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Introdução

Citrus é um gênero de plantas da família 
Rutaceae, ordem Sapindales, originárias do sudeste 
tropical e subtropical da Ásia. O grupo contém três 
espécies e numerosos híbridos naturais e cultivados, 
incluindo as frutas habitualmente designadas por 
citrinos, como a laranja, limão, toronja, lima e 
tangerina. São grandes arbustos ou pequenas árvores, 
alcançando entre 5 m e 15 m de altura [1].

Levantamento bibliográfico referente aos 
óleos essenciais de Citrus, com ênfase na atividade 
biológica revelou uma grande quantidade de artigos 
reportando resultados de atividade biológica das mais 
variadas, por exemplo, antimicrobiana, antioxidante, 
anticancer, inseticida e etc.

 Com isso o  presente estudo tem como 
objetivo identificar a composição quimica dos óleos 
essencias da casca do citrus aurantium ( laranja lima), 
coletada no Sítio Cigarra, município de Santana do 
Mundaú – AL, e tambem verificar seu potencial 
biologico diante do ácaro rajado (Tetranychus urticae
koch.).

Material e métodos

B. Obtenção e identificação do Óleo Essencial

O óleo essencial das cascas dos frutos da 
planta, previamente selecionadas, foi obtido através do 
método de hidrodestilação e analisado por CG/EM. Os 
compostos foram identificados com base na 
comparação dos indicies de retenção calculados [2] 
com os disponíveis na literatura, seguida pela 
comparação do fragmentograma de padrões das massas 
relatados na literatura [3], bem como pela comparação 

direta das sugestões das massas disponíveis na biblioteca 
do computador (Wiley, com 250.000 compostos) 
contemplando apenas as similaridades entre os 
fragmentogramas;

Teste de repelência 

Placas de Petri (9 cm) foram usadas como arena de 
repelência.  Quinze discos de folhas de feijão-de-porco
(Canavalia ensiformes L.) de 5 cm foram inicialmente 
divididos em áreas iguais de 9,81 cm2. Uma das áreas foi 
tratada com a solução preparada a partir do óleo da laranja 
diluído em etanol, a outra área imersa apenas em etanol que 
foi usado como controle. Os discos de folhas 
permaneceram 5 min. ao ar livre para a secagem do 
solvente.

Em seguida estes discos de folhas foram colocados 
sobre discos de papel de filtro saturados com água, dentro 
das placas de Petri [4]. Em cada disco de folha foram 
colocadas 10 fêmeas adultas do ácaro-rajado. Cada placa 
de Petri foi fechada. As concentrações do óleo, variaram 
entre 0,25 e 2,5 µL/ cm2. O período de exposição às 
concentrações do OE de 2 horas. As avaliações foram feitas 
ao final do período de exposição.

O intervalo de segurança utilizado para considerar 
se o óleo foi ou não repelente é obtido a partir da média 
dos IR [IR = 2G/(G+P)] calculado e seu respectivo desvio 
padrão (DP). Se a média do IR for menor que 1 – DP, o
extrato é repelente. Se a média for maior que 1 + DP o óleo 
é atraente e se a média estiver entre 1 – DP e 1 + DP o óleo 
é considerado neutro. O percentual de repelência (PR) 
indica a classe de repelência dos óleos, variando de 
negativo (efeito não repelente) a positivo.



Resultados e discursão

O rendimento do óleo obtido pela técnica de 
hidrodestilação, a partir das cascas de C. aurantium foi 
de 0,37%.

A análise por CG/EM permitiu identificação 
de 20 compostos (99,3%) (tabela 1). A classe 
predominante no óleo foram monoterpenos (94,6%) 
seguido de sesquiterpenos (4,7%). O componente 
majoritário identificado foi o limoneno.(76,2%).

O perfil químico do óleo da casca da laranja 
Lima, obtido em nossas análises, está de acordo com o 
com os dados reportados na literatura [5,6], que 
também mostram como composto majoritário o 
limoneno.

O óleo essencial foi repelente ao ácaro rajado
(tabela 2), o qual pode ser utilizado em seu manejo, 
minimizando assim, perdas significativas aos pequenos 
agricultores do nosso Estado. 

No entanto, outros estudos, como realização 
de dose sub-letal e testes biológicos com inimigos 
naturais são necessários na validação de sua eficácia e 
uso no controle desse ácaro. 
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Tabela 1: Percentual dos componentes do óleo 
essencial de Citrus aurantium L.

COMPOSTOS I.R.a I.R.b Folhas
Pinene < α- > 930 932 0,86
Sabinene 970 969 0,29
Myrcene 990 988 5,52
Limonene 1053 1024 76,21
Ocimene <(E) -β-> 1056 1044 0,32
Terpinene <-> 1064 1054 0,25
Linalol 1103 1095 3,93
Terpineol <cis- β > 1146 1140 0,10
Citronellal 1154 1148 3,78
Terpinen- 4 -ol 1178 1174 0,09
Terpineol < α- > 1190 1186 0,63
Citronellol 1229 1223 1,95
Neral 1241 1235 0,18
Geranial 1273 1264 0,10
Citronellyl acetate 1351 1350 0,24
Bergamotene < α -cis > 1412 1411 0,16
Caryophyllene < (E)- > 1417 1417 0,18
Bergamotene < α- trans - > 1433 1432 1,46
Gursunen e <-> 1478 1475 0,96
Bisabolene <β-> 1504 1505 1,83

Monoterpenos 94,6
Sesquiterpenos 4,7

Não identificados 0,07
Identificados 99,3

Total 100

I.R.a = índice de retenção calculado; I.R.b = índice de retenção 
da literatura

Tabela 2: Concentrações de Citrus aurantium L. 
utilizadas para avaliação da repelência dos óleos sobre 
o ácaro rajado T. urticae.

Concentração(µL/cm2) IR 1±DV PR
0,25 1,26 1±0,71 -31%
0,50 1,28 1±0,55 -28,60%
0,76 0,72 1±0,38 22%
1,27 0,68 1±0,41 37,30%
1,52 0,67 1±0,54 43,10%
2,03 0,66 1±0,42 44,40%
2,54 0,78 1±0,59 75,50%

*PR (Percentual de repelência); IR (Índice de repelência).


