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Resumo: Plutella xylostella é um inseto-praga responsável por grandes danos na cultura das brássicas. 

Por apresentar resistência um grande número de inseticidas sintéticos, o desenvolvimento de métodos 

alternativos se faz necessário para minimizar as aplicações de inseticidas sintéticos e diminuir os danos 

dessa praga. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos do extrato aquoso de 

Campomanesia adamantium  e C. xanthocarpa sobre a fase larval e pupal de P. xylostella. Os extratos 

aquosos foram preparados a partir de 10 g da matéria vegetal para 100 mL de água destilada, com 

concentração de 10g/mL, e posteriormente aplicada em discos de couve folha até que as lagartas 

atingissem o estágio de pupa. As avaliações foram realizadas diariamente e os discos substituídos a 

cada 24 horas. O experimento foi constituído por10 repetições, sendo cada repetição composta por 5 

subamostras. Os parâmetros biológicos analisados frente aos tratamentos testados indicam que em 

relação a duração larval observa-se que não houve diferença entre os tratamentos, no entanto a 

viabilidade das larvas foi reduzida para C. xanthocarpa quando comparada aos demais tratamentos. A 

viabilidade pupal também foi reduzida para o tratamento com C. xanthocarpa, não decorrendo, no 

entanto, na redução no peso pupal que ficou reduzida com o tratamento com C. adamantium. 
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Abstract: Diamondback moth (DBM) is a pest insect responsible for significant damage to the culture 

of brassica. Due to its resistance to a great number of synthetic insecticides, the development of 

alternatives in the control of this pest is required to minimize the applications of synthetic insecticides 

and nevertheless keep on reducing the damages caused in Brassica. Therefore, the objective of this study 

was to assess the effects of aqueous extract of Campomanesia adamantium and C. xanthocarpa on larval 

and pupal stages of DBM. The aqueous extracts were prepared with 10 g of plant material per 100 mL 

of distilled water (10g / ml), and then applied on discs of cabbage leaves until the caterpillars reached 

the pupa stage. The experiment was daily evaluated and discs were replaced every 24 hours. The whole 

experiment underwent 10 repetitions, each repetition involving 5 sub-samples. The biological 

parameters analyzed indicate that, as for larval duration, there was no difference between the 

treatments. Treatment with C. xanthocarpa reduced the viability of larvae when compared to the other 

treatments. The pupal viability was also reduced in treatment with C. xanthocarpa, not followed, 

however, by a reduction in pupal weight, as occured in treatment with C. adamantium. 
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1. INTRODUÇÃO 

A família Brassicaceae (brássicas) representada pelo repolho (Brassica oleracea var. 

capitata), couve-flor (Brassica oleracea var. botrytis), couve (Brassica oleracea var. acephala), 

brócolis (Brassica oleracea var. italica) e a mostarda (Brassica juncea), destaca-se entre as olerícolas 

pela sua importância econômica e por ser a mais numerosa (FILGUEIRA, 2008). Reduzindo a produção, 

a cultura das brássicas é afetada diretamente por aparecimento de pragas agrícolas (GALLO et al. 2002) 

e entre elas está a traça-das-crucíferas (Plutella xylostella) (L., 1758) (Lepidoptera: Plutellidae). 

A traça-das-crucíferas é considerada o principal agente causador de dano a cultura das 

brássicas em todo o mundo (SHELTON et al., 2008; SRINIVASAN et al., 2011). Mais de um bilhão de 

dólares são gastos anualmente para o controle P. xylostella (ZALUCKI et al., 2012). As lesões podem 

causar a perda de quase ou até mesmo 100 % da produção de brássicas tornando sua comercialização 

imprópria (BARROS et al., 1993).  

No Brasil, P. xylostella tem causado elevados prejuízos na produção repolho, com redução 

de 58-100% da qualidade final do produto, e seu controle pode atingir até 30% dos custos totais da 

produção, podendo inviabilizar o cultivo comercial dessa cultura (CASTELO BRANCO et al., 2001). 

Para minimizar os danos causados por P. xylostella muitos produtores optam pelo uso de 

inseticidas sintéticos, seja pelo rápido resultado que eles proporcionam, facilidade de aplicação, ou 

mesmo pela falta de conhecimento, desenvolvimento ou disponibilização de outros métodos 

(BRECHELT, 2004). Destaca-se que a poluição ambiental ocasionada pelos inseticidas químicos 

apresenta consequências como: contaminação e infertilidade do solo, intoxicação de seres vivos, 

diminuição dos inimigos naturais de P. xylostella, e por fim seleciona populações resistentes aos 

produtos químicos de controle (CASTELO BRANCO & AMARAL, 2002).   

Nesse sentido, a utilização de inseticidas sintéticos derivou altos níveis de resistência do 

inseto ao controle químico na maioria das regiões de ocorrência de P. xylostella. Essa resistência pode 

ser ocasionada pela seleção genética, exposição direta ao agente e seleção de resistência cruzada 

(TALEKAR & SHELTON, 1993).  

Assim, novas alternativas de controle menos prejudiciais ao meio e a organismos não-

alvo estão sendo desenvolvidas. Um método alternativo é o uso de plantas com propriedades inseticidas, 

que atuam como repelente inibidor alimentar e supressor de oviposição, regulador de crescimento e 

podem causar mortalidade, além disso, são relativamente específicas no seu modo de ação (TORRES et 



 

 
 

 
 

al., 2006; MAIA & MOORE, 2011; CONCESCHI et al., 2011; NIU et al., 2013; AMOABENG et al., 

2014). São seguras para animais superiores e para o ambiente, e as formulações que utilizam plantas 

como matéria prima podem ser facilmente produzidas por agricultores e pequenas indústrias 

(TALUKDER & HOWSE, 1994). De acordo Viglianco et al., (2006), a maioria dos inseticidas botânicos 

não contribuem para o desenvolvimento de resistência ou ressurgimento de insetos, nem causam efeitos 

negativos sobre organismos não-alvo, e, além disso, não afetam o crescimento da planta e a viabilidade 

das sementes ou a qualidade dos produtos. 

O Cerrado possui uma flora rica em espécies utilizadas na medicina popular, além 

de uma grande diversidade de ordens, famílias e gêneros. Estudos com a flora do Cerrado do 

Mato Grosso do Sul, Brasil, restringem-se a poucos trabalhos. Neste sentido, optou-se por 

utilizar espécies de Campomanesia abundantes no Cerrado da região da Grande Dourados, MS 

e que ainda não foram registradas na literatura com potencial inseticida contra Plutella 

xylostella ou qualquer outro inseto que ocasione ou não prejuízos na produção agrícola.    
A Campomanesia é popularmente conhecida como guabiroba do campo ou guavira. Possui 

propriedades medicinais, como, ação antiinflamatória e antisséptica das vias urinárias. As diversas 

subespécies de Campomanesia são originárias do Brasil, com ocorrência nas regiões Centro-oeste, sul 

e Sudeste do país. No Mato Grosso do Sul há registros de três subespécies, sendo estas a Campomanesia 

sessiflora, Campomanesia xanthocarpa e Campomanesia adamantium. Devido a sua grande ocorrência 

no país, os estudos acerca de Myrtaceae e todas as suas propriedades são de grande importância.  

Dessa forma, objetivou-se avaliar os efeitos do extrato aquoso de Campomanesia 

adamantium e C. xanthocarpa sobre as fases imaturas de Plutella xylostella.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A criação da P. xylostella foi realizada no Laboratório de Interação Inseto-Planta, 

localizado na Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais da Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD) em ambiente controlado com temperatura de (25 ± 2°C), umidade relativa (55 ± 5%) 

e fotoperíodo (12h). (Figura 1A). 

As pupas foram colocadas em gaiola plástica transparente até a emergência dos adultos. Os 

adultos foram alimentados com solução de mel a 10%, e para a oviposição foram utilizados discos de 

couve sobre discos de papel filtro, ambos medindo 8 cm de diâmetro, onde o mesmo foi trocado 

diariamente (Figura 1B). 

Após a oviposição, os discos com as posturas foram colocados em vasilhas de plástico 

esterilizadas com duas folhas de couve orgânica (B. oleracea var. acephala), inicialmente higienizadas, 

dispostas uma com a face adaxial para o recipiente e a face abaxial voltada para as lagartas. Após a 

eclosão as lagartas permaneceram neste recipiente até atingirem o estágio de pupa (Figura 1C). Toda 

metodologia está esquematizada na figura 2. 

Folhas de Campomanesia adamantium e C. xanthocarpa foram coletadas na fazenda 

Coqueiro (mata) no município de Dourados-MS (22°14' S, longitude de 54° 9' W e 452m de altitude), 

no período das 7 às 9 horas.  
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Figura 1: A - Criação da Plutella xylostella no laboratório de interação inseto-planta (LIIP); B- Gaiola 

onde as pupas e os adultos ficam. No algodão é posto o mel para alimentar os adultos e o disco de 

couve a papel filtro para oviposição; C- Recipiente onde as lagartas permanecem até o estágio de 

pupa; D- Extrato de Campomanesia após ser coado. 

 

 

As folhas foram secas em estufa de circulação forçada de ar durante três dias na 

temperatura máxima de 40ºC (±1ºC). Após esse período foram trituradas em moinho até a obtenção 

de um pó fino.  Para a obtenção do extrato aquoso foi utilizado a técnica de maceração no qual 

utilizou-se 10 g da matéria vegetal e 100 mL de água destilada. O extrato foi mantido em repouso por 

24 horas em local refrigerado para a extração de compostos hidrossolúveis. Após esse período, foi 

realizada a filtragem com papel filtro fino e obtida a concentração de 10 g/mL (Figura 1D). 

Para o experimento discos de folha de couve com 8 cm de diâmetro foram pulverizados 

com extrato aquoso (10 g/mL). O controle consistiu de discos pulverizados com água destilada. Após 

a pulverização, os discos foram colocados sobre papel de filtro à temperatura ambiente para retirada 

do excesso de umidade, e posteriormente foram transferidos para placas de Petri na qual foram 

inseridas uma lagarta de P. xylostella recém-eclodida (0-24h). Os testes foram conduzidos à 



 

 
 

 
 

temperatura de 25 ± 2°C, 55 ± 5% de UR e foto período de 12 h. O delineamento experimental 

utilizado foi inteiramente casualizado, sendo que cada tratamento foi constituído por 10 repetições de 

5 subamostras, totalizando 50 lagartas/tratamento. Os dados de viabilidade larval e pupal foram 

transformados para arcoseno da √x/100 e os dados de duração larval e pupal para √x + 0.5.  Os 

resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey 

(P≤0,05), utilizando-se o programa SANEST (Versão 3.0).  

Os parâmetros biológicos avaliados foram duração e viabilidade larval, biomassa, 

duração e viabilidade pupal. As avaliações foram realizadas diariamente e os discos de couve foram 

substituídos a cada 24 horas até que as lagartas atingissem a fase pupal. As pupas foram pesadas 24 

horas após o empupamento. Após esse período, foi acompanhado a duração desse estágio verificando 

se a pupa atingiu ou não a fase adulta.  

 

Figura 2. Esquema da criação de Plutella xylostella L. 1758, 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

 
 

 
 

Os parâmetros biológicos analisados frente aos tratamentos testados indicam que em 

relação a duração larval observa-se que não houve diferença entre os tratamentos, no entanto a 

viabilidade das larvas foi reduzida para C. xanthocarpa quando comparada aos demais tratamentos.  

Embora não tenha ocorrido aumento na duração larval para os tratamentos testados, para 

Hernandez & Vendramim (1997) esse aumento, quando ocorre, possivelmente está relacionado com a 

pequena quantidade de alimento ingerido devido à ação de um ou vários fatores deterrentes ou ainda por 

resultar em desequilíbrio nutricional. No presente trabalho a redução da viabilidade larval é, para nós, o 

fator mais indicativo de alterações no ciclo biológico do inseto, e fato muito importante em campo, pois 

com a redução da viabilidade o número de indivíduos da próxima geração será reduzido, sendo assim, 

com menor quantidade de lagartas eclodindo, diminui os danos e prejuízos causados as culturas 

(MARONEZE & GALLEGOS, 2009).  

A viabilidade pupal também foi reduzida para o tratamento com C. xanthocarpa, não 

decorrendo, no entanto, na redução no peso pupal que ficou reduzida com o tratamento com C. 

adamantium (Tabela 1).  

A redução no peso pupal observada no tratamento com C. adamantium, pode decorrer da 

ativação do mecanismo citocromo P-450, uma importante ferramenta utilizada pelos insetos para a 

desintoxicação defensiva (BREUER et al., 2003), no qual o inseto na necessidade de degradar possíveis 

aleloquímicos do extrato, acabam desviando recursos que seriam utilizados para ganhar peso na fase 

larval, ou seja, há maior gasto de energia para degradar os compostos tóxicos e menor conversão dos 

nutrientes ingeridos (TANZUBIL & McCAFFERY, 1990). 

 

Tabela 1. Duração (dias) e viabilidade (%) das fases larval e pupal, peso pupal (mg) e razão sexual de 

Plutella xylostella tratadas com extrato aquoso de Campomanesia adamantium e C. xanthocarpa (25 ± 

2°C; 55 ± 5 UR; 12h fotofase). 

 Duração 

larval (dias) 

Viabilidade 

larval (%) 

Duração 

pupal (dias) 

Viabilidade 

pupal (%) 

Peso pupal 

(mg) 

Controle 8,00 a 

 

82 a 

 

3,84 a 

 

0,74 a 

 

5,02 ab 

 

C. xanthocarpa 8,24 a 58 b 

 

4,25 a 

 

0,48 b 

 

5,24 a 

 

C. adamantium 8,38 a 

 

88 a 4,96 b 0,74 a 4,56 b 

*Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si ao nível de significância a 5% de 

probabilidade quando comparadas pelo teste de Tukey. 

Na literatura observa-se que o uso de inseticidas botânicos tem sido promissor no controle 

de diversas pragas. No trabalho realizado, o extrato aquoso de C. adamantium e C. xanthocarpa, 

apresentaram controle na fase jovem e assim novos testes devem ser realizados para a fase adulta e em 

suas futuras gerações.  
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