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Helicoverpa armigera Hübner é um lepidóptero polífago que tem causado prejuízos em 

monoculturas brasileiras, tais como as de soja, algodão e milho. Um dos fatores que contribui 

para seu crescimento populacional é a ausência de inimigos naturais, eliminados pelo elevado 

uso de inseticidas de amplo espectro de ação.1 Como alternativa sustentável para o seu controle, 

inseticidas biodegradáveis oriundos da planta Azadirachta indica A. Juss., Meliaceae, conhecida 

como “Neem”, podem ser eficazes. O principal constituinte ativo desta espécie é a azadiractina.2 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a fagodeterrência, redução de tamanho e mortalidade das 

larvas in vitro do extrato obtido das sementes de A. indica sobre H. armigera. Frutos maduros de 

A. indica foram coletados na Embrapa Arroz e Feijão, Goiânia-GO e despolpados para separação 

das sementes. O extrato foi preparado com as sementes frescas trituradas, por maceração em 

etanol (70% m/m), em seguida foi concentrado em evaporador rotativo e seco em spray-dryer. 

Nos bioensaios foi avaliada a fagodeterrência do extrato na concentração de 0,428 g/ml sobre H. 

armigera de quarto ínstar. Foram pulverizados 100 μl de água destilada (controle) ou do extrato 

dissolvido em água destilada sobre folhas de feijão que foram ofertadas para as lagartas. Nos 

ensaios de mortalidade/tamanho de lagartas neonatas alimentadas com as concentrações de 0,214 

e 0,428 g/ml, os extratos foram pulverizados sobre a dieta alimentar artificial contida em potes 

plásticos de 100 ml.3 Os resultados mostraram fagodeterrência de 100%. Observou-se que no 

período de 15 dias houve a mortalidade total das lagartas alimentadas com extrato nas 

concentrações de 0,214 e 0,428 g/ml. A redução média de tamanho foi de 70,8-72,4% nos grupos 

tratados em relação à testemunha. O extrato seco das sementes de A. indica foi eficiente em 

causar retardo no crescimento e deterrência da espécie. 
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