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Introdução

O caupi, Vigna unguiculata (L.) Walp., é uma das 
principais leguminosas de grãos cultivadas nas regiões 
tropicais e subtropicais, sendo utilizado na alimentação 
humana como fonte de proteínas, carboidratos, cálcio, 
ferro e vitaminas [1].

O bruquídeo Callosobruchus maculatus (Fabr.) 
constitui a principal praga primária interna do caupi 
armazenado no mundo [2]. Diversas táticas têm sido 
testadas no controle desta praga, na busca de 
alternativas de baixo custo, que reduzam a 
contaminação dos grãos com resíduos de agrotóxicos
sintéticos e que não provoquem intoxicações aos 
aplicadores. Dentre essas, as plantas com atividade 
inseticida têm-se apresentado como uma alternativa 
promissora no manejo integrado de pragas de grãos 
armazenados, pela eficiência, facilidade de obtenção e 
aplicação, rápida degradação e, de um modo geral, pela 
segurança aos consumidores. O trabalho teve como 
objetivo avaliar a preferência para a postura e a 
emergência de adultos em grãos de caupi tratados com 
pós de origem vegetal.

Material e métodos

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de 
Entomologia Agrícola do Departamento de 
Agronomia/UFRPE, sob temperatura de 25,4  1,6 ºC, 
umidade relativa de 68,7  3,0% e fotofase de 12 h.

Foram testados os pós de pimenta-do-reino (preta) 
(0,8g/20g), citronela, caulim, folhas de nim, semente de 
araticum e argila (pó) (1 g/20g), Erva-de-Santa-Maria 
(0,18 g/20g), sementes de graviola (0,14 g/20g) e 
sementes de pinha (0,06 g/20g de feijão). Os bioensaios 
foram conduzidos individualmente para cada dose de 
pó em arenas formadas por dois recipientes plásticos, 
interligados a uma caixa plástica central por tubos
plásticos. Numa das caixas foi colocado 20 g de caupi, 
cv. Sempre Verde, sem o pó (testemunha) e na outra a 

mesma quantidade de caupi impregnado com a 
respectiva dose de cada pó. Na caixa central foram,
liberadas cinco fêmeas de C. maculatus com 0-24 h de 
idade. Utilizou-se para cada experimento, o
delineamento inteiramente casualizado, com dois 
tratamentos (dose de cada pó e testemunha) e 10 
repetições. Decorridas 48 h, os insetos atraídos em 
cada caixa foram  contados e descartados, e os grãos 
transferidos para outros recipientes plásticos, onde 
foram contabilizados o número de ovos após 12 dias. 
Calculou-se o índice de preferência para oviposição [3]
utilizando-se a fórmula IPO = [(T-P/T+P)] x 100, onde 
T representa o número de ovos no tratamento e P o 
número de ovos na testemunha. O índice varia de 100, 
para o mais estimulante, zero para neutro, até -100 para 
total deterrência. A classificação dos pós foi efetuada, a 
partir da comparação das médias do número de ovos do 
tratamento com a média da testemunha, levando-se em 
consideração o erro padrão da média. Os resultados 
foram submetidos à analise de freqüência de escolha e 
avaliados pelo teste qui-quadrado, mediante o 
programa computacional SAS version 8.02 [4]. Após 
32 dias da infestação contabilizou-se o número de 
adultos emergidos. O percentual médio de emergência 
foi calculado, segundo a fórmula: PR = [(NC – NT) / 
(NC + NT) x 100], sendo PR= percentual médio de 
emergência, NC= média de insetos emergidos na 
testemunha e NT= média de insetos emergidos no 
tratamento [5].

Resultados

Os testes de preferência para a oviposição mostraram 
efeitos significativos (P < 0,0001**) entre os pós de 
sementes de graviola, argila, araticum, erva-de-Santa-
Maria, folhas de nim, caulim e pimenta-do-reino e suas 
respectivas testemunhas. Não houve significância, em 
relação à sementes de pinha e citronela (Fig. 1). 

De acordo com os índices de preferência para a 
oviposição, os pós foram classificados em deterrentes 



(pimenta-do-reino, erva-de-Santa-Maria, sementes de 
araticum e argila), neutros (citronela, caulim, folhas de 
nim e sementes de pinha) e estimulante (folhas de 
graviola). A deterrência, em ordem decrescente, foi a 
seguinte: argila > erva-de-Santa-Maria  > pimenta-do-
reino > sementes de araticum (Tabela 1).

As percentagens de redução da emergência de 
adultos de C. maculatus variou entre os pós dos 
vegetais testados. As maiores reduções foram obtidas 
com argila, seguida em ordem decrescente por caulim, 
pimenta-do-reino e araticum (Tabela 2). 

Discussão

Alguns pós de vegetais foram repelentes a C. 
maculatus, como os de Clausena anisata, Dracaena 
arborea, Tephlosia vogelii, Momordica charantia e 
Blumea aurita [6]. O número de ovos postos por C. 
maculatus foi significativamente reduzido nos 
tratamentos com pós de Cymbopogon citratus, 
Cinnamomum canfora, Derris inudata, Monodora 
myristica e Zingiber spectabile [7]. Mohan & Fields [8]
desenvolveram uma técnica simples e eficiente para 
avaliar a repelência e/ou atratividade de pragas de 
grãos armazenados.

O efeito repelente é uma propriedade relevante a ser 
considerada na escolha de um óleo essencial para o 
controle de pragas de grãos armazenados. De modo 
geral, quanto maior a repelência, menor será a 
infestação, resultando na redução ou supressão da 
postura e, conseqüentemente, do número de insetos 
emergidos.
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Figura 1. Preferência para a oviposição de C. maculatus (n = 50) em grãos de caupi tratados e não tratadas com pós de vegetais. Teste 

com chance de escolha. Temp.25,4 ± 1,6 oC, UR 68,7 ± 3,0% e fotofase de 12h. 

NS = Não significativo

** Altamente significativo.



Tabela 1. Índice e classificação de preferência para oviposição de C. maculatus obtidos em feijão caupi tratados e não tratadas com pós de 

vegetais. Teste com chance de escolha. Temp.25,4 ± 1,6 oC, UR 68,7 ± 3,0% e fotofase de 12h. 

Tratamento Concentração (g/20g) IPO1 (± EP) Classificação1

Pimenta-do-reino 0,8 - 41,75  19,69 Deterrente
Citronela 1,0 5,5  19,70 Neutro
Caulim 1,0 - 17,81  22,20 Neutro
Folhas de nim 1,0 - 14,69  16,94 Neutro
Erva-de-Santa-Maria 0,18 - 49,81 ± 10,09 Deterrente
Semente de Araticum 1,0 - 15,22  14,84 Deterrente
Argila 1,0 - 59,79  7,84 Deterrente
Sementes de Graviola 0,14 32,83  18,20 Estimulante
Sementes de Pinha 0,06 - 5,79  6,92 Neutro
1IPO – Índice de Preferência para Oviposição [(T-P/T+P)] x 100. IPO varia de 100 para mais estimulante, zero para neutro e -100 para 

total deterrência.

Tabela 2. Porcentagem de redução de emergência de adultos de C. maculatus em feijão caupi tratado e não tratado com pós de 

origem vegetal. Temp. 25,4 ± 1,6 oC, UR 68,7 ± 3,0% e fotofase de 12h. 

Adultos emergidos
Tratamento

Concentração 

(g/20g) Testemunha Pó

1Redução da 

emergência (%)

Pimenta-do-reino (Preta) 0,8 27,4 ± 7,09 12,0 ± 2,86* 39,08

Citronela 1,0 58,7 ± 17,38 62,2 ± 16,89 -2

Caulim 1,0 58,8 ± 15,51 16,5 ± 7,23* 56,17

Folhas de nim 1,0 65,7 ± 10,74 45,4 ± 13,48 18,27

Erva-de-Santa-Maria 0,18 48,3 ± 6,88 38,9 ± 7,72 10,78

Semente de Araticum 1,0 79,6 ± 10,02 49,5 ± 17,44 33,58

Argila (Pó) 1,0 92,4 ± 14,18 14,5 ± 5,12* 72,87

Sementes de Graviola 0,14 50,0 ± 10,69 72,4 ± 12,55 -2

Sementes de Pinha 0,06 68,6 ± 12,42 48,5 ± 13,32 17,16

* Médias (± EP) na horizontal diferem significativamente entre si pelo teste “t” (P < 0,05).
1PR = [(NC – NT) / (NC +NT) x 100], sendo PR= porcentagem de redução de emergência; NC= número de insetos na testemunha e 

NT= número de insetos no tratamento.
2Não se adequou à fórmula.


