
a experimento foi instalado no CNPMS, em 1993,
com a finalidade de avaliar a uniformidade da distribuiyao
de agua dentro das percelas experimentais. A aplicayao da
agua, sem a utilizayao de urn conjunto motobomba, deu-se
por intermedio da localizayao do reservat6rio de agua numa
cota a 7,80 m de diferenya de nivel, acima da area irrigada.
A pressao de serviyo atuando nos gotejadores foi de 5,Omca,
mantida atraves do regulador de pressao. a unico
componente de carga em questao foi 0 potencial
gravitacional. Utilizou-se a metodologia classica de
Christiansen para determinar a uniformidade da vazao e do
coeficiente de uniformidade de Christiansen-CUC.Os
resultados medios da avaliayao da vazao e do coeficiente de
uniformidade de Christiansen foram: 1,048 I/h e 96,70%
respectivamente.- Enio Fernandes da Costa.

AGROQuiMICA

TEMPO DE EV APORA<;:Ao DE TERPENOS
VISANDO TESTES DE FUMIGA<;:Ao

A expansao do conhecimento das estruturas quimicas
dos produtos naturais, bem como da sua funyao nas
interayoes das plantas com os organismos vizinhos,
permite, atualmente, uma melhor compreensao dos
mecanismos bioquimicos dessas interayoes, 0 que toma
possivel abordagens biorracionais no desenvolvimento de
novos agentes biocidas. as produtos naturais provenientes
de plantas podem ser de potencial interesse no combate a
insetos. Particularmente porque 0 conhecimento sobre a sua
atividade biol6gica, revelada por urn programa de triagem
("screening"), pode levar a sua aplicayao no manejo de
pragas Esta aplicayao pode ser do pr6prio produto natural,
diretar;lente, ou de seus anaIogos resultantes de
modiflCayOeSestruturais.

A ecologia quimica, ramo da ciencia em crescimento,
onde as relayoes planta-inseto, planta-planta, dentre outras,
SaGexaminadas em termos do efeito de substancias sobre as
funyoes biol6gicas, estabelece que essas substancias sao
freqiientemente metab6litos secundarios, os quais
constituem verdadeiros sinais quimicos nessas interayoes.
Dentre esses metab6litos encontram-se os terpenos,
especial mente os monoterpenos e seus analogos
(monoterpen6ides), que sao componentes abundantes de

61eos eSSenClalS de muitas plantas superiores. Eles sao
compostos tipicamente lipofilicos, com alto potencial para
interferencias t6xicas com funyoes bioquimicas basicas,
fisiol6gicas e comportamentais contra insetos. Muitas
dessas subsHincias exibem propriedades t6xicas, repelentes
e atrativas em numerosas especies de insetos. Alem disso,
urn grande numero de 61eos essenciais reduzem a
produtividade de varios insetos de produtos armazenados e
afetam negativamente 0 cresci mento, 0 desenvolvimento e a
reproduyao de alguns insetos herbivoros.

as estudos na area de ecologia quimica, no CNPMS,
estao voltados para a avaliayao da atividade inseticida de
substancias de origem vegetal contra insetos nocivos as
culturas de milho e sorgo. as trabalhos foram iniciados
com testes do efeito dos monoterpenos e/ou
monoterpen6ides, mostrados na Figura 24, sobre os insetos
Sitophilus zeamais, Sitophilus oryzae, Ryzopertha
dominica, Oryzaephilus surinamensis, que sao pragas
importantes de graos armazenados. Essas substancias
apresentam diferentes taxas de evaporayao, as quais foram
medidas em ambiente fechado, como preparayao para os
testes de fumigayao visando 0 controle de pragas de graos
armazenados. a teste consiste em urn frasco com
capacidade de 2L tampado e vedado com folha de aluminio.
a seu interior con tern urn suporte em arame de ayO que
sustenta urn vidro de rel6gio com peso conhecido. Sobre 0
vidro de rel6gio e colocada a substancia previamente pesada
(tn~s gotas), que c deixada para evaporayao em ambiente
homogeneizado atraves de agitayao com barra
magnetica/agitador magnetico. Finalmente e pesada a
quantidade de substancia restante e medido 0 tempo gasto,
quando menor que 24 horas. as resultados, mostrados na
Tabela 36, indicam que as substancias (+)-a-Pineno, 1,8-
Cineol, (-)-~-Pineno e Limoneno apresentam maiores
possibilidades para 0 teste de fumigayao, devido a
evaporayao total (100%). Entretanto, nao se invalida 0 teste
com as outras substancias de evaporayao mais baixa, uma
vez que nao se conhecem os seu efeitos sobre as pragas de
milho e sorgo. as inseticidas mais eficientes apresentam
ayao por contacto e fumigante e, neste caso, a taxa de
evaporayao e urn fator importante. - fIelio Teixeira Prates,
A/aide Braga de Oliveira, Jamilton Pereira dos Santos,
Jose Magid Waquil.
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Evapuado
(%)

100,00
100,00
100,00
100,00
93,44
72,13
52,38
38,89
30,77
15,07
11,94

(+)-a-Pineno (1)
I,8-Cineol (2)
(-H-Pineno (3)
Limoneno(4)
(-)-a-Pineno (5)
Linalol (6)
Citronelal (7)
Isopinocanfona (8)
Mentol (9)
Citronelol (10)
a-Terpineol(II)

1 Utilizada pipeta graduada de 1m!.

Peso
(mg)
58
59
63
63
61
61
63
54
65
73
67

Gotasl

(nO)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tempo
(h)

2:15
2:30
2:40
4:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00


