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O Manual apresenta técnicas usadas no desenvolvimento da pesquisa: 
ATIVIDADE INSETICIDA E REPELÊNCIA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE 
EUCALYPTUS SOBRE Zabrotes subfasciatus (BOHEMAN, 1833) E Sitophius 
zeamais (MOTSCHULSKY, 1855), apresentada ao Ins�tuto Federal de 
Alagoas, por meio do Programa de Mestrado Profissional em Tecnologias 
Ambientais (PPGTEC), em parceria com o Ins�tuto Federal de Sergipe, por 
meio do Grupo de Pesquisa ENTOMOIFS no Laboratório de Biologia Animal 
no Campus São Cristóvão/SE. Além destes gostaria de destacar o apoio 
Técnico do Prfº Dr. José Oliveira Dantas, e dos demais colaboradores no 
desenvolvimento dos trabalhos: Esposa, Pais, irmãos e amigos Rodrigo 
Oliveira e Thainá Lisboa. A todos, nossos mais sinceros agradecimentos.
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APRESENTAÇÃO

Esse Manual é um instrumento de uso prá�co em laboratório, produzida a 
par�r do desenvolvimento de um estudo cien�fico focado no controle do 
gorgulho do milho e feijão.

O obje�vo principal desse documento é proporcionar ao produtor o 
conhecimento do processo e extração dos óleos essenciais de Eucaliptos, até o 
preparo e sua aplicação do Bioinse�cida a base do óleo essencial para o controle 
dos insetos praga.

Zabrotes subfasciatus

Sitophius zeamais
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1.INTRODUÇÃO

Um dos grandes problemas do produtor rural é manter a qualidade 
dos grãos armazenados no período pós-colheita, tendo em vista que para 
manter a integridade da produção em condições sanitárias adequadas até o 
consumidor final, faz-se necessário o uso de inse�cidas químicos no controle 
de pragas, podendo estes oferecer riscos ao meio ambiente, saúde humana e 
animal (Baroni et al., 2017).

Várias pesquisas têm sido desenvolvidas pelas universidades a fim de 
reduzir os impactos ambientais causados pelo uso indiscriminado de 
insumos químicos nos setores produ�vos da agropecuária, e dentre estes 
destaco os estudos focados em produtos de base biológica os quais 
apresentam resultados sa�sfatórios no controle das pragas, dentre estes se 
encontram pesquisas desenvolvidas com óleos essenciais (Silva et al., 2013).

Os óleos essenciais são compostos orgânicos aromá�cos extraídos de 
plantas com metabólitos secundários, os quais são usados por estes grupos 
de vegetais para os processos de crescimento, desenvolvimento, reprodução 
e defesa.

Dotados dos conhecimentos dos usos naturais desses compostos 
orgânicos, os pesquisadores tem testados os óleos essenciais em diversas 
linhas de pesquisa tais como na indústria cosmé�ca, na farmacologia, 
indústria alimen�cia, e na agricultura, sendo amplamente usado na 
composição de bioinse�cidas, podendo estes ser menos danoso ao meio 
ambiente e a saúde humana e animal, por serem produtos biológicos. O 
presente manual traz os passos para extração de óleo essencial de eucaliptos 
até sua aplicação no controle de gorgulhos de milho e feijão (Ootani et al., 
2011).

O que são óleos essenciais?
 O óleo essencial é um líquido extraído das folhas, 

cascas, raízes ou outros elementos de uma planta;

 O óleo essencial tem a função de proteção para a 
planta, assim como nosso sistema imunológico;

O óleo essencial é altamente concentrado.
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2. METODOLOGIA

Na Tabela 1 são apresentados os 4 genó�pos u�lizados na pesquisa para 
extração de óleos essenciais. 

O que são óleos essenciais?
 O óleo essencial é um líquido extraído das folhas, 

cascas, raízes ou outros elementos de uma planta;

 

Coleta das folhas frescas do eucalipto, de preferência, 
folhas de ramos não muito novas.

O óleo essencial é altamente concentrado.

Genó�pos
Filiação

Procedência
Espécie mãe Espécie pai

1249

1250

1277

0292

E. grandis

E. grandis

E. grandis

E. grandis

E. urophylla

E. urophylla

E. camaldulensis

E. urophylla

Inhambupe / Copener

Inhambupe / Copener

Sá�ro Dias/Copener

Entre Rios/Copener

Tabela 1 – Genó�pos de Eucalyptus e parentais u�lizados para extração de óleos essenciais.

2.1. Preparo das folhas pra extração 

        do óleo essencial por arraste a vapor.

2.1. Preparo das folhas pra extração do óleo essencial por arraste a vapor.

1º PASSO
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Secagem das folhas durante 5 dias 
em temperatura 25°C à sombra.

2º PASSO

Triturar as folhas em um processador �po liquidificador. 
(Obs.: Observou-se um maior rendimento na extração 

do óleo essencial com as folhas trituradas).

3º PASSO

.



2.2. Processo de extração.

1º PASSO

Pesar 500 gramas de folhas secas e trituradas.

2º PASSO

9

Inserir no des�lador 
de óleo as folhas 
com 1,5L de água 

des�lada ou mineral.



3º PASSO

Ligar des�lador. 
O processo de

extração do óleo 
dura 1h40min. 

(Obs: Para quan�dade 
de folhas, rende 4mL 

de óleo essencial 
de Eucalipto.) 

4º PASSO

10

Armazenar o óleo essencial 
puro em vidro âmbar a -20ºC 

e mantê-lo na geladeira 
para preservar os 

componentes que são 
sensíveis a luz.

.



2.3. Preparo de 1L Bioinseticida e 

         recomendação de aplicação.
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Para produção de 1 litro de bioinse�cida se faz necessário escolher o �po 
de gorgulho que deseja combater e adicionar óleo essencial + Tensoa�vo 
conforma recomendação do Quadro 1.

Genó�po 
de Eucalipto

Recomendação de 
aplicação para 

recipiente de 1L

COMPOSIÇÃO DO BIOINSETICIDA

% de Óleo essencial 
de Eucalipto

% de Água Des�lada 
+ Tenso A�vo (Alcool 

70º +Twin 80®)

Feijão

Milho

Feijão

Milho

Feijão

Milho

Feijão

Milho

2,09%

20,83%

2,09%

22,33%

2,10%

20,77%

2,32%

13,75%

1,25mL

1,25mL

1,25mL

1,25mL

1,25mL

1,25mL

1,25mL

1,25mL

Quadro 1 – Composição do Bioinse�cida e recomendação de aplicação para um recipiente com volume de 1L.

Gorgulho 
que ataca 
os grãos

1249

1250

0292

1277

97,91%

79,17%

97,91%

77,67%

97,9%

79,23%

97,68%

86,25%
Obs: Todas concentrações de óleo essencial recomendada, garantem mortalidade de 90% dos gorgulhos 
em 24hs após a aplicação.
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3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

DA PESQUISA

Coleta das folhas frascas do eucalipto, de preferência 
folha de ramos não muito novos.

Coleta das folhas frascas do eucalipto, de preferência 
folha de ramos não muito novos.

Observação de Sitophius zeamais com o auxílio de uma lupa

Manejo da criação dos insetos-praga.
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Coleta de dados experimentais.

Inoculação de óleos essenciais nas unidades amostrais do experimento.

Coleta de dados experimentais.
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