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Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do extrato aquoso de Cymbopogon citratus 

sobe o predador Podisus nigrispinus. Para produção do extrato 10g de folhas secas de C. citratus foram 

misturadas em 100ml de água destilada e armazenado em frasco âmbar por 48h. Em seguida, diluições 

foram realizadas obtendo-se as concentrações de 2, 4, 6, 8 e 10%.  No bioensaio, 1µ do extrato de C. citratus 

nas concentrações de 0, 2, 4, 6, 8 e 10% foram aplicados no dorso de ninfas do inimigo natural P. 

nigrispinus. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com seis tratamentos e cinco 

concentrações contendo cinco insetos em cada repetição. A cada 24h foi avaliada a mortalidade dos insetos 

num período total de 72h. Os resultados evidenciaram que o extrato de C. citratus, a partir da concentração 

de 4% interfere na sobrevivência de P. nigrispinus provocando  mortalidade de 25% dos insetos. 
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INTRODUÇÃO 
Considerado o maior consumidor de pesticidas na América Latina, o Brasil consome aproximadamente 

1,5 Kg de ingrediente ativo por hectare cultivado (ROEL, 2001). Esse uso intensivo pode provocar  

impactos negativos no ambiente, como a eliminação de organismos não-alvo, dentre eles polinizadores e 

inimigos naturais (GUEDES; FRAGOSO, 1999) 

As espécies vegetais possuem a capacidade de, ao longo do tempo, desenvolver substâncias que inibem 

a ação dos insetos sobre as plantas, apresentando ação inseticidas (FILOMENO, 2016). Uma importante 

possibilidade para o controle de insetos-pragas é a utilização de extratos vegetais com ação inseticida. Por 

isso, nos últimos anos esses métodos têm sido utilizados para o controle de pragas como uma fonte 

promissora de compostos com atividades inseticidas (SILVA et al., 2013). 

Nesse contexto,diversas famílias de plantas se destacam como espécies vegetais com ação inseticida, 

dentre elas, Meliaceae, Annonaceae, Asteraceae, Cannellaceae, Labiateae e Rutaceae (JACOBSON, 1989; 

ROEL et al., 2000). Esse benefício (ação inseticida) pode ser obtido por meio de extratos. Todavia, para 

utilização de extratos vegetais no controle de pragas, estudos devem ser realizados para comprovar não 

somente a sua ação deletéria sobre os insetos pragas, mas também sua ação seletiva a organismos não-alvo, 

como o percevejo predador Podisus nigrispinus.  

O P. nigrispinus (DALLAS, 1851) (Hemiptera: Pentatomidae) é um inimigo natural generalista 

utilizado em programas de Manejo Integrado de Pragas em culturas agrícolas e florestais (OLIVEIRA et 

al., 2004), como soja, milho, feijão e eucalipto. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do 

extrato aquoso de C. citratus sobre o organismo não-alvo P. nigrispinus. 
 

METODOLOGIA 
O bioensaio foi conduzido no Laboratório de Entomologia Florestal (LEFLO) da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS) – Campus São Cristóvão, onde adultos de P. nigrispinus foram criados em gaiolas teladas 

(60 x 40 x 40 cm), alimentados com pupas da presa alternativa Tenebrio molitor (Coleoptera: 

Tenebrionidae). Diariamente a água foi disponibilizada sobre algodão umedecido, e as posturas foram 

coletadas com auxílio de um algodão. Em seguida, as posturas de P. nigrispinus forma transferidas para 

placas de Petri (9,0 x 1,5 cm) com algodão umedecido na tampa. Após a eclosão, as ninfas desse predador 
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foram mantidas nessas placas até a fase adulta, sendo também alimentadas com pulpas de T. molitor a cada 

dois dias até a fase adulta. Essa criação foi mantida em sala climatizada com temperatura de 25 ± 2°C, 

umidade relativa de 60 ± 5% e fotoperíodo de 12 horas. 

Para obtenção do extrato aquoso, folhas de C. citratus foram coletadas em árvores do Campus da UFS, 

em seguidas secas à 40 ± 0,5°C por 72 horas. Após a secagem, as folhas foram trituradas para que se 

obtivesse o pó de folhas secas. Em seguida, 10 g do pó obtido foi misturado à 100 mL de água destilada, e 

armazenado em frasco âmbar por 48 horas à 8°C. Após o período de armazenamento, o extrato foi filtrado 

em papel filtro para obtenção do extrato aquoso a 10%, e a partir desse, diluições em concentração 2, 4 e 

6, 8 e 10% foram realizadas.  

Para avaliação do efeito do extrato aquoso de C. citratus sobre o inimigo natural P. nigrispinus foi 

aplicado 1 μL de cada tratamento (0, 2, 4 e 6, 8 e 10% de extrato aquoso) na região dorsal do tórax de ninfas 

de terceiro instar. O experimento foi montado em delineamento inteiramente casualizado, composto de 

cinco repetições para cada concentração, sendo cada repetição contendo 5 insetos por placas de Petri (9 cm 

x 1,5 cm). Os insetos foram mantidos em B.O.D. a 25 ± 1°C, com fotoperíodo de 12 horas e umidade de 

60 ± 5%. Diariamente, os insetos foram alimentados com pulpas de T. molitor e mantidos com algodão 

umedecido como fonte de água. Avaliou-se a sobrevivência durante 72 horas, e os dados obtidos foram 

submetidos a análise de variância e, quando significativos, submetidos a análise de regressão utilizando o 

software SISVAR (FERREIRA, 2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Na análise do efeito do extrato aquoso de C. citratus sobre ninfas de P. nigrispinus, constatou-se que a 

sobrevivência de ninfas do III insta na concentração 0% (controle) foi acima de 95%, diminuindo para 90% 

na concentração de 2% e caindo drasticamente para uma sobrevivência de 70% na concentração de 4%. Na 

concentração de 6% a sobrevivência foi de 80% de sobrevivência e, por fim, nas concentrações 8% e 10% 

a sobrevivência foi de 85%(Figura 1).  

 

Figura 1. Porcentagem de sobrevivência do inimigo natural, Podisus nigrispinus (Heteroptera: 

Pentatomidae) após aplicação tópica do extrato aquoso de Cymbopogon citratus nas concentrações de 0, 2, 

4, 6, 8 e 10% avaliados em 72 horas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O C. citratus é conhecido pelo uso ornamental, alimentício e também por sua ação repelente e inseticida 

(CORRÊA; PENA, 1984; GANJEWALA; LUTHRA, 2010). Sendo esta última comprovada para lagartas 

desfolhadoras, como Trichoplusia ni (NOCTUIDAE) e ação inseticida deve-se a presença do constituinte 

citral (TAK et al., 2016).  

Resultados semelhantes a estes foram encontrados por Silva (2017) para mosca minadora, onde a 

sobrevivência dos insetos foi maior que a do controle (0%)  em todas as outras concentrações aplicadas do 

extrato vegetal. 

A ação do extrato de C. citratus sobre o inimigo natural P. nigrispinus evidenciaram que a maior 

mortalidade causada pelo extrato aquoso sobre o percevejo ocorreu na concentração de 4%, devendo esta 

concentração ser evitada quando utilizando extrato de C. citratus para no Manejo Integrado de Pragas. 



Embora as demais concentrações também reduzam a sobrevivência do percevejo, essa redução foi menor 

do que na concentração de 4%, o que indica uma seletividade do extrato ao organismo não-alvo. Essas 

evidências indicam que o extrato aquoso de C. citratus pode ser um método compatível para o controle de 

pragas agrícolas e florestais, preservando a integridade de inimigos naturais, como o P. nigrispinus. 

 

CONCLUSÃO  
O extrato de C. citratus apresenta uma ação seletiva ao inimigo natural P. nigrispinus, todavia a 

concentração acima de 4% deve ser evitada ou melhor avaliada. 
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