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RESUMO GERAL

Entre as pragas que atacam os grãos armazenados pode-se considerar o gorgulhodo-milho Sitophilus zeamais Motsch, 1855, como a praga mais importante no Brasil,
por uma série de características que apresentam tais como elevado potencial
biótico, infestação cruzada, praga de profundidade, elevado número de hospedeiros,
e pelo fato de tanto larvas como adultos danificarem os grãos. O controle de pragas
em produtos armazenados é geralmente realizado com aplicações de inseticidas
sintéticos, os quais apresentam alguns problemas como: evolução para resistência
aos inseticidas por parte de algumas populações de insetos, eliminação de inimigos
naturais, intoxicação de aplicador ou até mesmo a contaminação do produto. Por
essa razão muitos pesquisadores têm sido incentivados a desenvolverem estudos
com novas táticas de controle alternativo de pragas, como o uso de inseticidas de
origem

vegetal

que

podem

ter efeitos:

inseticidas,

repelentes,

atraentes,

fagoinibidores entre outros. O objetivo deste trabalho foi detectar efeito insetistático
de óleos essenciais de Lippia alba e Cymbopogon citratus em sementes de trigo
para o controle de Sitophilus zeamais, além de um possível efeito alelopático dos
óleos. Foram realizados testes para determinação de Dose letal e Concentração
letal (fumigação) para os óleos e teste de Germinação em sementes de trigo. O óleo
de L. alba foi o mais tóxico para S. zeamais.
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GENERAL ABSTRACT
Among the insect pests that attack stored grains, the maize weevil Sitophilus zeamais Motsch. 1855,
can be considered the most important one in Brazil. This is true dueto for a number of features such
as high biotic potential, presents crossed infestation, large number of hosts, and because both larvae
and adults damage grains. The control of pests in stored products is usually done with applications of
synthetic insecticides. Such products presents some problems like resistance to insecticides by some
insect populations, elimination of natural enemies, applicator poisoning or even contamination of the
product. For this reason many researchers have been encouraged to develop new tactics with studies
of alternative control pests such as the use of insecticides of plant origin that may have effects such
as: insecticide, repellent, attractive, feeding deterrent and others. The aim of this study was to detect
insectistatic effect of essential oils from Cymbopogon citratus and Lippia alba in wheat seeds for the
control of Sitophilus zeamais, and a possible allelopathic effect of the oils. Tests were conducted to
determine lethal concentration and lethal dose (fumigation) to test the oils and germination in seeds of
wheat. The oil of L. alba was the most toxic to S. zeamais.
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INTRODUÇÃO GERAL

No Brasil, entre as pragas que infestam grãos armazenados se considera o
gorgulho-do-milho Sitophilus zeamais Motsch. 1855, como a praga mais importante.
Isto se deve a, por uma série de características que apresentam tais como elevado
potencial biótico, infestação cruzada, praga de profundidade, elevado número de
hospedeiros, e pelo fato de tanto larvas como adultos danificarem os grãos (GALLO
et al., 2002).
A integração de diferentes métodos de controle é uma prática essencial para
obter sucesso na supressão de pragas de grãos armazenados. A resistência de
pragas a inseticidas exige o uso integrado de outros métodos que não somente os
químicos. O controle biológico deve ser estudado e entendido como estratégia de
controle de pragas durante o armazenamento de grãos (PRATES; SANTOS, 2000).
O controle de pragas em produtos armazenados é geralmente realizado com
aplicações de inseticidas sintéticos, os quais apresentam alguns problemas como:
evolução para resistência aos inseticidas por parte de algumas populações de
insetos, eliminação de inimigos naturais, intoxicação de aplicador ou até mesmo a
contaminação do produto (PAULI et al., 2008).
Por essa razão muitos pesquisadores têm sido incentivados a desenvolverem
estudos com novas táticas de controle alternativo de pragas, como o uso de
inseticidas de origem vegetal (PEREIRA et al., 2008).
Uma das alternativas mais efetivas, ao uso de inseticidas sintéticos, tem sido
a manipulação de produtos naturais principalmente aqueles de origem vegetal que
podem

ter

efeitos:

atraentes,

repelentes,

estimulantes,

fagoinibidores,

quimioesterelizantes, inseticidas dentre outros (CONTE; FAVERO, 2001).
Conte e Favero (2001) observaram efeito de repelência para os óleos
essenciais de Mentha piperita e Cymbopogum citratus em S. zeamais, indicando
uma possível utilização destas substâncias como protetores de grãos armazenados
contra esses insetos.

Os óleos essenciais das piperáceas Piper aducum L.; P.

hispidinervum DC. e da Bignoniaceae Tanaecium nocturnum foram testadas em
Tenebrio molitor L.; onde os resultados foram promissores para o emprego desses
óleos essenciais como inseticidas utilizados nas concentrações acima de 3,0% (v.v-1 )
para P. hispidinervum e 2,5% (v.v-1 ) para P. aduncum e T. nocturnum (FAZOLIN et
al., 2007).

Barbieri Junior et al. (2007) testaram o efeito de amidas naturais de Piper e do
derivado sintético tetraidropiperina em Lucilia cuprina (Diptera: Calliphoridae) e em
Musca domestica (Diptera: Muscidae), onde observaram que a tetraidropiperina
(amida THP) foi a única substância que demonstrou atividade inseticida em ambas
as espécies.
Os óleos essenciais de Cymbopogon martini, P. aduncum e Lippia gracillis
causaram 100% de mortalidade em Callosobruchus maculatus (Coleoptera:
Chrysomelidae), por outro lado os óleos fixos, apesar de apresentarem baixa
mortalidade nas concentrações testadas, reduziram em praticamente 100% o
número de ovos viáveis e de insetos emergidos (PEREIRA et al., 2008).
Há, portanto, evidências de que o óleo essencial provoca morte dos insetos
em grãos armazenados podendo ser utilizado no controle de pragas de sementes
armazenadas, especialmente destinados ao consumo humano e/ou animal ou à
semeadura em sistemas orgânicos e/ou agroecológicos.
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CAPÍTULO I

TRATAMENTO DE SEMENTES DE TRIGO COM ÓLEOS ESSENCIAIS DE
PLANTAS AROMÁTICAS PARA O CONTROLE DE Sitophilus zeamais Motsch. 1855
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)
Cintia de Oliveira Conte1
Silvio Favero1

Resumo: O objetivo deste trabalho foi detectar efeito inseticida de óleos essenciais de Lippia
alba e Cymbopogon citratus empregados no tratamento de sementes de trigo no controle de
Sitophilus zeamais, além de um possível efeito alelopático dos óleos. Foram realizados testes
para determinação de Dose letal e Concentração letal (fumigação) para os dois óleos e teste de
germinação de sementes tratadas. O óleo de L. alba foi o mais tóxico para S. zeamais e o que
apresentou menor poder de inibição da germinação de sementes.
Palavras-chave: Fumigação, gorgulho-do-milho, inseticidas botânicos, toxicidade

WHEAT SEEDS TREATED WITH PLANTS ESSENTIAL OILS FOR CONTROLLING
Sitophilus zeamais Motsch. 1855 (Coleoptera: Curculionidae)

Abstract: The aim of this study was to detect insecticidal effect of essential oils from
Cymbopogon citratus and Lippia alba, used on wheat seeds treatment, for the control of
Sitophilus zeamais, and a possible allelopathic effect of the oils. Tests were conducted to
determine lethal concentration and lethal dose (fumigation) for both oils and of seeds
germination. The oil of L. alba was the most toxic to S. zeamais and the less harmful to seed
germination.
Index terms: fumigation, maize

weevil, botanical insecticides, toxicity

1/Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Regional – Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo Grande – MS –
cintinhabr@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO
Produtos naturais provenientes de plantas tem grande potencial no controle
fitossanitário, principalmente no programa de Manejo Integrado de Pragas onde pode-se usar
o próprio produto natural ou análogos, resultantes de modificações na sua estrutura (SU,
1990; 1991). Estes produtos naturais são mais frequentemente oriundos do metabolismo
secundários de plantas; destacando-se, dentre estes, os óleos essenciais, que são constituídos
de terpenos.

Estes óleos por terem características lipofílicas apresentam alto potencial

antibiótico e/ou antixenótico (Craveiro & Machado, 1986).
A diversidade da flora brasileira apresenta um grande potencial para o
desenvolvimento de inseticidas naturais e estes estudos são importantes para avaliar a
potencialidade dos compostos secundários dessas plantas (Fazolin et al., 2002).
As plantas com ação insetistática são utilizadas como método alternativo para o
controle de insetos por meio de produtos com formulações em óleos, pós e extratos (Estrela et
al., 2006). Esses produtos vegetais apresentam uma menor probabilidade de seleção para
resistência pelos insetos e menor toxicidade pelos mamíferos (Gallo et al., 2002).
Ao se utilizar plantas com ação insetistática, podem-se observar efeitos sobre o inseto
como, repelência, inibição da oviposição, inibição do crescimento, inibição da alimentação,
alterações morfogenéticas e alterações no sistema hormonal, no comportamento sexual, na
mortalidade na fase adulta ou imatura, entre outros (Gallo et al., 2002).
Segundo Fazolin et al. (2002), a produção de inseticidas naturais já representa 7,5% do
mercado de produtos químicos, farmacêuticos, veterinários e de proteção de plantas, sendo
assim, um mercado promissor, além da grande aceitação popular.
Os óleos essenciais também conhecidos como óleos voláteis, são produtos contidos
em vários órgãos das plantas e são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas,
odoríferas e líquidas. Possuem hidrocarbonetos terpênicos, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres,
álcoois simples e terpênicos, entre outros. Muitas dessas moléculas presentes nos óleos
apresentam comportamento tóxico ou de repelência e interferem potencialmente no sistema
nervoso do inseto (Estrela et al., 2006).

Os terpenóides são substâncias químicas presentes nas plantas que as protegem de
ataques de insetos (Bernays & Chappman, 1994). Contudo a ação isolada destes terpenos
nem sempre apresenta toxidade. Santos et al. (1998) demonstraram a baixa toxidade de
mentol, α-terpineol e citronelol para os insetos Rhyzopertha dominica, Tribolium castaneum,
Sitophilus zeamais e S. oryzae. Igualmente Bekele e Hassanali (2001), analisando
isoladamente a ação tóxica para S. zeamais dos principais componentes do óleo essencial de
Ocimum kilimondscharicum e O. kenyense, verificaram que estes possuem baixo sinergismo
entre os terpenos que constituem o óleo essencial.
Alguns trabalhos têm mostrado a ação tóxica de óleos essenciais ou suas frações. O
óleo de O. gratissimum é rico em eugenol, timol, estragol, metil-chavicol, linalol, cânfora e
taninos (CRUZ et al., 2001). Já o óleo de Lippia alba é rico em citral, limoneno, carvona,
geraniol, dentre outros. As folhas contêm alcalóides e flavanóides e, de um modo geral, as
plantas do gênero Mentha são ricas em mentol, mentona, mentofurona, pieno, limoneno e
cânfora. Apresentam ainda tanino, ácidos orgânicos, flavanóides e heterosídios da luteolina e
apigenina.
Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos na busca por novas moléculas. Conte et al.
(2002) avaliaram a atividade repelente dos óleos essenciais de O. gratissimum, Mentha villosa
e L. alba, que foram considerados altamente repelentes para o gorgulho S. zeamais
apresentando índices de repelência igual a 64% para os três óleos testados.
Tavares e Vendramim (2005) demonstraram que pós de frutos e da planta inteira de
Chenopodium ambrosioides apresentam efeito altamente tóxico para S. zeamais, além de
reduzirem a emergência dos adultos. Segundo Estrela et al. (2003), extratos de Piper nigrum
apresentam toxicidade para Musca domestica, Culex pipiens e Callosobruchus chinensis.
Dentre estes compostos secundários pode-se destacar os óleos essenciais que são
misturas de substâncias orgânicas voláteis, de consistência semelhante ao óleo, definíveis por
um conjunto de propriedades, entre as quais se destacam: cheiro, sabor, elevada concentração
(Worwood, 1995). Estas substâncias vegetais são constituídas de fenilpropanóides ou de
terpenos, sendo que estes últimos predominam. Os compostos terpênicos mais freqüentes nos
óleos voláteis são os monoterpenos (cerca de 90% dos óleos voláteis) e os sesquiterpenos;
outros terpenóides, como os diterpenos, são encontrados apenas em óleos voláteis extraídos
com solventes orgânicos (Simões & Spitzer, 2000).
Os óleos essenciais possuem várias propriedades medicinais sendo as principais:
adstrigente, analgésico, antidepressivo, antipirético, antiviral, bactericida, bacteriostático,
béquimo, citofilático, desodorante, estimulante, fungicida, fungistático, imunoestimulante

(DAVIS, 1996). Entretanto, a avaliação desses compostos com finalidades diversas, como,
por exemplo, de controle de insetos pragas, de microorganismos patogênicos de plantas
cultivadas, ou ainda como herbicida natural, é recente, visto que são poucos os trabalhos nesse
campo (Almeida, 1988; Davis, 1996; Dayan et al., 2009).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação insetistática de óleos essenciais de plantas
aromáticas: erva cidreira brasileira (Lippia alba) (Verbenaceae) e capim - limão
(Cymbopogon citratus) (Poaceae) sobre o gorgulho-do-milho (Sitophilus zeamais)
(Coleoptera: Curculionidae) em sementes de trigo

2. MATERIAL E MÉTODOS
Óleos essenciais e insetos
As plantas utilizadas na extração do óleo essencial foram colhidas nas primeiras horas
da manhã, entre 07h00 e 08h00 seguindo recomendação preconizada por Ming, 1996, no
horto de plantas medicinais da Universidade Anhanguera/Uniderp. Após a colheita, as plantas
foram levadas ao Laboratório de Pesquisa em Entomologia para o processamento e a extração
do óleo essencial. As folhas frescas foram trituradas em liquidificador, com 1,0 L de água
destilada, por ± 3 minutos, já que este sistema, de trituração de folhas, é, segundo Conte et al.
(2001), o mais eficaz para a extração do óleo essencial.
Para a extração do óleo essencial, foi utilizado aparelho de extração Clevenger, por 2
horas, que se baseia em hidrodestilação das substâncias voláteis (óleo essencial).
Os gorgulhos S. zeamais foram mantidos em recipientes de vidros tampados com
organza, com capacidade para 500mL de sementes mais sendo preenchido apenas com 250g
de sementes de trigo. Os insetos foram colocados nos vidros aleatoriamente, controlando-se as
condições de temperatura, (27 ± 2ºC), e a umidade relativa do ar (70 ± 5%). Rigoroso
monitoramento foi feito para se evitar contaminação dos grãos por fungos decompositores.
Foram utilizados adultos de S. zeamais, com 2 a 7 dias de idade, não sexados
conforme métodos descritos por Conte et al. (2002).

Bioensaios
Para o gorgulho do milho foram realizados os seguintes bioensaios: Exposição por
aplicação tópica e pressão de vapor (fumigação). Para as sementes foi realizado o teste de
germinação em papel.

Pressão de Vapor (fumigação) - óleo essencial
O teste de fumigação foi feito aplicando-se 0,15, 0,3, 0,6, 1,2 mL dos óleos essenciais
em 40 g de semente de trigo para cada concentração.
Para a avaliação do efeito por fumigação foram utilizados tubos de vidro de 8 cm de
altura por 2cm de diâmetro, fechados com papel Parafilm®. Em cada tubo de vidro foram
utilizados 2g de sementes de trigo. Após a aplicação do óleo, as sementes foram agitadas por
aproximadamente 3 minutos a fim de impregnar o óleo nas sementes, para em seguida
confinar em cada tubo de vidro 10 adultos de S. zeamais. Foi avaliada a mortalidade dos
insetos, após 24 e 48 horas, e calculada a curva concentração por Próbitos (Finney, 1971).

Exposição por aplicação tópica
Os adultos de S. zeamais foram anestesiados com CO2 por 2 minutos, sendo as
aplicações realizadas com micropipeta com capacidade de até 10 µL. Cada concentração do
óleo foi aplicada na região dorsal do tórax (pronoto), aplicando-se 1µL em cada inseto. Para
cada dose foram utilizados 10 insetos com 5 repetições. As doses utilizadas foram definidas
após teste preliminar onde se determinou as que provocaram próximo de zero de mortalidade
e próximo de 100% de mortalidade. Após a determinação desta faixa inicial foram obtidas 5
concentrações em progressão geométrica entre 50 e 62,5%, (Conte et al., 2002). Vinte e
quatro horas depois da aplicação foi contado o número de indivíduos mortos e calculada as
Doses Letais 50 e 99 (DL50 e DL99) através da análise de Próbitos (Finney, 1971). Os óleos
foram diluídos em acetona para obtenção de uma solução-estoque e desta foram obtidas as
demais conforme descrevem Fazolin et al. (2002).

Germinação de Sementes
Para a avaliação do efeito dos óleos essenciais na qualidade fisiológica das sementes
de trigo, foram aplicadas 0,15, 0,3, 0,6, 1,2 mL dos óleos essenciais, por 40 g de semente de
trigo. Após a aplicação dos óleos as sementes foram secas na sombra e, em seguida, foi feito
o teste padrão de sementes de trigo, segundo as Regras para Análise de Sementes (Brasil,
1992). Em rolo de papel germitex foram colocadas 50 sementes tratadas, com contagem no
quarto dia do número de sementes germinadas. Os dados foram analisados por regressão
linear em delineamento inteiramente casualisado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores estimados de CL50 para os óleos de C. citratus e L. alba, no efeito de
fumigação, após 24 horas, foram de 0,13 e 0,09 mL/40g respectivamente, demonstrando que o
S. zeamais foi mais suscetível ao óleo de L. alba que ao de C. citratus por meio do teste de
fumigação (Tabela 1).
O óleo essencial de L. alba apresentou maior valor de inclinação da curva concentração
x mortalidade testada.

As inclinações das curvas de concentração x mortalidade são

parâmetros indicativos de ação tóxica dos óleos, essa maior inclinação da curva de
concentração x mortalidade do óleo de L. alba indica que a dose desse óleo provoca maior
mortalidade do inseto, quando comparado ao óleo de C. citratus (Atkins et al.,1973).
Valores altos de inclinação da curva indicam que pequenas variações na dose do óleo
de L. alba promovem grandes variações na mortalidade, resultando em resposta homogênea
da população a este produto (Atkins et al.,1973).
Segundo López et al. (2010), a resistência a alguns monoterpenos, presentes em óleos
essenciais, tem desenvolvimento lento diferentemente da resistência à fosfina que é o
principal agente fumigante usado no controle de S. zeamais, reforçando a importância dos
resultados aqui obtidos.

Tabela 1 – Concentração Letal dos óleos essenciais de Cymbopogon citratus e Lippia alba
sobre adultos de Sitophilus zeamais submetidas aos efeitos de aplicação de vapor de pressão

Fumigação - 48 horas

Fumigação - 24 horas

(fumigação), após 24 e 48 horas.
Óleos

Declividade

C. citratus

17,88

L. alba

28,75

Óleos

Declividade

C. citratus

18,60

L. alba

23,38

CL50 (IC 95%)

CL99 (IC95%)

(mL/40g)

(mL/40g)

0,13

0,26

(0,11 – 0,14)

(0,22 – 0,32)

0,09

0,17

(0,08 – 0,10)

(0,16 – 0,20)

CL50 (IC 95%)

CL99 (IC95%)

(mL/40g)

(mL/40g)

0,07

0,20

(0,06 – 0,08)

(0,17 – 0,24)

0,06

0,16

(0,05 – 0,07)

(0,14 – 0,19)

GL

χ2

Probabilidade

2

1,79

0,41

2

0,74

0,70

GL

χ2

Probabilidade

2

5,93

0,05

2

0,34

0,84

Legendas: GL: graus de liberdade; CL: concentração letal; IC: intervalo de confiança; χ2: quiquadrado.

Os óleos essências de L. alba e C. citratus apresentaram toxidade tópica para o S.
zeamais. A Aplicação de 1µL do óleo essencial puro causou 100% de mortalidade, indicando
que esses óleos têm potencial para o controle biorracional deste inseto. Os dados referentes à
Dose Letal 50 e 99 por via tópica, para adultos de S. zeamais dos óleos essenciais estão
apresentados na Tabela 2.
Os valores de χ2 não foram significativos (p> 0,05), indicando que os dados se
ajustaram ao modelo de Próbitos proposto (Finney, 1971).
Em comparação entre os óleos essenciais, observa-se que o óleo essencial de L. alba é
mais tóxico do que o óleo de C. citratus, tomando como base a Dose Letal 50 (DL50).

Tabela 2 – Toxidade aguda tópica dos óleos essenciais de Cymbopogon citratus e Lippia alba
sobre adultos de Sitophilus zeamais.

Óleos

Declividade

C. citratus

3,62

L. alba

7,18

DL50 (IC 95%)

DL99 (IC95%)

(µL/inseto)

(µL/inseto)

0,67

1,31

(0,62 – 0,94)

(0,99 – 3,97)

0,51

0,83

(0,47 – 0,55)

(0,76 – 0,94)

GL

χ2

Probabilidade

3

1,71

0,64

3

6,33

0,10

Legendas: GL: graus de liberdade; CL: concentração letal; IC: intervalo de confiança; χ2: quiquadrado.

Alguns trabalhos têm mostrado a ação tóxica de óleos essenciais ou suas frações.
O estudo da composição química do óleo essencial de C. citratus mostrou que o citral
(mistura dos isômeros neral e geranial), geraniol, mirceno e nerol são os compostos de maior
ocorrência (Santos et al., 1998).
Os terpenóides são substâncias químicas presentes nas plantas que as protegem de
ataque de insetos (Bernays & Chappman, 1994). Contudo a ação isolada destes terpenos nem
sempre apresenta toxicidade. Santos et al. (1998) demonstraram baixa toxidade de mentol, αterpineol e citronelol para os insetos Rhyzopertha dominica, Tribolium castaneum, S. zeamais
e S. oryzae. Já Bekele e Hassanali (2001), analisando isoladamente a ação tóxica para S.
zeamais dos principais componentes do óleo essencial de O. kilimondscharicum e O.
kenyense, verificaram que estes óleos possuem baixa toxidade. Enquanto os óleos essenciais
foram altamente tóxicos indicando possivelmente um sinergismo entre os terpenos que
constituem o óleo essencial.
Segundo Enan (2001) o sítio de ação dos óleos essenciais em insetos é o
octopaminergico, ou seja, a ação é sobre a octopamina em neurotransmissor excitatório
associado ao neurônio dorsal mediano despareado.
A ação sobre a octopmina pode aumentar o estado de excitação do organismo alvo
provocando, ainda, disrrupção comportamental (Chappman, 1998).
Estes resultados indicam potencial de utilização destas substâncias no controle de S.
zeamais. De um modo geral os inseticidas utilizados no controle desta praga, têm ação por
contato e ação fumigante. Contudo, no caso deste tipo de praga, a pressão por vapor (taxa de
evaporação) é um fator importante, uma vez que o inseto ataca a massa de grãos em silos ou

armazéns, locais estes de difícil aplicação do produto que agem por contato e/ou ingestão
(Regnault-Roger, 1997; Isman, 2000; Conte et al., 2002).

Teste de Germinação
Os resultados do teste de germinação de sementes de trigo tratadas com os óleos
essenciais estão apresentados na Figura 1. Ambos os óleos essenciais afetaram a germinação
das sementes. Contudo, observa-se um comportamento distinto entre os óleos essenciais.
Sementes tratadas com óleo essencial de L. alba obtiveram maior percentual de germinação
do que sementes tratadas com óleo de C. citratus . A análise dos resultados revela que há
compostos nos óleos essenciais que inibem a germinação do trigo. Resultados semelhantes
foram obtidos por Alves et al. (2004) em sementes de alface, por Hernadez-Terrone et al.
(2007) em sementes de Panicum maximum e por Almeida et al. (2009) em sementes de feijão
macassar.

Almeida (1988) afirma que os terpenos, principalmente os monoterpenos,

presentes em óleos essenciais, podem estar relacionados com lesões e destruição de tecido de
plantas.
Na análise conjunta entre o efeito por fumigação (concentração letal) e o teste de
germinação o óleo de L. alba parece bastante promissor no controle de S. zeamais em
sementes de trigo. A CL99 calculada provocaria uma redução estimada de 17% da germinação
da semente em relação ao controle até 4 dias após a aplicação.

Figura 1. Curva de Inibição de germinação de sementes de trigo tratadas com diferentes
concentrações de óleos essenciais de Lippia alba e Cymbopogon citratus.

4. CONCLUSÃO

1. Os óleos essenciais de Lippia alba e Cymbopogon citratus apresentam efeito inseticida
em Sitophilus zeamais e sua

eficiência é dependente da via de intoxicação e da

concentração do óleo aplicado.

2. Óleo de L. alba é mais tóxico

para S. zemais do que o óleo de C. citratus

independente da via de aplicação

3. A germinação de sementes tratadas com óleo de L. alba foi menos afetada do que
sementes tratadas com óleo de C. citratus.
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