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Introdução
 Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) é uma espécie conhecida comumente como lagarta-do-cartucho, e é uma 

das principais pragas do milho no Brasil (CRUZ, 1995). Essa praga apresenta potencial de reduzir cerca de 70% da produção desse cultivo em 
situações de ataque intenso (HRUSKA, GOLD, 1997). É crescente o uso e interesse por compostos alternativos para o controle de pragas, 
como os derivados de plantas, e destacam-se substâncias do metabolismo secundário conhecidos como óleos essenciais, que são capazes de 
matar insetos (ISMAN, 2000). Em geral os componentes majoritários atuando em sinergismo como outras substâncias em menores 
quantidades são determinantes para definir as propriedades biológicas dos óleos essenciais (Betts, 2001). Esses óleos são constituídos por 
misturas complexas (hidrocarbonetos oxigenados ou mono e sesquiterpenos alifáticos, aromáticos, etc) de compostos como 1,8-cineol 
(alecrim, eucalipto), eugenol (cravo e canela), etc. (PAVELA, 2007).

Objetivos
 O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito tóxico dos óleos botânicos de cravo (Cinnamomum zeylanicum) e canela (Syzygium 

aromaticum), os quais apresentam como composto majoritário o eugenol (cerca de 90%), sobre posturas de S. frugiperda.

Material e Métodos
 O bioensaio foi conduzido no Laboratório de Controle Biológico (LBCI) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa, MG, em 

laboratório. Vinte ovos de S. frugiperda com um dia de idade foram aderidos em pedaços de papel (15 x 5 cm) em forma de cartela, e 
colocados em placas de Petri  (12 x 1,5 cm). Os óleos essenciais naturais de C. zeylanicum (cravo) e S. aromaticum (canela) foram diluídos 
em etanol nas concentrações de 1, 5, 10, 15 e 20% (v/v) e o controle (etanol) e aplicados 50 µL das dessas concentrações sobre ovos de S. 
frugiperda com microseringa de precisão. As cartelas foram deixadas secar em papel toalha por 10 minutos e mantidos em câmaras B.O.D. 
(temperatura de 25 ± 1 oC, 70 ± 10 % de UR e 12 horas de fotofase). A eclosão das lagartas ou a mortalidade dos ovos foram avaliadas, 
diariamente, por cinco dias. A mortalidade foi corrigida pela fórmula de Abbott (1925). Os resultados foram submetidos à análise de variância 
e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P = 0,05).



Resultados e Discussão
 Os dados de mortalidade corrigida de ovos de S. frugiperda, quando avaliados após o tratamento de 1 % (v/v) do óleo essencial de 

cravo, apresentaram maior toxicidade, com valores variando de 56 a 91%, em relação àqueles tratados com essa concentração [1 % (v/v)] 
com o óleo essencial de canela, com valores de 31 e 74 %. Com aumento da concentração de ambos os óleos essenciais foram observadas 
incremento de mortalidade de ovos de S. frugiperda, com maior média de mortalidade corrigida, com tratamento a 5 % (v/v) com o óleo 
essencial de cravo (70 %), quando comparados a outros ovos tratados com óleo de canela (53 %). Não foram observadas emergências de 
imaturos de S. frugiperda, quando os ovos dessa espécie foram tratados com os óleos essenciais de cravo e canela a partir de 10 %, 
evidenciando que os óleos essenciais testados, com o componente majoritário, o eugenol, foram bastante potentes contra ovos dessa 
importante praga do milho.

Conclusão
 Recomendamos a utilização dos óleos essenciais de cravo e canela a partir de 5 % (v/v) de concentração, para o controle de ovos S. 

frugiperda, visando a redução de populações dessa importante praga do milho em campo.
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