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Redu•‹o da oviposi•‹o e da sobreviv•ncia
de ovos de Leucoptera coffeella causadas pelo —leo
emulsion‡vel de nim
Sueli Souza Martinez 1
Ana Maria Meneguim 1

RESUMO. Os efeitos de diferentes concentra•›es de —leo emulsion‡vel de nim na oviposi•‹o de Leucoptera
coffeella (GuŽrin-M•neville) e na sobreviv•ncia dos ovos de foram avaliados em laborat—rio, como parte de um
projeto de utiliza•‹o do nim para controle das principais pragas do cafŽ org‰nico. Pl‰ntulas de cafŽ foram
pulverizadas com solu•›es aquosas do —leo emulsion‡vel de nim em concentra•›es que variaram de 0,125% a
2,5% e oferecidas a adultos de L. coffeella, em ensaios com e sem chance de escolha. Um grupo controle de
pl‰ntulas foi pulverizado com ‡gua.O nœmero de ovos na superf’cie das folhas de cafŽ tratadas com as solu•›es
aquosas de —leo emulsion‡vel de nim foi reduzido em cerca de 50%, em compara•‹o com as plantas n‹o
tratadas (P<0,01). A a•‹o letal do nim sobre os ovos foi avaliada por meio da pulveriza•‹o do produto, nas
mesmas concentra•›es do teste com chance de escolha, sobre ovos depositados na superf’cie das folhas de
pl‰ntulas de cafŽ. Todas as concentra•›es testadas causaram mortalidade significativa, a qual aumentou nas
maiores doses (P<0,05). Os efeitos somados da repel•ncia de oviposi•‹o e da a•‹o ovicida, culminaram com
77% e 89% de redu•‹o do nœmero de lagartas eclodidas, quando solu•›es de —leo emulsion‡vel de nim a
0,125% e 0,25%, respectivamente, foram pulverizadas sobre as folhas de cafeeiro. Assim, embora ainda deva
ser avaliado no campo, Ž poss’vel que a pulveriza•‹o do produto possa reduzir a coloniza•‹o de L.coffeella em
cafezais, evitando que altas popula•›es da praga se instalem na lavoura.
Palavras chaves: Azadirachta indica, reprodu•‹o, deterrente de oviposi•‹o, inseticida bot‰nico, bicho-mineiro
do cafŽ.
ABSTRACT. Reduction of egg laying and egg survival of Leucoptera coffeella caused by neem oil solutions.
The effects of different concentrations of aqueous solutions of neem oil on egg laying and egg survival of
Leucoptera coffeella (GuŽrin-M•neville) were studied in laboratory conditions, as part of a project on neem
utilisation for the management of the main pests in organic coffee. Aqueous solutions of neem oil were sprayed
on coffee seedlings at concentrations varying from 0.125% to 2.5% and offered to L.coffeella adults in multiple
choice and no-choice bioassays. A control group was sprayed with water.The number of eggs on the surface of
the leaves of the coffee seedlings treated with neem oil aqueous solutions was significantly reduced (about
50%) in comparison with the control plants (P<0.01). The lethal action of neem solutions on eggs was evaluated
by spraying the same range of concentrations on the eggs deposited on the leaf surface of coffee seedlings. All
concentrations tested promoted significant mortality, which increased with the dose (P<0.05). The ovicidal
effect added to the ovipositional deterrence reduced the number of larvae by 77% and 89% when neem oil
solutions at 0.125% and 0.25%,respectively, were sprayed on the leaf surface.Therefore, although they require
further field tests, sprays of the product could possibly reduce L. coffeella colonisation on coffee plants, thus
preventing high pest populations from infesting the crops.
Key words: Azadirachta indica, reproductive behaviour, oviposition deterrence, egg hatching, botanical
insecticide.

Introdu•‹o
Leucoptera coffeella GuŽrin-Meneville (Lepidoptera:
Lyonetiidae) Ž uma das principais pragas do cafŽ
cultivado no Brasil, onde ela pode provocar cerca de
50% de redu•‹o na produ•‹o de cafŽ (Souza et al.
1

1998). Os adultos depositam os ovos na superf’cie
superior das folhas. Ap—s a eclos‹o, as lagartas
penetram na epiderme da folha e se alojam sob a
superf’cie. O dano resulta das les›es causadas pela
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alimenta•‹o das lagartas, que reduz a ‡rea
fotossintŽtica e cause desfolha.
A produ•‹o org‰nica de cafŽ aumentou no Brasil
durante a œltima dŽcada, principalmente em resposta
ˆ crescente demanda de produtos isentos de pesticidas
pelos consumidores. A maior parte dos mŽtodos de
controle de pragas dispon’veis em cafŽ inclui o uso de
agrot—xicos, que n‹o podem ser usados para produ•‹o
org‰nica. Os derivados de nim, Azadirachta indica A.
Juss., s‹o considerados ecologicamente adequados,
aceitos pelo Instituto Biodin‰mico, e por essa raz‹o
oferecem uma alternativa especialmente promissora.
Dentre os mais de 30 terpen—ides presentes na
planta e com propriedades semelhantes,a azadiractina Ž
o mais importante e pode afetar mais de 400 espŽcies de
insetos (Schmutterer 1995), reduzindo alimenta•‹o e
afetando a convers‹o do alimento (Martinez y van
Emden 1999),atrasando o desenvolvimento, impedindo
ou prejudicando a ecdise, causando deformidades
(Martinez y van Emden 2001),e reduzindo a fertilidade
e fecundidade dos adultos.
Alguns estudos t•m mostrado que os extratos de
nim podem reduzir a popula•‹o de outras pragas do
cafŽ. Efeito repelente em adultos da broca-do-cafŽ,
Hypothenemus hampei Ferr. (Coleoptera: Scolytidae)
(Rodr’gues-Lagunes et al. 1998), e redu•‹o da
alimenta•‹o e morte de adultos (Sponagel 1994)
foram demonstrados em condi•›es de laborat—rio e
campo. Extratos de nim causaram mortalidade de
ninfas e adultos de Brevipalpus phoenicis (Acarina),
outra praga de cafŽ, em condi•›es de laborat—rio
(Meneguim y Martinez 1998).
Embora a a•‹o do nim tenha sido estudada sobre
grande nœmero de espŽcies de Lepidoptera, o modo
de a•‹o de extratos de nim ou da azadiractina sobre L.
coffeella ainda n‹o Ž conhecido.
No presente trabalho, foram investigados os
efeitos de diferentes concentra•›es de solu•‹o aquosa
de —leo emulsion‡vel de nim sobre o comportamento
de oviposi•‹o de P. coffeella e na sobreviv•ncia dos
ovos, com objetivo de avaliar a possibilidade de se
utilizar esse produto na redu•‹o de infesta•›es de L.
coffeella na cultura do cafŽ.

na regi‹o de Londrina trazidas para o laborat—rio. As
folhas foram ent‹o colocadas em gaiolas de 82 x 60 x
41 cm, cobertas com n‡ilon fino e mantidas em
condi•›es de laborat—rio. Os testes foram realizados
com adultos emergidos dessas lagartas.
O —leo emulsion‡vel de sementes de nim ACENim EC, produzido pela Fundaci—n Agricultura y
Medio Ambiente Inc., Repœblica Dominicana,
contendo 0,5% de azadiractina foi usado em todos os
experimentos.
Redu•‹o da oviposi•‹o
Teste com chance de escolha. Doze pl‰ntulas de cafŽ
com dois meses de idade, por tratamento, foram
pulverizadas atŽ cobertura total com solu•›es aquosas
do —leo emulsion‡vel de nim em quatro
concentra•›es: 0,125%, 0,25%, 1,25% e 2,5%. Um
grupo controle de doze pl‰ntulas foi pulverizado com
‡gua.Utilizou-se uma faixa de concentra•‹o em torno
da concentra•‹o recomendada do produto para
controle de pragas no campo (0,5%). Quando a
superf’cie das folhas estava totalmente seca, as
pl‰ntulas foram colocadas em gaiolas de mesmas
dimens›es como descrito acima. Quatro gaiolas
(repeti•›es) foram usadas para cada tratamento,
contendo um grupo de tr•s pl‰ntulas por tratamento.

Materiais e mŽtodos

Teste sem chance de escolha. Trinta pl‰ntulas de cafŽ
por tratamento foram pulverizadas atŽ total cobertura
das folhas com solu•›es aquosas de —leo emulsion‡vel
de nim em duas concentra•›es: 0,125% e 0,25%,
empregando-se as doses mais baixas que se
mostraram eficientes no experimento com chance de
escolha. Um grupo controle de doze pl‰ntulas foi
pulverizado com ‡gua. Depois que a superf’cie das
folhas estava seca, as pl‰ntulas foram dispostas nas
gaiolas como descrito acima. Foram usadas tr•s
gaiolas (repeti•›es) que continham dez grupos de tr•s
pl‰ntulas para cada tratamento.
Em ambos os testes, cerca de 400 adultos de L.
coffeella, um dia ap—s a emerg•ncia, foram liberados
por gaiola, ap—s a pulveriza•‹o das solu•›es de —leo
emulsion‡vel de nim. O nœmero de ovos depositados
sobre a superf’cie das folhas foi determinado dois dias
ap—s a libera•‹o dos adultos nas gaiolas.

Os trabalhos foram realizados no Instituto
Agron™mico do Paran‡, em Londrina, Brazil, no ano
1999. Folhas de cafŽ infestadas com lagartas de L.
coffeella foram coletadas em plantio de Coffea arabica

Sobreviv•ncia dos ovos
Folhas de cafŽ contendo aproximadamente cinco ovos
de L. coffeella cada, com um dia de idade, foram
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pulverizadas com solu•›es aquosas de —leo
emulsion‡vel de nim nas mesmas concentra•›es
usadas no teste com chance de escolha, mantendo-se
uma testemunha com ‡gua. Depois de secas as folhas
foram colocadas individualmente em placas de Petri
forradas com papel de filtro œmido e mantidas a 25oC.
Tr•s repeti•›es compostas de cinco placas de Petri
foram avaliadas por tratamento. O nœmero de ovos
que produziram lagartas foi contado quatro dias ap—s
a pulveriza•‹o.
Os resultados de todos os experimentos foram
submetidos a an‡lise de vari‰ncia e ao teste de Tukey
a 0,5% de probabilidade.

O teste sem chance de escolha foi realizado com o
objetivo de avaliar se na aus•ncia de pl‰ntulas livres do
—leo do nim, os adultos iriam aceitar a superf’cie
tratada para oviposi•‹o. Como,no teste com chance de
escolha, todos os tratamentos com —leo emulsion‡vel
de nim promoveram redu•‹o semelhante na oviposi•‹o
de L. coffeella, as concentra•›es mais baixas desse
experimento foram utilizadas no teste sem chance de
escolha. Mesmo com todas as plantas tratadas com o
—leo de nim, ambas concentra•›es testadas
promoveram menor nœmero de ovos nas pl‰ntulas
pulverizadas, em compara•‹o com as n‹o tratadas,
sendo que a concentra•‹o maior (0,25%) n‹o causou
maior redu•‹o no nœmero de ovos do que metade
dessa dose (P≤0,01) (Fig. 2).

Resultados
Redu•‹o da oviposi•‹o
A pulveriza•‹o de solu•›es aquosas de —leo
emulsion‡vel de nim sobre pl‰ntulas de cafeeiros
reduziu o nœmero de ovos depositados por adultos de
L. coffeella sobre as folhas, mostrando a a•‹o
inibit—ria de oviposi•‹o do produto sobre a espŽcie.
No teste com chance de escolha, o nœmero de
ovos depositados por L. coffeella nas folhas tratadas
foi inferior ao nœmero nas folhas n‹o tratadas
(P≤0,01) (Fig. 1).A redu•‹o mŽdia variou de 52,3% na
concentra•‹o mais baixa do —leo emulsion‡vel
(0,125%) a 61,6% na concentra•‹o mais alta (2,5%).
Entretanto, as diferen•as na redu•‹o da oviposi•‹o
entre os grupos tratados n‹o foram estatisticamente
significativas (P>0,05).

Figura 2. Redução da oviposição de L. coffeella em plântulas
de café pulverizadas com diferentes concentrações
de solução aquosa de óleo emulsionável de nim em
teste sem chance de escolha.

Mesmo utilizando-se o mesmo nœmero de adultos
nos dois tratamentos, o nœmero mŽdio de ovos
depositados por L.coffeella nas pl‰ntulas n‹o tratadas
no teste sem chance de escolha, ou seja, quando
plantas tratadas n‹o estavam presentes, foi cerca de
duas vezes maior que o nœmero observado nas
pl‰ntulas n‹o tratadas no teste sem chance de escolha,
ou seja, nas gaiolas onde havia plantas tratadas e n‹o
tratadas.
Figura 1. Redução da oviposição de L. coffeella em plântulas
de café pulverizadas com solução aquosa de óleo
emulsionável de nim a diferentes concentrações
em teste com chance de escolha.

Sobreviv•ncia dos ovos
A pulveriza•‹o de solu•›es aquosas de —leo
emulsion‡vel de nim sobre ovos de L. coffeella
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reduziu a germina•‹o dos ovos de modo dependente
da dose (P≤0,01),mostrando efeito ovicida de contato
do produto sobre essa espŽcie (Fig. 3). As duas
concentra•›es mais altas das solu•›es (1,25% e 2,5%)
ocasionaram redu•‹o da germina•‹o superior
(71,5%) em compara•‹o com as duas concentra•›es
mais baixas (0,125% e 0,25%), que reduziram a
germina•‹o para 48% e 52% dos ovos
respectivamente (P≤0,05).

sele•‹o do local de oviposi•‹o. Isso poderia explicar o
reduzido nœmero de ovos nas folhas tratadas com
solu•›es aquosas de —leo de nim, j‡ que os adultos
tocam a superf’cie das folhas antes da oviposi•‹o. A
raz‹o pela qual o nœmero de ovos depositados nas
pl‰ntulas n‹o tratadas foi maior no teste sem chance
de escolha, ou seja, nas gaiolas livres da presen•a de
nim, n‹o est‡ muito clara. Saxena y Rembold (1984)
discutiram a a•‹o repelente de derivados de nim e
compararam sua a•‹o quando mantidos fora do
contato com os insetos e diretamente aplicados sobre
a superf’cie de oviposi•‹o. Segundo esses autores, o
—leo de nim n‹o Ž um repelente, mas um deterrente de
oviposi•‹o por contato, conforme observado para
adultos de Heliothis armigera, j‡ que ˆ distancia o
produto nem atraiu nem repeliu os adultos. Assim, Ž
poss’vel que os quimioreceptores tarsais de L.
coffeella tenham sido inibidos ap—s o contato com o
—leo de nim nas plantas tratadas, reduzindo a
oviposi•‹o nas plantas n‹o tratadas.
Os efeitos deterrentes dos produtos de nim
podem ser importante ferramenta para prevenir o
estabelecimento de infesta•›es do inseto no campo.
Embora maiores estudos ainda devam ser
desenvolvidos, principalmente no campo, os
resultados obtidos indicam o potencial de utiliza•‹o
do nim para prote•‹o do cafŽ contra infesta•›es de L.
coffeella.
AlŽm disso, pulveriza•›es de solu•›es aquosas de
—leo de nim sobre os ovos reduziram a eclos‹o das
lagartas, mostrando efeito ovicida t—pico. Esse
comportamento Ž vari‡vel de acordo com a espŽcie.
Tratamento t—pico de ovos com azadiractina n‹o
afetou a eclos‹o em Oncopeltus fasciatus (Dorn 1986)
e em Spodoptera exempta Walk. (Tanzubil y
McCaffery 1990), porŽm reduziu a popula•‹o de
ninfas do percevejo Dysdercus koenigii Fab. (Bathal et
al. 1991).
Somando-se a redu•‹o da oviposi•‹o ˆ a•‹o
ovicida do nim,obtŽm-se teoricamente 77% a 89% de
redu•‹o do nœmero de lagartas eclodidas, quando se
pulveriza o —leo emulsion‡vel de nim em folhas de
cafeeiro 0,125% e 2,5%, respectivamente. A
associa•‹o dos resultados obtidos aqui com os efeitos
deterrente e inseticida dos produtos de nim em outras
pragas do cafŽ, como H. hampei (Sponagel 1994,
Rodr’gues-Lagunes et al. 1998) e B. phoenicis
(Meneguim y Martinez 1998) refor•am o potencial de
uso do nim para o manejo de pragas do cafeeiro.

Figura 3. Porcentagem de eclosão de L. coffeella após
pulverização dos ovos com solução aquosa de
óleo emulsionável de nim a diferentes
concentrações.

Discuss‹o
Os est’mulos inibit—rios s‹o fatores importantes na
escolha dos locais de oviposi•‹o pelos insetos. O —leo
de nim mostrou-se efetivo em reduzir a oviposi•‹o de
L. coffeella em ambos testes, com e sem chance de
escolha.
Resultados semelhantes foram relatados para
derivados de nim em diversas espŽcies de
Lepidoptera.Uma solu•‹o aquosa de —leo de semente
de nim a 2% inibiu totalmente a oviposi•‹o de
Spodoptera littoralis (El-Sayed 1983) e reduziu a
oviposi•‹o de Spodoptera litura a cerca de um quinto
do observado no grupo controle (Joshi y Sitaramaiah
1979). Chandramohan y Nanjan (1992) obtiveram
cerca de 50% de redu•‹o na oviposi•‹o de Plutella
xylostella em folhas de repolho tratadas com uma
formula•‹o comercial de —leo de nim.
Os quimioreceptores tarsais dos insetos
respondem a aleloqu’micos, como ˆ azadiractina
(Blaney y Simmonds 1990), e est‹o envolvidos na
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