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RESUMO - Trichosanthes cucumerina L., pertencente à família Cucurbitaceae 

e conhecida popularmente como quiabo-de-metro, é uma hortaliça-fruto tradicional. 

Para promover o cultivo, há a necessidade do desenvolvimento de práticas 

agronômicas para que os agricultores possam cultivar a espécie de maneira mais 

tecnificada. Um dos pontos primordiais é o reconhecimento de insetos que causam 

danos às plantas, como as lagartas do gênero Diaphania, cujas informações sobre os 

danos e as medidas de controle são inexistentes para essa planta hospedeira. Diante 

disso, o trabalho objetivou avaliar a ocorrência da broca-das-cucurbitáceas (Diaphania 

spp.) em quiabo-de-metro (T. cucumerina L.), em Manaus/AM. O experimento foi 

conduzido no Setor de Olericultura e no Laboratório de Entomologia e Acarologia 

Agrícola da Universidade Federal do Amazonas. O cultivo das plantas foi realizado sob 

estrutura telada com 30% de sombreamento, plantadas no espaçamento 3 m x 3 m, 

totalizando nove plantas. No decorrer do desenvolvimento, as plantas foram 

observadas semanalmente para anotações do número de larvas de Diaphania spp. 

Periodicamente, larvas foram coletadas para criação e obtenção de adultos para 

posterior identificação. No período de frutificação, a cada dois dias, foi realizada a 

contagem do número de frutos brocados e sadios por planta (nível de infestação) e 

avaliado o número de lagartas por fruto brocado (intensidade de infestação). Os danos 

verificados nas folhas, ramos e frutos foram descritos. Inicialmente, foi observada a 

ocorrência de lagartas de D. hyalinata se alimentando das folhas. Posteriormente, 

surgiram os primeiros frutos brocados e as primeiras lagartas de D. nitidalis, 

danificando também botões florais, flores e ramos. Contudo, até o momento, o nível de 

infestação pode ser considerado baixo, uma vez que a ocorrência de D. hyalinata foi 

de três lagartas por planta, enquanto que a porcentagem de frutos brocados por D. 

nitidalis foi de 8% e a intensidade de infestação foi de uma lagarta por fruto brocado. 

Palavras-chave: Cucurbitaceae; Hortaliça tradicional; Pragas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A espécie Trichosanthes cucumerina L., conhecida popularmente como quiabo-

de-metro, é uma hortaliça tradicional pertencente à família das cucurbitáceas 

(RIBEIRO, 2012). É encontrada selvagem no sul e leste da Ásia, Austrália e ilhas do 

Pacífico, mas foi domesticada na Ásia e levada para outras áreas tropicais. Possui 

frutos que são consumidos imaturos; por vezes, brotos e folhas são usados. Em 

algumas partes da planta, como no fruto, pode ocorrer odor desagradável que 

desaparece após o cozimento. Quando totalmente maduro, contém uma polpa 

vermelha que é usada em guisados ou molhos (SOLADOYE e ADEBISI, 2004).  

É uma planta anual, monóica, herbácea e com gavinhas. As folhas são 

alternas, simples e sem estípulas; o pecíolo mede de 2-10 cm de comprimento; lâmina 

com 5-7 lóbulos, cordifoliada até a base e margem dentada (SOLADOYE e ADEBISI, 

2004). O fruto imaturo possui formato cilíndrico, com base e ápice apontados, 

coloração verde ou branco-esverdeada com listras longitudinais brancas; comprimento 

de 30 cm a 119,9 cm, diâmetro mediano entre 30,0 mm e 50 mm, e peso entre 300 g a 

899 g; textura enrugada e cerosidade presente. Os frutos maduros apresentam as 

mesmas características observadas nos imaturos, como formato e comprimento; 

mostram ainda coloração da casca e da polpa laranja, laranja-avermelhada ou 

vermelha. O número de sementes entre 40 a 70 por fruto. As sementes tem formato 

elíptico-alongado de cor cinza, com textura áspera e margem ondulada; comprimento 

entre 13,0 mm e 16,9 mm, largura entre 8,0 mm e 9,9 mm e espessura entre 4,0 mm a 

6,0 mm (RIBEIRO, 2012). 

O uso dessa espécie pode proporcionar melhoria na alimentação de 

populações em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional. No entanto, 

segundo Picanço et al. (1999), as pragas constituem importante fator de perda no 

cultivo de hortaliças. O quiabo-de-metro pode ser atacado por alguns insetos, como a 

broca-das-cucurbitáceas (Diaphania sp.) (SOLADOYE e ADEBISI, 2004), mas não 

existem informações sobre os danos e medidas de controle. Portanto, para que ocorra 

o uso dessa espécie é necessário o desenvolvimento de técnicas agronômicas, sendo 

fundamental o reconhecimento dos insetos geradores de danos às plantas. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

- Avaliar a ocorrência da broca-das-cucurbitáceas (Diaphania spp.) em quiabo-

de-metro (Trichosanthes cucumerina L.), em Manaus/AM. 

Objetivos específicos: 

- Identificar as espécies de Diaphania spp. associadas a T. cucumerina; 

- Descrever os danos nas plantas de T. cucumerina provocados por Diaphania 

spp.; 

- Quantificar os danos de Diaphania spp. em T. cucumerina associando aos 

fatores climáticos. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

As brocas-das-cucurbitáceas causam grandes prejuízos às plantas hospedeiras. 

Os brotos novos secam e os ramos ficam com folhas secas. Nos frutos, abrem 

galerias e destroem a polpa, acarretando o apodrecimento e a inutilização. A espécie 

D. nitidalis ataca os frutos de qualquer idade, enquanto D. hyalinata ataca também as 

folhas. As lagartas de D. hyalinata são controladas mais facilmente, pois têm o hábito 

de se alimentarem das folhas, enquanto que as lagartas de D. nitidalis concentram o 

seu ataque às folhas e aos frutos onde penetram rapidamente, sendo mais difícil 

atingi-las com inseticidas. Os frutos atacados devem ser retirados do campo e 

destruídos (GALLO et. al., 1988). 

D. nitidalis é uma mariposa de 30 mm de envergadura e 15 mm de 

comprimento. Tem coloração marrom-violácea, com asas apresentando uma área 

central amarelada semi-transparente e os bordos marrom-violáceos (GALLO et. al., 

1988). Não são encontrados no campo durante o dia e, provavelmente, se dispersam 

para áreas arborizadas ou de convivência adjacentes durante o calor do dia 

(CAPINERA, 2014b). A fêmea efetua a postura nas folhas, ramos, flores ou frutos 

(GALLO et. al., 1988). Cada mariposa fêmea pode produzir de 300 a 400 ovos (WEBB, 

2013). 

Os ovos são pequenos, medindo apenas cerca de 0,4-0,6 mm de largura e 0,8 

mm de comprimento. A forma varia desde esférica a achatada. Sua cor é inicialmente 

branca, mas passa para amarelo após cerca de 24 horas. Os ovos são distribuídos em 

pequenos conjuntos, normalmente 2-7 por vez (CAPINERA, 2014b). A eclosão ocorre 

em quatro dias (MOSLLER, 2001). 

Há cinco estádios larvais, com tempo médio total de desenvolvimento larval de 

14 dias. A duração média (intervalo) de cada estádio é cerca de 2,5 (2-3), 2 (1-3), 2 (1-

3), 2,5 (2-3), e 5 (4-7) dias, respectivamente. Os comprimentos médios nos estádios 

são de 1,6; 2,5; 4,0; 10; e 15 mm, nos estádios de 1 a 5, respectivamente. Quando 

jovens, as larvas são quase de cor branca com numerosas manchas escuras, que são 

perdidas na mudança para o quinto estádio (CAPINERA, 2014b). As larvas jovens são 

frequentemente encontradas em botões florais, muitas vezes penetrando no fruto em 

desenvolvimento (WEBB, 2013). A coloração larval durante o último instar é um tanto 

variável, dependendo em grande parte da fonte alimentar do inseto. Antes de 

empuparem, as larvas tendem a ficar de cor marrom-escuro. Quando maduras, as 

larvas frequentemente atingem comprimento de 2,5 cm (CAPINERA, 2014b). 

A empupação ocorre geralmente em dobra de folha, em material seco 

(CAPINERA 2014b) ou no chão, passando ao estágio adulto após mais 12 a 14 dias 

(GALLO et. al., 1988). O casulo é feito com apenas alguns fios de seda. A pupa é 
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alongada, medindo cerca de 13 mm de comprimento e 4 mm de largura, com 

coloração castanho-clara a castanho-escura (CAPINERA 2014b). Assim, o ciclo 

evolutivo completo é cerca de 25 dias a 30 dias (GALLO et. al., 1988). 

Alimenta-se tanto de espécies selvagens quanto de cultivadas de 

cucurbitáceas, como abóbora, abobrinha, pepino e melão (CAPINERA, 2014b). Essa 

lagarta alimenta-se de qualquer parte vegetal, mas dá preferência aos frutos, razão 

pela qual é chamada de broca-das-cucurbitáceas (GALLO et. al., 1988) ou broca-dos-

frutos (FILGUEIRA, 2008). Está entre as principais pragas do pepineiro (BRITO et al., 

2004; JORDÃO et al., 2006). A melancia é uma ocorrência excepcional (CAPINERA, 

2014b). 

A flor é um local de alimentação favorecido, especialmente para larvas jovens. 

Nas plantas com flores grandes, como abobrinha, as larvas podem completar o seu 

desenvolvimento sem entrar nos fruto. Elas também podem se deslocar de flor em flor, 

alimentando e destruindo a capacidade da planta em produzir frutos. No entanto, 

frequentemente, a larva penetra no fruto. A entrada da larva é marcada por um 

pequeno orifício, através do qual os excrementos são eliminados. A presença do 

inseto, muitas vezes, favorece a ocorrência de doenças fúngicas ou bacterianas. Os 

frutos tornam-se impróprios para o consumo e/ou comercialização (CAPINERA, 

2014b). 

Tradicionalmente, o controle dessa espécie é feito através de aplicações de 

inseticidas sintéticos. Contudo, o uso contínuo desses produtos torna-se indesejável 

por vários motivos, dentre os quais se destacam o aparecimento de novas espécies-

pragas ou a ressurgência de outras, toxicidade ao homem e inimigos naturais, e do 

seu elevado custo (BRITO et al., 2004). Ademais, polinizadores, especialmente as 

abelhas, são muito importantes na produção de cucurbitáceas, e a aplicação de 

inseticidas pode interferir na polinização, matando as abelhas. Se houver a 

necessidade de aplicar inseticidas na floração, é aconselhável a utilização de 

inseticidas com pouca atividade residual e aplicar no final do dia, quando a atividade 

de abelha é mínima (CAPINERA, 2014b). 

D. hyalinata tem as mesmas características da espécie anterior quanto aos 

hábitos e ocorrência, diferindo quanto às características do adulto que apresenta suas 

asas com centro semi-transparente (GALLO et. al., 1988), branco-perolado, 

demarcado por borda larga retilínea de cor marrom-escuro. A envergadura da asa é de 

cerca de 2,5 cm. Pode permanecer no cultivo durante o dia, quando está geralmente 

inativa, completando o seu ciclo de vida em cerca de 30 dias (CAPINERA, 2014a). 

Os ovos são muito pequenos, ovais e achatados (WEBB, 2013). Conforme 

Capinera (2014a), são depositados em pequenos grupos, com média de 2-6 ovos por 
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postura. Aparentemente, a postura é realizada durante a noite, em brotos, hastes ou 

parte inferior das folhas. Inicialmente, são brancos ou esverdeados, mas depois se 

tornam amarelados. Medem cerca de 0,7 mm de comprimento e 0,6 mm de largura. A 

eclosão ocorre após 3-4 dias (CAPINERA, 2014a). 

Há cinco estádios. O tempo médio total de desenvolvimento larval é cerca de 

14 dias, com média (intervalo) de duração de cada estádio 2,2 (2-3), 2,2 (2-3), 2,0 (1-

3), 2,0 (1-3), e 5,0 (3-8) dias, respectivamente. As larvas atingem comprimentos cerca 

de 1,5; 2,6; 4,5; 10; e 16 mm nos estádios de um a cinco, respectivamente. Ao recém 

eclodirem, as larvas são incolores, mas no segundo estádio larval assumem coloração 

verde-amarelada. Elas constroem estrutura de seda solta sob as folhas, que serve 

para protegê-las durante o dia. No quinto estádio, as larvas têm duas linhas brancas 

subdorsais que se estende ao comprimento do corpo e que desaparecem pouco antes 

de empuparem. Antes de empuparem, as larvas formam casulo solto na planta, muitas 

vezes dobrando uma parte da folha (CAPINERA, 2014a). 

A pupa mede 12-15 mm de comprimento e 3-4 mm de largura, com coloração 

castanho-escura a castanho-clara. A fase de pupa dura por 9-10 dias (CAPINERA, 

2014a). 

Alimenta-se principalmente da folha. Normalmente, as nervuras são deixadas 

intactas, como na abóbora. No entanto, se as folhas disponíveis estão esgotadas, ou a 

planta é uma espécie menos preferida, como melão, a larva pode se alimentar da 

superfície dos frutos, como na melancia, ou até mesmo penetrar nos frutos (WEBB, 

2013; CAPINERA, 2014a).  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Setor de Olericultura e no Laboratório de 

Entomologia e Acarologia Agrícola da Universidade Federal do Amazonas 

(LEA/UFAM), no período de agosto de 2013 a junho de 2014, em Manaus/AM. 

O cultivo das plantas foi realizado sob estrutura telada, com 30% de 

sombreamento. O preparo do solo foi manual, com auxílio de enxada, consistindo no 

revolvimento e no destorroamento do solo e incorporação dos adubos, a uma 

profundidade em torno de 20 cm. Adubação de plantio foi feita com 5 L de cama de 

aviário e 300 g de NPK (4-14-8) por cova. Na adubação de cobertura, foram aplicados 

17 Kg de N/ha e 13 Kg de K2O/ha, em oito vezes, após o transplante. A irrigação foi 

feita diariamente, sempre que necessária utilizando regador manual. 

As sementes utilizadas para semeadura foram provenientes da coleção do 

Setor de Olericultura, sendo resultantes do cultivo de nove acessos em que não houve 

controle da polinização. As sementes foram semeadas em bandeja de 24 células, 

utilizando o substrato comercial Vivatto Slim®. Aos 15 dias após a semeadura, foi 

realizado o transplante de mudas (com duas folhas verdadeiras), sendo plantadas no 

espaçamento 3 m x 3 m, totalizando 9 plantas. O tutoramento das plantas foi em 

sistema de arames. 

No decorrer do desenvolvimento, as plantas foram observadas semanalmente 

para anotações do número de larvas de Diaphania spp. Periodicamente, larvas foram 

coletadas para criação e obtenção de adultos para posterior identificação no 

LEA/UFAM. 

No período de frutificação, a cada dois dias, foi realizada a contagem do 

número de frutos brocados e sadios por planta (nível de infestação) (BRITO et al., 

2004) e avaliado o número de lagartas por fruto brocado (intensidade de infestação), 

sendo os frutos colhidos com cerca de 40 cm de comprimento, correspondendo ao 

ponto de maturidade horticultural (RIBEIRO, 2012). Os danos verificados nas folhas, 

ramos e frutos foram descritos. 

Na análise estatística, foi verificada a existência de possível correlação entre a 

infestação do inseto com os fatores climáticos de temperatura, precipitação e umidade 

relativa do ar, cujos dados foram obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). Os valores relativos às contagens foram transformados em porcentagens, 

sendo submetidas à análise estatística descritiva. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A observação semanal das plantas de Trichosanthes cucumerina mostrou, 

inicialmente, a ocorrência nas folhas de lagartas de coloração esverdeada, algumas 

apresentando duas listras brancas subdorsais ao longo do comprimento do corpo, que 

é a característica mais distintiva da larva de D. hyalinata (CAPINERA, 2014a). A 

identificação do adulto confirmou a espécie. 

As lagartas de D. hyalinata foram facilmente visualizadas na face inferior de 

folhas da planta, onde geralmente teceram estrutura de seda para empupar ou para 

sua proteção durante o dia (CAPINERA, 2014a). O acúmulo de excrementos sobre 

folhas também foi um indicativo para localização das lagartas na planta. Os danos 

observados restringiram-se às folhas, com redução do limbo foliar a partir dos bordos, 

conforme mencionado por Webb (2013) e Capinera (2014a) para outras cucurbitáceas. 

Em torno de 65 dias após o início da floração das primeiras plantas, surgiram 

os primeiros frutos brocados e as primeiras lagartas esverdeadas com manchas 

escuras, identificadas através do adulto como D. nitidalis. Essas lagartas foram 

encontradas em botões florais, flores e ramos de T. cucumerina, confirmando as 

informações de Gallo et al. (1988), Webb (2013) e Capinera (2014b) sobre a biologia 

deste inseto. Segundo os autores, posteriormente, muitas vezes as larvas penetram 

em frutos em desenvolvimento da planta hospedeira. 

Os indicativos da ocorrência das larvas de D. nitidalis nos frutos foram os 

orifícios de entrada e os excrementos que ficaram acumulados próximos a eles, 

comuns aos insetos (CAPINERA, 2014b). Nos botões florais, teceram teias e 

danificaram botões, que podem reduzir a produção de frutos (WEBB, 2013; 

CAPINERA, 2014b). Os brotos novos atacados secaram e os ramos ficaram com as 

folhas secas (GALLO et al., 1988). Nos frutos, os ferimentos causados pela 

alimentação das larvas causaram o amadurecimento prematuro e parcial na região 

próxima ao orifício de entrada, com posterior desestruturação das placentas e 

apodrecimento do pericarpo e das sementes, tornando-os inadequados ao consumo 

(GALLO et al., 1988). 

Em fevereiro de 2014, foi realizado o primeiro transplante das mudas de T. 

cucumerina para o campo. Com o aumento das chuvas (Figura 1), surgiram duas 

manchas foliares nas plantas: uma inicialmente amarelada e de formato irregular; com 

a evolução, houve a necrose da área central e, na face inferior, crescimento escuro do 

fungo; as folhas amareleceram e secaram. A outra, inicialmente amarelada e 

poligonal, acompanhando os limites das nervuras, que se tornou necrótica e provocou 

o secamento da parte afetada. A incidência foi severa e causou a morte das plantas. 
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No final de março foi realizado novo transplante de mudas. Com a redução da 

pluviosidade (Figura 1) e aplicações preventivas de sulfato de cobre, a incidência foi 

menor das doenças foliares, com pequeno aumento a partir de julho. A análise 

laboratorial preliminar indicou que os fungos são provavelmente Colletotrichum sp. e 

Pseudoperonospora sp., respectivamente. Segundo Soladoye e Adebisi (2004), entre 

as doenças que afetam a espécie destacam-se a antracnose (Colletotrichum 

lagenarium) e o mídio (Pseudoperonospera cubensis). 

Aos 50 dias do transplante, surgiram as primeiras lagartas de D. hyalinata nas 

plantas de T. cucumerina. Em três meses de avaliação, a ocorrência foi de três 

lagartas por planta, que pode ser considerado baixo nível de infestação. 

Aos 110 dias do transplante, apareceram as primeiras lagartas de D. nitidalis, 

mas com baixa infestação. A porcentagem de frutos brocados foi de 8% e a 

intensidade de infestação foi de uma lagarta por fruto brocado. De acordo com Brito et 

al. (2004), avaliando a ocorrência de D. nitidalis em frutos de seis cultivares de 

pepineiro, observou que a cultivar Marinda apresentou a menor incidência de frutos 

broqueados (10,37%) em relação às cultivares testadas, merecendo mais estudos que 

identifiquem os mecanismos de resistência responsáveis por este comportamento, 

como fatores químicos envolvidos na preferência da broca-das-cucurbitáceas por 

espécies ou até mesmo por cultivares da família Cucurbitaceae. 
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Figura 1. Dados climatológicos de Manaus, Amazonas, no período de fevereiro a 

junho de 2014 (INMET, 2014). 
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6. CONCLUSÃO 

As brocas-das-cucurbitáceas (Diaphania hyalinata e D. nitidalis) ocorrem em 

Trichosanthes cucumerina, causando danos nas folhas, ramos, botões florais, flores e 

frutos. O nível de infestação, até o momento, pode ser considerado baixo. 
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7.  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Nº Descrição 

2013 2014 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

01 Treinamento do bolsista R R R R R R       

02 Revisão de literatura R R R R R R R R R R R  

03 
Implantação do 

experimento 
      R R     

04 Avaliação do experimento       R R R R R R 

05 Tabulação dos dados       R R    R R R R 

07 
Elaboração do Relatório 

Parcial 
     R R      

08 Análise dos dados          R R  

09 
Elaboração do Resumo e 

do Relatório Final 
          R  

10 

Preparação da 

Apresentação Final para 

o Congresso 

           R 

P = previsto. 

R = realizado.  
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