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Introdução 

     Os insetos são os organismos de maior sucesso 

sobre a Terra devido à capacidade de se alimentar 

de uma ampla variedade de dietas. Muitas dessas 

dietas apresentam deficiências nutricionais que, 

podem ser supridas por micro-organismos (MO). 

Portanto, os MO influenciaram o desenvolvimento e 

a sobrevivência dos insetos, quer servindo de 

alimento, quer fornecendo vias metabólicas novas
1
. 

Assim, compreender as interações entre 

insetos/MO, inseto/preferência alimentar e MO/ 

preferência alimentar pode levar ao 

desenvolvimento de novos métodos para o controle 

de insetos pragas
2
. 

     A espécie Diabrotica speciosa (Coleoptera, 

Chrysomelidae) ocorre na maioria dos estados 

brasileiros, destacando-se como uma das mais 

importantes pragas polífagas do feijoeiro e do 

milho
3
. Atualmente essa praga é controlada por 

meio de inseticidas sintéticos. Todavia, devido ao 

extensivo e indiscriminado uso destes inseticidas, 

diversos problemas de repercussão social e 

ambiental vêm sendo observados. A utilização de 

produtos naturais oriundos de plantas do cerrado 

com conhecida atividade antimicrobiana e inseticida 

pode ser uma alternativa para mitigar tal problema. 

     Neste contexto, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar o potencial antimicrobiano de plantas 

do cerrado sobre das bactérias isoladas do trato 

digestivo da Diabrotica speciosa. 

Resultados e Discussão 

     A primeira etapa deste trabalho consistiu no 

isolamento de MO do trato digestivo da D. speciosa 

em ambas as fases: larval e adulto. Diferentes 

meios de cultura foram empregados. Foi isolado no 

total de 23 bactérias e 13 fungos. A bactéria 

Luteibacter sp., identificada por análise de DNA, foi 

usada como modelo para avaliar o potencial 

antimicrobianos dos extratos de plantas do cerrado. 

As plantas, folhas de Psdium laruotteanum (Pl), 

Miconia ligustroides (Ml), Davilla elliptica (De), 

Ocotea pulchella (Op) e Eugenia aurata (Ea), foram 

coletadas em 03/2012 e, após secas e trituradas, 

foram maceradas obtendo os extratos etanólicos. 

Uma nova metodologia foi desenvolvida e 

empregada para a analise da atividade anti-

microbiana. Este método - microdiluição em 

caldo/espectrofluorimetría – se mostrou de baixo 

custo, reprodutível e até 30 vezes mais sensível que 

métodos tradicionais descritos na literatura
4
. 

Brevemente, ensaio foi utilizado microplacas com 96 

poços. Os poços foram preenchidos uma suspensão 

bacteriana contendo 10
4
 ufc ml

-1
, meio de cultura e 

extrato das plantas. Após ser incubada por 48 h 

(28ºC), uma solução de resazurina foi adicionada 

em cada poço e deixada para reagir por 30 min. Os 

extratos etanólicos foram avaliados juntamente com 

os controles tetracilicna (CP) e meio de cultura 

(testemunha - CN). Diversos outros controles foram 

analisadas investigando possíveis falsos positivos. 
Tabela 1. Valores e cálculos de inibição obtidos no 
ensaio de microdiluição em caldo. 

Amostra Concentração 
(µg ml

-1
) 

% Inibição 
(média±DPR) 

Pl 400,0 91,5±14,3 

Ml 400,0 76,2±8,5 

De 400,0 51,7±11,2 

Op 400,0 63,1±13,9 

Ea 400,0 52,1±7,7 

TC 250,0 100,0 

CN -o- 0,0 

     Com base nos resultados obtidos, o extrato 

etanólico de P. laruotteanum apresentou um valor 

considerável de inibição no crescimento de 

Luteibacter sp. Dessa forma, estudos fitoquímicos 

biomonitorados serão realizados com este extrato 

buscando isolar o composto responsável pela 

inibição, identificando uma possível nova estrutura 

para o controle comportamental de insetos pragas.  

Conclusões 

     O ensaio biológico, desenvolvido e validado, se 

mostrou eficiente e reprodutível, para a identificação 

de atividade bactericida de extratos vegetais. O 

extrato etanólico de P. laruotteanum apresentou 

uma inibição superior a 90%. 
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