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O  Anagasta  Kuehniella  é  um  inseto  disseminado  no  Brasil,  causando  danos  ao
milho,  trigo,  arroz  e  amendoim,  inutilizando  os  farelos  e  outros  produtos  para  o
consumo, com vultosos prejuízos.  Os inseticidas sintéticos empregados comumente
no combate dos insetos pragas, além de nocivos aos seres humanos, agridem o meio
ambiente persistindo por longos períodos de tempo na natureza, justificando assim a
incessante busca por pesticidas biodegradáveis e menos tóxicos aos seres humanos,
dentre as alternativas mais promissoras encontra-se a utilização de extratos aquosos.
Este  trabalho  objetivou  avaliar  o  efeito  de  extratos  de  sementes  de  Koereulteria
paniculata   Lamx.(EBKP)  e  Sapindus  saponaria  L.  (EBSS),  ambas  as  espécies  da
família  Sapindaceae,  incorporados  ao  alimento  nas  concentrações  de  0,5;  1,0;  e
2,0%, sobre a larva de A. kuehniella. As farinhas das sementes, foram extraídas com
tampão  fosfato  1:10  (p/v),  pH  7,6,  centrifugada  à  10.000  rpm,  dialisadas  e
liofilizadas,  obtendo  o  extrato  bruto  (EB).  O  EBSS  a  2,0%  de  incorporação  não
influenciou  na  sobrevivência  das  larvas  de  4º  ínstar.  Quanto  ao  peso  médio  larval,
houve  redução  de  33,8  e  47,2%  quando  incorporados  1,0  e  2,0%  de  EBSS,
respectivamente.  Incorporação  a  1,0%  de  EBKP,  não  influenciou  na  sobrevivência
larval,  entretanto,  2,0%  ocasionou  58,3%  de  mortalidade  larval.  Quanto  ao  peso
médio larval, a concentração de 2,0% do EBKP acarretou uma redução de 64,4%. A
equação da reta (Y =18,16–3,1X, R2  = 0,95) revela que para cada 0,1% de EBKP há
decréscimo  de  0,3  mg  no  peso  médio  larval.  Os  resultados  mostram  que  o  extrato
bruto  do  K.  paniculata  foi  mais  efetivo  na  diminuição  do  peso  e  na  mortalidade
larval  de  A.  kuehniella,  apresentando-se  como  uma  ferramenta  para  posteriores
estudos biológicos/biotecnológicos. 
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