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RESUMO 

Spodoptera frugiperda, é a principal praga da cultura do milho. Teve por objetivo 

preparar um inseticida natural, composto por Mentha crispa, Coffea arabica. 

Usou-se, óleo de soja, água e álcool etílico para o preparo dos extratos, utilizou-

se também grãos de milhos e lagartas do 3º instar, avaliando a mortalidade. 

Observou-se que os extratos com folhas úmidas apresentaram um melhor 

resultado. As taxas de mortalidade observados, estão relacionadas às 

substancias que ainda não foram avaliados.  

PALAVRAS – CHAVE: Lagarta-do-cartucho, inseticida natural, mortalidade larval. 

 

ABSTRACT 

Spodoptera frugiperda is the main pest of the corn crop. The objective will be to 

prepare a natural insecticide, composed of Mentha crispa, Coffea arabica. 

Soybean oil, water and ethyl alcohol were used for the preparation of extracts, 

corn grains and 3rd instar caterpillars were also used, evaluating mortality. It was 

observed that the extracts with wet leaves had a better result. The observed 

mortality rates are related to the substances that have not yet been evaluated. 
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INTRODUÇÃO 

As plantas, além do uso na medicina também podem ser utilizadas em 

diversas áreas, como na perfumaria, indústrias alimentícias e na agricultura. 

Quando usadas na agricultura, elas se revelam como um agrotóxico natural 

benéfico tanto para os vegetais quanto para os consumidores destes (FELIPE; 

BICAS, 2016). Para eliminar pragas ou patógenos que remetem as culturas 

agrícolas são utilizados os agrotóxicos, que são produtos químicos ou biológicos 

(BEDOR et al, 2007). 

O interesse pelas substancias naturais foi uma vantagem dos sistemas 

orgânicos de produção, a utilização de extratos orgânicos vem reduzindo os 



riscos de poluição e de intoxicação de funcionários e consumidores. Portanto, as 

plantas com suas características se tornaram uma ferramenta importante para 

proteção de plantas e ao controle biológico (BETTIOL e MORANDI apud 

SANTOS, 2013). A utilização de produtos de origem vegetal vem sendo um ótimo 

recurso, já que demostra resultados positivos significativos (JESUS et al, 2011, p. 

02). 

Dentre os inseticidas naturais também é destacado o uso de produtos 

alternativos, como pós, extratos e óleos de origem vegetal, que são usados tanto 

no manejo integrado de pragas em cultivos comercias, como também na 

agricultura (MARANGONI, 2013). 

 

OBJETIVO 

 O presente trabalho tem por objetivo fazer uma avaliação inicial 

através de um inseticida natural - extratos de plantas Mentha crispa, Coffea 

arabica - com finalidades de biocida, para repelir pragas de S. frugiperda em 

plantações agrícolas, especialmente em cultivo de milho, onde o ataque dessa 

praga é maior, diminuindo também a poluição do solo, animais, proprietários e 

funcionários rurais, para que não haja tantos problemas de intoxicação como 

apresentado devido a uso do agrotóxicos. 

 

METÓDO 

A pesquisa experimental foi realizada no laboratório da FAP- Faculdade 

de Apucarana, utilizando lagartas fornecidas através do Centro de Pesquisa 

EMBRAPA. 

Para o preparo dos extratos foram utilizadas folhas secas e úmidas das 

plantas de Mentha crispa, Coffea arabica obtidas em residências, ou seja, não 

foram adquiridas em estabelecimento comercial. 

Os extratos foram elaborados mediante a extração compostos polares ou 

apolares que pudessem ser extraídos de cada planta, usou-se, então, óleo de 

soja comercial como extrator de compostos apolares; água e álcool etílico 

comercial (95,5º GL), como extratores de compostos polares (Barbosa, ALMEIDA, 

1998). 



Os extratos tiveram seus preparos procedidos conforme tabela abaixo 

preconizada por Barbosa et al (2009): 

 

Os extratos foram utilizados nos testes de mortalidade após 24 a 48 horas 

de confeccionados. 

 

RESULTADOS 

Foi observado no primeiro dia o sexto estrato de Coffea arabica, seca, 

apresentou maior taxa de mortalidade das larvas Spodoptera frugiperda, ao 

decorrer dos outros dias, o extrato 2 apresentou uma maior taxa de mortalidade 

apresentando 100% de mortalidade até o último dia.  

Já para os extratos com folhas úmidas de Coffea arabica o extrato 

1,2,5 e 6 apresentaram 100% de mortalidade das larvas Spodoptera frugiperda 

logo no primeiro dia. 

O sexto extrato de Mentha suaveolens, secas, apresentou no primeiro 

dia mortalidade das larvas Spodoptera frugiperda, já no segundo dia o extrato 2 

apresentou maior taxa de mortalidade totalizando aos longos dos outros dias 

100% de mortalidade assim como o extrato 1 também apresentando essa taxa de 

mortalidade ao longo dos dias. 

Conforme os extratos realizados com a folha úmida da Mentha 

suaveolens 4 extrato apresentou 100% de mortalidade das larvas Spodoptera 

frugiperda no primeiro dia e os demais extratos apresentando até o último dia 

100% de mortalidade em todos os extratos. 

Extrato
Folhas (%) (Peso em 
relação ao volume)

Solvente (%) Preparo

1
20% do peso fresco da 

folha (100g)

60% de água destilada + 
40% de óleo de soja 

comercial

2
10% do peso fresco da 

folha (50g)

60% de água destilada + 
20% de óleo vegetal + 
20% de álcool etílico

3
40% do peso fresco da 

folha (100g)
90% de água destilada + 

10% de óleo vegetal

As folhas, juntamente com água destilada, foram trituradas em
liquidificador para homogeneização, em seguida adicionou-se o
óleo e aqueceu-se em banho-maria (100ºC) por 15min.

4
20% do peso fresco da 

folha (30g)
100% de água destilada

Triturou-se liquidificador para homogeneização e, em seguida,
aquecido até o início da ebulição, esperou-se pelo esfriamento
da mistura e, posteriormente, procedeu-se à filtração e
acondicionamento em vidro âmbar.

5
20% do peso fresco da 

folha (50 g)
100% de álcool etílico 

hidratado

Triturou-se em liquidificador, acondicionando em recipente de
vidro âmbar com tampa por 48 h para completar a extração.
Após esse período, foi filtrado e acondicionado em frasco de
vidro âmbar.

6 20% do peso seco (20 g) 100% de óleo vegetal

As folhas foram moidas até obtenção do pó, acondicionando
em frasco de vidro âmbar e adicionado o óleo. E aquecida em
banho-maria por 2 horas. Após o resfriamento, o extrato foi
filtrado e acondicionado em frasco de vidro âmbar.

Triturou-se liquidificador para homogeneização e, em seguida, 

aquecido à 50 ºC por 15 minutos. As misturas foram mantidas 

em recipientes de vidro âmbar por 24 horas para completar a 

extração. Após esse período, foram filtradas e acondicionadas 

novamente em frasco âmbar.



O extrato realizado apenas com álcool, observou 80% de mortalidade 

das larvas Spodoptera frugiperda no primeiro dia e no segundo dia 20% de 

mortes totalizando 100% de mortalidade até o último dia.  

Já no teste utilizado como controle, observamos que no primeiro e no 

segundo dia não houve nenhuma morte, apenas no último dia tivemos uma taxa 

de apenas 10% de mortalidade das larvas Spodoptera frugiperda. 

 

CONCLUSÃO 

Os extratos feitos com folhas secas de Mentha suaveolens apresentou um 

índice maior de mortalidade larval no primeiro dia diferente dos demais. Enquanto 

os extratos realizados com Mentha suaveolens (hortelã) e Coffea arabica (café) 

úmidos apresentaram um grande índice de mortalidade no primeiro dia, e vale 

ressaltar que esse produto possa ser um componente útil para o manejo dessa 

praga. As taxas de mortalidade provocadas por estes extratos devem estar 

relacionadas as substancias que ainda ao foram avaliadas e que deverão ser alvo 

de futuros estudos. 
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