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Introdução
 Insetos-praga são os principais fatores de perdas nos grãos durante o período de armazenagem e, por isto, é importante conhecê-los, 

diferenciá-los, aprender como causam danos e como combatê-los (Santos et al., 2002). O besouro castanho, Tribolium castaneum Herbst, 
1797 (Coleoptera: Tenebrionidae), é responsável por grande parte das perdas nos grãos armazenados no Brasil (Sousa et al., 2008).  As 
ações para controlar as pragas de grãos armazenados são o efeito da aeração, do resfriamento e higienização espacial com a aplicação 
superficial de inseticidas sintéticos de maior poder residual, como Deltametrina 2,5 CE, Pirimiphos metil 50 CE e Bifentrina 25 CE e nebulização
ou expurgo com fosfina, mas com contaminação ambiental e toxicidade ao aplicador (Ribeiro et al., 2003). Por isto, o uso de extratos 
botânicos alternativos aos sintéticos pode ser mais sustentável no controle de pragas de grãos armazenados (Tavares et al., 2009).

Objetivos
 O objetivo deste trabalho foi avaliar a escolha de T. castaneum para fubá de milho tratado ou não com extratos de Memora nodosa 

(Bignoniaceae) e Vernonia áurea (Asteraceae) em arenas em laboratório.

Material e Métodos
 Adultos de T. castaneum foram obtidos da criação massal dessa praga do laboratório de grãos do DEA da UFV com fubá de milho em 

frascos. O teste de repelência foi realizado em arena com cinco placas de Petri de 12 x 1,5cm, sendo uma placa central interligada às outras 
por cilindros plásticos de 15,0 cm. Recipientes A e B foram preenchidos com 10g de fubá de milho e 50µL dos extratos de flores de Memora 
nodosa (Bignoniaceae) e folhas de Vernonia aurea (Asteraceae) nas concentrações de 0,1 e 0,01% (p.p-1)  placa. Recipientes C e D foram 
preenchidos com fubá de milho sem tratamento (testemunhas). Após 24 horas, o número de besouros por caixa plástica foi contabilizado. Os 
insetos foram deixados em jejum por 24 horas. O experimento foi casualizado com 10 repetições, sendo cada repetição uma arena com 
recipientes de A a E e 20 adultos de T. castaneum. Os dados foram submetidos à ANOVA e comparados pelo teste "t" de Student a 5% de 
probabilidade usando o software SAS registrado pela UFV.

Resultados e Discussão
 A repelência foi evidenciada apenas com o extrato de V. aurea a 0,1% impregnado em fubá de milho para T. castaneum, em relação a 

indivíduos dessa espécie que escolheram o tratamento controle, isso foi observado também com o óleo essencial de Plectranthus glandulosus 
(Lamiaceae) para adultos de Prostephanus truncatus Horn (Coleoptera: Bostrichidae) para duas populações de S. zeamais de Camarões e 
Alemanha. Além disso, o mesmo óleo essencial causou a mortalidade e afetou a emergência e a reprodução desses insetos (Nukenine et al., 
2010). Vernonia aurea é encontrada em grande quantidade no cerrado brasileiro, apresentando grande rendimento de extrato e, por isto, a 
mesma pode ser promissora no manejo de pragas (Lima-Ribeiro, 2008).



Conclusão
 O óleo essencial da planta Vernonia aurea (0,1 %), nativa do cerrado brasileiro, nesse experimento repeliu populações T. castaneum 

em milho armazenado. Portanto esse óleo pode ser uma ótima ferramenta de utilização de agricultores familiares contra essa praga.

Referências
 Nukenine, E. N.; Adler, C. 2010.Reichmuth, C. Bioactivity of fenchone and Plectranthus glandulosus oil against Prostephanus truncatus 

and two strains of Sitophilus zeamais. Journal of Applied Entomology 134, 132-141.  Ribeiro, B. M.; Guedes, R. N. C.; Oliveira, E. E.; Santos, 
J. P. 2003.Insecticide resistance and synergism in Brazilian populations of Sitophilus zeamais (Coleoptea: Curculionidadae). Journal of Stored 
Product Research 39, 21-31.  Santos, A. K.; D'antonino-Faroni, L. R.; Guedes, R. N. C.; Santos, J. P. 2002.Nível de dano econômico de 
Sitophilus zeamais em trigo armazenado. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 6, 273-279.   Sousa, A. H.; D'antonino-Faroni, 
L. R.; Guedes, R. N. C.; Tótola, M. R.; Urruchi, W. M. I. 2008.Ozone as a management alternative against phosphine-resistant insect pests of 
stored products. Journal of Stored Products Research 44, 379-385.  Tavares, W. S.; Cruz, I.; Petacci, F.; Assis júnior, S. L.; Freitas, S. S.; 
Zanuncio, J

Apoio
 FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Legenda
(4) Aluno Graduação  - Universidade Federal de Vicosa
(5) Aluno Pós-Graduação  - Universidade Federal de Vicosa
(8) Docente  - Universidade Federal de Vicosa


