
Ação repelente do óleo essencial extraído das 
cascas e das folhas de Citrus sinensis Osbeck x

Citrus reticulata Blanco
Cristianne Araújo Gomes1, Ilzenayde de Araújo Neves2, Priscilla de Sousa Botelho3, Marcílio M. Moraes4, Cláudio P. 

A. Júnior5, e Cláudio A. G. da Câmara6



________________
1. Cristianne Araújo Gomes é Aluna de Graduação do Departamento de Ciências Biológicas e iniciação científica do Departamento de Química, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n Dois Irmãos-Recife (PE) - CEP 52171-900. E-mail: 
cristianne_gomes@hotmail.com
2. Ilzenayde de Araújo Neves é Aluna de Pós-Graduação e iniciação científica do Departamento de Química, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n Dois Irmãos-Recife (PE) - CEP 52171-900.
3. Priscilla de Sousa Botelho é Aluna de Graduação e iniciação científica do Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n Dois Irmãos-Recife (PE) - CEP 52171-900.
4. Marcílio M. Moraes é Aluno de Graduação e iniciação científica do Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua 
Dom Manoel de Medeiros, s/n Dois Irmãos-Recife (PE) - CEP 52171-900.
5. Cláudio P. A. Júnior é Mestre formado pelo Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 
Medeiros, s/n Dois Irmãos-Recife (PE) - CEP 52171-900.
6. Cláudio Augusto Gomes da Câmara é Professor Adjunto do Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom 
Manoel de Medeiros, s/n Dois Irmãos-Recife (PE) - CEP 52171-900.

Introdução

O Brasil se encontra entre os maiores produtores de 
tangerinas do mundo, ele ocupa o terceiro lugar, 
perdendo apenas para a Espanha e Japão[1]. Esse fato 
tem contribuído com o crescimento sócio-econômico, 
favorecendo a balança comercial nacional e 
principalmente, como geradora direta e indireta de 
empregos na área rural.

A produção brasileira de tangerinas é voltada 
predominantemente para o mercado interno de frutas in 
natura. São Paulo está no primeiro lugar, sendo 
seguido pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Minas 
Gerais[1].

Dentre as espécies cultivadas no Brasil está à 
tangerina Murcot, Citrus sinensis Osbeck x Citrus 
reticulata Blanco. Citrus é um gênero de plantas da 
família Rutaceae, ordem Sapindales, originárias do 
sudeste tropical e subtropical da Asia.

A cultura de citros é um alvo constante de 
inúmeras pragas e doenças, que, encontrando condições 
favoráveis ao seu desenvolvimento são capazes de 
causar danos irreversíveis. Entre as principais pragas 
que afetam a citricultura estão os ácaros. Os 
representantes principais são os ácaros pertencentes à 
família Tetranychidae. Diversas espécies importantes 
podem ser citadas dentro desta família, uma delas é o 
ácaro rajado Tetranychus urticae, que ataca mais de 
uma centena de espécies vegetais importantes, dentre as 
quais o feijoeiro, mamoeiro, morangueiro etc.

Atualmente o controle dessa praga tem sido 
realizado, quase que exclusivamente através da 
aplicação de inseticidas sintéticos. Esse fato tem levado 
a evolução de gerações de ácaros mais resistentes, e 
como conseqüência os efeitos nocivos, desses 
defensivos agrícolas, à saúde e ao ecossistema[2]. Um 
método alternativo para o controle dessa praga é a 
utilização de inseticidas de origem vegetal, por serem, 

em geral, biodegradáveis, seletivos e apresentam baixas ou 
nenhuma toxicidade.

O presente trabalho avalia o efeito do óleo essencial 
extraído das cascas e das folhas de Citrus sinensis Osbeck
x Citrus reticulata Blanco sobre o ácaro rajado 
Tetranychus urticae.

Material e métodos

Obtenção do Óleo Essencial
Os óleos essenciais foram extraídos por hidrodestilação 

em um aparelho tipo Clevenger por um período de duas 
horas.

Criação do ácaro rajado Tetranychus urticae
O ácaro rajado T. urticae utilizado para os bioensaios foi 

obtido da criação mantida em plantas de feijão-de-porco
(Canavalia ensiformes L.), cultivadas no Laboratório de 
Acarologia Agrícola do Departamento de Agronomia da 
UFRPE a 25 + 1ºC, U.R. 65 + 3% e fotofase de 12h.

Bioensaio de repelência
O teste de repelência utilizado foi adaptado [3] e [4]. 

Discos de folhas de feijão de porco de 4,5 cm de diâmetro 
foram utilizados como arena (Fig. 1). As metades de cada 
disco foram delimitadas de forma que ficasse um espaço 
neutro de 0,3cm. Uma metade foi imersa em 5mL do óleo 
em concentração específica e a outra metade, o controle, é 
imersa apenas em etanol, utilizado na diluição do óleo para 
cada concentração preparada. Em seguida, os discos 
tratados foram postos para flutuar em água numa placa de 
Petri de 9 cm de diâmetro.

A partir dos óleos essenciais obtidos da extração por 
hidrodestilação, fizeram-se várias aplicações em diferentes 
concentrações. As concentrações são feitas através de 
diluições do óleo essencial em etanol.

Em cada disco tratado foram colocadas 10 fêmeas 
adultas de T. urticae na área neutra (0,3cm que não foi 



imersa). A avaliação é feita após 24 horas, contando-se 
o número de ácaros presentes em cada metade da folha. 
Os ácaros encontrados na área neutra durante a 
avaliação foram considerados repelidos ou atraídos 
conforme sua proximidade com o controle ou com o 
tratamento. 

O índice de Repelência (IR) foi calculado de acordo 
com a fórmula: IR = 2G/(G+P) de acordo com Kogan e 
Goeden [3], onde G é o número de ácaros no 
tratamento e P é o número de ácaros no controle. O 
intervalo de segurança utilizado para considerar se o 
óleo foi ou não repelente é obtido a partir da média dos 
IR 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.

Resultados e discussão

Apenas o óleo obtido das folhas de Citrus sinensis
Osbeck x Citrus reticulata Blanco mostrou-se eficiente 
para o controle do ácaro rajado, podendo ser utilizado 
como uma alternativa no combate dessa praga a uma 
concentração de 1,25%, apresentando neutralidade para 
concentrações inferiores a esta. O óleo essencial obtido 
das cascas dessa espécie mostrou-se neutro para 
concentrações de até 5% (tabela 2). Não foram testadas 
concentrações acima desta, uma vez que é 
economicamente inviável, devido a grande quantidade 
de óleo que será utilizada.
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Tabela 1: Efeito repelente das folhas do óleo essencial de Citrus sinensis Osbeck x Citrus reticulata Blanco

Concentração (%)
Média do índice de 

repelência
1 ± DP Classificação

1,25 0,34 1 ± 0,21 Repelente

1,0 0,56 1 ± 0,44 Neutro

Tabela 2: Efeito repelente das cascas do óleo essencial de Citrus sinensis Osbeck x Citrus reticulata Blanco

Concentração (%)
Média do índice de 

repelência
1 ± DP Classificação

5,00 0,6 1 ± 0,49 Neutro

2,50 1,11 1 ± 0,69 Neutro

Figura 1. Arena do teste de repelência do óleo essencial sobre o ácaro rajado.
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