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INSETICIDA NATURAL DE Allium sativum E Allium cepa À BASE DE ÓLEO
ESSENCIAL DE Citrus limonia.
SANTOS, Hellen Vitória Nascimento1; COLHADOS, Sahra Sanches2; GUIMARÃES,
Daniel3.
RESUMO Inseticida natural de Allium sativum e Allium cepa à base de óleo essencial de Citrus limonia
– O presente trabalho desenvolveu um inseticida à base de alho, cebola e óleo essencial de limão rosa como
agente fixador, avaliando a sua capacidade de controle e extermínio de pragas (pulgões) em couves, bem
como a nutrição foliar. Observou-se que, após o inseticida ser aplicado nas couves da horta escolar, além
de controlar e exterminar a praga o mesmo favoreceu o desenvolvimento das folhas sem apresentar nas
plantas alterações como: sabor, odor e/ou textura que pudesse registrar como efeito deletério do produto
desenvolvido e sim sobre os afídeos.

Palavras chave: Inseticida natural. Nutrição foliar. Extermínio de pragas.
ABSTRACT Allium sativum and Allium cepa natural insecticide based on Citrus limonia essential oil –
Natural insecticide of Allium sativum and Allium cepa based on Citrus limonia essential oil - The present
work developed an insecticide based on garlic, onion and mandarin lime essential oil as a fixing agent,
evaluating its ability to control and exterminate pests (aphids) on cabbage, as well as leaf nutrition. It was
observed that, after the insecticide was applied to cabbages in the school garden, in addition to controlling
and exterminating the pest, it favored the development of leaves without presenting changes in the plants
such as: flavor, odor and/or texture that could register as a deleterious effect. developed product and yes
about the aphids.

Keywords: Natural insecticide. Leaf nutrition. Extermination of pests.

1

Aluna do Ensino Médio na E. E. Professora Ermelinda Clarice Sanches
Aluna do Ensino Médio na E. E. Professora Ermelinda Clarice Sanches
3
Professor do Ensino Médio na E. E. Professora Ermelinda Clarice Sanches
2

REVISTA ELETRÔNICA DE AGRONOMIA JÚNIOR DA FAEF, v. 1, n. 1, dezembro, 2021.

1

SANTOS, COLHADOS & GUIMARÃES:
Inseticida natural dà base de óleo essencial de Citrus limonia..

1. INTRODUÇÃO

químicos que possam controlar quando não

Atualmente, o uso de inseticidas
naturais tem sido um grande fator a ser

exterminar pragas nas cultivares (IBGE,
2018).

considerado em agriculturas de pequeno

Partindo da premissa, evidencia-se a

porte, como por exemplo, agricultura

necessidade

familiar. Levando em consideração os altos

alternativas naturais viáveis a fim de

custos

minimizar prejuízos à natureza e danos à

dos

agrotóxicos

usualmente

empregados em lavouras brasileiras, o

como

permanecem

é

sabido

nos

que

produtos

resíduos
onde

desenvolvimento

de

saúde pública.

prejuízo que os mesmos causam à natureza
bem

do

Nos dias de hoje, que mais tem sido
empregado em produções agrícolas, por ser

são

de baixo custo e fácil acesso são os

aplicados, estimasse que em média um

inseticidas orgânicos de confecção caseira.

brasileiro ingere 5,2L de agrotóxicos por

Sendo assim, o trabalho visou o emprego do

ano (VENÂNCIO, 2016).,

Allium sativum (alho), Allium cepa (cebola)

A cidade de Ocauçu situa-se na

e óleo essencial de Citrus limonia (limão

região Centro-Oeste Paulista, (425 km da

rosa) como agente fixador na obtenção de

capital São Paulo), estando na microrregião

um líquido espesso com características

e na mesorregião de Marília, onde há duas

organolépticas, típicas de inseticida natural,

microbacias

Peixe

para posterior emprego e avaliações em

(possuindo uma Área de Preservação

cultivares da espécie Brassica oleracea

Permanente, na divisa municipal com os

infectadas

municípios de Vera Cruz e Marília) e

cultivadas na horta da escola.

hidrográficas:

Paranapanema (tendo a nascente do Rio
Novo, como um dos principais afluentes).

por

Brevicoryne

brassicae

.
2. CONTEÚDO

Pelo volume hídrico disponível, a cidade

O Brasil é um dos países que mais se

tem facilidade no desenvolvimento de

emprega agrotóxicos em suas produções

agriculturas que consomem uma grande

agrícolas no mundo. O inseticida natural

quantidade de água tais como cana-de-

vem na contramão desses dados, já que o

açúcar, café, coco, mandioca, melancia,

mesmo não agride as plantas, e tão pouco a

laranja e soja, o que naturalmente denota a

saúde

demanda

composição é basicamente de princípios

de

fertilizantes

e

veículos

do

consumidor,

pois

a

Re.C.E.F., v.28, n.1, ago, 2016.

sua

2

SANTOS, COLHADOS & GUIMARÃES:
Inseticida natural dà base de óleo essencial de Citrus limonia..

ativos de ordem orgânica. A presente

mesmo grupo como, por exemplo, o

pesquisa visou o desenvolvimento de um

morango e quiabo.

inseticida à base de alho, cebola e óleo
essencial de limão rosa como agente
fixador,

levando

como

base

a

2.1. Material e métodos

sua

Inicialmente, pesou-se 200g de

capacidade de controle e extermínio de

casca de limão rosa, cortou-se em pequenas

pragas (pulgões) em couves, assim como a

tiras finas e dissolveu-se parcialmente a

nutrição foliar. A fim de garantir a

amostra

efetividade dos processos outros inseticidas

abastecimento.

em

200mL

de

água

de

naturais disponíveis em literaturas foram

Uma alíquota da amostra foi levada

confeccionados e avaliados em caráter

ao aparelho de destilação simples a fim de

comparativo frente ao produto em questão.

extrair o óleo essencial, baseando-se no

Observou-se que, após o inseticida ser

binômio T’/t° (28 min. a 97°C).

aplicado nas couves da horta escolar, além

Trituraram-se

manualmente

as

de controlar e exterminar a praga o mesmo

amostras de alho e cebola, respectivamente

favoreceu o desenvolvimento das folhas

pesou-se 20g e posteriormente 350g das

sem apresentar nas plantas alterações como:

amostras in natura.

sabor, odor e/ou textura que pudesse

Em um cálice de vidro de 1000mL,

registrar como efeito deletério do produto

foi adicionado 500mL de água, juntamente

desenvolvido e sim sobre os afídeos.

com as amostras in natura já trituradas. Em

Dada à importância dos resultados

seguida, foram manualmente maceradas as

obtidos como sendo a segunda fase da

amostras para acelerar a liberação de

pesquisa o inseticida natural foi empregado

compostos bioativos.

em escala de testes em uma plantação de

Ao cálice de vidro foi adicionado

couves (roça) para uso comercial no Distrito

2mL de óleo essencial extraído no início do

de Nova Columbia –

processo e reservou-se para permitir a

Ocauçu/SP

e

verificou-se que os mesmos resultados
obtidos

na

horta

da

escola

foram

maturação do produto final.
Por conta da concentração obtida,

registrados.

fez-se necessário a diluição de 1:10 com

Sugere-se como importante a continuidade

água de abastecimento antes da aplicação

da investigação já que o produto pode ser

do produto nas plantas (Brassica oleracea)

aplicado em hortaliças das Brassicas como

contaminadas.

rúcula, rabanete, ou em outras hortaliças do
Re.C.E.F., v.28, n.1, ago, 2016.
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As

plantas

infectadas

foram

divididas em cinco lotes sendo:

controle e eliminação da praga e nutrição da
planta.

LOTE CONTROLE (composto por

Notou-se que os pulgões antes da

duas unidades de Brassica oleracea com

aplicação do produto apresentavam-se com

plantas infectadas sem o emprego de

coloração esverdeada, sensível ao toque e

agrotóxicos e/ou inseticidas).

movimentavam-se com facilidade pela

LOTE OX63-A (composto por duas

planta infectada. Após a aplicação do

unidades de Brassica oleracea com plantas

mesmo respeitado o tempo de aderência e

infectadas e aplicação de inseticida natural

ação sobre a planta, foi possível observar

à base de pimenta preta).

que as pragas se encontravam com uma

LOTE LI73 (composto por duas

coloração amarronzada, com seu interior

unidades de Brassica oleracea com plantas

desidratado e a parte externa quebradiça,

infectadas e aplicação de inseticida natural

conforme observado em microscópio no

à base de urucum e óleo essencial de

laboratório próprio da unidade escolar,

orégano).

chegando-se ao resultado da mortandade da

LOTE CH109 (composto por duas

praga.

unidades de Brassica oleracea com plantas

O desenvolvimento do inseticida

infectadas e aplicação de inseticida natural

natural se fez vantajoso por não apresentar

à base de óleo essencial de canela).

características intrínsecas dos agrotóxicos

LOTE TESTE (composto por duas

usualmente comercializados no Brasil.

unidades de Brassica oleracea com plantas

Pondera-se também que o mesmo não

infectadas e aplicação de inseticida natural

agride a natureza nem tampouco as plantas

à base de Allium sativum e Allium cepa

infectadas.

com óleo essencial de Citrus limonia).

Durante o trabalho foi possível
observar, que além de apresentar um baixo

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

custo quando comparado aos inseticidas

Quanto a primeira aplicação, na

presentes no mercado, o inseticida natural

avaliação visual final foi possível observar

de alho, cebola à base de óleo essencial de

que o produto obtido, ou seja, o inseticida

limão rosa, atualmente é de fácil confecção

natural à base de alho, cebola e óleo

em residências, sendo de total acesso até

essencial

para populações de baixa renda.

de

características

limão

rosa

peculiares,

apresentou
tais

como:

Da

comparação

entre

as

formulações desenvolvidas e testadas nos
Re.C.E.F., v.28, n.1, ago, 2016.
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lotes, OX63-A, LI73 e CH109 o inseticida

Não foi possível determinar a carga

à base de alho, cebola e óleo essencial de

mineral antes e depois da aplicação do

limão rosa destacou-se, pois, além de

inseticida teste devido à limitação de

controlar e exterminar afídeos nutriu a

recursos

planta inicialmente infectada, levando em

equipamentos e laboratórios específicos, o

consideração que ambos os lotes receberam

que deixa evidente a necessidade de

a mesma quantidade de água, luz e volume

análises mais específicas e a oportunidade

de inseticida aplicado. As plantas testes dos

da comprovação científica para produção

lotes supracitados, salvo o lote teste, ao final

em larga escala.

das avaliações, demonstraram visualmente

FASE II

um baixo desenvolvimento na altura bem

Levando

como

folhagens

curtas

e

não

tão

financeiros

importância

em

do

como

consideração

desenvolvimento

do

inseticida

inseticida

demonstrou

aplicabilidade do produto desenvolvido

diferenciação no quesito tamanho da planta,

frente à sociedade, a pesquisa deu sequência

mas sim nas folhagens, pois as mesmas

em sua segunda fase que compreendeu os

estavam tenras e com coloração mais

meses de fevereiro a abril/2019.

não

baixos

a

esverdeadas, já o lote que recebera o
teste

com

bem

custos

e

intensa sugerindo-se que o mesmo, além de

Durante este período o produto foi

controlar e matar a praga, também permitiu

confeccionado e aplicado em uma plantação

nutrição foliar da planta (PAULETTI,

de couve de média escala no Distrito de

2004) e conforme já descrito por H.B.

Nova Columbia – Ocauçu/SP, onde foi

Tukey e S.H. Wittwer em 1.950 com testes

possível observar a facilidade de produção

de aplicação de potássio radioativo (K) e

do mesmo assim como a sua aplicabilidade,

fósforo (P) em plantas (NUTRI-TECH,

e obtiveram-se os mesmos resultados que

2018).

foram observados na horta da escola frente
Dentre os nutrientes naturalmente

presentes

nas

amostras

aplicadas

na

a esta plantação durante o trimestre de
testes.

composição do inseticida teste, sugere-se
que o enxofre (S) possa ter contribuído

4. CONCLUSÃO

significativamente para o desenvolvimento

Dentro do que foi proposto na

da planta por ser uma cultura de alta

situação problema, o inseticida natural de

exigência desse elemento (POCOJESKI,

alho e cebola à base do óleo essencial de

2008).

limão rosa atendeu às necessidades e
Re.C.E.F., v.28, n.1, ago, 2016.
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apresentou conotação de produto natural de

PAULETTI, V. Absorção e nutrição foliar.

baixo custo, facilidade de acesso e

Disponível

aplicabilidade.

<https://docs.ufpr.br/~nutricaodeplantas/ad

O estudo e o desenvolvimento do
produto teve a preocupação da elaboração

em:

ubabsorfoliar.pdf> Acesso em: 06 ago.
2018

do inseticida quanto a sua acessibilidade
também à população de baixa renda.

POCOJESKI,

Dos testes elucidados, o produto,

E.

Micronutrientes.

et

al.

Enxofre

Disponível

e
em:

além de controlar e inutilizar a ação

<http://w3.ufsm.br/solos/antigo/PDF/mane

deletéria dos pulgões, permitiu a nutrição

jo%20e%20fertilidade%20zootecnia/Aula-

foliar da planta.

6%20Enxofre%20e%20micronutrientes.pd

Dos testes em produção de média

f> Acesso em: 21 jul. 2018

escala no Distrito de Nova Columbia –
Ocauçu/SP, foi possível notar que as plantas

VENÂNCIO, J. Impacto dos Agrotóxicos

avaliadas

na alimentação, saúde e meio ambiente.

apresentaram

os

mesmos

resultados obtidos na horta da escola, ou

Disponível

em:

seja, mortandade da praga e nutrição foliar.

<http://www.mobilizadores.org.br/wpcontent/uploads/2016/08/Cartilha-
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6. ANEXOS
Figura 1 – Trituração do Citrus limonia.

Figura 2 - Aparelho de destilação simples (extração do óleo essencial).
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Figura 3 - Processo de extração manual dos compostos bioativos do alho e cebola.

Figura 4 - Óleo essencial de Citrus limonia.
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Figura 5 - Amostras vivas dos pulgões (Brevicoryne brassicae).

Figura 6 - Lote controle (amostras sem aplicação de agrotóxicos e/ou inseticidas).

Figura 7 - Lote OX63 – A (amostras com aplicação de inseticida à base de pimenta preta).
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Figura 8 - Lote LI73 (amostras com aplicação de inseticida à base de orégano).

Figura 9 - Lote CH109 (amostras com aplicação de inseticida à base de canela).
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Figura 10 – Lote TESTE.

Figura 11 - Primeira aplicação do inseticida natural.
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Figura 12 - Segunda aplicação do inseticida natural.

Figura 13 - Amostras mortas dos pulgões (Brevicoryne brassicae).
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Figura 14 - Amostras mortas dos pulgões (Brevicoryne brassicae) analisadas em microscópio.

Figura 15 - Fase II da pesquisa, aplicação do inseticida natural à base de alho, cebola e óleo
essencial de limão rosa em uma plantação de couve para fins comercias.
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