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RESUMO

PROPRIEDADES INSETICIDAS DO EXTRATO BRUTO DE Senna occidentalis L.
(Link) (Caesalpiniaceae) e Vernonia scabra Pers. (Asteraceae).
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 Trabalhos desenvolvidos com extratos brutos e frações semipurificadas obtidos a
 partir de plantas da flora nativa têm indicado o potencial das mesmas no controle
 de pragas, tanto por sua ação fitotóxica direta, quanto indireta, inibindo o
 desenvolvimento, através dos metabólitos secundários com atividades, inseticidas
 ou deterrentes, capazes de impedir ou reduzir a atividade dos insetos pragas.
 Existe uma variada literatura sobre atividade inseticida e deterrente de extratos
 vegetais, porém, informações sobre a ação dos mesmos é ainda emergente.
 Devido ao uso indiscriminado de produtos químicos no controle de insetos praga
 de armazenamento, o presente trabalho objetivou avaliar a atividade inseticida de
 extratos vegetais contra Sitophilus zeamais, importante praga de milho
 armazenado. Utilizaram-se extrato bruto de duas espécies vegetais, Senna
 occidentalis e Vernonia scabra. Os ensaios foram realizados com quatro
 concentrações e cinco repetições. Cinquenta gramas de milho foram
 impregnadas com 1mL da solução nas diferentes concentrações, o controle foi
 impregnado somente com o solvente, após a evaporação do solvente, 20 insetos
 adultos não sexados foram adicionados nos frascos e a mortalidade foi avaliada
 após 24, 48 e 72 horas. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de
 variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Os resultados
 permitiram concluir que a mortalidade dos insetos está relacionada com o
 aumento da concentração dos extratos e que o extrato de Senna occidentalis foi
 mais eficiente quanto ao efeito letal, causando 100% de mortalidade na maior
 concentração avaliada (25.000ppm). e subletal, diminuindo o número de insetos
 adultos que emergiram após quarenta dias. Trabalhos subseqüentes estão
 realizados para saber a CL50 e tabelas de crescimento. O extrato de S.
 occidentalis é uma nova possibilidade na investigação fitoquímica de novos
 bioinseticidas para o controle de insetos pragas.
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