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Resumo 
Em vista do crescente aumento da população mundial e da demanda de alimentos, cresce 

também a preocupação em produzir um alto volume de alimentos sem perdas provenientes de 

ataques de pragas. O surgimento dos inseticidas botânicos é datado há milênios de anos, 

sendo usual ao controle de pragas. A nicotina, proveniente do extrato do fumo, é um exemplo 

de inseticida bastante usado, por suas grandes vantagens como por exemplo sua rápida ação e 

baixa toxidade á mamíferos. Além de ser uma planta muita cultivada em todas as regiões do 

mundo, de forma a disponibilizar um grande volume de matéria prima. A nicotina atua 

provocando impulsos nervosos de modo à hiperexcitar o sistema nervoso do animal levando à 

morte deste. Entretanto, a falta de pesquisas em prol da análise da eficiência da nicotina é um 

fator agravante, uma vez que sua eficácia e efeitos ainda devem ser melhor conhecidos para 

que seu uso seja estimulado. O objetivo da pesquisa é verificar a eficiência do uso do extrato 

de fumo no controle de pragas em hortaliças, de forma que se compreenda o seu efeito ou 

modo de atuação sob os insetos, abordando as principais pragas que está substância combate, 

assim como suas vantagens e desvantagens. A pesquisa é qualitativa, tipo descritivo-

exploratório com o delineamento bibliográfico. Conclui-se que uso do extrato de fumo no 

controle de pragas em hortaliças se mostra eficiente no combate as pragas mais comuns em 

hortaliças. Entretanto ainda se faz necessário o estudo e aprofundamento quanto a efeitos 

secundários dessa substância. 
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Introdução 

Com o crescimento da população mundial, aumenta consequentemente a demanda 
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pela produção de alimentos. Abastecer essa população não é tarefa simples, uma vez que o 

planeta já abriga mais de 7 bilhões de habitantes (ONU 2016), havendo a necessidade de 

intensa pesquisa, buscando-se alternativas que contribuam de modo eficiente, afim de que tal 

problema seja sanado ou ao menos minimizado. 

Para satisfazer à demanda cada vez maior de alimentos, uma revolução verde, datada 

da década de 1960, levou a agricultura a se caracterizar como monoculturas extensivas e de 

grande utilização de fertilizantes químicos sintéticos e agrotóxicos (MENEZES, 2005, apud 

CORRÊA e SALGADO, 2011). Este último também conhecido como defensivos agrícolas, 

são utilizados visando o controle de insetos, plantas daninhas e doenças. 

As pragas veem causando grandes preocupações, pois comprometem de forma 

bastante severa as plantações. Na busca por controle desses insetos, os produtores fazem o uso 

de inseticidas sintéticos, muitas vezes de forma indiscriminada ou mesmo sem a prescrição de 

um profissional. 

Embora os inseticidas químicos sejam atualmente usados com relativo sucesso na 

agricultura, os graves problemas relacionados ao seu uso, já amplamente conhecidos, têm 

incentivado o desenvolvimento de métodos alternativos de controle (LOVATTO, 2004). 

Ultimamente o interesse pelos produtos botânicos para o controle de pragas tem 

aumentado. Substâncias com menores riscos à saúde humana e ao ambiente vem sendo 

avaliadas, fato este somado à demanda crescente por produtos alimentícios saudáveis e isentos 

de resíduos de agrotóxicos. (CORRÊA; SALGADO).  

De posse das informações acima expostas, surge a problemática da pesquisa, que se 

fundamenta em conhecer quais os mecanismos de ação da nicotina no que tange ao controle 

de pragas. O objetivo da pesquisa é verificar a eficiência do uso do extrato de fumo no 

controle de pragas em hortaliças, de forma que se compreenda o seu efeito ou modo de 

atuação sob os insetos, abordando as principais pragas que está substância combate, assim 

como suas vantagens e desvantagens. A pesquisa é qualitativa, tipo descritivo-exploratório 

com o delineamento bibliográfico, coletando os dados em artigos publicados em diferentes 

periódicos. Para o melhor entendimento do assunto em tela a revisão de literatura versará 

sobre: Pragas em hortaliças; O uso de inseticidas botânicos: conceito e evolução histórica; 

Descrição botânica e forma de ação da nicotina. 

 

Pragas em hortaliças 

Segundo Santos (2007), praga agrícola pode ser compreendida como sendo uma 

população de organismos com capacidade de causar danos às plantas, seus produtos e 
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subprodutos. O prejuízo pode se dar tanto no rendimento do produto quanto a sua qualidade. 

Isso ocorre principalmente através do consumo direto dos tecidos ou órgãos da planta, frutos 

ou sementes e sucção de seiva. Mas também, por meio de transmissão de doenças, competição 

por espaço e por nutrientes. Além disso, o custo do controle destas pragas deve ser levado em 

conta. 

Praga agrícola pode ser definida ainda como uma população de organismos que são 

capazes de reduzir a quantidade ou a qualidade dos alimentos, rações, forragens, fibras, flores, 

madeiras; durante a produção, colheita, processamento, armazenagem, transporte ou uso. Na 

agricultura, o conceito de inseto-praga está diretamente relacionado com os efeitos 

econômicos produzidos pela sua alimentação nas plantas. Seguindo do pressuposto que um só 

inseto jamais poderá produzir um dano que compense o investimento em sua eliminação da 

cultura. Somente quando a densidade populacional atinge determinado nível, é que o consumo 

representará prejuízo para a planta cultivada, e então devem ser controladas. Dessa forma, 

caracteriza-se praga a partir do sentido numérico (densidade populacional), onde uma 

determinada população de insetos é evidenciada através de seus estragos. A partir disso 

chega-se à conclusão que pelo fato de se observar danos nas diferentes partes vegetais, não 

significa necessariamente que a produção foi ou será afetada (SANTOS, 2017). 

De acordo com Gallo (2002), os danos são variáveis e podem mudar baseados em 

alguns fatores, como de país para país, de acordo com as características climáticas, 

variedades, técnicas agronômicas utilizadas e, obviamente, características socioeconômicas.  

Algumas das principais pragas das hortaliças folhosas são o pulgão (Dactynotus 

sonchi), mosca branca (Bemisia tabaci), tripes (Thrips sp. e Frankliniella sp.), ácaro rajado 

(Tetranychus urticae), traça-das-crucíferas (Plutella xylostella) e as cochonilhas. 

(BERTANHA, 2016) 

Diante do grande número de pragas faz-se necessário a intervenção de inseticidas 

botânicos, afim de minimizar os danos as hortaliças, uma vez que muitas dessas pragas já se 

encontram imunes aos inseticidas organossintéticos. 

  

O uso de inseticidas botânicos: conceito e evolução histórica 

Os compostos que possuem ação inseticida obtidas dos diversos órgãos das plantas 

recebem a denominação de inseticidas botânicos. Há um número muito grande de plantas cuja 

atividade inseticida têm sido estudada. As plantas das famílias Meliaceae, Rutaceae, 

Asteraceae, Annonaceae, Labiatae e Canellaceae são consideradas as mais promissoras 

(Jacobson, 1990). 
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O uso de inseticidas botânicos (provenientes de plantas) se fazem presentes desde os 

primeiros milênios da vida humana, como antídoto no controle de pragas. Na Índia, por 

exemplo, é sabido que o uso dessas substâncias já ocorria há 2.000 a.C. Da mesma forma em 

outras notáveis civilizações, como no Egito e na China (há 1.200 a. C), inseticidas do mesmo 

gênero eram usados no controle de pragas de grãos armazenados, sendo esses aplicados 

diretamente nos grãos ou por fumigação – processo onde acontece a combustão da planta e a 

fumaça é aplicada no alvo. (MOREIRA apud BERENBAUM, 1988; CHIU, 1988; CLOUGH 

et al., 1994, THACKER, 2002) 

“Os extratos do fumo foram usados desde 1690 na Inglaterra para matar insetos. Em 

1890, a nicotina foi reconhecida como o principal ingrediente ativo” (KATHRINA & 

ANTONIO apud MENEZES, 2005, p 30). Assim, com o crescente uso dessa substância em 

países europeus, a difusão aconteceu de uma forma bem mais rápida, em vista da soberania do 

continente. 

Com o avanço do conhecimento, o uso desses inseticidas conheceu seu progresso. Na 

Europa, o uso de diversas plantas usadas para o controle de pragas é registrado desde o século 

XVI, mas após a Segunda Guerra Mundial e todas as reformas que a procederam a 

popularidade de inseticidas organossintéticos cresceu em contraste com o decréscimo dos 

inseticidas botânicos. 

No entanto um fator agravante pode ser notado com o tempo – a resistência aos 

inseticidas organossintéticos que as pragas começaram a adquirir, fazendo com que esses 

ressurgissem. Outro fator que pôde ser identificado foi o uso indiscriminado dessas 

substâncias sobre o meio ambiente, os animais e o próprio Homem, além de ser um inimigo 

da agricultura orgânica – que tende a aumentar em vista do crescente interesse mundial por 

seus produtos. (MOREIRA apud BERENBAUM, 1988; CHIU, 1988; CLOUGH et al., 1994, 

THACKER, 2002). 

O tabaco – responsável por produzir a nicotina, substância usada como princípio ativo 

em alguns inseticidas – tem ganhado grande espaço no meio produtivo e tem sido visto com 

olhos ambiciosos devido sua grande facilidade de cultivo em todas as regiões do mundo: 

“O tabaco é uma das maiores culturas agrícolas em todo o mundo sendo raros os 

países que o não produzem. As taxas que sobre ele incidem representam somas muito 

importantes nos orçamentos de muitos países e nas modernas economias de escala”. 

(OBJECTOS NATURAIS, p .141). Dessa forma, a produção abundante de fumo em 

diferentes países é um fator importante para que novos estudos possam ser realizados, visando 

melhor conhecer os efeitos da nicotina com inseticida. 
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Descrição botânica e forma de ação da nicotina 

A nicotina (C10H14N2) é um alcalóide simples extraído de Nicotiana spp. 

principalmente do fumo Nicotiana tabacum (Solanaceae). A nicotina é uma toxina e sua ação 

ocorre no sistema nervoso, possuindo seu efeito muito rápido. É também uma antagonista da 

acetilcolina por ligar-se aos receptores de acetilcolina nas sinapses dos axônios (REIGART & 

ROBERTS, 1999).  

É uma planta herbácea anual ou bienal, de até 3m de altura, pouco ramificada, viscosa 

com folhas grandes e simples, estreitas e lanceoladas ou ovaladas, decorrentes. As flores, são 

agrupadas em panículas e possuem cálice campanulado e uma corola com pelo menos 5cm de 

comprimento de cor rosada ou purpúrea, tubular, infundibuliforme e em cinco lóbulos, cada 

um dos quais com um estame inserido, sendo um mais curto que o restante. O fruto é uma 

cápsula bilocular, contendo cerca de 2.500 a 5.000 sementes de tamanho diminuto e podem 

conservar seu poder germinativo por até 15 anos, dependendo da maneira como são 

armazenadas (CAIXINHAS, 1991). 

É uma planta autógama, mas também ocorre polinização cruzada natural em função do 

transporte de pólen por alguns insetos específicos e beija-flores. Possui raiz pivotante 

profunda de onde se originam ramificações. As partes mais importantes desta planta são suas 

folhas, uma vez que são as mais utilizadas. Elas são alternas, dispostas em espiral, 

normalmente sésseis, e por vezes, pecioladas; as cores podem ser de verde-pálida a verde-

azulada, e são determinadas de acordo com a variedade e a nutrição, e se tornam um pouco 

mais claras ao aproximar-se da maturação. O número de folhas, a textura e a forma são 

determinados pela variedade da planta, das condições do meio e das práticas culturais 

adotadas (FILHO, 1968). 

A nicotina na sua forma pura é extremamente tóxica e perigosa a mamíferos, já que 

pode penetrar na pele, olhos e mucosas, podendo levar até mesmo à morte do indivíduo. Sua 

atividade geralmente é bem maior quando sua aplicação ocorre nas horas mais quentes do dia, 

e sua total degradação acontece em torno 24 horas, não deixando qualquer resíduo tóxico 

(REIGART & ROBERTS, 1999; COX, 2002). 

Essa substância pode ser fitotóxica a algumas plantas ornamentais como por exemplo 

a roseira. É também usada para controle de artrópodes com sistemas sugadores como pulgões, 

moscas-brancas, cigarrinhas, tripes e ácaros sobretudo em casas-de-vegetação e jardins onde 

possuem efeito de contato e fumigação (REIGART & ROBERTS, 1999; COX, 2002). 

A nicotina e os inseticidas do grupo dos neonicotinóides (ou nitroguanidinas) e 
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spinosinas atuam como a acetilcolina. No caso da nicotina e neonicotinóides, esses se ligam 

aos receptores nicotídicos da acetilcolina localizadas no neurônio pós- sináptico. Ao contrário 

da acetilcolina, que é hidrolisada pela enzima acetilcolinesterase, a nicotina e os 

neonicotinóides não são degradados imediatamente.  

Portanto, os impulsos nervosos são transmitidos continuamente, levando à 

hiperexcitação do sistema nervoso. As spinosinas também provocam uma ativação persistente 

dos receptores nicotínicos da acetilcolina; porém, seu sítio de ligação é distinto do da nicotina 

e neonicotinóides. 

São exemplos notórios desse grupo de inseticidas os neonicotinóides, tais como 

imidacloprid (Confidor), thiamethoxam (Actara), acetamiprid (Mospilan) e spinosinas, entre 

as quais o spinosad (Trace).  (GALLO, 2002) 

  

Resultados e Discussão 

Segundo Cloyd (2004) existem uma série de vantagens e desvantagens advindas do 

uso de inseticidas botânicos. Como vantagens o autor cita: degradação e ação rápida, baixa 

toxicidade a mamíferos, seletividade e baixo fitoxicidade. 

 Em contrapartida as desvantagens são: rápida degradação, toxicidade a organismos 

não alvo, disponibilidade, custo e falta de dados de Pesquisa. 

De acordo com a tabela, observa-se que há pontos positivo e negativos no que se 

refere ao uso do extrato de fumo (Nicotina) como medida de controle alternativo de insetos. 

As vantagens e desvantagens são descritas no Quadro abaixo:  

 

 Quadro 1: Vantagens e desvantagens do uso de inseticidas botânicos.  

Vantagens Desvantagens 

– Degradação rápida: Sobretudo em condições 

alta luminosidade, umidade e chuva. Ou seja, 

esses produtos possuem menor persistência no 

ambiente reduzindo seu impacto a organismos 

benéficos, homem e ambiente. 

– Rápida degradação: Por isto podem ser 

exigidas muitas aplicações para se obter o 

controle satisfatório de ácaros e insetos–praga. 

– Ação rápida: Matam o inseto, paralisam ou 

reduzem sua alimentação quase imediatamente 

após sua aplicação. Possuindo assim ação quase 

que instantânea. 

– Toxicidade a organismos não-alvo: Alguns 

inseticidas botânicos como a nicotina e a 

rotenona são muito tóxicos a mamíferos e 

peixes, respectivamente. 

Podendo leva-los à morte. 

– Baixa toxicidade a mamíferos: 

Muitos inseticidas botânicos têm baixa 

toxicidade a mamíferos e alguns na dose 

recomendada não são tóxicos ao homem, 

abelhas e outros mamíferos. 

– Disponibilidade e custo: Muitos inseticidas 

botânicos não estão 

disponíveis comercialmente e podem ser mais 

caros que os inseticidas organosintéticos, em 

vista do seu alto custo de produção. 
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– Seletividade: São geralmente menos danosos 

a insetos e ácaros benéficos principalmente 

devido ao seu baixo efeito residual. 

– Falta dados de pesquisa: A falta de 

resultados de pesquisa quanto à eficácia, 

efeitos secundários e toxicidade crônica. Não 

existem muitas pesquisas ou trabalhos 

realizados em busca de resultados do uso de 

inseticidas botânicos e menos ainda do uso da 

nicotina. 

– Baixo fitoxicidade: A maioria dos inseticidas botânicos não são fitotóxicos. 

Fonte: Elaboração Própria 

      

Conclusões 

Com o avanço do conhecimento, grandes conquistas ocorreram no que se refere a 

técnicas de produção de alimentos. Os inseticidas sintéticos tiveram grande importância, 

todavia os problemas de resistência relacionados ao manejo incorreto dos mesmos, tem sido 

motivo de preocupação. 

Em contrapartida, os inseticidas de origem botânica tem se mostrado uma boa 

alternativa no controle de insetos/pragas. O extrato de fumo tem sido um grande exemplo de 

inseticida botânico usado para o combate de tais organismos. 

A eficiência da nicotina, embora não haja muitos estudos à cerca, tem demonstrado 

resultados bastante expressivos, tendo em vista que esta substância tem efeito direto, 

provocando hiperexcitação no sistema nervoso do inseto, e consequentemente sua morte. São 

apresentadas as conclusões e as descobertas.  

Neste momento são relacionadas às diversas ideias desenvolvidas ao longo do 

trabalho, num processo de síntese dos principais resultados, com os comentários do autor e as 

contribuições trazidas pela pesquisa.  

Cabe, ainda, lembrar que a conclusão é um fechamento do trabalho estudado, 

respondendo às hipóteses enunciadas e aos objetivos do estudo, apresentados na introdução. O 

assunto não se esgota com esse trabalho, entretanto poderá servir de base para futuras 

pesquisas. 

 

Referências 
 

AGÊNCIA  EMBRAPA  DE  INFORMAÇÃO  TECNOLÓGICA  - BIORREMEDIAÇÃO. 

Disponível_em:<www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/...e.../CONTAG01_68_4102 

00710544.html>. Acesso em 23 de janeiro de 2017 

 

ATIVIDADE  INSETICIDA  E  MODO  DE  AÇÃO  DE  EXTRATOS  DE MELIÁCEAS. 

Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11146/tde-04082004-

135541/.../antonio.pdf>. Acesso em 22 de janeiro de 2017  



8 

 

  

BERTANHA, L. A. Principais pragas de hortaliças folhosas, São Pedro - SP, 2016. 

Disponível em: <https://gespianos.wordpress.com/2016/08/26/principais-pragas-de- 

hortalicas-folhosas/>. Acesso em 03 de janeiro de 2017 

 

BIOPROSPECÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS E SUA INTERAÇÃO. Disponível em: 

<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11146/tde.../Leandro_do_Prado_Ribeiro.pdf >. 

Acesso em 24 de janeiro de 2017 

 

CAIXINHAS, L. Lexicoteca Botânica Círculo de Leitores, TOMO I. 3025ª ed. Editora: 

Printer Portuguesa, 3025ª ed., vol.01, 1991, 287p. 

 

CLOYD, R. Natural indeed: Are natural insecticide safer and better then conventional 

insecticide? Illinois Pesticide Review, 17: 1-3, 2004. 

 

COMPOSTOS  VEGETAIS  SECUNDÁRIOS:  O  TABACO  E  OUTRAS   PLANTAS 

TÓXICAS. Disponível 

em:<http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/2485/2/9914499.pdf>. Acesso em 24 

de janeiro de 2017. 

 

CORRÊA, J.C.R.; SALGADO, H.R.N.  ATIVIDADE INSETICIDICA DAS PLANTAS  E 

APLICAÇÕES: REVISÃO. Disponível 

em:<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-05722011000400016>. Acesso 

em 21 de janeiro de 2017. 

 

FILHO, J. R. Cultura do Fumo. Editora: Impressa Universitária da Universidade Rural de 

Viçosa, Viçosa 1968, 167p. 

 

GALLO, D. (in memoriam) et al. Entomologia agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. 

 

INSETICIDAS BOTÂNICOS: SEUS PRINCÍPIOS ATIVOS, MODO DE 

AÇÃO E USO AGRÍCOLA. Disponível em: 

<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/doc205ID-E5DFp9Pf68.pdf>. Acesso em 

22 de janeiro de 2017. 

 

JACOBSON, M. Botanical pesticides: past, present and future. In: ARNASON, J.T.; 

PHILOGÈNE, B.J.R.; MORAND, P. Insecticide of plant origin. Washington, DC, American 

Chemical Society. v. 387. 1989, p.69-77. 

 

LOVATTO, P. B, GOETZE, M. THOMÉ G. C. H.: EFEITO DE INSETICIDAS DE 

PLANTAS SILVESTRES DA FAMÍLIA SOLONACEAE. Disponível em: 

<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000400001>. Acesso em 

23 de janeiro de 2017 

 

MOREIRA, M. et al.  USO DE INSETICIDAS BOTÂNICOS NO CONTROLE DE 

PRAGAS. Disponível  em: <docplayer.com.br/7503231-Uso-de-inseticidas-botanicos-no-

controle-de- pragas.html>. Acesso em 24 de janeiro de 2017. 

 

OBJECTOS NATURAIS – Metamorfoses da raiz, caule e folhas. Museu e Jardim Botânico 

da Universidade de Lisboa, Pg. 141. Lisboa, Janeiro 1999. 



9 

 

 

REIGART, J.R.; ROBERTS, J.R. Biologicals and insecticides of biological origin In: 

REIGART, J.R.; ROBERTS, J.R. Recognition and managenment of pesticide poisonings. 

National Pesticide Information Center (NPIC). 1999. 

http://npic.orst.edu/RMPP/rmpp_ch7.pdf. Acesso em 20 de janeiro de 2016. 

 

SANTOS, B.; A origem e a importância dos insetos como praga das plantas cultivadas; 

Universidade Federal do Paraná – SCB; P.2.; Curitiba-PA; 2007. 

 

TECNOLOGIA      DE      PRODUÇÃO      DE      FUMO; ESCOLA SUPERIOR DE 

AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ-USP.      Disponível      em:        

<http://www.ppmac.org/sites/default/files/tecnologia_producao_fumo.pdf>. Acesso em 22 de 

janeiro de 2017. 

 


