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Introdução

O tomateiro, (Lycopersicon esculentum Mill.), é 
cultivado em vários países, para consumo in natura ou 
para o processamento industrial. No Brasil, constitui a 
segunda hortaliça em importância econômica [1]. No 
Nordeste, ocorre em quase todas as regiões produtoras, 
exceto no Vale do Submédio do São Francisco [2].
Dentre as pragas que infestam a cultura do tomateiro, 
destaca-se a broca-pequena, Neoleucinodes elegantalis, 
responsável por perdas significativas na produtividade.
   O controle de N. elegantalis tem sido feito quase que 

exclusivamente com uso de inseticidas sintéticos [3],
que são, na maioria das vezes, aplicados de forma 
indiscriminada, sem seguir os princípios do manejo 
ecológico de pragas. 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 [4]. As substâncias químicas envolvidas no 
manejo de pragas por comportamento, como os vários 
tipos de atrativos alimentares permitem a redução das 
aplicações de inseticidas, atenuando a preocupação da 
sociedade com as táticas quimioterápicas.

Os estimulantes alimentares e os semioquímicos têm 
sido investigados como alternativas para o manejo
comportamental de diferentes pragas [5]. As 
substâncias químicas das plantas que indicam a 
presença do alimento são, em muitos casos, compostos 
secundários que estimulam as células 
quimiorreceptoras localizadas nas sensilas gustativas 
dos tarsos, antenas e partes do aparelho bucal dos 
insetos, induzindo a alimentação e oviposição [6]. 
Iscas atrativas contendo estimulantes alimentares 
tornam o manejo de pragas por manipulação do 

comportamento uma ferramenta eficiente, contribuindo 
para reduzir a quantidade e aumentar a eficiência de 
agrotóxicos aplicados em sistemas de produção 
agrícolas [4].

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito tóxico 
de inseticidas associados a atrativo alimentar, no 
controle de adultos de N. elegantalis.

Material e métodos

Os experimentos foram realizados no Laboratório de 
Comportamento de Insetos do Departamento de 
Agronomia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, na temperatura de 27 ± 3 ºC, umidade 
relativa de 69 ± 5 % e fotofase de 12h.

No estudo da atração alimentar, o delineamento 
experimental foi em blocos casualizados, com oito 
tratamentos (sete inseticidas e testemunha) e quatro 
repetições. Cada parcela experimental foi constituída 
de uma gaiola telada com organza (45x45x45 cm), na 
qual foram introduzidos cinco casais de N. elegantalis
com 96 a 120 horas de idade e não alimentados por um 
período de 24h. Os tratamentos foram constituídos por 
chumaços de algodão (0,33 g e 8 cm2), embebidos  com 
2 mL de solução de sacarose a 5%, juntamente com o 
inseticida testado, e para a testemunha utilizou-se 
apenas sacarose a 5%. Os chumaços de algodão foram 
fixados com clips na parte superior no interior das 
gaiolas, dispostos de forma eqüidistante. Em cada 
repetição foi realizada uma recasualização da posição 
dos tratamentos no interior das gaiolas. Os tratamentos 
foram: testemunha, Match® EC (80 mL / 100 L), Rumo 
WG® (8g/100L), Karate Zeon® 50 CS (30mL/100L), 
Decis® 25 EC (40mL/100L), Natuneem® (1%), 
Azadiractina®  (1%) e Pinhão manso (1%); as 



concentrações dos inseticidas sintéticos são  
recomendadas oficialmente para o controle da broca 
pequena, e a de Pinhão Manso foi testada 
experimentalmente.

O experimento foi realizado em sala escura, com 
fotofase invertida, tendo duração de seis horas 
seguidas. Foram avaliados os seguintes parâmetros: 
número de pousos de machos, fêmeas e adultos 
(machos e fêmeas) no atraente alimentar; tempo em 
minutos em que os machos, fêmeas e adultos 
permaneceram no atraente; número de vezes em que os 
machos, fêmeas e adultos se alimentaram; e tempo em 
que os machos, fêmeas e adultos se alimentaram. Para a 
visualização dos adultos no interior das gaiolas, foram 
utilizadas lanternas revestidas com papel celofane de 
cor vermelha, para evitar uma possível interferência da 
luz artificial do laboratório no comportamento dos 
insetos [7]. Os dados obtidos foram primeiramente 
transformados em √(x + 0,5) para atender as 
pressuposições da ANOVA e o nível de significância 
foi de 5%. As análises foram realizadas no programa 
computacional SAS version 8.02 [8].

Para toxicidade de inseticidas utilizou-se 
metodologia semelhante descrita no experimento 
anterior. Foram testados os inseticidas Match® EC, 
Rumo WG®, Karate Zeon® 50 CS e Decis® 25 EC, 
individualizados em gaiolas teladas com organza de 
45x45x45 cm. Em cada gaiola foram distribuídos oito 
chumaços de algodão (0,33 g e 8 cm2 ) embebidos com 
2 mL de solução de sacarose a 5% juntamente com o 
inseticida testado. A testemunha recebeu apenas 
sacarose a 5%. Os chumaços de algodão foram fixados 
com clips na parte superior no interior da gaiola e 
dispostos de forma eqüidistante. Para cada inseticida 
testado, utilizou-se a dosagem recomendada pelo 
fabricante.

Foram utilizados em cada gaiola três casais de N. 
elegantalis mantidos sem alimento por um período de 
24h e com idade de 96 a 120 horas. Após 24 horas, 
avaliou-se a mortalidade dos adultos de N. elegantalis. 
O experimento foi realizado na temperatura de 27 ± 3 
ºC, umidade relativa de 69 ± 5 % e 12 horas de 
escotofase. Para a visualização dos adultos mortos no 
interior das gaiolas no escuro, utilizou-se uma lanterna 
revestida com papel celofane de cor vermelha [7].

Os dados obtidos foram transformados em √(x + 0,5) 
para atender as pressuposições da ANOVA. Em 
seguida, fez-se o teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade, mediante o programa computacional 
SAS version 8.02 [8].

Resultados e Discussão                                                                                                                                                                                                                                                

A atratividade dos inseticidas, quando associados à 
solução de sacarose a 5%, não diferiu estatisticamente 
(P>0,05), em relação ao número de pousos de machos, 
fêmeas e adultos no atraente alimentar; tempo, em 
minutos, em que os machos e fêmeas permaneceram no 
atraente; número de vezes em que os machos, fêmeas e 
adultos se alimentaram; e tempo em que os machos, 
fêmeas e adultos se alimentaram, em relação à 
testemunha. Enquanto que, o tempo em minutos, em 

que os adultos permaneceram no atraente diferiu 
estatisticamente (F=3,38; P=0,0119); onde o maior 
tempo foi obtido sobre Match® EC (93 min.), Rumo 
WG® (57 min.) e Azadiractina (34 min.) em relação aos 
demais tratamentos.

Em relação toxicidade de inseticidas Karate Zeon® 
50 CS diferiu estatisticamente (F=14,67; P=0,0003) 
dos demais inseticidas testados, apresentando o melhor 
desempenho, com mortalidade de 50%, seguido de 
Decis® 25 EC e Match® EC com 5,57%, de 
mortalidade, após 24h de observação. No entanto, 
Rumo WG® não ocasionou mortalidade, apresentando 
resultado semelhante à testemunha (Fig. 1).   

De acordo com França et al. [5], os atrativos 
sacarose (1%) e mel (10%) são eficientes em relação ao 
número de pousos e alimentação para machos e fêmeas 
de N. elegantalis; os inseticidas metomil, lufenuron, 
carbaril, deltametrina, clorpirifós, lambda-cialotrina, 
indoxacarbe, cartape, rynaxapyr, malationa e 
fempropatrina não alteraram a atratividade, quando 
associados ao mel; carbaril, cartape, deltametrina, 
fenpropatrina, indoxacarbe, lambda-cialotrina e 
lufenuron, quando associados ao mel foram 
promissores para o manejo de N. elegantalis em iscas 
tóxicas. 

Iscas tóxicas têm sido efetivas para o manejo de 
outras pragas, como as moscas-das-frutas dos gêneros 
Anastrepha e Ceratitis em diferentes fruteiras [9, 
10,11], Grapholita spp. [12], P. gossypiella [13], 
mariposas nas culturas do algodoeiro e soja [14] e 
Diabrotica vulgaris Germar [15]. Apresentam algumas 
vantagens, como o menor custo e benefícios ao meio 
ambiente, pois apresentam menor influência sobre 
alguns inimigos naturais, em relação ao sistema 
convencional de aplicação de inseticidas em área total. 

No manejo de N. elegantalis, as aplicações de iscas 
tóxicas podem contribuir para a redução do uso de 
agrotóxicos, bem como trazer benefícios para o 
ambiente e inimigos naturais, pois não há necessidade 
de usá-las em cobertura total, em comparação ao 
sistema convencional de aplicação de inseticidas. Os 
produtores serão beneficiados com a redução dos 
custos de produção e os consumidores, pela oferta de 
tomate com níveis de resíduos dentro dos limites 
permitidos por Lei.   
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Figura 1. Porcentagem de mortalidade (±EP) de adultos de N. elegantalis após 24 h de exposição a diferentes inseticidas associados 

à sacarose.


