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A presença de certos compostos químicos nos metabólitos secundários das madeiras

despertam o interesse no ramo da preservação da madeira, pois é consenso que existe uma

estreita relação entre o teor de extrativos e a durabilidade natural da madeira (FENGEL &

WEGENER, 1984). Nesta área, a toxidez de extrativos obtidos de madeiras da Amazônia com

relação a cupins vem sendo estudado no INPA (NASCIMENTO et aI., 2000; 1999). No

presente estudo, o potencial inseticida de extratos da casca e do lenho das madeiras Dipteryx

odorata (cumaru) e Bagassa guianensis (tatajuba) estão sendo avaliados frente a cupins

Nasutitermes sp., usando-se amostras de Schefflera morototoni (morototó) tratadas com esses

extratos, em testes de laboratório.

Os extratos foram obtidos de amostras de três árvores de D. odorata e B. guianensis,

coletadas nos plantios da EESTIINPA, utilizando-se etanol 95% como solvente, a frio. Após

evaporação do solvente, os sólidos obtidos da casca e do lenho de D. odorata e do lenho de B.
guianensis, foram diluídos em solução hidroalcoólica (l: 100) e o sólido obtido da casca de B.

guianensis foi diluído somente em álcool (1: 100), e então impregnados em blocos de S.

morototoni (ASTM, 1984). Os testes biológicos foram efetuados com uma colônia de

Nasutitermes sp., com os blocos de S. morototoni montados em quadrado latino e expostos ao

ataque direto dos cupins (INPA/CPPF, 1991). Como amostras-testemunha foram usados blocos

de S. morototoni sem tratamento, e como controle, blocos tratados com álcool e outros, com

solução de bórax a 2% , totalizando 49 amostras. O índice médio de retenção das soluções de

tratamento pelos blocos foi 10,4% (Tabela 1). Para melhor avaliação dos resultados, o teor de

extrativos totais e o índice de polifenóis das madeiras foram determinados (ASTM, 1984;

VETTER & BARBOSA, 1995).

O efeito da atividades termicidas dos extratos obtidos da casca e do lenho de B.

guianensis e D. odorata e da solução preservante sintética, que foi usada para o efeito de

comparação, está sendo classificado visualmente até o momento, pois o teste biológico com

os cupins ainda está em andamento. Após uma semana de contato da colônia com os blocos

tratados, os cupins iniciaram o ataque, verificando-se um primeiro ataque às amostras-

controle, ou seja, aos blocos impregnados com álcool e, em seguida, aos blocos impregnados

com bórax. Após quatro semanas, cinco blocos impregnados com álcool e três blocos

impregnados com bórax estão bastante atacados, o que evidencia pouca resistência
213



XII Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/INPNCNPq .09 a lI de julho de 20m • Manaus-Am.

Tabela 1. Resultados do índice de retenção das
soluções extrativas pelos blocos de S. morototoni

Indice de
retenção

(0/0)

Dipteryx odorata Casca
Lenho

9,50
11,57

..
Teor de Polifenóis

Espécie florestal Extrativos (Stiasny)
(0/0) (0/0)

Casca ND 0,76
Dipteryx odorata

Lenho 3,53 1,09

Casca ND 1,57
Bagassa guianensi

Lenho 5,72 0,23

Espécie florestal

Bagassa guianensis Casca
Lenho

10,03
10,50

* Os resultados para o teor de extrativos estão expressos em
base de matéria verde, e para polifenóis, em base de seca.

ND.: Resultados ainda não disponíveis.
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