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RESUMO

Dentre as pragas que atacam as olerícolas, a lagarta-mede-palmo Trichoplusia ni

(Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) assume importância em diversas culturas. Visando

reduzir a utilização de inseticidas no controle desta praga, têm-se buscado formas

alternativas de controle, dentre as quais se destaca a utilização de extratos vegetais. O

objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do extrato de folhas de cinamomo Melia

azedarach sobre a lagarta-mede-palmo T. ni. Para realização do experimento 10 lagartas

de 1º instar de T. ni foram inoculadas em placa de Petri contendo dieta artificial e extrato

de folhas de M. azedarach em diferentes concentrações. A avaliação foi feita no 3° dia

após a aplicação do extrato e inoculação das lagartas, anotando-se a mortalidade de cada

placa. A concentração 0% apresentou 3% de mortalidade de lagartas, diferindo das

demais concentrações. Os tratamentos com extrato de folha de cinamomo não

apresentaram diferença significativa entre si, com médias variando de 98 a 100%. Com os

resultados obtidos, pode-se concluir que o extrato de folhas de cinamomo é eficaz para o

controle de T. ni, podendo este, ser utilizado no manejo integrado desta praga.

Palavras Chave: Trichoplusia ni, manejo integrado de pragas, extrato vegetal.

ABSTRACT - Effect of chinaberry leaf extract (Melia azedarach) over the larvae of
Trichoplusia ni (Lepdoptera.: Noctuidae).

Among the pest that attack of the horticulture, the larvae of Trichoplusia ni is of great

importance in various cultures. In order to reduce the use of agrochemicals, alternative

methods of pest control has been investigated, such as the utilization of vegetable

extracts. The aim of this paper was to study the effect of chinaberry leaf extract over the T.

ni. The experiment involved ten 1º instar larvae of T. ni, which were inoculated in Petri

plate with artificial regimen and different concentrations of M. azedarach leaf extract.

Three days after the inoculation and application of the extract, the death rate was verfied.

Under the concentration of 0%, the mortality of T. ni was 3 %, differing of the others

concentrations. The treatmants with chinaberry leaf extract did not show significative
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differences, with averages between 98 and 100%. The results showed that the chinaberry

leaf extract is efficient in control of the T. ni and can be used for the integrated

management of this pest.

Keywords: Trichoplusia ni, integrated pest management, plant extracts.
INTRODUÇÃO

A produção de hortaliças tem sido reduzida pela incidência de pragas. Em culturas como

tomate e repolho, essas perdas podem superar 60% da produção total (CASTELO

BRANCO & GUIMARÃES, 1990).

Dentre as pragas que atacam as olerícolas, a lagarta-mede-palmo Trichoplusia ni

(Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) assume importância em diversas culturas. O dano é

causado pelas lagartas, que ao se alimentarem causam o desfolhamento das plantas,

reduzindo a área foliar e prejudicando a realização da fotossíntese (GUIMARÃES et al.,

2005).

O controle dessa praga em hortaliças é feito através de aplicações de inseticidas

(NAKANO, 1999). A intensa utilização destes produtos pode acarretar problemas, tais

como: resíduos nos alimentos, destruição de inimigos naturais causando desequilíbrio

biológico, intoxicação de aplicadores e aparecimento de pragas resistentes aos produtos.

Em função disto, têm-se buscados métodos alternativos de controle, dentre os quais vem

sendo estudado o uso de extratos vegetais para o controle de diversas pragas

(VALLADARES et al., 1997). A azadiractina é um dos compostos naturais mais

promissores para esse controle e pode ser extraída de plantas de cinamomo (Melia

azedarach) (BRUNHEROTTO & VENDRAMIM, 2001).

O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do extrato de folhas de cinamomo sobre a

lagarta-mede-palmo T. ni.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Setor de Entomologia do Núcleo de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico em Manejo Fitossanitário de Pragas e Doenças (NUDEMAFI) do

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES), em

Alegre – ES.

Folhas de M. azedarach coletadas em Alegre foram secas em estufa a 40±2ºC e

posteriormente moídas em moinho de facas. O pó extraído foi deixado em repouso

durante 24 horas em água destilada, gerando os extratos nas concentrações de 3, 5, 7 e

10% (peso / volume). Para a concentração 0% foi utilizada água destilada.

Para realização do experimento 10 lagartas de 1º instar de T. ni foram inoculadas em

placa de Petri contendo dieta artificial. O extrato de folhas de cinamomo nas diferentes



concentrações foi aplicado na superfície da dieta já solidificada na dose de 0,2 mL/placa.

Após a aplicação do extrato sobre a dieta, as placas foram deixadas abertas durante 60

minutos em câmara de fluxo laminar, a fim de evaporar o excesso de umidade.

Posteriormente foram inoculadas as lagartas de T. ni.

A avaliação foi feita no 3° dia após a aplicação do extrato e inoculação das lagartas,

anotando-se a mortalidade em cada placa.

O experimento foi inteiramente casualizado, com 5 repetições, sendo cada repetição

composta por uma placa de Petri com 10 lagartas. As médias foram comparadas pelo

teste de Tukey a 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A concentração 0% apresentou 3% de mortalidade de lagartas de T. ni, diferindo das

demais concentrações (P<0,05). Os tratamentos com extrato de folha de cinamomo não

apresentaram diferença significativa entre si, com médias variando de 98 a 100% (Tabela

1).

RODRÍGUEZ (1995) avaliando a fase imatura de Spodoptera frugiperda, constatou que

extratos de M. azedarach, quando incorporados em dieta artificial, reduziram

drasticamente a viabilidade larval. O mesmo autor também observou que a maior

bioatividade ocorreu com os extratos de ramos e folhas, os quais, dependendo da

concentração, provocaram 100% de mortalidade nessa fase.

A mortalidade observada com os extratos aquosos de cinamomo provavelmente ocorreu

pela ação da azadiractina, pois esta substância é o principal ingrediente ativo desta planta

(HUANG et al., 1996).

Com os resultados obtidos, pode-se concluir que o extrato de folhas de cinamomo é

eficaz para o controle de T. ni, podendo este, ser utilizado no manejo integrado desta

praga. Visto que a concentração de 3% teve mortalidade estatisticamente igual às de 5, 7

e 10%, recomenda-se a utilização da mesma devido ao menor gasto de material.
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Tabela 1: Mortalidade (%) (±EP) de Trichoplusia ni inoculadas em dieta artificial contendo

extrato de folhas de Melia azedarach em diferentes concentrações.

Médias seguidas por uma mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.

CV = 13,63%

Tratamento Mortalidade (%)
0% 3,00±1,05 b
3% 100,00±0,00 a
5% 98,00±0,20 a
7% 98,00±0,20 a
10% 98,00±0,20 a


