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RESUMO 

ROCHA, Anderson Góes. Atividade formicida de Pogostemon cablin e sua 

nanoformulação sobre formigas cortadeiras. São Cristóvão: UFS, 2015. 52p. (Dissertação 

– Mestrado em Agricultura e Biodiversidade).* 

 

As formigas cortadeiras pertencentes ao gênero Atta são insetos comuns na região neotropical 

e importantes pragas em ambientes agrícolas e florestais. O controle de formigas deste gênero 

tem sido feito com a utilização de inseticidas organossintéticos, por muitas vezes de forma 

ineficiente. Desta forma, visando gerar nova tecnologia para o manejo destas pragas, 

objetivou-se com este trabalho avaliar a atividade formicida do óleo essencial de Pogostemon 

cablin sobre as espécies de formigas cortadeiras Atta opaciceps, A. sexdens e A. sexdens 

rubropilosa e desenvolver um protótipo de nanoformulação a base deste óleo essencial. O 

óleo essencial de P. cablin foi obtido por hidrodestilação de folhas secas e a 

identificação/quantificação dos compostos foi realizada por CG/EM/DIC. A nanoformulação 

(18%) foi realizada por agitação magnética utilizando óleo essencial de P. cablin, 

polioxietileno sorbitano, etanol e água. Foram realizados bioensaios de toxicidade aguda por 

fumigação, tempo letal e comportamental. Os estudos comportamentais envolveram 

bioensaios de comportamento de caminhamento em arenas totalmente tratadas e em arenas 

com a metade tratada. Pequenas variações foram observadas na composição química da 

nanoformulação em relação ao óleo essencial de P. cablin. O óleo essencial de P. cablin e sua 

nanoformulação demonstraram eficiente atividade inseticida sobre as espécies A. opaciceps, 

A. sexdens e A. sexdens rubropilosa. As concentrações necessárias para causar 50% de 

mortalidade das operárias por fumigação variaram de 1,06 a 2,10 µL L
-1

. A sobrevivência das 

operárias de A. opaciceps, A. sexdens e A. sexdens rubropilosa expostas ao óleo essencial de 

P. cablin e sua nanoformulação foi significativamente reduzida ao longo do tempo. O óleo 

essencial de P. cablin e sua nanoformulação reduziram a distância percorrida e a velocidade 

das operárias de A. opaciceps e A. sexdens rubropilosa em arenas totalmente tratadas. Os 

tratamentos não afetaram o comportamento de caminhamento das operárias de A. sexdens 

nestes bioensaios. Já nos bioensaios com metade da arena tratada, isto é, quando o inseto tinha 

chance de escolha, as três espécies de formigas caminharam menos na área tratada  com maior  

velocidade. Para A. sexdens rubropilosa este efeito foi mais pronunciado para o óleo essencial 

de P. cablin em relação à sua nanoformulação. As espécies A. sexdens e A. sexdens 

rubropilosa permaneceram a maior parte do tempo no lado não tratado pelo óleo essencial de 

P. cablin ou pela sua nanoformulação. Já A. opaciceps permaneceu menos tempo no lado 

tratado com o óleo essencial de P. cablin. Este trabalho demonstra uma alta atividade 

formicida do óleo essencial de P. cablin e o grande potencial da nanoformulação 

desenvolvida para a geração de novos produtos. 

 

Palavras-chave: Lamiaceae, patchouli, Formicidae, planta inseticida, comportamento, 

ethovision. 

 

___________________ 
 

* Comitê Orientador: Leandro Bacci – UFS (Orientador); Ana Paula Albano Araújo – UFS. 
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ABSTRACT 

ROCHA, Anderson Góes. Formicidal activity of Pogostemon cablin and its 

nanoformulation against leaf-cutting ants. São Cristóvão: UFS, 2015. 52 p. (Thesis - 

Master of Science in Agriculture and Biodiversity).* 

 

Leaf-cutting ants in the genus Atta are common insects in the Neotropics and important pests 

in agricultural and forestry environments. Ant control of this genus has been made with the 

use of synthetic organic insecticides, by often inefficiently. In this way, aiming generate new 

technology for the management of these pests, this work aimed to evaluate the essential oil 

activity from Pogostemon cablin against species of leaf-cutting ants Atta opaciceps, A. 

sexdens and A. sexdens rubropilosa and develop nanoformulation basis of this essential oil. 

The essential oil P. cablin was obtained by hydrodistillation of dry leaves and the 

identification/quantification of the compounds by was performed by GC/MS/FID. The 

nanoformulation (18%) was performed by magnetic shaking using essential oil from P. 

cablin, polyoxyethylene sorbitan, ethanol and water. Acute toxicity bioassays were conducted 

by fumigation, lethal time and behavioral. Behavioral studies involved pathway behavior 

bioassays in fully treated arenas and treated by half. Small variations were observed in the 

chemical composition of nanoformulation in relation to the essential oil from P. cablin. The 

essential oil from P. cablin and its nanoformulation demonstrated efficient insecticidal 

activity against the species A. opaciceps, A. sexdens and A. sexdens rubropilosa. The 

concentrations necessary to cause 50% mortality of workers by fumigation ranged from 1,06 a 

2,10 µL L-1. The survival of workers of A. opaciceps, A. sexdens and A. sexdens rubropilosa 

exposed to essential oil from P. cablin and its nanoformulation was significantly reduced over 

time. The essential oil from P. cablin and its nanoformulation reduced the distance and the 

speed of workers of A. opaciceps and A. sexdens rubropilosa in fully treated arenas. The 

treatments didn’t affect the pathway behavior of workers of A. sexdens in these bioassays. 

While bioassays of arenas treated by half, when the insect had free choice, three species of 

ants walked less in the treated area and with greater speed. For A. sexdens rubropilosa this 

effect was more pronounced for the essential oil from P. cablin compared to nanoformulation 

of this oil. The species A. sexdens and A. sexdens rubropilosa remained most of the time on 

untreated side by essential oil from P. cablin or its nanoformulation. While A. opaciceps 

remained less time on the treated side with essential oil from P. cablin. This work 

demonstrates the strong formicidal activity of essential oil from P. cablin and the great 

potential of nanoformulation developed to generate new products.  

 

 

Key-words:  Lamiaceae, patchouli, Formicidae, insecticidal plant, behavior, ethovision. 

___________________ 
 

* Supervising Committee: Leandro Bacci – UFS (Orientador); Ana Paula Albano Araújo – UFS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Formigas constituem grande parte da biomassa animal nos ecossistemas terrestres e 

desempenham diferentes funções ecológicas, incluindo predação, polinização, transporte de 

nutrientes, aeração do solo, dispersão de sementes e proteção de plantas (Hölldobler; Wilson, 

1990). Formigas cortadeiras do gênero Atta Fabricius (1804), (Hymenoptera: Formicidae: 

Myrmycinae) cortam material vegetal fresco para criação e manutenção do fungo 

Leugoagaricus gongylophorus (Lepiotaceae: Agaricales: Basidiomycota) do qual se 

alimentam (Mueller et al., 2001, Hölldobler ; Wilson, 2009). Devido à sua contribuição para 

diversidade, produtividade, fluxo de nutrientes e energia, as formigas cortadeiras tem sido 

consideradas espécies-chave nos ecossistemas. No entanto, em ambientes antropizados (ex. 

agricultura, silvicultura) algumas espécies apresentam aumento populacional a ponto de 

causar danos econômicos, exigindo controle. Este por sua vez, apresenta uma série de 

desafios em decorrência dos hábitos e comportamento social das formigas (Della Lucia et al., 

2014).  

A adoção de técnicas e produtos inadequados e/ou utilizados de forma equivocada tem 

favorecido a fragmentação das colônias e consequentemente o aumento no número de ninhos 

e da população de formigas cortadeiras (FONSECA et al., 2010). A principal forma de 

controle tem focado na utilização de produtos granulados organossintéticos (Boareto et al., 

2003; Testolin et al., 2012). A utilização inadequada de tais produtos pode resultar em 

diversos efeitos indesejados, como: toxicidade de organismos não alvos, contaminação 

ambiental, intoxicação dos aplicadores e consumidores e persistência dos produtos ao longo 

da cadeia trófica (Aguiar-Menezes, 2005). 

Na tentativa de minimizar tais problemas, produtos de origem botânica têm sido cada 

vez mais estudados como fonte de novas estratégias de manejo das formigas cortadeiras. 

Substâncias derivadas de plantas são conhecidas por causarem efeitos de ordem fisiológica e 

comportamental sobre os insetos (RAJEDRAN; SRIRANJINI, 2008). Alguns estudos já tem 

comprovado o efeito tóxico de extratos vegetais sobre a formiga saúva-limão Atta sexdens 

rubropilosa Forel (MARINHO et al., 2008). Extratos de plantas como jatobá Hymenaea 

courbaril (HUBBELL et al., 1983) e batata-doce Ipomea batatas (HEBLING et al., 2000) 

causam efeito tóxico às formigas e ao fungo simbionte. Por outro lado, óleos essenciais de 

plantas, misturas complexas de terpenos e fenilpropanóides produzidos através do 

metabolismo secundário das plantas (BAKKALI et al., 2008), tem sido considerados 

promissores no controle de insetos. Este é o caso, por exemplo, do óleo essencial de patchouli 

Pogostemon cablin (Blanco) Benth. (Lameaceae), já amplamente utilizado na indústria 
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farmacêutica, cosmética e na medicina popular (ZHAO et al., 2005). Em condições de 

laboratório, bioensaios tem demonstrado a toxicidade do óleo essencial de patchouli para 

vários insetos [LIU et al. 2015; ZHU et al. (2003): Coptotermes formosanus; LIMA et al. 

(2013): Nasutitermes corniger; MACHIAL et al. (2010): Trichoplusia ni; YANG et al. 

(2010): Bemisia tabaci; PAVELA (2005): Spodoptera littoralis]. No entanto, apesar da 

reconhecida atividade sobre formigas (ALBUQUERQUE et al. 2013: Camponotus 

melanoticus, Camponotus novogranadensis e Dorymyrmex thoracicus), ainda não se 

conhecem seus efeitos sobre formigas cortadeiras. 

Embora tais resultados sejam promissores, a utilização destes produtos em ambientes 

naturais apresenta limitações devido à sua rápida degradação e alta volatilidade, o que pode 

reduzir seu potencial de ação sobre organismos alvo. No entanto, técnicas que permitam uma 

liberação controlada das moléculas bioativas podem prolongar o período de ação dos óleos 

essenciais, como é o caso das nanopartículas (RIYAJAN; SAKDAPIPANICH, 2009), que 

protegem a mistura contra oxidação ou evaporação. A associação do óleo essencial com 

nanopartículas poliméricas possui vantagens como: liberação controlada, maior solubilidade 

em água e citoxicidade reduzida (SANTO et al., 2013). Nanoformulações do óleo essencial de 

nim Azadirachta indica, por exemplo, mostraram eficácia na redução da sobrevivência de 

Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) (FERREIRA et al., 2012) 

Neste estudo, nosso objetivo foi avaliar a atividade formicida do óleo essencial de P. 

cablin sobre as espécies de formigas cortadeiras A. opaciceps, A. sexdens e A. sexdens 

rubropilosa e desenvolver um protótipo de nanoformulação a base deste óleo essencial. Para 

tanto, foram realizados bioensaios de toxicidade aguda que determinaram as concentrações e 

os tempos letais e estudos comportamentais de caminhamento das espécies. 

  

javascript:void(0);
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Formigas do gênero Atta 

As formigas do gênero Atta Fabricius (1804) conhecidas popularmente como formigas 

saúvas, apresentam o maior número de espécies no Brasil (DELLA LUCIA, 1993). Este 

gênero está representado por 15 espécies, sendo que destas cerca de 10 apresentam 

importância econômica. No Brasil, as mais importantes são: A. capiguara, A. cephalotes, A. 

laviegata, A. opaciceps e A. sexdens incluindo suas subespécies (FOWLER et al., 1989; 

ANJOS et al., 1998; DELLA LUCIA, 2003). 

 

2.2. Formigas cortadeiras: bioecologia 

Formigas são insetos eusociais que vivem em colônias onde ocorre: divisão de 

trabalho, castas reprodutivas e estéreis, cuidado cooperativo com a prole e sobreposição de 

gerações no mesmo ninho (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). Os ninhos das formigas 

cortadeiras são compostos de câmaras subterrâneas interligadas (SILVA et al., 2012), 

considerados os mais sofisiticados da natureza.  

Segundo Wilson (1971), as colônias são formadas por indivíduos morfologicamente 

diferenciados em castas e especializados na execução de certos comportamentos ou atividades 

nas colônias. As operárias são estéreis e classificadas em quatro diferentes grupos (Wilson 

1980) de tamanho de acordo com as funções que exercem: jardineiras – cuidam do fungo e da 

prole (cápsula cefálica entre 0,8 e 1,0 mm); generalistas – empenhadas em diversas 

atividades, como incorporação do substrato nas hifas e cuidados com a rainha (cápsula 

cefálica entre 1,2 e 1,4 mm); forrageadoras – indivíduos que exploram, cortam e coletam a 

vegetação (cápsula cefálica entre 2,0 e 2,2 mm); e os soldados – tem a função de defender a 

colônia contra invasores (cápsula cefálica de aproximadamente 3,0 mm). Os machos tem a 

função de fertilizar a rainha (WILSON, 1980; BOARETTO; FORTI, 1997). 

As formigas cortadeiras tem como sua base alimentar o fungo Leucoagaricus 

gongylophoros Singer (Möller), que é cultivado no interior de seus ninhos e suprido com 

folhas, flores, frutos frescos que são cortados e transportados pelas operárias. Trata-se de uma 

relação simbiótica obrigatória (HÖLDOBLER; WILSON, 1990; WEBER, 1972). As formigas 

são responsáveis por disponibilizar alimento aos fungos; e estes produzem em suas 

extremidades gongilídeos, estruturas semelhantes a uma cápsula de nutrientes, que consistem 

na principal fonte de alimentação oferecida às larvas das formigas (HÖLDOBLER; WILSON, 

1990). Além de uma fonte de alimento rica em carboidratos, aminoácidos e lipídeos, os 

fungos beneficiam as formigas realizando a detoxificação de compostos vegetais que possam 
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agir como inseticidas com suas enzimas (LITTLEDYKE; CHERRETT, 1978; NORTH et al., 

1999). 

Durante o processo de forrageamento as formigas cortadeiras tem contato com uma 

ampla variedade de plantas, porém no processo de ceifagem (corte do material) estas realizam 

uma triagem no material, selecionando as espécies que serão cortadas. Trabalhos tem 

mostrado o efeito causado às colônias quando estas são expotas a extratos vegetais das plantas 

que elas evitam cortar (MARINHO et al., 2006). Pagnocca et al. (1990) relatam a inibição do 

crescimento in vitro do fungo simbionte da saúva A. sexdens rubropilosa, quando exposto a 

extrato de frutos, sementes e folhas de gergelim. 

As formigas cortadeiras são de grande importância nas regiões neotropicais, pois 

participam ativamente na ciclagem de nutrientes, aeração e drenagem favorecendo a 

penetração das raízes no solo (DELLA LUCIA; SOUZA, 2011). Estudos demonstraram que 

espécies vegetais mostram maior aptidão (ex. maior vigor e abundância) em áreas próximas a 

formigueiros. Isto se deve ao fato dos solos das câmaras de lixo serem mais ricos em carbono 

orgânico e nutrientes (MOUTINHO et al., 2003; FARJI-BRENER; GHERMANDI, 2004) Por 

outro lado, Meyer et al. (2011) mostraram que formigas cortadeiras podem interferir 

negativamente no desenvolvimento sucessional das florestas, uma vez que à medida em que 

são abertas clareiras para expansão do ninho, há maior incidência luminosa, elevação da 

temperatura do solo e a redução na disponibilidade de água, o que reduz o crescimento e 

germinação de plantas intolerantes à tais condições. 

Por outro lado, apesar dos enormes benefícios que promovem, formigas cortadeiras 

podem trazer prejuízos econômicos em ambientes antropizados. Com a intensificação da 

agricultura em larga escala e o aumento das áreas desmatadas, os ecossistemas acabam sendo 

simplificados, alterando o status de determinados insetos à pragas (ZARBIN et al., 2009; 

RODRIGUES, 2011). Formigas cortadeiras causam  prejuízos nos ambientes agrícolas e  

florestais. (CHERRETT, 1986; MARICONI, 1970; JUSTI Jr. et al., 1996). 

 

2.3. Controle de formigas cortadeiras 

As formigas cortadeiras são pragas importantes na silvicultura, sendo responsáveis por 

perdas significativas nos plantios. Em plantações de eucalipto, por exemplo, o desfolhamento 

pode causar redução de 11 mm no diâmetro e de 0,7 m na altura das plantas, o que ocasiona 

uma perda de 13% em volume de madeira ao final do ciclo da cultura (OLIVEIRA et al., 

2011). 

Muitos são os métodos de controle das formigas cortadeiras,tais controles podem ser 

realizados pelos métodos cultural, biológico e/ou químico.  O controle químico pode ser 
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realizado via pós secos, onde pós secos são aplicados via povilhaderas diretamente dentro dos 

formigueiros, outra forma de controle é a utilização de líquidos termonebulizáveis, onde 

fumaça tóxica é aplicada dentro do formigueiros por aparelhos termonebulizadores 

(MOREIRA et al., 2007). 

No entanto, o método de controle químico mais utilizado é a utilização de iscas 

granuladas,contendo produtos organossintéticos, cujos ingredientes ativos são: sulfuramida, 

fipronil, deltametrina e fenitrotiona (OLIVEIRA et al., 2011), sendo o fipronil e a sulfuramida 

os principais ingedientes ativos utilizados atualmente. 

O controle cultural por meio de aração do solo (DELLA LUCIA; VILELA, 1993) e o 

controle mecânico têm como objetivo final a morte da rainha. No caso do controle cultural, só 

há viabilidade quando o formigueiro ainda é novo, com somente uma câmara de fungo e se 

localiza aproximadamente a 20 cm de profundidade (BOARETTO; FORTI, 1997). Já no 

controle mecânico, são realizadas escavações diretamente no formigueiro (DELLA LUCIA; 

VILELA, 1993). 

O controle biológico por sua vez ocorre por meio de predadores, como aves, aranhas e 

coleópteros. Fungos patogênicos também representam uma alternativa microbiologia para o 

controle de saúvas (ALMEIDA et al., 1983). Os fungos Aspergillus parasiticus, Paecilomyces 

farinosus, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae var. anisopliae e Metarhizium sp. tem 

sido utilizados no controle biológico da espécie Atta mexicana (QUIROZ, 1996); enquanto B. 

bassiana e M. anisopliae causaram a morte de operárias de Atta sexdens rubropilosa em 

condições de laboratório (ALVES; SOSA-GOMEZ, 1983). Apesar destes resultados, ainda é 

preciso desenvolver formas eficientes de reproduzir no campo os mesmos resultados 

promissores alcançados com os microrganismos em laboratórios (BOARETTO; FORTI, 

1997). 

 

2.4. Compostos botânicos no controle de saúvas 

O uso intensivo de inseticidas sintéticos, tem causado sérios danos econômicos, 

sociais, ecológicos e ambientais, resultando na resistência dos insetos aos produtos, no 

aparecimento de novas pragas, morte de organismos não-alvo e na persistência do produto ao 

longo da cadeia trófica (AGUIAR-MENEZES, 2005; KNAAK; FIUZA, 2010). Os produtos 

de origem vegetal possuem uma larga variedade de moléculas com grande variedade 

estrutural e atividade biológica. Esta diversidade justifica o interesse crescente em fitotoxinas 

devido aos possíveis novos sítios de ação nos organismos alvo (REIGOSA; PEDROL, 2002). 
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Muitas das substâncias produzidas pelo metabolismo secundário das plantas possuem 

propriedades biológicas importantes e estão diretamente envolvidas nos mecanismos que 

permitem a adequação da planta ao meio (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). 

Na busca por novas estratégias de controle de pragas menos prejudiciais ao ambiente, 

estudos utilizando óleos essenciais de plantas estão sendo cada vez mais realizados. Tais 

substâncias consistem em misturas complexas (formada principalmente por mono- e 

sesquiterpenos alifáticos ou aromáticos) que apresenta-se em diferentes proporções (ROSSEL 

et al., 2008). 

A composição química do óleo essencial depende do clima, da estação do ano, das 

condições geográficas, do período de colheita e da técnica de destilação (MACIEL et al., 

2002). Óleos essenciais de plantas podem ser obtidos principalmente através de destilação por 

arraste com vapor de água ou destilação por pressão reduzida (ANVISA, 2012). Estudos 

recentes tem confirmado que alguns óleos essenciais têm capacidade de repelir insetos, como 

também ação inseticida através do contato direto ou pelas vias respiratórias dos mesmos 

(CORRÊA et al., 2011). 

Alguns estudos relataram efeito tóxico de compostos botânicos [ex. gergilim 

(PAGNOCCA et al., 1990; BUENO et al., 2004) e barbatimão (CINTRA et al., 2005)] sobre 

A. sexdens rubropilosa e seu fungo simbionte. No entanto, embora o uso de óleos essenciais 

venha sendo amplamente estudado sobre uma ampla variedade de insetos (CLOYD et al., 

2009; TUNI; SAHINKAYA 1998; CHOI et al., 2004; TRIPATHI et al., 2000)  até o 

momento, o efeito de óleos esenciais sobre formigas, só foi analisado para P. cablin sobre 

formigas urbanas (ALBUQUERQUE et al., 2013). 

 

2.5. Óleo essencial de Pogostemon cablin 

O patchouli é uma planta arbustiva, perene, adaptada a condição climática quente e 

úmida. Originária das Filipinas é amplamente encontrada em muitos países do Sul da Ásia. 

Por armazenar óleos essenciais em suas folhas, apresenta grande valor comercial, sendo 

amplamente cultivada na Índia, Indonésia, Malásia, China, Singapura e América do Sul 

(BLANK; SANTOS; ARRIGONI-BLANK, 2011). Essa planta é bastante utilizada em 

práticas medicinais tradicionais na Índia e na China, e apresenta propriedades antifúngica, 

anti-helmintica, antitripanossoma (BETTONI et al., 2010), inseticida (ALBUQUERQUE et 

al., 2013), antieméticas e antibacteriana (BLANK; SANTOS; ARRIGONI-BLANK, 2011). 

A toxicidade do óleo essencial de patchouli já foi relatada por Pavela (2008) para a 

mosca doméstica Musca domestica L. bem como a toxicidade e a repelência para os cupins 

Coptotermes formosanus Shiraki (ZHU et al., 2003). O óleo essencial de P. cablin  mostrou 
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forte repelência para três espécies de formigas urbanas (ALBUQUERQUE et al., 2013). 

Gokulakrishnan et al. (2013) também comprovaram atividade bioinseticida do óleo essencial 

de P. cablin como repelente para o Aedes aegypti, Anopheles stephensi e Culex 

quinquefasciatus, como também a atividade inseticida do óleo para as três espécies citadas. 

O patchoulol é o principal componente do óleo essencial de patchouli (ANONIS, 2006), 

sendo considerado responsável pela ação biológica do óleo. O patchoulol assim como o óleo 

essencial mostrou-se repelente para Coptotermes formosanus Shiraki (ZHU et al., 2003), para 

as formigas Camponotus melanoticus, Camponotus novo-granadensis e Dorymyrmex 

thoracicus (ALBUQUEQUE et al., 2013) como também para a barata germânica Blatella 

germânica  (LIU et al., 2015). 

 

2.6. Nanoformulações 

Apesar dos óleos essenciais serem apontados como alternativa aos pesticidas 

convencionais, estes apresentam limitações como, por exemplo, alta volatilidade, além do 

baixo número de estudos voltados para sua aplicação no campo. 

O emprego de ferramentas que não afetem o ambiente e sejam eficientes no controle 

das pragas tem aumentado o interesse no uso de nanotecnologias nos sistemas agrícolas 

(SUCKLING et al., 2014). A nanotecnologia refere-se a um fenômeno exclusivo que permite 

novas aplicações da matéria na escala de 1-100 nm, podendo abranger diversos materiais 

como metais, semicondutores e nanopartículas poliméricas (LIU, 2006). No manejo de 

pragas, especialmente formigas, estes sistemas tem atraído a atenção nos últimos anos 

(SEKHON, 2014), incluindo a possibilidade de utilização de bioinseticidas (ex.: óleos 

essenciais), permitindo uma proteção contra a degradação prematura destes compostos (KAH; 

HOFMANN, 2014). Mukhopadhyay (2014) afirma que aplicações da nanotecnologia na 

agricultura podem ser bem sucedidas se os processos naturais forem simulados com maior 

sofisticação/articulação.  

Os principais benefícios das nanoformulações para os óleos essenciais são: melhor 

eficácia devido à maior área específica, aumento da atividade sistêmica devido à menor 

dimensão das partículas e maior mobilidade e redução da toxicidade devido à eliminação dos 

solventes orgânicos, quando comparados aos pesticidas e formulações convencionais 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

Poucos estudos tem avaliado o emprego de nanoformulações à base de óleos 

essenciais para o controle de pragas. González et al. (2014) avaliando o efeito residual de 

nanoformulações à base de óleos comerciais de bergamota (Citrus bergamiae) e gerânio 

(Pelargonium graveolens) sobre duas pragas de grãos armazenados Rhyzopertha dominica 
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(Fabr.) e Tribolium castaneum (Herbst), observaram que as nanoformulações foram efetivas 

no controle das pragas por até 24 semanas. Isto foi conseguido através da lenta liberação dos 

óleos essenciais nanoformulados tendo assim maior poder residual, indicando que estes 

produtos poderiam ser utilizados em programas de manejo integrado de pragas de grãos 

armazenados. Em estudo semelhante Nenaah (2014) e Costa et al. (2014) constataram que 

óleos essenciais em sistemas nano podem ser promissores no manejo de Tribolium castaneum 

e Zabrotes subfasciatus respectivamente. 

Conforme ressalta Mukhopadhyay (2014) o ritmo de desenvolvimento das 

nanotecnologias voltadas para o manejo de pragas ainda é modesto. Isto é observado para as 

formigas cortadeiras onde nenhum estudo comparativo dos óleos essenciais e 

nanoformulações à base destes compostos foi realizado, especialmente avaliando os efeitos 

subletais sobre este grupo de praga. 

  



13 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ANVISA. Resolução da 

Diretoria Colegiada – RDC nº 2, de 15 de janeiro de 2007. Disponível em: < 

http://www.cidasc.sc.gov.br/inspecao/files/2012/08/resolu%C3%A7%C3%A3o-2_2007.pdf 

>. Acessado em 15 maio. 2015. 

 

 

AGUIAR-MENEZES, E. L. Inseticidas botânicos: seus princípios ativos, modo de ação e 

uso agrícola. Seropédica: Embrapa Agrobiologia, 2005. 58 p. (Embrapa Agrobiologia. 

Documentos, 205). 

 

 

ALBUQUERQUE, E.L.D., LIMA, J.K.A., SOUZA, F.H.O., SILVA, I.M.A., SANTOS ,A. 

A., ARAUJO ,A.P.A., BLANK, A. F., LIMA, R. N., ALVES, P. B., and BACCI, L.. 

Insecticidal and repellence activity of the essential oil of Pogostemon cablin against urban 

ants species. Acta Tropica. 2013 v. 127: 181–186, 2013. 

 

 

ALMEIDA, A.F.; ALVES, J.E.M.; MENDES FILHO, J.M.A.; LARANJEIRO, A.J. – A 

avifauna e o sub-bosque como fatores auxiliares no controle biológico das saúvas em florestas 

implantadas - Silvicultura, v. 8, n.28, p.145-150, 1983. 

 

 

ALVES, S.B. & SOSA GOMEZ, D.R. Virulência do Metharhizium anisopliae (Metsch.) 

Sorok. e Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. para castas de Atta sexdens rubropilosa (Forel, 

1908). Poliagro, v.5, n.1, p. 1-9, 1983. 

 

 

ANJOS, N.; DELLA LUCIA, T. M. C.; MAYHÉ-NUNES, A. J. Guia prático sobre 

formigas cortadeiras em reflorestamentos. Ponte Nova: Editora Graff Cor, 1998. 97p. 

ANONIS, D.P. Woody notes in perfumery, patchouly oil, absolute and aroma chemicals. Part 

I. Perfumer & Flavorist, v.31,p. 36–39, 2006. 

 

 

BAKKALI, F.; AVERBECK, S.; AVERBECK, D.; IDAOMAR, M. Biological effects of 

essential oils – A review. Food and Chemical Toxicology, v. 46, p. 446-475, 2008. 

 

 

BETTONI, M. M.; STORCK, R. C.; PEÑUELA, L. F.; MORAES, C. P. Propagação 

vegetativa de patchouli por estaquia. Scientia Agraria, v.11, p. 417-420, 2010. 

 

 

BLANK, A. F.; SANT`ANA, T. C. P.; SANTOS, P. S.; ARRIGONI-BLANK, M. F.; 

PRATA, A. P. N.; JESUS, H. C. R.; ALVES, P. B. Chemical characterization of the essential 

oil from patchouli accessions harvested over four seasons. Industrial Crops and Products, 

v. 34, p. 831-837, 2011. 

 

 



14 

BOARETTO, M. A. C.; FORTI, L. C.; LOPES, J. F. S.; NAGAMOTO, N. S.; ANDRADE, 

A. P. P.; MOREIRA, A. A.; VIANA, A. E. S.; RAMOS, V. M. Response of the grass-cutting 

ant Atta capiguara Gonçalves, 1944 (Hymenoptera: Formicidae) to sugars and artificial 

sweeteners. Scientia Agricola, v. 60, p. 505-509, 2003. 

 

 

BOARETTO, M.A.C.; FORTI, L.C. – Perspectivas no controle de formigas cortadeiras – 

Série Técnica IPEF, Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, vol. 11, n. 30, p. 31-46, 

Botucatu, 1997. 

 

 

BUENO, O. C.;BUENO, F. C.; BETELLA, G.; MORONI, M. S. C.; HEBLING, M. J. A.; 

PAGNOCCA, F. C.; LEITE, A. C.; VIEIRA, P. C.; FERNANDES, J.B. Toxicity of sesame 

extracts to leaf-cutting ant  Atta sexdens rubropilosa (Hymenoptera: Formicidae). 

Sociobiology, v. 44, n 3, p. 599-606, 2004. 

 

 

CHERRETT, J.M. - History of the leaf-cutting ant problems. In: LOFGREN, C.S. & 

VANDER MEER, R.K. - Fire ants and leaf-cutting ants:biology and management - 

Westview Press, Boulder, p.10-17, 1986. 

 

 

CHOI, W.L., LEE, S.G., PARK, H.M., AHN, Y.J. Toxicity of plant essential oils 

to Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) and Phytoseiulus persimilis(Acari: 

Phytoseiidae). Journal of Economic Entomology. v.97, p.553–558, 2004. 

 

 

CINTRA, P.; BUENO, F. C.; BUENO, O. C.; MALASPINA, O.; PETACCI, F.; 

FERNANDES, J. B. Astilbin toxicity to leaf-cutting ant Atta sexdens rubropilosa 

(Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology, v. 45, n 2, p. 347-353, 2005. 

 

 

CLOYD, R.A., GALLE, C.L., KEITH, S.R., KALSCHEUR, N.A., KEMP, K.E. Effect of 

commercially available plant derived essential oil products on arthropod pest. Journal of 

Economic Entomology ,v.102, no.4, p.1567–1579, 2009. 

 

 

CORRÊA, J.C.R; SALGADO, H.R.N.  Atividade inseticida das plantas e aplicações: revisão, 

Revista Brasileira Plantas Medicinais, Botucatu, v.13, n.4, p.500-506, 2011. 

 

 

COSTA, J. T.; FORIM, M. R.; COSTA, E. S.; SOUZA, J. R.; MONDEGO, J. M.; JUNIOR, 

A. L. B. Effects of different formulations of neem oil-based products control Zabrotes 

subfasciatus (Boheman, 1833) (Coleoptera: Bruchidae) on beans. Journal of Stored 

Products Research, v. 56, p. 49-53, 2014.  

 

 

DELLA LUCIA T.M.C; GANDRA L.C; GUEDES R.N.C (2014) Managing leaf-cutting ants: 

Peculiarities, trends and challenges. Pest Management Science v.70, n 1, p.14–23, 2014. 

 

 



15 

DELLA LUCIA, T. M. C. - Formigas-cortadeiras: da bioecologia ao manejo – Editora da 

UFV, 2a ed., Viçosa, 2011. 

 

 

DELLA LUCIA, T. M. C. As formigas cortadeiras. Viçosa. Ed. Folha de Viçosa. 262 p, 

1993. 

 

 

DELLA LUCIA, T. M. C. Hormigas de importancia económica en la región Neotropical. In: 

Fernando Fernandez. (org.) Introducción a las hormigas de la región Neotropical. Bogotá: 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, v. 1, p. 337-

349, 2003. 

 

 

DELLA LUCIA, T. M. C.; SOUZA, D. J. Importância e história de vida das formigas-

cortadeiras.  In: DELLA LUCIA, T. M. C. (Ed.). Formigas-cortadeiras: da bioecologia ao 

manejo. Viçosa: UFV, p. 13-26, 2011. 

 

 

DELLA LUCIA, T. M. C.; VILELA, E. F. - Métodos atuais de controle e perspectivas In: 

DELLALUCIA, T. M. C. - As formigas cortadeiras - Folha de Viçosa, Viçosa, p.163-190, 

1993. 

 

 

FARJI-BRENER, A.G.; GHERMANDI, L. Seedling recruitment in the semi-arid Patagonian 

steppe: facilitative effects of refuse dumps of leafcutting ants. Journal of Vegetation 

Science, v. 15, p. 823–830, 2004.  

 

 

FERREIRA, F. T. R.; VENDRAMIM, J. D.; FORIM, M. R. Bioatividade de nanoformulações 

de nin sobre a traça-do-tomateiro. Ciência Rural, Santa Maria, v.42, n.8, -.1345-1353, 

ago,2012. 

 

 

FOWLER HG, PAGANI MI, SILVA AO, FORTI LC, PEREIRA-DA-SILVA V. and 

VASCONCELOS H.L, A pest is a pest? The dilemma of Neotropical leafcutting ants: 

keystone taxa of natural  ecosystems. Environmental Management,v.13, p.671–675, 1989. 

GOBBO-NETO, L.; LOPES, N. P. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de 

metabólitos secundários. Química Nova, v. 30, n. 2, p. 374-381, 2007. 

 

 

GOKULAKRISHNAN, J.; KUPPUSAMY, E.; SHANMUGAM, D.; APPAVU, A.; 

KALIYAMOORTHI, K. Pupicidal and repellent activities of Pogostemon cablin essential oil 

chemical compounds against medically important human vector mosquitoes. Asian Pacific  

Journal of  Tropical Disease.v.3,p. 26–31, 2013. 

 

 

GONZÁLEZ, J. O. W.; GUTIÉRREZ, M. M.; FERRERO, A. A. Essential oils 

nanoformulations for stored-product pest control – Characterization and biological properties. 

Chemosphere, v. 100, p. 130-138, 2014.  

 

 



16 

HANSELL, M. H. – Built by animals: the natural history of animal architecture – New 

York, Oxford University Press, 2007, 268p. 

 

 

HEBLING, M. J. A.; BUENO, O. C.; MAROTI, P. S.; PAGNOCCA, F. C.; SILVA, O. A. 

Effects of leaves of Ipomoea batatas (Convolvulaceae) on nest development and on 

respiratory metabolism of leaf-cutting ants Atta sexdens L. (Hym., Formicidae). Journal of 

Applied Entomology, v. 124, p. 249-252, 2000. 

 

 

HÖLLDOBLER B.; WILSON E.O.  The Superorganism: The Beauty, elegance, and 

Strangeness of Insect Societies. Norton, New York, 2009. 

 

 

HÖLLDOBLER, B.; WILSON, E. O. - The ants – Harvard University Press, Cambridge, 

732p, 1990. 

 

 

HUBBELL, S.P., WIEMER, D.F. & ADEJARE, A. An antifungal terpenoid defends a 

Neotropical tree (Hymeneae) against attack by fungus-growing ant (Atta). Oecologia, v.60, 

p.321–327,1983. 

 

 

JUSTI Jr., J.; IMENES, S. L.; BERGMANN, E. C.; CAMPOS-FARINHA, A. E. C. 

ZORZENON, F. J. - Formigas cortadeiras -Boletim Técnico do Instituto Biológico, São 

Paulo, n.4, 1996. 

 

 

KAH, M. & HOFMANN, T. Nanopesticide research: Current trends and future priorities. 

Environment International, v. 63, p. 224–235, 2014.  

 

 

KNAAK, N.; FIUZA, L. M. Potential of essential plant oils to control insects and 

microorganisms. Neotropical Biology and Conservation, v. 5, p. 120-132, 2010. 

 

 

LIMA, J.K.A; ALBUQUERQUE, E. L. D. ; SANTOS, A.C.C.; OLIVEIRA, A. P.; ARAÚJO, 

A. P. A.; BLANK, A. F.; ARRIGONI-BLANK, M. F.; ALVES, P. B.; SANTOS, D. A; 

BACCI, L. Biotoxicity of some plant essential oils against the termite Nasutitermes corniger 

(Isoptera: Termitidae). Industrial Crops and Products v.47, p. 246–251, 2013. 

 

 

LITTLEDYKE, M.; CHERRETT, J.M. - Defense mechanisms in young and old leaves 

against cutting by the leaf-cutting ants Atta cephalotes and  Acromyrmexoctospinosus 

(Hymenoptera: Formicidae) - Bulletin of Entomological Research,Inglaterra, v.68, p.263-

270, 1978. 

 

 

LIU, W. T. Nanoparticles and their biological and environmental applications. Journal of 

Bioscience and Bioengineering, v. 102, p. 1-7, 2006. 

 

  



17 

LIU, X. C.; LIU, Q.; CHEN, H.; LIU, Q. Z.; JIANG, S. Y. and LIU, Z. L. Evaluation of 

Contact toxicity and Repellency of the Essential Oil of Pogostemon cablin Leaves and Its 

Constituents Against Blattella germanica (Blattodea: Blattelidae). Journal of Medical 

Entomology, v.52(1),p. 86 – 90, 2015. 

 

 

MACHIAL, C. M., I. SHIKANO, M. SMIRLE, R. BRADBURY, AND M. B. ISMAN. 

Evaluation of the toxicity of 17 essential oils against Choristoneura rosaceana (Lepidoptera: 

Tortricidae) and Trichoplusia ni (Lepidoptera: Noctuidae). Pest Management Science, v. 66, 

p. 1116–1121, 2010. 

 

 

MACIEL, M.A.M.; PINTO, A.C.; VEIGA,V.E.; GRYNBERG, N.F.; ECHEVARRIA, A. 

Plantas medicinais: A necessidade de estudos multidisciplinares. Química Nova, v.25, p.429-

438, 2002. 

 

 

MARICONI, F. A. M. -As saúvas - Ceres, São Paulo,1970, 167p. 

 

 

MARINHO, C.G.S., RIBEIRO, M.M.R., DELLA LUCIA, T.M.C. & GUEDES, R.N.C. 

Aggressive response of pest ant species to b-eudesmol (Hymenoptera: Formicidae). 

Sociobiology, v.47, p.445–454, 2006. 

 

 

MARINHO,C.G.S.;DELLA LUCIA, T.M.C.; RIBEIRO, M.M.R.; MAGALHÃES, S.T.V.; 

GUEDES, R.N.C and JHAM, G.N. Interference of b-eudesmol in nestmate recognition in Atta 

sexdens rubropilosa (Hymenoptera: Formicidae). Bulletin of Entomological Research, v.98, 

p.467–473, 2008. 

 

 

MEYER, S.; LEAL, I.; TABARELLI, M.; WIRTH, R. Ecosystem engineering by leaf-cutting 

ants: nests of Atta cephalotes drastically alter forest structure and microclimate. Ecological 

Entomology, v. 36, p. 14-24, 2011. 

 

 

MOUTINHO, P.; NEPSTAD, D.; DAVIDSON, E. Influence of leafcutting ant nests on 

secondary forest growth and soil properties in Amazonia. Ecology, v. 84, p. 1265-1276, 2003. 

 

 

MOREIRA, A.A., FORTI, L.C., CASTELLANI, M.A., ANDRADE, A. P. Arquitetura do 

ninho das formigas cortadeiras de gramíneas. Biológico, São Paulo, v. 69, suplemento 2, p.83-

85. 2007. 

 

 

MUELLER, U. G.; SCHULTZ, T. R.; CURRIE, C. R.; ADAMS, R. M.; MALLOCH, D. The 

origin of the attine ant-fungus mutualism. Quarterly Review of Biology, v. 76, p. 169-197, 

2001. 

 

 
MUKHOPADHYAY, S.S. Nanotechnology in agriculture: prospects and constraints. 

Nanotechnology, Science and Applications, v. 7, p. 63–71, 2014.  

 



18 

 

NENAAH, G. E. Chemical composition, toxicity and growth inhibitory activities of essential 

oils of three Achillea species and their nano-emulsions against Tribolium castaneum (Herbst). 

Industrial Crops and Products, v. 53, p. 252-260, 2014.  

 

 

NORTH, R. D.; JACKSON, C. W.; HOWSE, P. E. - Communication between the fungus 

garden and workers of the leaf-cutting ant, Atta sexdens rubropilosa, regarding choice of 

substrate for the fungus - Physiological Entomology, Oxford,v.24,p.127-133, 1999. 

 

 

OLIVEIRA, M. A.; ARAÚJO, M. S.; MARINHO, C. G. S.; RIBEIRO, M. M. S.; DELLA 

LUCIA, T. M. C. Manejo de formigas-cortadeiras. In: DELLA LUCIA, T. M. C. (Ed.). 

Formigas-cortadeiras: da bioecologia ao manejo. Viçosa: UFV, 2011, p. 400-419. 

 

 

PAGNOCCA, F. C.; SILVA, O. A.; HEBLING-BERALDO, M. J.; BUENO, O. C. Toxicity 

of sesame extracts to the symbiotic fungus of leaft-cutting ants. Bulletin of Entomological 

Research, v. 80, n. 1, p. 349 -352, 1990.  

 

 

PAVELA R. Insecticidal properties of several essential oils on the house fly (Musca 

domestica L.). Phytotherapy Research v.22, p. 274–278,2008. 

 

 

PAVELA, R.. Insecticidal activity of some essential oils against larvae of Spodoptera 

littoralis. Fitoterapia,v. 76,p. 691–696, 2005. 

 

 

QUIROZ, L. J.V. Factores de mortalidad natural de reinas de Atta mexicana (Fr. Smith) en el 

Estado de Morelos, México. In: Congresso Latinoamericano de Entomologia, 6, Mérida, 

Yucatán, 1996. Memorias. Mérida: Sociedad Mexicana de Entomologia, 1996. p.56. 

 

 

RAJENDRAN, S.; SRIRANJINI. V. Plant products as fumigants for stored-product insect 

control. Journal of Stored Products Research., v. 44, p. 126-135, 2008.  

 

 

REIGOSA, M.; PEDROL, N. Allelopathy from molecules to ecosystems. Plymouth, 

Science Publishers, 316 p. 2002. 

 

 

RIYAJAN; S. & SAKDAPIPANICH, JT.(2009). Development of Neem Capsule Via 

Glutaraldehyde Crosslinked Sodium Alginate Capsules with Natural Rubber Coating its for 

its Control Release. Pesticides in the Modern World - Pesticides Use and Management, 

v.63, n. 4, p.609-622, 2009. 

 

 

RODRIGUES, A.; MUELLER, U. G.; ISHAK, H. D.; BACCI Jr., M.; PAGNOCCA, F.  

Ecology of micro fungal communities in gardens of fungus-growing ants (Hymenoptera: 

Formicidae): a year-long survey of three species of attine ants in Central Texas. FEMS 

Microbiology Ecology, v. 78, p. 244-255, 2011. 



19 

 

 

ROSSEL, G.; QUERO, C.; COLL, J.; GUERREIRO, A. Biorational insecticides in pest 

management, Journal of Pest Science, Berlin, v. 33, n. 02, p. 103-121, 2008. 

 

 

SANTO, I. E.; PEDRO, A. S.; FIALHO, R. and CABRAL-ALBUQUERQUE, E. 

Characteristics of lipid micro- and nanoparticles based on supercritical formation for potential 

pharmaceutical application.  Nanoscale Research Letters, v.8, p. 386, 2013. 

 

 
SEKHON, B.S. Nanotechnology in agri-food production: an overview. Nanotechnology, Science and 

Applications,v.7, p.31–53, 2014. 

 

 

SILVA, A. S.; ZANETTI, R.; CALEGÁRIO, N. Nível de Dano Econômico para Formigas-

Cortadeiras em Função do Índice de Produtividade Florestal de Eucaliptais em uma Região de 

Mata Atlântica . Neotropical Entomology, 40(4): 483-488, 2011. 

 

 

SILVA, P.S.D.; LEAL, I.R.; WIRTH, R.; TABARELLI, M. Spatial distribution and fruiting 

phenology of Protium heptaphyllum (Burseraceae) determine the design of the underground 

foraging system of Atta sexdens L. (Hymenoptera: Formicidae). Neotropical Entomology, 

v.41, p. 257–262, 2012. 

 

 

SUCKLING, D. M.; STRINGER, L. D.; STEPHENS, A. E. A.; WILLIAMS, D. G.; BAJER, 

G.; EL-SAYED, A. M. From integrated pest management to integrated pest eradication: 

technologies and future needs. Pest Management Science, v. 70, p. 179-189, 2014.   

 

 

TESTOLIN, R. C.; TISCHER, V.; LIMA, A. O.; COTELLE, S.; FÉRARD, J. F.; 

RADETSKI, C. M. Aquatic ecotoxicity assessment of a new natural formicide. 

Environmental Science and Pollution Research, v. 19, p. 2186-2194, 2012. 

 

 

TRIPATHI, A.K., PRAJAPATI, V., AGGARWAL, K.K., KHANUJA, S.P.S., KUMAR, S. 

Repellency and toxicity of oil from Artemisia annua to certain stored product beetles. 

Journal of Economic Entomology, v. 93, no.1, p.43–47, 2000. 

 

 

TUNI, I., SAHINKAYA, S. Sensitivity of two greenhouse pests to vapors of essential oils. 

Entomologia experimentalis et applicata. v. 86, p.312–324, 1998. 

 

 

VILELA, E. F. Status of leaf-cutting and control in forest plantations in Brazil. In: 

LOFGREN,C. S.; VANDERMEER, R. K. (eds.). Fire ants and leafcutting ants: biology 

and management. London: Westview Press, p.399-408, 1986. 

 

 

WEBER, N. A. Gardening ants: the Attines – Philadelphia, The American Philosophical 

Society, 1972, 146 p. 

 



20 

 

WILSON, E. O. - Caste and division of labor in Leaf-cutter ants (Hymenoptera: Formicidae: 

Atta) - Behavior Ecology and Sociobiology, New York, v.7, p.143-156, 1980. 

 

 

WILSON, E. O. – The insect societies –Harvard University Press, Cambridge, 1971, 548p.  

YANG, N. W., A. L. LI, F. H. WAN, W. X. LIU, AND J. DAN.. Effects of plant essential 

oils on immature and adult sweetpotato whitefly, Bemisia tabaci biotype B. Crop Protection, 

v. 29, p.1200–1207, 2010. 

 

 

ZARBIN, P. H. G.; RODRIGUES, M. A. C. M.; LIMA, E. R. Feromônios de insetos: 

tecnologia e desafios para uma agricultura competitiva no Brasil. Química Nova, v. 32, p. 

722-731, 2009. 

 

 

ZHAO, Z.; LU, J.; LEUNG, K.; CHAN, C. L.; JIANG, Z. H. Determination of patchoulic 

alcohol in herba pogostemonis by GC-MS-MS. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, v. 53, 

p. 856-860, 2005. 

 

 

ZHU, B.C.R., G. HENDERSON, Y. YU, AND R. A. LAINE. Toxicity and repellency of 

patchouli oil and patchouli alcohol against formosan subterranean termites Coptotermes 

formosanus Shiraki (Isoptera: Rhinotermitidae). Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, v. 51, p. 4585–4588, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4. ARTIGO: Efeitos letais e respostas comportamentais de três espécies de formigas 

cortadeiras ao óleo essencial de Pogostemon cablin e sua nanoformulação 
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Resumo 

Formigas cortadeiras pertencentes ao gênero Atta são importantes pragas em ambientes 

agrícolas e florestais. Visando gerar nova tecnologia para o manejo destas pragas, objetivou-

se com este trabalho avaliar a atividade formicida do óleo essencial de Pogostemon cablin 

sobre as espécies de formigas cortadeiras Atta opaciceps, Atta sexdens e Atta sexdens 

rubropilosa e desenvolver um protótipo de nanoformulação a base deste óleo essencial.  O 

óleo essencial de P. cablin foi obtido por hidrodestilação de folhas secas, a identificação e 

quantificação dos compostos foram realizadas por CG/EM/DIC. A nanoformulação (18%) foi 

desenvolvida por agitação magnética utilizando óleo essencial de P. cablin, polioxietileno 

sorbitano, etanol e água. Foram realizados bioensaios de toxicidade aguda por fumigação, 

tempo letal e comportamental em arena totalmente tratada e arena com a metade tratada. O 

óleo essencial de P. cablin e sua nanoformulação demonstraram eficiente atividade inseticida 

sobre as espécies A. opaciceps, A. sexdens e A. sexdens rubropilosa. As concentrações 

necessárias para causar 50% de mortalidade das operárias por fumigação variaram de 1,06 a 

2,10 µL L
-1

. O óleo essencial de P. cablin e sua nanoformulação atuaram de forma rápida 

causando mortalidade na metade das populações de formigas em menos de 42 horas. O óleo 

essencial de P. cablin e sua nanoformulação reduziram a distância percorrida e a velocidade 

das operárias de A. opaciceps e A. sexdens rubropilosa em arenas totalmente tratadas. Já nos 

bioensaios com metade da arena tratada, isto é, quando o inseto tinha chance de escolha, as 

três espécies de formigas caminharam menos na área tratada, porém com uma velocidade 

maior. De forma geral, o óleo essencial e a nanoformulação de P. cablin causaram 

irritabilidade as espécies de formigas que permaneceram a maior parte do tempo no lado não 

tratado. Este trabalho demonstra a forte atividade formicida do óleo essencial de P. cablin e o 

grande potencial da nanoformulação desenvolvida para a geração de novos produtos. 

 

Palavras-chave: Lamiaceae, patchouli, Formicidae, planta inseticida, comportamento, 

ethovision.  
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Abstract 

Leaf-cutting ants in the genus Atta are important pests in agricultural and forestry 

environments. Aiming generate new technology for the management of these pests, this work 

aimed to evaluate the essential oil activity from Pogostemon cablin against species of leaf-

cutting ants Atta opaciceps, A. sexdens and A. sexdens rubropilosa and develop 

nanoformulation basis of this essential oil. The essential oil P. cablin was obtained by 

hydrodistillation of dry leaves and the identification/quantification of the compounds by was 

performed by GC/MS/FID. The nanoformulation (18%) was performed by magnetic shaking 

using essential oil from P. cablin, polyoxyethylene sorbitan, ethanol and water. Acute toxicity 

bioassays were conducted by fumigation, lethal time and behavioral in in fully treated arenas 

and treated by half. The essential oil from P. cablin and its nanoformulation demonstrated 

efficient insecticidal activity against the species A. opaciceps, A. sexdens and A. sexdens 

rubropilosa. The concentrations necessary to cause 50% mortality of workers by fumigation 

ranged from 1,06 a 2,10 µL L-1. The essential oil from P. cablin and its nanoformulation had 

a fast effect causing mortality in half of populations of ants in less than 42 hours. The 

essential oil from P. cablin and its nanoformulation reduced the distance and the speed of 

workers of A. opaciceps and A. sexdens rubropilosa in fully treated arenas. While bioassays 

of arenas treated by half, when the insect had free choice, three species of ants walked less in 

the treated area, but with greater speed. In general, the essential oil and nanoformulation from 

P. cablin caused irritability to species of ants that remained most of the time in the untreated 

side. This work demonstrates the strong formicidal activity of essential oil from P. cablin and 

the great potential of nanoformulation developed to generate new products.  

 

Key-words: Lamiaceae, patchouli, Formicidae, insecticidal plant, behavior, ethovision. 
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4.1. Introdução 

Formigas cortadeiras do gênero Atta são dominantes nos ecossistemas tropicais onde 

exercem importante papel ecológico como engenheiros dos ecossistemas (Vasconcelos & 

Cherrett 1997; Sternberg et al. 2007). Em ambientes antropizados muitas espécies deste 

gênero são consideradas pragas por causarem danos em cultivos agrícolas e florestais (Urbas 

et al. 2007, Della Lucia et al. 2011). Devido ao hábito de cortarem folhas para a manutenção 

da colônia de fungos que utilizam como recurso alimentar, tais formigas são importantes 

desfolhadores. Nas regiões neotropicais esses insetos podem remover até 17% da produção de 

folhas em florestas e savanas (Wirth et al. 2003; Herz et al. 2007; Costa et al. 2008). Além de 

causarem perdas diretas devido à morte de plântulas e redução do crescimento das plantas, as 

formigas indiretamente ainda aumentam a susceptibilidade das mesmas ao ataque de outros 

insetos e patógenos (Cantarelli et al. 2008; Zanetti et al. 2014).  

No Brasil, o controle desses insetos é realizado de por meio da utilização de 

inseticidas organossintéticos, o que tem elevado os gastos, ocasionando impacto econômico e 

ambiental (Nikele et al. 2013). Visando diminuir danos ao meio ambiente e o combate ao 

comercio ilegal de madeira, a Organização não Governamental Forest Stewardship Council 

(FSC), tem estabelecido normas com o objetivo de difundir o bom manejo florestal  seguindo 

critérios e principios que buscam garantir a  viabilidade economia, equilibrio ecologico e 

segurança social (FSC, 2015). Neste sentindo a certificadora FSC, vem banindo dos seus 

certificados a utilização de compostos organossinteticos no combate aos insetos pragas nas 

florestas plantadas (FSC, 2015). 

Embora sejam polífagas, formigas cortadeiras são forrageadores seletivos preferindo 

plantas tolerantes à luz, com folhas jovens e de alto valor nutricional (Blanton e Ewel 1985; 

Coley e Barone 1996; Farji-Brener 2001). No entanto, a constituição química das folhas, 

incluindo compostos antifúngicos, repelentes e terpenóides, tem sido considerada o principal 

fator determinante da seletividade desses insetos (Wiemer e Ales 1981; Hubbell et al. 1983; 

Hubbell e Wiemer 1983; Chen et al. 1983; Hubbell et al. 1984; Howard 1985). Este 

comportamento sugere que compostos bioativos de plantas apresentem grande potencial para 

o controle das formigas cortadeiras. 

Produtos do metabolismo secundário das plantas são conhecidos por agirem 

naturalmente reduzindo o consumo dos herbívoros (Augner, 1994; Knaak; Fiuza, 2010) e têm 

sido amplamente estudados no controle de pragas. Dentre tais compostos, os óleos essenciais 

de plantas aromáticas, formados por misturas complexas de compostos em diferentes 

concentrações, destacam-se por apresentarem rápida degradação e baixa toxicidade a 

mamíferos. Tais características aliadas a sua alta toxicidade a herbívoros, têm apontado os 
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óleos essenciais como ferramentas alternativas ao controle convencional de pragas (Isman, 

2006). 

O óleo essencial de patchouli Pogostemon cablin Benth. (Lamiaceae) tem apresentado 

potencial inseticida a uma ampla variedade de insetos (Pavela 2008; Lima et al. 2013; Park 

Park et al., 2010; Trongtokit et al., 2005), incluindo formigas urbanas (Albuquerque et al., 

2013). Embora testes de toxicidade indiquem a eficácia desses produtos em condições de 

laboratório, a viabilidade de utilização de tais produtos em ambientes naturais exige 

tecnologias aprimoradas. A utilização da nanotecnologia, por exemplo, permite que 

compostos altamente voláteis (ex. óleos essenciais de plantas) sejam lentamente liberados e 

degradados (Kah & Hofmann, 2014), aumentando assim seu potencial de alcance das pragas 

alvo. 

Neste trabalho, avaliamos a atividade formicida do óleo essencial de P. cablin sobre as 

espécies de formigas cortadeiras Atta opaciceps, A. sexdens e A. sexdens rubropilosa e 

desenvolvemos um protótipo de nanoformulação a base deste óleo essencial. Foram 

realizados bioensaios de toxicidade aguda por fumigação, tempo letal e comportamental. Os 

estudos comportamentais, que são de grande importância na coesão de colônias em insetos 

sociais, envolveram bioensaios de comportamento de caminhamento 

 

 

4.2. Material e Métodos 

4.2.1. Material vegetal 

Foram utilizadas plantas de P. cablin [acesso POG (002)] pertencentes ao Banco Ativo 

de Germoplasma da Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizada na estação 

experimental ―Campus Rural da UFS‖, São Cristóvão, Sergipe, Brasil (11°00' S, 37°12' W). A 

temperatura e precipitação média anual da região são de 27
o
C e 1.590mm, respectivamente. 

 

4.2.1.1. Obtenção do óleo essencial 

As folhas da planta foram coletadas em janeiro de 2015, durante fase de 

desenvolvimento vegetal e secas em estufa a 40 ± 1ºC por 4 dias (Marconi MA 037) (Sant`ana 

et al., 2010). O óleo essencial foi extraído por hidrodestilação em aparelho tipo Clevenger por 

aproximadamente 140 min após o início da ebulição (Ehlert et al., 2006). O óleo essencial foi 

separado da fase aquosa, depositado em frasco de vidro âmbar e mantido a -20 
o
C até sua 

utilização. 
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4.2.1.2. Identificação e quantificação dos compostos 

As análises foram realizadas em CG/EM/DIC (GCMSQP2010 Ultra, Shimadzu 

Corporation, Kyoto, Japão) equipado com um amostrador com injeção automática AOC-20i 

(Shimadzu). As separações foram realizadas em coluna capilar de sílica fundida Rtx®-5MS 

Restek (5%-difenil-95%-dimetilpolisiloxano) 30 m x 0,25 mm de diâmetro interno, 0,25 µm 

de espessura de filme, em um fluxo constante de Hélio 5.0 com taxa de 1,0 mL min
-1

. A 

temperatura de injeção foi 280 °C, 1,0 μL (10 mg mL
-1

) de amostra foi injetado, com uma 

razão de split de 1:30. A programação de temperatura do forno foi iniciada a partir de 50 °C 

(isoterma durante 1,5 min), com um aumento de 4 °C min
-1

, até 200 °C, em seguida, a 10 °C 

min
-1

 até 300 °C, permanecendo por 5 min. Para o CG/EM as moléculas foram ionizadas por 

por elétrons com energia de 70 eV. Os fragmentos foram analisados por um sistema 

quadrupolar programado para filtrar fragmentos/íons com m/z na ordem de 40 a 500 Da e 

detectados por um multiplicador de elétrons. O processamento de dados foi realizado com 

software CGMS Postrun Analysis (Labsolutions- Shimadzu). O processo de ionização para o 

CG/DIC foi realizado pela chama proveniente dos gases hidrogênio 5.0 (30 mL min
-1

) e ar 

sintético (300 mL min
-1

). A quantificação de cada constituinte, e a corrente elétrica gerada 

foram amplificadas e processadas. O processamento de dados foi realizado utilizando o 

software CG Postrun Analysis (Labsolutions- Shimadzu). 

A identificação dos constituintes foi feita com base na comparação dos índices de 

retenção da literatura (Adams, 2007). Para o índice de retenção foi utilizada equação de Van 

den Dool e Kratz, (1963) em relação a uma série homóloga de n-alcanos (nC8-nC31). 

Também foram utilizadas três bibliotecas do equipamento WILEY8, NIST107 e NIST21 que 

permitiram a comparação dos dados dos espectros com aqueles constantes das bibliotecas 

utilizando um índice de similaridade de 80%. 

 

4.2.2. Nanoformulação 

A nanoformulação do óleo essencial de P. cablin foi preparada utilizando: 

polioxietileno (20) sorbitano (Tween 80) (36%) como agente tensioactivo e etanol (36%) 

(Synth, Diadema, Brasil) (28%) como co-agente tensioativo; óleo essencial de P. cablin 

(18%) como fase oleosa; e água (W) como fase aquosa (10%). A mistura foi realizada por 

agitação magnética e preparada com Millipore Billerica, MA sistema Milli-Q mais 

purificação. A nanoformulação foi mantida à temperatura ambiente por 24 horas para permitir 

o equilíbrio completo do sistema (El Maghraby, G.M, 2008), antes da realização dos 

bioensaios. 
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4.2.2.1. Isolamento, identificação e quantificação dos compostos 

Os princípios ativos contidos no óleo essencial de P. cablin presente na 

nanoformulação foram isolados por hidrodestilação em aparelho tipo Clevenger. Foi 

adicionado 1 mL da nanoformulação em 2 L de água em um balão volumétrico de 3 L por um 

período de ebulição de 140 min. O óleo essencial extraído foi acondicionado em frasco âmbar 

de 5 mL e mantido a -20 
o
C até análise química. A identificação e quantificação dos 

compostos foi realizada em CG/EM/DIC (GCMSQP2010 Ultra, Shimadzu Corporation, 

Kyoto, Japão) equipado com um amostrador com injeção automática AOC-20i (Shimadzu) 

nas mesmas condições descritas no item 2.1.2. 

 

4.2.2.2. Caracterização física 

A nanoformulação foi caracterizada quanto aos aspectos macroscópicos: (i)  

polidispersividade - índice que indica o quanto o tamanho das partículas se desviou da média; 

e (ii) diâmetro da micropartícula. 

O índice de polidispersividade e o tamanho da partícula foram determinados por 

espectrometria de correlação de fótons, após a diluição da amostra com água ultrapurificada 

na relação de 1:100 (v:v), em Zetasizer Nanoseries Nono-Zs (Malvern Instruments, 

Worcestershire, RU). As análises de todas as características foram realizadas a 25°C, em 

triplicata. 

 

4.2.2.3. Microscopia de luz polarizada 

A identificação de isotropia nos sistemas obtidos foi realizada por microscopia de luz 

polarizada. Uma gota de réplica foi transferida para uma lâmina de vidro, coberta por 

lamínula. Após cinco dias, as amostras foram analisadas em microscópio Olympus BX-51 

equipado com câmara digital LC Color Evolution (PL-A662) e Software analisador de 

Imagem PixelLINK. 

 

4.2.3. Insetos 

Operárias adultas das espécies A. opaciceps, A. sexdens e A. sexdens rubropilosa 

foram obtidas diretamente dos ninhos localizados no campus da UFS, São Cristóvão-SE, 

Brasil. Os insetos foram mantidos nos fragmentos dos ninhos acondicionados em recipientes 

plásticos (50 cm diâmetro x 20 cm altura) sob condições ambientes (25-27 
o
C, 60±5% UR), 

por 24 horas antes da realização dos bioensaios. 

 



27 

4.2.4. Bioensaios 

Os bioensaios foram conduzidos no Laboratório Clínica Fitossanitária da UFS, São 

Cristóvão-SE, Brasil. Todos os tratamentos foram diluídos no solvente acetona (Panreac, UV-

IR-HPLC-GPC PAI-ACS, 99,9% pureza). Os tratamentos utilizados foram a solução do óleo 

essencial de P. cablin, sua nanoformulação e o controle (solvente acetona). Testes 

preliminares mostraram que a acetona e os componentes isolados da nanoformulação não 

afetaram a sobrevivência das formigas. 

Foram utilizadas apenas formigas de mesmo tamanho. Em todas as avaliações dos 

efeitos letais, os insetos foram considerados mortos quando se apresentaram imóveis ou com 

movimentos bastante descoordenados. 

 

4.2.4.1. Toxicidade aguda: concentração letal 

A exposição das formigas aos tratamentos foi via fumigação. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições. Cada unidade experimental 

foi constituída por um pote de vidro (280 mL) forrado no fundo por papel filtro umedecido 

com 0,5 mL de água destilada contendo sete operárias. Testes prévios indicaram que tais 

condições garantem maior tempo de sobrevivência dos indivíduos. 

Para determinação das concentrações letais (CL50 e CL90) inicialmente foi elaborada 

uma solução padrão a 0,05% dos tratamentos (óleo essencial de P. cablin e nanoformulação) 

em acetona. Foram utilizadas de seis a treze concentrações para a construção da curva de 

concentração-resposta. 

Para permitir a dispersão dos voláteis, as soluções foram aplicadas com o auxílio de 

uma microseringa Hamilton® de 10 µL sobre papel filtro de 1 cm² (Unifil, cod. 501.009) 

fixado por uma linha de tecido na parte interna da tampa do pote. Desta forma, o dispersor (1 

cm
2
) ficou suspenso no centro do pote, longe do alcance das formigas. Os potes foram 

hermeticamente fechados com filme de PVC e tampa plástica; e posteriormente colocados em 

estufa incubadora tipo B.O.D. (25±1ºC, 70±5% UR e fotoperíodo de 12 horas). As avaliações 

de mortalidade foram realizadas 48 horas após a exposição dos insetos aos tratamentos. 

 

4.2.4.2. Toxicidade aguda: tempo letal 

Para determinação das curvas de sobrevivência e tempos letais para matar 50% das 

populações (TL50) para as três espécies de formigas, os procedimentos empregados foram 

semelhantes aos utilizados nos bioensaios de concentração letal. No entanto, foi utilizada 

apenas uma concentração (CL90 determinada no bioensaio anterior para cada tratamento) com 
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oito repetições do óleo essencial de P. cablin e da nanoformulação. As avaliações foram 

realizadas a cada duas horas até 60 horas após a montagem dos bioensaios. 

 

4.2.4.3. Comportamental 

Foram realizados dois diferentes bioensaios comportamentais de caminhamento das 

operárias de A. opaciceps, A. sexdens e A. sexdens rubropilosa: arena completamente tratada e 

arena com metade tratada. 

A unidade experimental consistiu de uma arena (placas de Petri de vidro: 9 cm 

diâmetro e 1,5 cm altura), cujo fundo foi recoberto por discos de papel filtro (Unifil, cod. 

501.009). Após a aplicação dos tratamentos: acetona (controle), óleo essencial de P. cablin 

(0,1%) e nanoformulação (0,1%), os papéis de filtro foram colocados em capela de exaustão 

por 5 minutos para evaporação do solvente. No centro de cada arena foi inserida uma operária 

adulta. Com o objetivo de evitar a fuga dos indivíduos, as arenas foram recobertas por filme 

plástico perfurado. O delimeamento experimental foi o inteiramente casualizado com 30 

arenas (isto é, repetições independentes) para cada espécie e tratamento, totalizando 450 

arenas nos dois bioensaios. Em todos os casos, as observações consistiram em registrar por 10 

minutos ininterruptos parâmetros comportamentais de caminhamento dos insetos. Durante o 

período experimental não foi observada mortalidade dos insetos. 

O movimento de cada inseto dentro da arena foi gravado utilizando uma câmera de 

vídeo Panasonic SD5 SuperDynamic (modelo WV-CP504), equipada com lente Spacecom 

1/3‖ 3-8mm F1.2 e digitalmente transferidos para um computador para posterior análise 

usando a versão do software Studio 9 (Pinnacle Systems, mountain View, CA). O movimento 

dos insetos foi registrada para cada arena usando o EthoVision® XT versão 8.5 (Noldus 

Integration System, Sterling, VA). 

 

4.2.4.3.1. Arena totalmente tratada 

Os bioensaios com arenas totalmente tratadas foram realizados para verificar as 

diferenças de respostas das espécies de formigas aos tratamentos sem a chance de escolha 

dentro da arena. Desta forma, foi possível verificar o comportamento de caminhamento 

natural da espécie (controle) e o padrão frente aos compostos (óleo essencial e 

nanoformulação de P. cablin). 

Foram adicionados ao papel filtro 0,4 mL das soluções: acetona (controle), óleo 

essencial de P. cablin e nanoformulação para cada espécie de formiga, totalizando 270 arenas. 

As imagens de vídeo das arenas foram mantidas inteiras. Os parâmetros avaliados foram a 

distância média percorrida (cm) e a velocidade (cm s
-1

). 
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4.2.4.3.2. Arena com metade tratada 

Os bioensaios em arenas com a metade tratada foram realizados para verificar as 

diferenças de respostas das espécies de formigas aos tratamentos com a chance de escolha 

dentro da arena. 

Nestes bioensaios os discos de papel filtro foram separados em duas metades (tratada e 

não tratada) e foram fixados com fita dupla-face no fundo das placas. Cada metade foi tratada 

separadamente e somente após a evaporação do solvente elas foram fixadas na placa. Foram 

aplicados 0,2 mL de solução dos tratamentos (óleo essencial ou nanuformulação de P. cablin) 

na metade tratada e 0,2 mL do solvente (acetona) na metade não tratada, totalizando 180 

arenas. As imagens de vídeo das arenas foram divididas em duas zonas simétricas. 

Os parâmetros avaliados foram: distância média percorrida (cm), distância média até a 

área oposta (cm), velocidade (cm s
-1

), tempo para o primeiro contato (< 1s) na área tratada 

(repelência - evitar sem entrar em contato) (s) e tempo de permanência em cada área 

(irritabilidade - evitar após o contato) (s) (Cordeiro et al. 2010). 

 

4.2.5. Análises estatísticas 

Os resultados de mortalidade dos bioensaios de toxicidade aguda por fumigação para a 

determinação das concentrações letais foram corrigidos em relação à mortalidade ocorrida na 

testemunha usando-se a fórmula de Abbott (1925). Análises de próbit foram realizadas para 

determinar as curvas de concentração-mortalidade do óleo essencial de P. cablin e da 

nanoformulação para cada espécie de formiga após 48 horas de exposição. Foram aceitas 

curvas com probabilidade de aceitação da hipótese de nulidade pelo teste 2 maior que 0,05. 

Por meio destas curvas foram obtidas as concentrações letais (CL50 e CL90) com seus 

respectivos intervalos de confiança a 95% de probabilidade usando o software SAS (PROC 

PROBIT; SAS, 2001). As CLs foram comparadas pelo critério da não sobreposição dos 

intervalos de confiança (IC95) com a origem do intervalo. 

Os resultados de mortalidade dos bioensaios de toxicidade aguda por fumigação para a 

determinação dos tempos letais foram submetidos à análise de sobrevivência usando o 

procedimento não-paramétrico LIFETEST (SAS Institute, 2001). Este procedimento permite a 

estimativa de curvas de sobrevivência obtidas através de estimadores de Kaplan-Meier 

gerados a partir da proporção de insetos sobreviventes do início até o fim do experimento. Por 

meio destas curvas foi possível estimar os tempos necessários para causar mortalidade de 50% 

das populações (TL50). 
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Os resultados dos bioensaios comportamentais em arenas totalmente tratadas 

(espécies, tratamentos e espécies x tratamentos) foram submetidos a análise de variância 

multivariada (PROC GLM, com MANOVA; SAS). Análises de variância univariada 

(espécies, tratamentos e espécies x tratamentos) foram realizadas individualmente para os 

parâmetros significativos: distância total percorrida e velocidade. Posteriormente, os dados 

foram analisados pelo teste de Fisher LSD para comparação das médias entre as espécies no 

tratamento controle e entre os tratamentos dentro da mesma espécie (PROC GLM; com LSD; 

SAS). 

Os resultados dos bioensaios comportamentais em arenas com metades tratadas (área 

tratada e área não tratada) foram submetidos a análise de variância multivariada para cada 

espécie isoladamente (PROC GLM, com MANOVA; SAS). Análises de variância univariada 

(áreas, tratamentos e áreas x tratamentos) foram realizadas individualmente para os 

parâmetros significativos: distância total percorrida, velocidade e tempo de permanência em 

cada área (irritabilidade). Posteriormente, os dados foram analisados pelo teste de Fisher LSD 

para comparação das médias entre tratamentos e entre as áreas tratadas e áreas não tratadas 

(PROC GLM; com LSD; SAS). 

 

 

4.3. Resultados 

 

4.3.1. Caracterização do óleo essencial e do protótipo de nanoformulção 

Quatorze compostos representando 95,77% da composição química do óleo essencial 

de P. cablin foram identificados por CG/EM/DIC e divididos em sesquiterpenos não-

oxigenados (45,28%) e sesquiterpenos oxigenados (50,49%) (Tabela 1). O patchoulol 

(44,30%) foi o componente majoritário, seguido por α-bulneseno (13,75%), α-guaieno 

(10,87%) e seicheleno (7,97%). Os demais compostos estiveram presentes no óleo essencial 

em concentrações inferiores a 5% (Tabela 1). 

Pequenas variações foram observadas na composição química da nanoformulação, 

exceção do α-humuleno (0,45%) que foi detectado somente no óleo essencial de P. cablin e 

do -patchouleno que aumentou 146% na nanoformulação (Tabela 1). Os demais compostos 

variaram na média 10,5% (Tabela 1). 

A análise de partícula permitiu caracteriar a  nanoformulação quanto ao  tamanho das 

partícula, sendo 42,39 nm o tamanho médio das gotas e 0,768 o seu índice de 

polidispersividade. A aferiação do pH da nanoformulação teve o valor estabilizado em 6,13. 
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4.3.2. Concentração letal 

O óleo essencial de P. cablin e sua nanoformulação demonstraram eficiente atividade 

inseticida por fumigação sobre as espécies A. opaciceps, A. sexdens e A. sexdens rubropilosa. 

As concentrações necessárias para causar 50% de mortalidade das operárias após 48 horas de 

exposição variaram de 1,06 a 2,10 µL L
-1

 (Tabela 2). 

A nanoformulação foi 28% mais tóxica a A. opaciceps do que o óleo essencial de P. 

cablin. Já para A. sexdens rubropilosa o óleo essencial foi 1,6 vezes mais tóxico que a 

nanoformulação. Toxicidade semelhante do óleo e sua nanoformulação foi observada para A. 

sexdens (Tabela 2). A nanoformulação potencializou a toxicidade do óleo essencial de P. 

cablin. O óleo presente na nanoformulação foi 7,1; 5,4 e 3,4 vezes mais tóxico as espécies A. 

opaciceps, A. sexdens e A. sexdens rubropilosa, respectivamente (Tabela 2). 

 

4.3.3. Tempo letal 

A sobrevivência das operárias de A. opaciceps, A. sexdens e A. sexdens rubropilosa 

expostas ao óleo essencial de P. cablin e sua nanoformulação na CL90 dos bioensaios de 

toxicidade foi significativamente reduzida ao longo do tempo (Teste de Log-rank: ² = 388,3; 

gl = 8; p < 0,001) (Figura 1). A sobrevivência média de formigas após 60 horas foi superior a 

75% no tratamento controle. O tempo médio de sobrevivência neste tratamento não foi 

estimado para os insetos devido à baixa taxa de mortalidade observada (Figura 1). 

O óleo essencial de P. cablin e sua nanoformulação causaram mortalidades superiores 

a 80% em menos de 60 horas para as três espécies de formigas. O óleo essencial de P. cablin 

atuou de forma mais rápida sobre A. opaciceps e A. sexdens em comparação a sua 

nanoformulação. O contrário foi observado para A. sexdens rubropilosa. Essas diferenças 

foram refletidas no tempo médio de sobrevivência (TL50) observado para cada tratamento. A 

menor TL50 (28,6 horas) foi obervada para operárias de A. sexdens rubropilosa quando 

expostas a nanoformulação. De forma geral, o óleo essencial de P. cablin e sua 

nanoformulação atuaram de forma rápida causando mortalidade na metade das populações de 

formigas em menos de 42 horas (Figura 1). 

 

4.3.4. Bioensaios comportamentais 

4.3.4.1. Comportamento de caminhamento em arenas totalmente tratadas 

O comportamento de caminhamento das três espécies de formigas sobre a superfície 

da arena totalmente tratada diferiu entre as espécies (Wilks’ lambda = 0,503; F = 53,26; 

glnum/den = 4/520; p < 0,001), os tratamentos (Wilks’ lambda = 0,758; F = 19,27; glnum/den = 

4/520; p < 0,001) e a interação entre espécies x tratamentos (Wilks’ lambda = 0,855; F = 5,30; 
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glnum/den = 8/520; p < 0,001) quando submetidos à análise de variância multivariada. 

Análises de variância univariadas foram efetuadas para os parâmetros avaliados. 

Houve diferenças significativas na distância total percorrida e na velocidade entre as espécies 

(F2;261 = 81,67; p < 0,001 e F2;261 = 69,20; p < 0,001; respectivamente), os tratamentos (F2;261 

= 15,94; p < 0,001 e F2;261 = 37,81; p < 0,001; respectivamente) e a interação espécies x 

tratamentos (F4;261 = 5,72; p < 0,001 e F4;261 = 10,16; p < 0,001; respectivamente). 

Trilhas representativas do comportamento de caminhamento das três espécies de 

formigas em arenas totalmente tratadas estão apresentadas na Figura 2. As espécies A. sexdens 

e A. sexdens rubropilosa caminharam mais a uma velocidade maior quando comparadas a 

espécie A. opaciceps no tratamento controle (Figura 3 a e b). 

O óleo essencial de P. cablin e sua nanoformulação reduziram a distância percorrida e 

a velocidade das operárias de A. opaciceps e A. sexdens rubropilosa. Os tratamentos não 

afetaram o comportamento de caminhamento das operárias de A. sexdens em arenas 

totalmente tratadas (Figura 3 a e b). 

 

4.3.4.2. Comportamento de caminhamento em arenas com metade tratada 

Foram observadas diferenças no comportamento de caminhamento das operárias de A. 

opaciceps (Wilks’ lambda = 0,669; F = 11,30; glnum/den = 5/114; p < 0,001), A. sexdens 

(Wilks’ lambda = 0,282; F = 58,15; glnum/den = 5/114; p < 0,001) e A. sexdens rubropilosa 

(Wilks’ lambda = 0,428; F = 30,43; glnum/den = 5/114; p < 0,001) entre as áreas tratadas e não 

tratadas das arenas quando submetidos à análise de variância multivariada. 

Análises de variância univariadas foram efetuadas para os parâmetros avaliados para 

cada espécie de formiga. Foram observadas diferenças significativas na distância total 

percorrida e na velocidade entre as áreas tratadas e não tratadas das arenas para as espécies A. 

opaciceps (F1;116 = 21,73; p < 0,001 e F1;116 = 6,13; p = 0,015; respectivamente), A. sexdens 

(F1;116 = 138,78; p < 0,001 e F1;116 = 4,56; p = 0,035; respectivamente) e A. sexdens 

rubropilosa (F1;116 = 59,79; p < 0,001 e F1;116 = 18,41; p < 0,001; respectivamente). Para a 

espécie A. sexdens rubropilosa os tratamentos também afetaram estes parâmetros (F1;116 = 

11,36; p < 0,001 e F1;116 = 5,73; p = 0,018; respectivamente). O mesmo não ocorreu com as 

espécies A. opaciceps (F1;116 = 0,03; p = 0,869 e F1;116 = 2,82; p = 0,096; respectivamente) e 

A. sexdens (F1;116 = 0,11; p = 0,729 e F1;116 = 0,80; p = 0,288; respectivamente) em relação aos 

tratamentos. Também não foram verificadas diferenças significativas na distância total 

percorrida e na velocidade para as interações entre áreas x tratamentos das espécies A. 

opaciceps (F1;116 = 3,33; p = 0,071 e F1;116 = 2,97; p = 0,088; respectivamente), A. sexdens 

(F1;116 = 0,12; p = 0,729 e F1;116 = 1,14; p = 0,288; respectivamente) e A. sexdens rubropilosa 
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(F1;116 = 0,03; p = 0,864 e F1;116 = 0,49; p = 0,487; respectivamente). 

A distância média até a área oposta (tratada ou não tratada) foi similar entre as áreas 

tratadas e não tratadas das arenas para as espécies A. opaciceps (áreas: F1;116 = 0,04; p = 

0,848; tratamento: F1;116 = 0,01; p = 0,930 e interação área x tratamento: F1;116 = 0,32; p = 

0,572), A. sexdens (áreas: F1;116 = 1,26; p = 0,264; tratamento: F1;116 = 1,67; p = 0,199 e 

interação área x tratamento: F1;116 = 0,39; p = 0,532) e A. sexdens rubropilosa (áreas: F1;116 = 

0,85; p = 0,358; tratamento: F1;116 = 0,11; p = 0,740 e interação área x tratamento: F1;116 = 

0,06; p = 0,813). Também não foram verificadas diferenças significativas entre o tempo para 

o primeiro contato (repelência) das espécies A. opaciceps (áreas: F1;116 = 1,55; p = 0,216; 

tratamento: F1;116 = 1,44; p = 0,232 e interação área x tratamento: F1;116 = 0,16; p = 0,686), A. 

sexdens (áreas: F1;116 = 2,12; p = 0,148; tratamento: F1;116 = 0,24; p = 0,624 e interação área x 

tratamento: F1;116 = 0,42; p = 0,518) e A. sexdens rubropilosa (áreas: F1;116 = 3,01; p = 0,084; 

tratamento: F1;116 = 0,43; p = 0,514 e interação área x tratamento: F1;116 = 0,06; p = 0,801) 

entre as áreas tratadas e não tratadas das arenas. 

Trilhas representativas do comportamento de caminhamento das três espécies de 

formigas em arenas com metade tratada estão apresentadas na Figura 4. As três espécies de 

formigas caminharam menos na área tratada (Figura 5a) com velocidade maior (Figura 5b). 

Para A. sexdens rubropilosa este efeito foi mais pronunciado para o óleo essencial de P. 

cablin em relação à sua nanoformulação (Figura 5 a e b). 

 

4.3.4.3. Irritabilidade 

Foram observadas diferenças significativas no tempo de permanência em cada área da 

arena (tratada ou não tratada) das espécies A. opaciceps (F1;116 = 27,67; p < 0,001), A. sexdens 

(F1;116 = 276,60; p < 0,001) e A. sexdens rubropilosa (F1;116 = 146,29; p < 0,001). Para a 

espécie A. opaciceps a interação entre área x tratamento também foi significativa para este 

parâmetro (F1;116 = 6,81; p = 0,010). O tempo de permanência em cada área da arena foi 

similar entre os tratamentos para as espécies A. opaciceps (F1;116 = 0,01; p = 0,970), A. 

sexdens (F1;116 = 0,01; p = 0,944) e A. sexdens rubropilosa (F1;116 = 0,01; p = 0,958). Também 

não foram verificadas diferenças significativas deste parâmetro para as interações entre áreas 

x tratamentos das espécies A. sexdens (F1;116 = 0,18; p = 0,671) e A. sexdens rubropilosa 

(F1;116 = 2,99; p = 0,087). 

As espécies A. sexdens e A. sexdens rubropilosa permaneceram a maior parte do 

tempo no lado não tratado pelo óleo essencial de P. cablin ou pela sua nanoformulação 

(Figura 6). Já A. opaciceps permaneceu menos tempo no lado tratado com o óleo essencial de 

P. cablin. Não houve diferença entre o tempo de permanência no lado tratado com a 
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nanoformulação de P. cablin com o lado não tratado para esta espécie (Figura 6). 

 

 

4.5. Discussão 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que o óleo essencial e a 

nanoformulação de P. cablin apresentam efeitos letais e subletais sobre formigas cortadeiras 

do gênero Atta, sendo potenciais formicidas para o manejo destas pragas. Outros estudos 

também demonstraram efeito inseticida do óleo essencial de patchouli (Liu et al., 2015), 

incluindo sobre as formigas urbanas Camponotus melanoticus, C. novogranadensis, e 

Dorymyrmex thoracicus (Albuquerque et al., 2013). 

Os principais constituintes encontrados no óleo essencial de P. cablin apresentaram 

valores semelhantes aos obtidos por Albuquerque et al. (2013) e Liu et al. (2015). As 

variações observadas podem ser devidas a fatores genéticos, climáticos, idade do material 

utilizado, bem como aos métodos utilizados na extração do óleo essencial (Luo et al., 2003; 

Schoonhoven et al., 2005; Maciel et al., 2002). Por sua vez, o óleo essencial de P. cablin 

presente na nanoformulação apresentou pequenas variações em sua composição química, o 

que pode estar relacionado à transformação dos compostos durante o desenvolvimento da 

formulação. O aumento no teor de β-patchouleno na nanoformulação pode ter sido 

ocasionado pela oxidação de compostos encontrados em menores proporções no óleo 

essencial. O α-humuleno, encontrado em baixa proporção no óleo essencial, não foi detectado 

na nanoformulação. Por ser originado pelo mesmo intermediário comum ao patchoulol, a 

ausência deste composto na formulação pode ser resultante da sua oxidação na presença de 

água, resultando no aumento do patchoulol na nanoformulação (Deguerry et al., 2006). O 

mesmo pode ter ocorrido com seicheleno, α-guaieno e α-buleseno que apresentam os mesmos 

intermediários do patchoulol e tiveram suas concentrações reduzidas na nanoformulação 

(Deguerry et al., 2006). 

Neste estudo, tanto o óleo essencial quanto sua nanoformulação causaram rápida 

mortalidade das operárias de formigas cortadeiras. O efeito tóxico da fumigação deve-se à 

penetração dos compostos dos óleos essenciais através dos espiráculos dos insetos (Yang et 

al., 2005). A ação rápida do óleo essencial de P. cablin e da nanoformulação sobre as três 

espécies são indícios de que a toxicidade dos tratamentos é mediada pela interação de seus 

constituintes com o local alvo no sistema nervoso dos insetos (Zhu et al., 2003). A resposta 

das formigas durante a exposição aos tratamentos (ex. tremores, paralisia e dobramento das 

pernas) são indícios de atividade neurotóxica (Zhu et al., 2003). A atividade inseticida dos 

sesquiterpenos presentes nos óleos essenciais tem sido decorrente de mecanismos que 
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incluem: inibição de acetilcolinesterase; interferência na ação da octopamina 

(neuromodulador encontrado nos invertebrados) (Rattan, 2010); interferência nos canais de 

cálcio modulados pelo ácido gama-aminoburítico (GABA) (Isman, 2006) e atuação em sítios 

vulneráveis, como o citocromo P450 (Bacci et al., 2007). 

A despeito da nanoformulação possuir apenas 18% do óleo essencial e, considerando-

se que seus demais componentes não possuem efeito toxico sobre as formigas estudadas, 

pode-se concluir que a nanoformulação potencializou o efeito do óleo essencial de P. cablin. 

Esta potencialização da toxicidade do óleo essencial na nanoformulação pode ser atribuída ao 

menor tamanho e maior mobilidade das partículas, o que facilita assim sua atividade sistêmica 

e liberação (Oliveira et al., 2014). 

A espécie A. sexdens rubropilosa foi mais tolerante à nanoformulação, o que pode 

estar associado a uma maior eficiência de suas enzimas destoxificativas ou uma menor 

sensibilidade do local alvo (Bacci et al., 2007, 2009). Esta diferença possivelmente está 

associada a diferenças na capacidade metabólica e fisiológica das espécies frente aos 

tratamentos. 

Os bioensaios comportamentais mostraram efeito subletal do óleo essencial de P. 

cablin e da sua nanoformulação mesmo em baixas concentrações (0,1%). Os tratamentos 

causaram redução na velocidade e na distância percorrida pelas operárias de A. opaciceps e A. 

sexdens rubropilosa, quando estas não tinham chance de escolha (arenas totalmente tratadas). 

Ao que parece, estas espécies percebem os compostos e como não existe a possibilidade de 

fuga, diminuem a atividade evitando assim maior contato com os compostos. Já quando existe 

a possibilidade de escolha (arenas com metade tratada) as três espécies preferem o lado não 

tratado (maior distância percorrida e maior tempo de permanência) e quando caminham na 

área tratada aumentam suas velocidades na tentativa de evitar os compostos. 

Embora os tratamentos não tenham sido repelentes para as formigas, os mesmos 

causaram irritabilidade, uma vez que os insetos permaneceram a maior parte do tempo no lado 

não tratado, evitando os compostos quando possuíam chance de escolha. Este comportamento 

sugere que sensilas responsáveis pela detecção dos compostos no contato (Jayasekara et al., 

2005), atuaram determinando a irritabilidade observada. 

Concluindo, os resultados do presente estudo demonstram o potencial formicida do 

óleo essencial de P. cablin e sugerem que a nanoformulação possa ser utilizada no combate de 

formigas cortadeiras. A alta toxicidade e o efeito volátil permitem a utilização direta da 

nanoformulação nos ninhos, ao passo que a possibilidade de liberação mais lenta dos 

compostos tóxicos e a utilização de pequenas concentrações, possibilitam o desenvolvimento 

de compostos  granuladas. Ainda, os efeitos letais da nanoformulação no comportamento das 
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formigas podem afetar atividades importantes e causar o colapso das colônias. Esse trabalho é 

o primeiro estudo que relata efeito de óleos essenciais sobre formigas cortadeiras do gênero 

Atta. Dada à importância desse grupo como potenciais pragas agrícolas e florestais, nossos 

resultados podem ser uteis na elaboração de táticas alternativas de manejo destas pragas. 
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Tabela 1. Composição química do óleo essencial de Pogostemon cablin e da nanoformulação 

contendo 18 % do óleo essencial de P. cablin. 

 

IR
a
 Composto 

Concentração (%)
b
 

Óleo essencial de 

P. cablin 

Nanoformulação 

(18%) 

1382 β-patchouleno 1,81±0,002 4,44±0,007 

1387 β-elemeno 0,79±0,008 0,82±0,002 

1413 Cicloseicheleno 0,60±0,002 0,49±0,005 

1420 β-cariofileno 1,85±0,008 1,66±0,003 

1436 α-guaieno 10,87±0,05 9,05±0,004 

1449 Seicheleno 7,97±0,006 7,91±0,007 

1455 α-humuleno 0,45±0,005 - 

1461 allo-aromadendreno 4,58±0,011 4,18±0,007 

1497 Acifileno 2,60±0,02 2,06±0,008 

1506 α-bulneseno 13,75±0,013 11,75±0,006 

1568 Longicanfenilona 0,96±0,003 1,01±0,005 

1589 Óxido de cariofileno 2,50±0,005 2,46±0,006 

1662 Pogostol 2,73±0,012 2,66±0,02 

1678 Patchoulol 44,30±0,02 47,30±0,005 

Sesquiterpenos não-oxigenados (%) 45,28 42,35 

Sesquiterpenos oxigenados (%) 50,49 53,43 

Total detectado (%) 95,77 95,78 
a
 Índice de retenção calculado utilizado a equação de Van den Dool e Kratz 1963 em relação a 

uma série homóloga de n-alcanos (nC9-nC18).  
b
 Valores (± EPM) do conteúdo dos compostos obtido pela média de três diferentes 

determinações. 
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Tabela 2. Toxicidade do óleo essencial de Pogostemon cablin e sua nanoformulação (18%) 

sobre operárias de Atta opaciceps, Atta sexdens e Atta sexdens rubropilosa por fumigação 

após 48 horas de exposição. 

Tratamento 
N

o
 de 

insetos 

CL50 (IC 95%)
 

(µL L
-1

) 

CL90 (IC 95%)
 

(µL L
-1

) 
 

1
 ² p-valor 

P. cablin 

A. opaciceps 305 
1,36 

(1,25-1,47) 

2,54 

(2,28-2,91) 
4,70 1,28 0,53 

A. sexdens 450 
1,45 

(1,40-1,49) 

1,78 

(1,70-1,88) 
14,32 1,16 0,56 

A. sexdens rubropilosa 253 
1,30 

(1,15-1,45) 

2,91 

(2,57-3,40) 
3,66 1,74 0,58 

Nanoformulação (18%) 

A. opaciceps 250 
1,06 

(0,94-1,17) 

2,43 

(2,14-2,86) 
3,53 2,90 0,23 

A. sexdens 250 
1,48 

(1,31-1,66) 

4,05 

(3,43-5,06) 
2,93 4,11 0,12 

A. sexdens rubropilosa 378 
2,10 

(2,01-2,20) 

3,11 

(2,87-3,50) 
7,55 3,43 0,17 

1 =inclinação da curva. 
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Figura 1. Curvas de sobrevivência e tempo letal médio (TL50) de operárias de Atta opaciceps 

(verde), Atta sexdens (azul) e Atta sexdens rubropilosa (vermelho) expostas por fumigação à 

CL90 dos bioensaios de toxicidade ao óleo essencial de Pogostemon cablin e sua 

nanoformulação (18%). 
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Figura 2. Trilhas representativas do movimento de operárias de Atta opaciceps, Atta sexdens 

e Atta sexdens rubropilosa ao longo de 10 min em arenas totalmente tratadas com acetona 

(controle), óleo essencial de Pogostemon cablin e sua nanoformulação (18%). 
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Figura 3. Distância total percorrida (a) e velocidade (b) (± erro padrão) de operárias de Atta 

opaciceps, Atta sexdens e Atta sexdens rubropilosa expostas por contato em arenas totalmente 

tratadas a 0,1% com o óleo essencial de Pogostemon cablin e sua nanoformulação (18%). 

Histogramas seguidos pela mesma letra maiúscula, para comparação entre as espécies no 

tratamento controle, e minúsculas, para comparação entre os tratamentos, não diferem entre 

si, pelo teste de Fisher LSD a p < 0,05. 
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Figura 4. Trilhas representativas do movimento de operárias de Atta opaciceps, Atta sexdens 

e Atta sexdens rubropilosa ao longo de 10 min em arenas com metade tratada com óleo 

essencial de Pogostemon cablin ou sua nanoformulação (18%) (lado direito). No lado 

esquerdo foi aplicado apenas acetona. 
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Figura 5. Distância total percorrida (a) e velocidade (b) (± erro padrão) de operárias de Atta 

opaciceps, Atta sexdens e Atta sexdens rubropilosa expostas por contato em arenas com 

metade tratada com o óleo essencial de Pogostemon cablin e sua nanoformulação (18%) na 

CL90 dos bioensaios de toxicidade. Histogramas seguidos pela mesma letra maiúscula, para 

comparação entre tratamentos na mesma área (A. sexdens rubropilosa), e minúsculas, para 

comparação entre a área tratada e não tratada, não diferem entre si, pelo teste de Fisher LSD a 

p < 0,05. 
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Figura 6. Irritabilidade (%) (± erro padrão) de operárias de Atta opaciceps, Atta sexdens e 

Atta sexdens rubropilosa expostas por contato em arenas com metade pulverizadas a 0,1% 

com o óleo essencial de Pogostemon cablin e sua nanoformulação (18%). * indicam 

diferenças significativas entre as áreas pelo teste de Fisher LSD a p < 0,05. n.s. = não 

significativo. 
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