dobereiner, J. E. 1978. Intoxicação experimental por Palicourea marcgravii

(Rubiaceae) em bovinos e coelhos. [S.I.; snf.
Tokarnia, C. R; Dobereiner, J. E.; Silva, M. F. 1979. Planta tdxicas da Amazânia. Manaus:
Instituto Nacional de Pesquisas da AmazolniWA. 95 p.

Tsai, J. H.; Lee, R F. 1996. Biology y Çontrol de1 &do negro de 10s cíticos (Toxoptera
citricidzss Kirkald) y Ia tristeza de los citricos. Universidad de Florida. Disponibte em http://

ipmworld. Umn.Edu/cancelado/Spchapters/TristezaSpPhIm,.
Acesso em 12 de jaa de 2005.

Veloso, C A C ; Riiiro, SJ; @eiras, A-H-L; Filgueiras, S.B.Q; Menezes, A.R. 2000.
Recomendações técnicas para o cultivo de Citros no Estada do Pará. Circular Técnica.

Embrapa Amazdnia Oriental. 15 p.
Viegas, C.d.2003. Teqenos com atividade inseticida ztivity: an alternative to chemid control
of insects. @im. Nova. São Paulo: Arrtraquctta. v. 26,390-400 p.

Vieira, P.C.; Fanandes, J. B.; Silva, M. F.; Hergling, M. 3. A-; Bueno, O. C.; Pagnocca, F. C.;
Silva, O. A. 1997. Utilização de plantas iscticidas no controle de saúvas. In: Infernational

pest ant symposium & mirmecologia tropical. ilhéus, Bahia. Anais UESC. 121 p.
Villdobos, M. J. P, 1996. PIaguicidas nafurales de origen vegetal: Estado actual de la
investig~cion.Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca Y alhentacion. Monografias INIA,
v.92,35p.
Webber, H.J. 1967. History and deveIopment of the citrirs inclrrsthy. ix Re~&er, W: The C i W
Industry, Universi@of Californis Press, Berkeley, v. 100,l-40 p.

Williams, H.J. 1979. Estimation of hydrogen cyanide fiom cassava at organic solvents. Expl.
Agric., v. 15,393-9 p.

Wrba, H.; EImofty, M. M.; Schwaireb, M. H.; Dutter, A. 1992. Carcinogenicity testing of some
constituents of Black Pepper (Piper nigrum).Experimental and Toxicologic Pathology, v. 44,

n. 2,6145 p.
Yamamoto, P. T; Roberto, S. R; Pria Jr, W. D.2000. Inseticidas sistêmicos aplicados via tronco
para controle de Oncornetopiafacialis, PhylZoxnisfiscitrella e Tomptera citricida em citros.

Scientia Agricola, v.57, 1~3,415-420p.
Zambolim, L. 1999. Mbnejo Integrado de Pragas e Doenças, W. 247 p.

Zar, J. H.1984. Biostdistical analysis. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 110 p.

Tebelal4-Aadrlr,teste~-Ap~~via&oolltato&amato&a~&

rato.
Fonte de virhpto

<..L

f@

O]H

Erro

24

4.000

0.167

Tohl

29

245500

Teste de

em nível p 4.001

F

Tabela 17 - Aaova, teste hnnrea-Apliaqão piIvehç80 via dt t

deextraiode

