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RESUMO

TOXICIDADE DE ÓLEOS DE SEMENTE DE Ricinus communis L (Euphorbiaceae) SOBRE OPERÁRIAS
 DA FORMIGA CORTADEIRA Atta sexdens rubropilosa Forel (Formicidae) (1)
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As saúvas são os principais herbívoros dos trópicos do Novo Mundo, consumindo mais vegetação que
 mamíferos, lagartas ou besouros. A semente de mamona (Ricinus communis L - Euphorbiaceae) tem
 alto teor de óleo, sendo usada na fabricação de biodiesel. Apesar de poucos trabalhos investigarem a
 toxicidade de óleos de semente sobre saúvas, há relatos de considerável atividade tóxica desses óleos
 sobre esses insetos. Esse trabalho teve como objetivo analisar o efeito deletério e repelente de óleo de
 rícino sobre saúvas operárias de Atta sexdens rubropilosa Forel mantidas em laboratório. O óleo foi
 extraído em aparelho Soxhlet com hexano e as formigas coletadas dos sauveiros do Laboratório de
 Fitoquímica do Departamento de Botânica do IB-USP. O efeito tóxico foi analisado em testes de
 ingestão de dietas artificiais contendo diferentes concentrações dos óleos. Esses testes foram filmados
 nas primeiras 48h do tratamento a fim de se obter os resultados referentes aos testes de repelência.
 Testes de toxicidade por contato foram realizados aplicando-se no pronoto do inseto diferentes
 concentrações dos óleos, diluídos em hexano. Foram montadas sete réplicas para cada tratamento de
 ingestão e contato, e foi tomado como valor de referência o dia em que se atingiu 50% de sobrevivência
 em cada réplica. Os resultados foram analisados através de ANOVA e teste de Tukey. Os dados do
 teste de repelência foram analisados com teste χ2, comparando as frequências obtidas. O óleo de rícino
 mostrou-se tóxico ao ser ingerido pelas formigas nas concentrações de 10 e 30 mg/mL. A repelência
 das formigas por esse óleo mostrou-se diretamente proporcional à sua concentração na dieta. O
 tratamento tópico mostrou-se tóxico nas quantidades de 0,1 e 0,2 µg de óleo por formiga.
 Aparentemente, o óleo de rícino tem efeito tóxico/repelente sobre as saúvas, sendo interessante uma
 investigação mais profunda buscando conhecer a atividade tóxica dos componentes desse óleo e sua
 viabilidade comercial.
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