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Introdução

A cultura do tomateiro, (Lycopersicon esculentum 
Mill.), é considerada uma atividade agrícola de alto 
risco, por ser suscetível a pragas e fitopatógenos nos 
diferentes estágios fenológicos [1], sendo registrada 
como hospedeira de aproximadamente 200 espécies de 
artrópodes [2]. Dentre os insetos-praga, a broca-
pequena, Neoleucinodes elegantalis (Guenée)
(Lepidoptera: Crambidae), merece destaque por ser 
considerada em algumas regiões praga-chave da 
cultura. Infesta severamente os frutos, tornando-os 
impróprios para o consumo e processamento industrial 
[3], podendo provocar perdas equivalentes a 50% da 
produção [4]. Também pode danificar outras 
solanáceas de frutos, tais como berinjela, jiló, joá, 
jurubeba e pimentão [5,6].

O desenvolvimento de táticas para manejo de pragas 
baseado na manipulação do comportamento de insetos 
é bastante oportuno devido às conseqüências do uso 
indevido de inseticidas tradicionais [7].

As substâncias secundárias de plantas são utilizadas 
em estudos comportamentais e biologia de insetos, 
como atração/repelência, deterrência de alimentação e 
oviposição [8,9]. A redução do número de ovos e a 
inibição da oviposição são importantes efeitos de 
extratos vegetais sobre a reprodução dos insetos. 
Assim, diversos autores revelaram que a ocorrência de 

esterilidade está geralmente associada a distúrbios 
alimentares e deficiência nutricional [10].

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a
preferência para a postura de N. elegantalis entre 
plantas tratadas com inseticidas botânicos e sintéticos e 
não tratadas.

Material e métodos

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório 
de Entomologia Agrícola da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), à temperatura de 25 ± 
0,76 ºC, umidade relativa de 63,6 ± 4,6%, registradas, 
diariamente, em termohigrógrafo e fotofase de 12 h.

Foram testados os inseticidas botânicos, Neemseto®

e Natuneem® a 1% e NeemPro® a 0,3% e os sintéticos, 
Karate Zeon® e Decis® nas dosagens comerciais de 10 
mL/100L e 40 mL/100L de água, respectivamente, 
recomendadas para a cultura do tomateiro.

Utilizaram-se gaiolas de madeira e organza de 1 x 1 
x 1 m de altura, nas quais foram distribuídos 
recipientes plásticos de 500ml com água, contendo um 
ramo de tomate, para cada recipiente, para a 
manutenção da turgidez. Utilizaram-se ramos de tomate 
com 30 cm de comprimento, contendo dois a três frutos 
com aproximadamente 2 a 3 cm de diâmetro e duas 
folhas por haste. Cada inseticida foi testado 
separadamente, no delineamento experimental de 
blocos ao acaso, constando cada experimento de dois 



tratamentos (inseticida botânico ou sintético e 
testemunha) e cinco repetições. No interior de cada 
gaiola foram liberadas 30 fêmeas acasaladas de N. 
elegantalis com três a quatro dias de idade.  Utilizou-se 
no interior da gaiola mel a 10% como fonte de 
alimento. Cada haste foi pulverizada com 5 ml de cada 
produto, em diferentes concentrações com o auxílio de 
um microatomizador “Paasche Airbusch” elétrico, 
acoplado a um compressor, calibrado com 0,9 kg/cm2

de pressão. As plantas, em número de seis, foram 
distribuídas em um arranjo hexagonal, alternando os 
tratamentos, plantas tratadas e não tratadas. As 
avaliações foram realizadas 48 horas após a infestação, 
contabilizando-se o número total de ovos por fruto e 
calculado o índice de preferência para oviposição [11], 
através 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 mais estimulante, zero para neutro, até -100 para 
total deterrência. A classificação dos inseticidas 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 
[12].

Resultados e Discussão                                                                                                                                                                            

O inseticida Neemseto® causou fitotoxidade, sendo 
descartado das análises. Os demais tratamentos 
apresentaram deterrência para oviposição de N. 
elegantalis, como pode ser observado pelos índices de 
preferência para oviposição (IPO), que variaram entre -
6,54 (Decis® 25 EC) a -61,83 (Natuneem®) (Tabela 1). 

De acordo com a Fig. 1, Natuneem® (2 = 746,40; P 
= <0,0001), NeemPro® (2 = 243,61; P = <0,0001),
Decis® 25 EC (2 = 14,33; P = 0,0002) e Karate Zeon®

(2 = 126,76; P = <0,0001) reduziram o número de 
ovos depositados por N. elegantalis, em relação à 
testemunha.

Outros produtos naturais também têm sido testados 
contra algumas espécies de Lepidoptera. Segundo 
Dequech et al., [13], extratos aquosos de folhas e ramos 
de cinamomo (Melia azedarach L.) pó de fumo 
(Nicotina tabacum L.) e o produto comercial Dalneem®

na concentração a 10% causaram redução na 
oviposição de Plutella xylostela. Extratos metanólicos 
de sementes de nim (Azadirachta indica A. Juss.) e de 
cinamomo nas concentrações 2, 4, 6, 8 e 10%, 
reduziram a oviposição de Earias vittella (Fabricius) 
[14]. Soluções aquosas do óleo de nim reduziram o 
número de ovos depositados por adultos de Leucoptera 
coffeella em folhas de cafeeiro [15].

Os efeitos deterrentes de inseticidas sobre a postura 
podem ser importante ferramenta para prevenir o 
estabelecimento de infestações do inseto no campo. 
Assim, os resultados obtidos nesta pesquisa indicam o 

potencial do inseticida Natunnem® como deterrente na 
oviposição de N. elegantalis na cultura do tomateiro. 
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Tabela 1. Índice e classificação de preferência para oviposição de N. elegantalis obtidos em plantas de tomate tratadas e não tratadas

com inseticidas.  

Tratamento Concentração (%) IPO1 (± EP) Classificação

Neemseto® 1,0 -2 -

Natuneem® 1,0 - 61,8  5,38 Deterrente

NeemPro® 0,3 - 46,0  2,96 Deterrente

Karate Zeon® 50 CS 0,03 - 23,8  5,29 Deterrente

Decis® 25 EC 0,04 - 6,5 ± 3,46 Deterrente

1IPO – Índice de Preferência para oviposição [(T-P/T+P)] x 100.
2Apresentou fitotoxicidade. 
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Figura 1. Teste com chance de escolha de N. elegantalis (n = 150) para preferência de oviposição em plantas de tomateiro tratadas  e 
não tratadas com inseticidas.


