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Cymbopogon citratus.
Foto: Cararo, M. C. (2021).

Estufa de Secagem.
Foto: Cararo, M. C. (2021).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise por CG/EM e CG/DIC identificou como composto
majoritário do OE de capim-limão, o citral (51,96% m/m).
As taxas de mortalidade foram avaliadas após 24 h e
observou-se que o OE de capim-limão na concentração
mais baixa (0,1% v/v) não diferiu estatisticamente dos
controles (positivo e negativos), não induzindo
mortalidade dos indivíduos. A concentração de 0,3% v/v
induziu 28% de mortalidade dos indivíduos. Na
concentração 0,5% v/v a taxa de mortalidade das
lagartas foi de 32%, e nas concentrações mais altas (0,7
e 0,9% v/v) a mortalidade das lagartas atingiu 68% e
96%, respectivamente. A mortalidade das lagartas em
contato com o composto majoritário citral observou-se
que em 24 h na concentração 0,3% v/v induziu 10% de
mortalidade, na concentração 0,5% v/v atingiu 50% de
mortalidade de indivíduos. Já nas concentrações de 0,7 e
0,9% v/v, observou-se taxa de mortalidade de 60% e
68%, respectivamente. O OE de capim-limão e citral
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Tabela 1- Percentual de mortalidade de A. gemmatalis expostas ao
óleo essencial de capim-limão e citral por ingestão (CV = 10,19%).
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Arraste a vapor.
Foto: Cararo, M. C. (2021).

CG/EM e CG/DIC
Foto: Cararo, M. C. (2021).
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Médias seguida pela mesma letra, maiúscula em linha (tipo de OE) e
minúscula em coluna (concentração) não diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Produção da dieta artificial.
Foto: Cararo, M. C. (2021).
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Foto: Cararo, M. C. (2021).

Concentração

CONCLUSÕES
O OE de capim-limão foi mais eficiente no controle da A.
gemmatalis do que o citral, fato este que pode ser
atribuído ao sinergismo entre os compostos do OE.

