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RESUMO 

A broca das cucurbitáceas é considerada 

praga chave em várias culturas da 

família das Cucurbitáceas. O seu 

controle é feito principalmente através 

de pulverização de inseticidas organo-

sintéticos. Diante dos problemas 

ocasionados pelo uso de tais produtos a 

busca por novos produtos torna-se 

necessária. Os inseticidas botânicos 

surgem como uma alternativa ao uso de 

inseticidas organo-sintéticos para o 

controle da desta praga. Diante disso 

este trabalho tem como objetivo avaliar 

o efeito de repelência de inseticidas 

botânicos sobre a broca das 

cucurbitáceas. Esta pesquisa foi 

realizada no Laboratório de Manejo 

Integrado de Pragas do DBA/UFV. Os 

tratamentos foram os inseticidas 

botanicos: extrato de alho, neen, 

rotenona os óleos de andiroba, de 

citronela, de eucalipto e a testemunha 

(água). Foi realizado um  

 

teste de livre escolha em delineamento  

experimental em blocos casualizados 

com sete repetições. Cada bloco foi 

constituído com folhas de abóbora 

tratadas colocados dentro de gaiolas. 

Em cada gaiola foram introduzidos 10 

casais da broca das cucurbitáceas. Cinco 

dias após a introdução dos insetos 

avaliaram-se o número de ovos em cada 

folha. Verificou-se que houve menor 

oviposição em folhas tratadas com 

rotenona, alho, oléo de andiroba e óleo 

de eucalipto. 

PALAVRAS-CHAVE: Broca das 

cucurbitáceas, inseticidas botânicos, 

controle preventivo. 

ABSTRACT 

Potential repellence action of 

botanical extracts to Diaphania 

hyalinata 

The melonworm is considered key pests 

in various crops of the Cucurbitaceae. 

Your control is achieved by spraying of 



SILVA RS; PICANÇO MC; LOPES MC; TOMAZ AC; FARIA ES; BACCI L. 2011. 
Ação potencial de repelência de extratos botânicos a Diaphania hyalinata. Horticultura 
Brasileira 29: S757-S762 

Hortic. bras., v.29, n. 2 (Suplemento - CD ROM), julho 2011                                   S758 

insecticides organo-synthetic. The 

problems caused by the use of such 

products is necessary to search for new 

products. The botanical insecticides 

emerge as an alternative to the use of 

organo-synthetic insecticides to control 

this pest. The objective of this work was 

to study the effect of repellency of 

botanical insecticides on the 

melonworm. This research was 

conducted at the Laboratory of 

Integrated Pest Management DBA / 

UFV. The botanical insecticide 

treatments were: garlic extract, neen, 

rotenone Andiroba oils, citronella, 

eucalyptus and control (water). We 

conducted a test of free choice in a 

randomized block experimental design 

with seven replications. Each block was 

made with pumpkin leaves treated 

placed in cages. Introduced in each cage 

were 10 couples the melonworm. Five 

days after the introduction of the insects 

the number of eggs in each leaf was 

evaluated. It was found that oviposition 

was lower in leaves treated with 

rotenone, garlic, Andiroba oil and 

eucalyptus oil. 

Keywords: Melonworm, botanical 

insecticides, preventive control. 

 

INTRODUÇÃO 

Diaphania Hyalinata (Lepidoptera: Pyralidae) é considerada praga chave em várias 

culturas da família das Cucurbitáceas. Conhecida como broca das cucurbitáceas, esta 

praga causa injúrias que podem chegar, em algumas situações, até 100% de perdas na 

produção de fruto (Picanço et al., 2000). Suas larvas atacam as folhas, brotos novos, 

ramos e os frutos. Os brotos novos atacados secam e os ramos ficam com as folhas 

secas. Nos frutos abrem galerias e destroem a polpa, trazendo como consequência o 

apodrecimento desses frutos. O período de incubação dura de um a sete dias. As lagartas 

possuem coloração verde com duas linhas brancas ao longo do dorso nos seus cinco 

ínstares. A fase larval dura de 9 a 14 dias e a fase pupal varia de seis a oito dias. A 

longevidade dura de 3 a 16 dias e todo o ciclo de vida de 27 a 34 dias (Hernández et al., 

1995). 

Normalmente, a tática mais utilizada para o controle desta praga é o controle químico 

através de pulverização de inseticidas organo-sintéticos. No entanto, o uso de tais 

produtos, podem apresentar sérios problemas como contaminação ambiental, resíduos 

nos alimentos, surgimento de populações de insetos mais resistentes, ressurgência e 
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erupção de pragas (Vendramim & Castiglione, 2000). Diante destes problemas a busca 

por novos produtos tornou-se necessária. Dentre estes, os inseticidas botânicos surgem 

como uma alternativa ao uso de inseticidas organo-sintéticos para o controle da broca 

das cucurbitáceas.  

Os inseticidas botânicos são substâncias provenientes do metabolismo secundário de 

plantas (Wiesbrook, 2004). Sua função está relacionada com a defesa das plantas contra 

herbívoros (Schoonhoven et al., 1998). Os efeitos dos inseticidas botânicos sobre os 

insetos são variáveis podendo ser tóxico, repelente, causar esterilidade, modificar o 

comportamento e o desenvolvimento ou reduzir a alimentação (Arnason et al., 1990). 

Diante dos problemas causados pela broca e pelo uso intenso de produtos químicos, este 

trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de repelência de seis inseticidas botânicos 

sobre a broca das cucurbitáceas.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Manejo Integrado de Pragas do 

Departamento de Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Os 

inseticidas botânicos estudados foram: extrato de alho (Natualho), óleo de andiroba, 

óleo de citronela, óleo de eucalipto (citriodora), neen (Natuneen) e rotenona (Rotenat 

CE). Esses extratos foram obtidos em uma empresa voltada ao desenvolvimento da 

agropecuária orgânica. Foi realizado um teste de livre escolha em delineamento 

experimental em blocos casualizados com sete repetições. Cada bloco foi constituído 

com os tratamentos colocados em gaiola de madeira (100 x 50 x 90cm) recoberta por 

organza. Os tratamentos foram constituídos de folhas de abóboras (Cucurbita pepo) 

imersas por cinco segundos em solução aquosa contendo inseticidas botânicos nas 

concentrações recomendadas no rótulo do produto para controle de pragas. Na 

testemunha as folhas foram imersas em água. As folhas foram colocadas para secar à 

sombra sob temperatura ambiente por duas horas e após secagem foram colocadas 

dentro das gaiolas. Em cada gaiola foram introduzidos 10 machos e 10 fêmeas de D. 

hyalinata. Cinco dias após a introdução dos insetos nas gaiolas as folhas foram retiradas 

e avaliaram-se o número de ovos ovipostos nas folhas usando-se lupa de 10 aumentos. 

Os resultados experimentais foram submetidos à análise de variância e suas médias 

foram comparadas pelo teste Scott-Knott a p<0,05.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Verificou-se que houve menor oviposição de D. hyalinata em folhas tratadas com 

rotenona, alho, oléo de andiroba e óleo de eucalipto. Esses tratamentos diferiram da 

testemunha, já os tratamentos com o neen, óleo de citronela não diferiram da 

testemunha (Figura 1). O fato de menor oviposicão de D. hyalinata nos tratamentos de 

rotenona, alho, óleo de andiroba e óleo de eucalipto indicam que esses extratos possuem 

substâncias que interferiram a escolha das fêmeas para ovipositar. Essas substâncias 

tiveram ação desestimulante e agiram como repelentes à oviposição. Essa ação é uma 

vantagem, pois possibilita o controle preventivo de D. hyalinata. Além desta vantagem 

existem várias outras advindas da utilização dos inseticidas botânicos (Cloyd, 2004). 

Esses produtos normalmente apresentam rápida degradação, sobretudo em condições 

alta luminosidade, umidade e chuva. Devido a essa menor persistência no ambiente 

pode-se reduzir o impacto desses produtos a organismos benéficos, homem e ambiente 

(Gioanetto & Chavez, 2000). Normalmente, também apresentam baixa toxicidade a 

mamíferos e alguns na dose recomendada não são tóxicos ao homem e outros 

organismos não-alvo. Estudos também têm mostrado que a maioria destes inseticidas 

não são fitotóxicos (Mordue & Nisbet, 2000). 

Já os extratos que não tiveram efeito na redução da oviposição de D. hyalinata, sugerem 

que as substâncias presentes não são repelentes ou que as substancias repelentes 

presentes sofreram rápida degradação e não tiveram efeito sobre as fêmeas de D 

hyalinata.  

Conclui-se que os extratos de rotenona, alho, oléo de andiroba e óleo de eucalipto sobre 

a D. hyalinata tiveram efeito repelente na oviposição de D. hyalinata, podendo ser 

utilizados como forma de controle preventivo ao ataque desta praga em Cucurbitáceas.  
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Figura 1: Número de ovos (média ± erro padrão) de Diaphania hyalinata após cinco 

dias de exposição a folhas de abóbora tratadas com seis inseticidas botânicos na dose 

recomendada. Os histogramas seguidos pela mesma letra não diferem, entre si, pelo 

teste Scott Knott a p<0,05. [Number of eggs (mean ± standard error) of Diaphania 

hyalinata after five days of exposure to pumpkin leaves treated with six botanical 

insecticides at the recommended dose. Histograms followed by the same letter do not 

differ among themselves by the Scott Knott test at p <0.05] DBA/UFV. Viçosa-MG, 

2009. 


