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INTRODUÇÃO 

A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J E Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), é 

uma praga polífaga e cosmopolita, atacando culturas economicamente importantes 

(MONTEZANO, et al. 2018). 

No Brasil, dentre as táticas de manejo de insetos-praga na agricultura, o controle 

químico é o mais empregado (VIEIRA, et al, 2016). Entretanto, tem acarretado problemas como 

o aumento dos custos de produção (VIANA e POTENZA, 2000) e seleção de populações 

resistentes, entre outros problemas como o impacto ao ambiente (BARBOSA, et al. 2018). 

A busca por ferramentas de controle com menor impacto no ambiente tem conduzido à 

integração de diferentes táticas de controle (POMARI, 2013), entre elas o controle biológico, 

baseado na utilização de inimigos naturais, com destaque para os parasitoides (PRATISSOLI, 

et al. 2019). Telenomus remus (Nixon) (Hymenoptera: Platygastridae) é um parasitoide de ovos 

de várias espécies de lepidópteros, especialmente do gênero Spodoptera (KENIS et al., 2019), 

como S. frugiperda, S. albula, S. eridania e S. cosmioides (POMARI-FERNANDES, et al, 

2013). Além dos ovos de S. frugiperda, T. remus se desenvolve em ovos de Corcyra 

cephalonica (Stainton) (Lepidoptera: Pyralidae), a traça-do-arroz. Devido ao desenvolvimento 

de T. remus em ovos de C. cephalonica ser eficaz (POMARI-FERNANDES et al; 2015), esta 

torna-se um hospedeiro alternativo promissor, facilmente criado em laboratório e com custos 

mais baixos em comparação com S. frugiperda (BUENO et al., 2008). Entretanto, sua eficácia 

depende da integração com outras táticas de baixo impacto a estes organismos, como a 

utilização de substâncias naturais, entre elas, os óleos essenciais de plantas com efeitos 

inseticidas.  

Óleos essenciais são originados do metabolismo secundário das plantas e consistem 

numa complexa mistura de substâncias químicas que podem apresentar atividade inseticida 

(BAKKALI et al, 2008). Trabalhos recentes têm destacado a atividade biológica dos óleos 

essenciais, como atividade biopesticida de Cymbopogon citratus (Poaceae) (KOBENAN, et al. 

2018), Baccharis dracunculifolia (Asteraceae) (SILVA, et al. 2017) e Syzygium aromarticum 

(Myrtaceae) (YANG, et al. 2014), atividade antimicrobiana de Cordia verbenacea 

(Boraginaceae) (CARVALHO, et al. 2017), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae) 

(OLIVEIRA, et al. 2014) e Callistemon viminalis (Myrtaceae) (PIRES, et al. 2013).  

 

Palavras-chave: inseticidas botânicos; traça-do-arroz; manejo integrado de pragas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados no laboratório do Grupo de Pesquisa em Manejo 

Integrado de Pragas na Agricultura (AGRIMIP) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”, campus de Botucatu – SP.   

 

Obtenção dos óleos  

Os óleos essenciais de S. aromaticum, C. citratus, S. terebinthifolius, C. verbenacea, B. 

dracunculifolia e C. viminalis foram extraídos no laboratório do AGRIMIP pelo método de 

destilação por arraste a vapor.  

O equipamento de extração utilizado foi um destilador da Marconi, modelo MA 480. O 

material vegetal foi colocado em cesto perfurado, permanecendo acima do nível da água no 

fundo da dorna. A água foi aquecida e o material submetido a uma corrente de vapor. A mistura 



  

 

dos vapores de óleo e água ao se condensar separa-se em camadas, pela diferença de densidade, 

obtendo-se o óleo essencial.  

 

Obtenção e criação de Corcyra cephalonica 

Para a criação de C. cephalonica, foram inoculadas ovos em dieta artificial constituída 

de gérmen de trigo torrado e levedo de cerveja, acondicionadas em caixas plásticas, e mantidas 

em sala de desenvolvimento larval até emergirem os adultos. Os adultos são coletados 

diretamente das caixas para a gaiola de oviposição. No interior da gaiola colocou-se uma tela 

de nylon, a qual serviu para a oviposição. As gaiolas foram mantidas sobre bandejas para 

facilitar a retirada dos ovos. Após a coleta, os ovos são armazenados sob refrigeração entre 4ºC 

e 8ºC até a utilização. 

 

Ação ovicida  

Para a instalação do bioensaio, ovos de C. cephalonica com até 24 horas foram colados 

em tiras de papel (5cm de comprimento x 0,5 cm de largura), e imersos por cinco segundos nas 

soluções contendo os óleos essenciais, na concentração de 2,0%, e posteriormente colocados 

sobre papel toalha para secagem. As tiras de papel com os ovos foram individualizadas em 

tubos de vidro de fundo chato (2,5x8,5cm), fechados com filme plástico de PVC (5x5cm), para 

facilitar trocas gasosas. Por sete dias, foram realizadas diariamente a observação da eclosão ou 

mortalidade dos ovos e retiradas as lagartas recém-eclodidas. O bioensaio foi realizado em 

condição de laboratório à 25±1°C, umidade relativa 65±5% e fotofase de 12 horas. O 

experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado com sete tratamentos, 

sendo seis óleos essenciais e uma testemunha (água destilada), com cinco repetições por 

tratamento. Foi realizada a análise de variância e teste Tukey à 5% de probabilidade para 

comparação das médias, por meio do software estatístico InfoStat. Adicionalmente, foi 

calculada a eficácia de cada tratamento (ABBOTT, 1925).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apenas o tratamento contendo o óleo essencial de C. citratus diferiu da testemunha 

(Tabela 1), provocando a maior mortalidade de ovos (93,2%). Os demais tratamentos foram 

semelhantes entre si. 

 

 

 

Tabela 1 – Mortalidade (média±erro padrão) de ovos de Corcyra cephalonica tratados com 

óleos essenciais de seis espécies botânicas, à 2,0% de concentração, via imersão 

Tratamento                         Mortalidade (%) 

Cymbopogon citratus 93,2 ± 2,8 a 

Baccharis dracunculifolia 69,3 ± 8,9 ab 

Syzygium aromaticum 66,4 ± 9,8 ab 

Schinus terebinthifolius 54,5 ± 7,3 b 

Cordia verbenacea 52,8 ± 6,1 b 

Callistemon viminalis 40,9 ± 4,5 b 

Controle 43,2 ± 3,9 b 

CV (%)                                    24,71 



  

 

 

 Os maiores valores de eficácia foram observados nos tratamentos contendo o óleo 

essencial de C. citratus (88,1%), B. dracunculifolia (45,9%) e S. aromaticum (40,8%) Figura 

1).  

 

Figura 1 – Eficácia (%) dos óleos essenciais de seis espécies botânicas, à 2,0% de concentração, 

via imersão sobre ovos de Corcyra cephalonica  

 
Quanto maiores as porcentagens de mortalidade dos ovos, maiores podem ser as 

consequências sobre os parasitoides, quando estes estiverem no interior do ovo do hospedeiro. 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, o óleo essencial de C. citratus 

apresenta um potencial na redução da viabilidade embrionária de C. cephalonica, o que pode 

impactar negativamente o desenvolvimento de T. remus. De forma distinta, a aplicação dos 

demais óleos essenciais não interferiu na viabilidade dos ovos, o que possibilita testar estes 

óleos sobre a praga.  Contudo, estudos avaliando a seletividade destes óleos essenciais ao 

parasitoide T. remus devem ser desenvolvidos para que as ferramentas do controle biológico e 

inseticidas botânicos possam ser implementadas de forma integrada no manejo de S. frugiperda. 
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