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Introdução

A broca-das-cucurbitáceas, Diaphania hyalinata 
(Lepidoptera: Crambidae) destaca-se como praga-
chave na cultura do meloeiro por se alimentar de 
hastes, flores, frutos e principalmente das folhas, 
causando sérias perdas de produção à cultura. O seu 
controle é baseado estritamente no uso de inseticidas 
convencionais ou microbianos [1], constituindo fonte 
de grande potencial de impacto ao agroecossistema. 

A manipulação de o comportamento alimentar dos 
insetos é uma opção compatível ao sistema PIF, sendo 
realizável através do uso de estimulantes alimentares, 
promovendo o aumento do contato ou ingestão do 
inseto-praga com inseticidas, principalmente para o 
manejo de insetos desfoliadores [2]. O uso de 
estimulantes alimentares tem possibilitado aumento de 
eficiência aliado à redução da dose empregada dos 
inseticidas convencionais [3, 4], ou inseticidas 
microbianos [5, 6].

Os açúcares glicose, sacarose, frutose, maltose são 
considerados os mais importantes estimuladores de 
alimentação dos insetos, sendo a sacarose, por muitos, 
considerado o açúcar o mais efetivo [6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
Outras substâncias são relacionadas com elevada 
atividade fagoestimulante como aminoácidos, ácido 
ascórbico, glicosinolatos, cucurbitacinas, a depender da 
espécie do inseto [7]. Conforme Nation [12], as 
substâncias nutritivas como carboidratos, lipídios e 
proteínas, normalmente requeridas na dieta dos 
animais, também podem atuar como estimulantes 
alimentares para algumas espécies de insetos, a 
depender de vários fatores, principalmente aqueles 
relacionados ao estado reprodutivo.

Nesse contexto, o objetivo do presente 
trabalho foi verificar a existência do efeito estimulante 
alimentar de açúcares e um realçador de sabor, com a 
finalidade de constituir e disponibilizar uma alternativa 
de manejo a Produção Integrada da cultura do 
meloeiro.

Material e métodos

A. Criação do inseto

Os insetos foram oriundos de uma colônia mantida no 
Laboratório de Comportamento de Insetos – UFRPE desde 
2007. As lagartas de D. hyalinata foram alimentadas com 
folhas de abobrinha Caserta (Top Seed) cujos pecíolos 
ficaram imersos em água em garrafas de 500 mL para 
manutenção da turgescência. Os insetos utilizados em todos 
os experimentos foram mantidos em ambiente controlado, a 
26 ± 2 o C e UR de 70 ± 10%, sob fotofase de 12 horas.

B. Efeito dos Fagoestimulantes

Folhas de meloeiro de mesma idade e tamanho foram 
coletadas e utilizadas neste experimento. Foram produzidos 
discos foliares (3 cm de Ø) e tratados por diferentes 
concentrações de fagoestimulantes: sacarose, maltose, 
frutose, glicose e glutamato monossódico (Aldrich, 99,9% 
de pureza). Os discos foram distribuídos em frasco de 
acrílico (2 cm de altura por 3 cm de Ø) contendo Agar
solidificado a 1%. As concentrações dos fagoestimulantes 
utilizados foram: 0; 0,005; 0,05; 0,5 e 5 mg/ml utilizando 
água destilada e o espalhante adesivo dimetil sulfóxido 
(DMSO) a 0,2%. Grupos de cinco lagartas de D. hyalinata
recém eclodidas foram transferidos para o disco foliar e 
apos 24 horas de contato os disco foram lavados, secos e 
suas imagens foram registradas através de scanners em 
resolução de 300 dpi. As imagens formadas foram 
impressas no mesmo fator de escala, sendo a área 
consumida recortada e pesada em balança analítica. Foram 
utilizados cinco repetições para cada concentração de 
fagoestimulante, sendo utilizadas dez repetições para a 
testemunha. Curva de calibração foi construída para 
determinar a relação entre massa e área de fragmentos 
quadrados de papel sulfite. Foram medidas as áreas de 
quadrados de massa de 1,2,4,6,8 e 10 mg, sendo ajustado 
um modelo linear de regressão.

Foram realizadas análise de correlação de Pearson entre 
as concentrações dos fagoestimulantes e a área foliar 
consumida. As estimativas de exigência dos 
fagoestimulantes e a sua relação com a área foliar 
consumida foram determinadas por meio de análises de 



regressão descontínua Linear Response Plateau (LRP) 
[13].

Resultados

As substâncias testadas influenciaram positivamente 
no aumento do consumo da área foliar das lagartas 
neonatas, sendo observada correlação positivas entre a 
concentração do fagoestimulante e área foliar 
consumida para as substâncias glicose (r = 0,38 ; T = 
2,14; P = 0,0205), glutamato monossódico (r = 0,38; T 
= 2,16; P = 0,0197), frutose (R = 0,39; T = 2,24; P = 
0,0165), maltose (r = 0,35; T = 1,97; P = 0,0291) e 
sacarose (R2 = 0,28; T = 1,569; P = 0,0439) (Fig.3), 
confirmando suas propriedades estimuladoras da 
alimentação.

As substâncias testadas apresentaram efeito 
fagoestimulantes às lagartas neonatas de D. hyalinata
quando aplicadas aos discos foliares de meloeiro, 
verificando-se aumento de consumo da área foliar com 
o aumento da concentração. Foram ajustados modelo 
estatístico linear descontínuo para a relação 
concentração do fagoestimulante e área foliar 
consumida para todas as substâncias testadas 
demonstrando suas bioatividades. 

Através do modelo estatístico Linear Response 
Plateau para as diferentes substâncias, determinou-se a 
concentração mínima onde o ganho de massa corpórea 
é máximo, e o ganho de massa corpórea torna-se 
constante, existindo um ponto de saturação ou de 
manutenção da atividade do fagoestimulante. Esta 
operação demonstrou que o açúcar glicose teve maior 
efeito entre os fagoestimulantes, apresentando uma 
menor concentração estimulatória (0,020 mg/ml) e 
promovendo um maior consumo do limbo foliar (51,06 
mm2). O sal glutamato monossódico apresentou 
desempenho equivalente, numa concentração de 0,022 
mg/ml, promovendo o consumo de 49,7 mm2. Os 
açúcares frutose, maltose e sacarose promoveram 
consumo de área foliar limitado, sendo encontrado um 
consumo de 34,89, 34,33 e 32,89 para as 
concentrações de 0,241, 0,257 e 0,269, 
respectivamente.

Discussão

Os açúcares são, talvez, os mais importantes 
estimulantes na alimentação de insetos fitófagos se 
destacando entre eles a sacarose [12]. Larvas de 
Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) foram 
estimuladas por sacarose [9]. Beck [14], no entanto, 
relatou que larvas de Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: 
Pyralidae) foram estimuladas por glicose, e em menor 
escala, por frutose e sacarose. Ainda Pszczolkowski et 
al [4] relataram efeito inibitório da sacarose para Cydia 
pomonella. Como visto, existe variação no padrão geral 
de importância dos fagoestimulantes para os 
lepidópteros, necessitando de estudos pormenorizados 
para as espécies. O sal glutamato monossódico é 

derivado de L-glutamato, sendo utilizado na alimentação 
humana como realçador de sabor. Segundo Pszczolkowski
et al [4] o mecanismo de ação do glutamato monossódico 
ainda é pouco entendido mas sabe-se que em vertebrados 
L-glutamato é um neurotransmissor associado com 
receptores da gustação e axônios eferentes. Em insetos, a 
ação de L-glutamato é pouco estudada existindo sugestões 
que esta substancia atua como quimioestimulante para 
Periplaneta americana (L.) [15] e Cydia pomonella [4].

O açúcar glicose e o sal glutamato monossódico são 
potenciais estimuladores da alimentação de D. hyalinata, 
devendo ser estudados para o manejo comportamental de 
lagartas. Antes de considerar a incorporação desses 
fagoestimulantes a formulação de inseticidas convencionais 
ou microbianos como o Bacillus thuringiensis, novos 
trabalhos necessitam, no entanto, serem realizados para 
verificar se a adição de glicose ou glutamato potencializa a 
ação destas substâncias.
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