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Introdução 

A lagarta-do-cartucho do milho, Spodoptera 
frugiperda (J.E. Smith), é uma das principais pragas 
da cultura do milho, podendo seu dano levar à 
redução de até 34% na produção¹. A utilização de 
inseticidas sintéticos tem sido o principal método de 
controle, porém, seu uso indiscriminado tem 
aumentado o número de aplicações e diminuído sua 
eficiência, principalmente devido à resistência dos 
insetos. Além disto, acarretam outros danos para o 
ser humano e ao meio ambiente. Desta forma, 
medidas de controle que causem menor impacto 
ambiental são de grande importância, o que vem 
estimulando os estudos de plantas inseticidas como 
ferramenta promissora para controle de insetos.  

Os princípios ativos de Trichilia pallens e T. 
pallida responsáveis pela atividade em reduzir a 
sobrevivência e o peso larval de S. frugiperda², não 
são conhecidos. Neste  contexto,  os  objetivos  
deste  trabalho foram avaliar os extratos e frações 
das folhas e ramos de ambas espécies e o estudo 
fitoquímico em busca das substâncias ativas sobre 
S. frugiperda. Além disso, obter o perfil químico de 
T. pallens, uma vez que não há relatos na literatura.  

Resultados e Discussão 

Os ensaios biológicos foram realizados no 
Laboratório de Bioensaios do Departamento de 
Química da UFSCar, a 25 ± 1ºC, UR de 70 ± 5% e 
fotofase de 12 h. Para a realização destes, as 
amostras (extratos e frações de T. pallens e T. 
pallida) foram solubilizadas e misturadas ao ácido 
ascórbico contido na dieta artificial. As amostras 
foram incorporadas à dieta e para cada tratamento 
também foi preparado o controle (dieta tratada com 
o solvente o qual foi solubilizada a amostra). As 
dietas foram vertidas em tubos de vidro (8,5 × 2,5 
cm) e foram inoculadas lagartas recém-eclodidas 
de S. frugiperda. Os parâmetros avaliados foram 
duração das fases larval e pupal, massa das pupas 
e mortalidade larval. Os dados foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA). A comparação entre 
médias foi realizada através do Teste de Tukey, ao 
nível de 5% de probabilidade de erro. 

Dos parâmetros avaliados nos tratamentos com 
os extratos de T. pallens, se destacou a mortalidade 
larval para o extrato etanólico das folhas o qual 
apresentou um resultado significativo de 80% 
quando comparado ao seu controle. Já para os 

extratos de folhas e ramos de T. pallida, ambos 
obtiveram resultados significativos para mortalidade 
larval, 76 % e 60 %, respectivamente. Dentre as 
frações avaliadas se destacaram as frações de T. 
pallens, onde a fração acetato de etila proveniente 
das folhas obteve 70% de mortalidade larval e a 
fração diclorometânica obtida dos ramos apresentou 
100 % de mortalidade não chegando a fase pupal, e 
assim, não foi possível avaliar em todos os 
parâmetros. Alguns destes extratos e frações  foram 
submetidos à fracionamentos diversos com o 
objetivo futuro de testar os compostos puros e ainda 
contribuir para o perfil químico da espécie T. pallens.  
Até o momento levou o isolamento e identificação de 
uma mistura de esteróides, sitosterol (1), 
estigmasterol (2) e campesterol (3), e as 
substâncias quercetina-3-β-O-raminosídeo (4), 
damaradienol (5) e escopoletina (6) e outras 
substâncias em fase de determinação estrutural.  
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Figura 1. Substâncias isoladas de T. pallens e T. 
pallida. 

Conclusões 

Os bons resultados obtidos corrobora com a 
literatura, sendo assim, os extratos e frações ativas 
de T. pallens e T. pallida estimulam a busca dos 
princípios ativos destas espécies. Com isso, são 
alvos promissores para o controle de S. frugiperda. 
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