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APOIO:

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi avaliar a ação inseticida do óleo 
essencial de capim-limão (Cymbopogon citratus DC Stapf) 
sobre Anticarsia gemmatalis e analisá-lo fitoquimicamente. 

Os resultados evidenciam a eficácia do óleo essencial 
no controle da lagarta-da-soja, podendo ser uma 
alternativa para o controle de pragas, minimizando os 
danos ao meio ambiente.
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Coleta do material botânico                          Secagem do material botânico

      Extração por clevenger                             Obtenção do óleo essencial

          CG/DIC                                                          CG/MS

                              Dieta artificial            Adição dos agentes na dieta            bioensaio

Na análise fitoquímica do óleo essencial identificou-se os 
compostos majoritários geranial (45,29%) e neral (30,16%).
Após 24 horas de exposição ao óleo essencial observou-se 
100% de mortalidade das lagartas nas concentrações 0,7% a 
1,5%. Em 48 horas, na  concentração 0,6% houve 100% de 
mortalidade das lagartas. Na concentração de 0,5% ocorreu 
100% de mortalidade das lagartas em 72h . Com o inseticida 
químico ocorreu 100% de mortalidade das lagartas após 72 
horas (Figura 1). Resultados  semelhantes foram encontrados 
por OLIVERO-VERBEL et al. (2010) que constataram 
mortalidade de Tribolium castaneum  quando submetidos à 
tratamentos com C. Citratus.

Figura 1: Percentual de mortalidade das lagartas de Anticarsia gemmatalis submetidas às 
diferentes concentrações do óleo essencial em 24 horas (A), 48 horas (B)  e 72 horas (C).
Médias seguidas pelas mesmas letras, nas  colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey(P ≤.0,05).
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*Avaliações realizadas em 24, 48 e 72 horas
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CONTROLES:
Água, Tween® 80 
(0,5%) e Rimon ® 
Supra

ALÍQUOTAS:
 0,2%, 0,5%,  0,6%, 
0,7%, 0,8%,  0,9%, 
1,0% e  1,5%

O Brasil é o segundo maior produtor de soja, 
movimentando fortemente a economia brasileira (CONAB, 
2018). A principal praga que acomete esta cultura é a 
Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 (Lepidoptera: 
Erebidae) conhecida como lagarta-da-soja,  a qual pode 
ocasionar até 100% de desfolhamento, trazendo prejuízos  
à cultura. Apesar dos grandes avanços tecnológicos, o 
controle de pragas é ainda realizado em sua maioria, com 
aplicação de agroquímicos, que sabidamente trazem 
malefícios para a biodiversidade e para o ecossistema no 
qual está incluso. Os inseticidas botânicos são uma forma 
alternativa de controle, e possuem vantagens, como sua 
biodegradabilidade e baixa toxicidade a mamíferos, 
quando comparados aos inseticidas químicos (CLOYD, 
2004).
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