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RESUMO 

Atualmente, 4 vírus podem ser veiculados pelo Aedes aegypti, sendo estes o da Febre amarela 

urbana, Chikungunya, Zika e Dengue, este ultimo, é atualmente o causador de uma das 

principais doenças reemergente do mundo. Cerca de 3 bilhões de pessoas encontram-se sob o 

risco de se infectarem pelos vírus. O controle dessas enfermidades é feito através do combate 

ao inseto transmissor, o A. aegypti, por meio da utilização em ampla escala de inseticidas 

químicos, os quais são altamente tóxicos para o meio ambiente e para outros animais. 

Outrossim, estudos mostram que o inseto passou a desenvolver resistência a vários desses 

produtos. Estudos com produtos provenientes de plantas vêm mostrando-se como uma 

alternativa às medidas de controle, uma vez que apresentam baixa toxicidade para mamíferos, 

reduzido impacto ambiental e, em geral, podem ser facilmente obtidos. No presente estudo 

analisamos os extratos salinos das sementes das plantas Prosopis juliflora (Sw.) DC. 

Adenanthera pavonina L.; Clitoria fairchildiana R. A. Howard; Delonix regia (Bojer ex 

Hook) Raf.; Canavalia ensiformis L. (DC.) e Leucaena leucocephala (Lam.) Wit sobre alguns 

aspectos importantes no ciclo de A. aegypti. Todos os extratos estudados foram capazes de 

interferir na vibilidade dos insetos, em algum momento do seu desenvolvimento (ovo, larva 

e/ou adulto). Complementarmente, a adição dos extratos de sementes nas ovitrampas atuaram 

de forma repelente à postura de ovos por fêmeas grávidas de A. aegypti, de maneira dose 

dependente. Os extratos de P. juliflora e C. fairchildiana também foram atrativos à postura 

até a concentração de 10%. Todos os extratos testados apresentaram toxicidade para o 

cladócero Cerodaphinia dubia. Não obstante se tratar de um material biodegradável foi 

demonstrado que a fervura dos extratos reduziu a toxicidade, podendo funcionar como 

método de descarte. Nenhum dos extratos testados apresentou atividade pupicida, indicando 

que os mecanismos de ação inseticida são dependentes da ingestão de compostos bioativos. 

Proteínas com potencial bioativos, tais como lectinas, proteínas ligantes a quitina e inibidores 

de enzimas digestivas foram identificadas em todos os extratos, no entanto, a fervura dos 

mesmos apenas eliminou a atividade larvicida do extrato de P. juliflora, indicando que as 

proteínas, não são fundamentais para a atividade inseticida dos demais extratos. Mais estudos 

deverão ser realizados para confirmar a eficácia dos extratos em ensaios de semi-campo e 

campo, bem como a participação das proteínas bioativas e componentes do metabolismo 

secundário para que então possam ser indicados no controle do inseto A. aegypti. 

Palavras-chave: Ovicida, larvicida, adulticida, repelência, extratos, sementes. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Apesar de algumas das doenças transmitidas por insetos serem controladas por meio 

de vacinação e até mesmo através de medicamentos, o controle do inseto vetor ainda é 

indispensável para a prevenção de algumas doenças como a dengue, a febre do Chikungunya 

e zika. Como alternativa, alguns inseticidas foram desenvolvidos, dentre eles, os de natureza 

química que demonstram considerável eficácia no controle de insetos, entre eles o A. aegypti. 

No entanto, o seu uso indiscriminado tem acarretado o surgimento de insetos resistentes aos 

produtos de diferentes classes. Outrossim, um aspecto ainda mais preocupante acerca do uso 

destes tipos de inseticidas é o alto risco ambiental que os mesmos possuem, além de elevado 

custo.  

Diante desta problemática, e buscando novas possibilidades de se controlar populações 

de A. aegypti, diferentes pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de se obter novos 

mecanismos de controle para o mosquito, que sejam eficazes, apresentem baixo custo e 

reduzidos prejuízos ambientais. No Brasil e em outras partes do mundo, extratos de plantas 

têm sido testados para o controle do A. aegypti, principalmente avaliando o seu potencial 

larvicida. Nesta perspectiva, diversos estudos mostram que a utilização de extratos vegetais 

possui efeito na mortalidade destes insetos.  

Neste contexto, o presente estudo, realizado com extratos de sementes de plantas 

exógenas, objetivou avaliar a potencial inseticida de seis espécies de plantas no controle do 

mosquito A. aegypti, de maneira mais simples, econômica e menos agressiva ao meio 

ambiente.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – DIPTEROS 

A classe Insecta ou Hexapoda compreende todos os artrópodes que apresentam o 

corpo dividido em cabeça, tórax e abdome, possuindo ainda, três pares de pernas e um par de 

antenas (Forattini, 2002; Neves, 2011). A ordem Diptera constitui uma das maiores e mais 

abundante das ordens da classe Insecta, possuindo aproximadamente 150 mil espécies 

identificadas, distribuídas por todos os continentes e ocupando vários nichos em diferentes 

habitats: aéreos, aquáticos e terrestres (James e Papavero, 1970; Thompson, 2006; Alves et al, 

2010). Estes insetos apresentam somente um par de asas funcionais, o par anterior, enquanto 

que o par de asas posterior é modificado em estruturas conhecidas como halteres que tem 

como função dar equilíbrio ao inseto durante o voo (Neves, 2011) (Figura 01). 

 

Figura 01. Visão dorsal de um individuo adulto da classe Insecta, ordem Diptera. 1) Antenas; 

2) Perna; 3) Asa funcional; 4) Halters. (Fonte: Chagas, J. M.,2013).  

 

 Os dípteros pertencentes à família Culicidae são conhecidos popularmente por 

mosquitos, pernilongos e muriçocas (Marcondes, 2001; Forattini, 2002), alguns dos quais 

possuem grande importância médico-veterinária, uma vez que podem transmitir agentes 

patogênicos como vírus, protozoários e helmintos, através da hematofagia (Luz, 1994; Eiras, 

Cabeça 

Tórax 

Abdome 

1 

3 

2 

4 
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2005; Melo et al., 2011). As variadas espécies de culicídeos possuem grande adaptabilidade 

biológica, variabilidade genética e ampla valência ecológica (Trpis et al., 1995; Marques & 

Gomes, 1997; Eiras, 2005). Estas dispõem ainda de enorme dispersão, estando distribuída em 

todos os continentes, incluindo a Antártica (Courtney & Merritt, 2008). 

 As espécies incluídas nesta família estão divididas em três subfamílias: Anophelinae, 

Culicinae e Toxorhynchitinae. Esta última apresenta probóscide curvada para baixo e para 

trás, cujas fêmeas não se alimentam de sangue de vertebrados, e por isso não possuem 

importância epidemiológica na transmissão de doenças (Consoli & Oliveira, 1994; Almeida, 

2011). Por sua vez os mosquitos inseridos nas subfamílias Anophelinae e Culicinae, estão 

envolvidos na disseminação das principais arboviroses transmitidas por mosquitos: a Malária, 

a Febre Amarela e a Dengue (Tauil, 2006; WHO, 2009). 

A subfamília Culicinae reúne cerca de 3.000 espécies, com destaque para os culicídeos 

da tribo Aedinae que constituem um grande grupo, compreendendo 35 gêneros. Destes, 22 

são encontrados nas Américas e três no Brasil – Psorophora, Haemagogus e Aedes (Forattini, 

2002).  

 

1.2 – Aedes (Stegomyia) 

 

O gênero Aedes inclui centenas de espécies cosmopolitas, com destaque para duas, o 

Aedes aegypti e o Aedes albopictus. A espécie A. aegypti, de origem africana, adaptou-se aos 

ambientes urbanos e domésticos (Consoli & Oliveira, 1994), nos quais a mesma vem 

demonstrando preferência para postura dos ovos em criadouros artificiais como latas, vidros, 

vasos, caixas d’água e pneus (Lopes et al, 1993; Honório et al, 2001). Por sua vez o A. 

albopictus, também com distribuição mundial, mas de origem asiática, permanece sendo 

encontrado em ambientes silvestres, todavia o crescente avanço do processo de urbanização e 

destruição do seu habitat natural favorece o contato homem/inseto e a consequente 

transmissão de patógenos causadores de doenças doença (Hawley, 1988; Tempelis, 1975; 

Savage et al, 1993 apud Marques, & Gomes, 1997, de Moura et al, 2014). Estudos mostram 

que estes insetos têm sido encontrados em abundância em áreas urbanas, e assim como o A. 

aegypti, o A. albopictus também vem utilizando para reprodução criadouros artificiais 

dispostos em ambientes urbanos (Medeiros-Sousa et al, 2015). 

Os mosquitos do gênero Aedes, possuem o corpo em coloração preta, com listras e 

manchas brancas (Taveira et al, 2001). A. aegypti e A. albopictus diferenciam-se entre si por 
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apresentarem diferentes organizações de suas escamas. A espécie A. aegypti pode ser 

identificada por meio de seu escudo ornamentado com escamas branco-prateadas, formando 

um desenho em forma de lira (Figura. 02). O mosquito possui clípeo com dois tufos de 

escamas branco-prateadas, enquanto que os mosquitos da espécie A. albopictus possuem 

escamas organizadas de modo a formar uma faixa longitudinal de cor branco-prateada 

(Figura. 03) e apresentam clípeo escuro, sem escamas (Marcondes, 2001). 

 

 

Figura 02. Aedes aegypti 

Fonte: Chagas, J. M., 2012 

 

Figura 03. Aedes albopictus 

Fonte: Chagas, J.M., 2012 

 

O ciclo de vida dos insetos da espécie A. aegypti, a partir da postura, pode durar de 7-

10 dias dependendo da temperatura, densidade de larvas em um criadouro e disponibilidade 

de alimentos. Os indivíduos passam por fases evolutivas distintas nos ambientes aquático e 

terrestre/aéreo. No primeiro são encontrados os ovos, larvas e pupas no segundo os adultos. 

(Forattini, 2002).   

  Poucos dias após atingir a fase adulta os mosquitos se tornam maduros sexualmente, 

copulam e a fêmea requer a hematofagia (alimentação sanguínea) para o desenvolvimento dos 

ovaríolos, após isso, podem realizar a postura de ovos que variam entre 80 a 100 ovos postos 

por fêmeas a cada postura (Gadelha & Toda, 1985). As posturas, embora possam ser feitas 

diretamente na água, são frequentemente realizadas nas paredes úmidas dos criadouros 

(preferencialmente rugosa), pouco acima da superfície líquida (Forattini, 2002; Natal, 2002; 

Fiocruz/IOF, 2012) (Figura 04). O contato da água com os ovos é o estímulo principal para a 

eclosão de larvas, as quais completam seu desenvolvimento no meio aquático (Silva et. al, 

1993; Natal, 2002). Após o período de desenvolvimento larval ocorre o processo de muda 

para o estágio pupal. A pupa é o estágio intermediário entre a larva e o adulto e é nesta fase 
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que ocorre o processo de metamorfose para a emergência do inseto em sua forma adulta. 

   

 

Figura 04. Representação esquemática do ciclo biológico de Aedes aegypti. Descrição das 

etapas: 1) Eclosão dos ovos e surgimento das larvas, que se desenvolvem em 4 estádios (L1, 

L2, L3 e L4); 2) Mudança do estágio larval para estágio pupal; 3) Emergência de adultos; 4) 

Macho e fêmea maduros sexualmente realizam a cópula; 5) Para a maturação dos ovaríolos, a 

fêmea realiza repasto sanguíneo; 6) Postura de ovos (Fonte: Chagas, J.M., 2013). 

 

Os insetos das espécies A. aegypti e A. albopictus possuem grande importância 

médica, pois são vetores de uma das mais importantes arboviroses da atualidade, a dengue, 

causada pelos sorotipos DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4, mas também transmitem a febre 

amarela urbana (Barreto & Teixeira, 2008) e mais atualmente, em 2007, a transmissão do 

vírus da Febre do Chikungunya (CHIKV), foi registrado pela primeira vez, em um surto 

localizado no nordeste da Itália (WHO, 2015). 

Também no ano de 2007, assim como a Febre do Chikungunya, houve um grande 

surto de Zika Vírus (ZIKV) em Yap Island. Em outubro de 2013, O ZIKV, foi detectado na 

Polinésia Francesa, onde pelo menos 369 casos foram confirmados (Figueiredo, 2008; 
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Lanciotti et al, 2008; Duffy et al, 2009; Govidarajan, 2009 Ioos et al, 2014; Ledermann, 

2014). 

Nos dias atuais tem-se no Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte/RN, a circulação 

dos vírus da Dengue, Chikungunya, Zika e Suspeita de Febre Amarela urbana. Este ultimo, 

pode ter causado a morte de uma paciente em 6 de julho de 2015, no município de Natal/RN, 

onde não havia evidências de transmissão do vírus em humanos, desde 1930 (MS, 2015).   

 
1.2.1 – Dengue 

No ano de 1906, as primeiras evidências do ciclo de transmissão do vírus da dengue 

foram publicadas por Bancroft, que defendeu a tese de o A. aegypti ser o vetor da infecção, 

informação confirmada por Agramonte e outros pesquisadores, posteriormente no mesmo ano. 

Após 37 anos da publicação de Bancroft, Kimura realizou o isolamento do vírus denominando 

Mochizuki a esta cepa. O isolamento de outras cepas do vírus, que possuíam características 

antigênicas diferentes, resultou no conhecimento do complexo dengue, que é formado pelos 

sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 (Martinez, 1990; Revisão em Teixeira et al, 

1999). 

O ciclo de transmissão primitivo do vírus envolvia primatas e o mosquito A. aegypti 

em florestas Asiáticas e Africanas, porém devido às mudanças globais, sociais e demográficas, 

o vírus foi capaz de saltar espécies e infectar humanos, adaptando-se completamente a essa 

espécie e estabelecendo-se em grandes centros urbanos dos trópicos, num ciclo mosquito-

homem-mosquito (Gubler, 2002). 

 A dengue, dentre as doenças reemergentes, é considerada hoje um dos problemas 

mais graves da saúde pública mundial, sendo ainda uma das mais importantes e crescentes 

doenças circulantes no mundo (WHO, 2008). Anualmente cerca de 50-100 milhões de 

pessoas no mundo se infectam pelo vírus e cerca de 3 bilhões de pessoas se encontram sob 

risco de se infectarem, particularmente em países tropicais, onde a temperatura e a umidade 

favorecem a proliferação do mosquito vetor. (Pinheiro et al.,, 1997; Tauil, 2002; OMS, 2010). 

Após o contato entre hospedeiro vertebrado e o vetor infectado pelo vírus, inicia-se o 

período de incubação, que perdura, em média, de 4 a 7 dias (variação de 3 a 14 dias). Neste 

período, o paciente pode, ou não, apresentar os sintomas da doença. A intensidade dos 

sintomas, bem como o aparecimento deles, depende de vários fatores, tais como: a cepa do 
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vírus, carga viral, idade e estado imunológico do indivíduo, concomitância com outras 

enfermidades e acometimento anterior por outro sorotipo do vírus da dengue (Singhi et al, 

2007).  

No organismo, a replicação do vírus ocorre dentro das células do sistema mononuclear 

fagocitário, que compreende os macrófagos e os monócitos entre outras. Outrossim, é sabido 

que o vírus infecta células do tecido conjuntivo, como os mastócitos e basófilos (King et al, 

2000; Singhi et al, 2007). O vírus da dengue pode infectar também células do sangue 

periférico, como leucócitos, bem como medula óssea, baço, fígado, e possivelmente o cérebro 

(Frias-Staheli et al, 2014; Gubler, 1998). 

A dengue pode se manifestar sob duas formas: a clássica e a hemorrágica (sem choque 

e Síndrome do Choque Associada ao Dengue - SCAD). A dengue clássica se inicia de 

maneira súbita, podendo ocorrer febre alta (sintoma mais comum), cefaleia, mialgia, 

prostração, dor retro-orbitária, artralgia e náusea. Estes sintomas podem durar de 5 a 6 dias, 

com variação de 2 a 12 dias. A dengue hemorrágica (DH), um tipo de infecção mais grave, 

ocorre geralmente quando o indivíduo é novamente infectado. A própria resposta imune ao 

vírus, é responsável pela imunopatologia da febre dengue hemorrágica/síndrome do choque 

da dengue. A doença se manifesta com sintomatologia semelhante a dengue clássica, no 

entanto, é importante ressaltar que quadros hemorrágicos e de maior gravidade, com dores 

abdominais, petéquias, hemorragia digestiva, gengivorragia, epistaxe, choque, hepatomegalia, 

estão mais presentes em casos de dengue hemorrágica, já os sintomas como ascite e derrame 

pleural, estão mais associados a casos de SCAD (Casali et al, 2004; Ferreira et al, 2005; 

Singhi et al, 2007). 

A DH/SCAD é comum em países onde a virose ocorre endemicamente, com 

circulação simultânea de mais de um tipo viral, como é observado no Sudeste Asiático e 

Oceano Pacífico Ocidental. Nestes locais, a doença acomete, mais comumente, crianças 

(Figueiredo, 1999).  No Brasil, os adultos são os mais afetados por DHF/DSS, todavia, um 

aumento no número de casos da doença, em crianças, também vem sendo registrado (Siqueira 

et al, 2005; Zagne et al, 1994).  

A dengue cresceu dramaticamente nas últimas décadas e se tornou endêmica em 112 

países da África, das Américas, da Região Leste do Mediterrâneo, do Sudeste Asiático e do 

Pacífico Ocidental (Singhi et al, 2007). Segundo a Organização Panamericana de 

Saúde/Organização Mundial de Saúde (2013), no ano de 2013, a região das Américas 

registrou 868.653 casos de dengue, 8.406 casos de dengue grave e 346 casos fatais da doença, 
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no primeiro semestre deste mesmo ano, foram registrados surtos da doença no Brasil, Costa 

Rica, Paraguai, e na República Dominicana. 

Dados do Ministério da Saúde revelam que no ano de 2015, foram notificados 

1.649.008 casos prováveis de dengue no país. Neste período, a região Sudeste registrou o 

maior número de casos prováveis (62,2%), em relação ao total do país, seguido da região 

Nordeste (18,9%), Centro-Oeste (13,4%), Sul (3,4%) e Norte (2,1%). O Estado do Rio 

Grande do Norte apresentou em 2015, 22.503 casos registrados, garantindo a 5ª posição entre 

os Estados da região Nordeste (MS, 2016).  As medidas de controle da infestação dos 

mosquitos é ainda um dos maiores desafios no Brasil e no Mundo e existem muitos pontos 

críticos a serem resolvidos (Tauil, 2006). 

 

Figura 05. Áreas de risco para infecção por dengue. Fonte: Página da Organização Mundial 

de Saúde - OMS (World Health Organization – WHO) - Disponível em: 

<http://www.who.int/ith/en/> Acesso em: 14 de setembro de 2015. 
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1.2.2 - Febre amarela 

 

A febre amarela é uma doença infecciosa que se mantém endêmica nas florestas 

tropicais africanas e americanas, causando periodicamente surtos isolados ou epidemias de 

maiores ou menores impactos à saúde pública (Sbrana et al, 2006). A doença pode se 

apresentar sob duas formas epidemiológicas, a silvestre, cujo vírus é transmitido por 

mosquitos do gênero Haemagogus e a urbana, transmitida por insetos do gênero Aedes (Hervé 

et al, 1985). Com a implementação de uma vacina profilática, casos de febre amarela urbana 

não tem sido notificados no Brasil, sendo o último caso registrado em 1942. Entretanto a 

febre amarela silvestre possui comportamento cíclico, com surtos com intervalos de 5 a 7 

anos, todavia o país possui a maior área de transmissão da febre amarela silvestre do mundo, 

existindo o risco de reurbanização dessa virose decorrente da possibilidade de pessoas 

infectadas em ambiente silvestre infectarem o A. aegypti urbano (Lima et al., 2006; 

Vasconcelos, 2003).  

  A patogenia do vírus da febre amarela, o qual pertencente à família dos flavivírus, não 

é totalmente conhecida, os aspectos patogênicos do vírus decorrem principalmente de estudos 

realizados em camundongos, primatas não humanos e hamsters. Em humanos, os dados são 

obtidos a partir de casos fatais, através de análises histopatológicas (Vasconcelos, 2002). 

A inoculação do vírus em camundongos ocasiona encefalite fatal (Meier et al, 2009). 

Já na infecção pelo vírus da febre amarela em primatas não humanos, verifica-se profunda 

linfopenia e alterações marcantes nas enzimas do fígado correlacionadas à presença de danos 

teciduais neste órgão, nos rins e tecidos linfoides. Apesar de vários tecidos serem afetados, 

supostamente pela replicação viral, a detecção do antígeno foi observada apenas nas amostras 

do fígado (Engelmann et a, 2014).  

No Brasil, o primeiro caso relatado da presença do vírus em primatas não-humanos da 

espécie Alouatta caraya (bugio preto), ocorreu no Estado do Paraná, o animal apresentava 

icterícia notável na pele do tórax e abdômen, presença de icterícia no mesentério, no fígado e 

no peritônio. O ensaio para detecção de antígenos para o vírus foi positiva somente para as 

amostras de fígado (Tranquilin et al,2013; Engelmann et al., 2014). 

  Em hamsters, as lesões mais consistentes após a inoculação de vírus amarílico foram 

visualizadas, inicialmente, no fígado e no baço e posteriormente no pâncreas e na glândula 

adrenal, no qual se verificou a ocorrência de necroses. O uso de hamsters, como modelo 
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alternativo, para o estudo do viscerotropismo do vírus da febre amarela apresenta vantagens, 

como baixo custo e fácil manejo dos animais em laboratório (Xiao et al, 2001).   

 A maioria de casos de febre amarela ocorre na África Subsaariana, onde a doença é 

um grande problema de saúde pública. Os surtos de febre amarela ocorrem de forma 

imprevisível e periódica em locais urbanos.  A doença é endêmica em dez países da América 

Central e em várias ilhas do Caribe. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela são 

considerados os países de maior risco para se contrair a doença.  Apesar do grande risco, a 

doença geralmente provoca apenas casos esporádicos e pequenos surtos. Porém, devido os 

grandes centros urbanos terem sido reinfestados com o A. aegypti, a maioria dos moradores 

urbanos se encontram vulneráveis devido a baixa cobertura vacinal (WHO, [200-]). 

 No Brasil, no ano de 2007, a reemergência da doença fora da região amazônica, nas 

regiões sul e sudeste, reacendeu a preocupação das autoridades da saúde devido a 

proximidade das áreas atingidas com os grandes centros urbanos, que encontram-se 

atualmente infestados por insetos da espécie A. aegypti, retomando assim, o risco da retomada 

da forma da transmissão urbana no Brasil. Entre 2000 e 2010, foram registrados 324 casos 

confirmados de febre amarela silvestre, com 155 óbitos. Entre os casos registrados, 261, 

tiveram local provável da infecção, fora da região amazônica, demonstrando a expansão das 

áreas de ocorrência da doença, fora da região amazônica (Romano et al, 2011). 

 Dados do Ministério da Saúde (2014), revelam que durante o período de 

monitoramento 2012/2013, foram confirmados 2 casos de febre amarela, que tiveram como 

local provável para a infecção, áreas de mata, de municípios da região considerada endêmica 

(amazônica). No monitoramento 2014/2015, realizada pela Secretaria de Vigilância em 

Saúde, apenas 1 caso de epizootia em primata não-humano foi confirmado, em Taguatinga, 

estado de Tocantins (MS, 2015). 
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Figura 06. Mapa da febre amarela nas Américas, onde se recomenda a vacinação. Fonte: 

Página da Organização Mundial de Saúde - OMS (World Health Organization – WHO) - 

Disponível em: <http://www.who.int/ith/en/> Acesso em: 14 de setembro de 2015.  

 

1.2.3 - Febre do Chikungunya  

 

O vírus Chikungunya (CHIKV) é primariamente enzoótico, encontrado 

primitivamente nas regiões sul e sudeste da Ásia, em ilhas do Oceano Índico, e nas regiões 

tropicais e subtropicais da África. Trata-se de arbovírus do gênero Alphavirus (Togaviridae), 

é transmitido através dos mosquitos do gênero Aedes e tornou-se conhecido na década de 

1950, isolado de um paciente febril no atual território da Tanzânia (Robinson, 1955; Ross, 

1956; Chhabra et al, 2008; Tauil, 2014). 

Em 1958, o vírus ficou conhecido em outros países, onde casos esporádicos e 

pequenos surtos foram registrados (Powers&Logue, 2007). Porém, o CHIKV reemergiu, 

causando grandes surtos da doença em humanos. A arbovirose foi identificada em 19 países 

do continente Africano e Asiático e em 2004 foram infectadas cerca de 1,9 milhões de 

pessoas somente na Índia (WHO, 2008).  
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 A patogenia da febre do Chikungunya ainda não é bem entendida. Estudos indicam 

que o CHIKV infecta principalmente fibroblastos, células epiteliais e linfoides. Nos humanos, 

a fase aguda está correlacionada à liberação de altos níveis de INF-α, implicando numa forte 

resposta da imunidade inata e produção de IL-4, IL-10 e INF-γ (Ng et al, 2009). Outrossim, 

também na fase aguda, os níveis de IL-12 sobem drasticamente, retornando aos níveis 

normais em pacientes em recuperação, enquanto que os pacientes que desenvolvem 

sintomatologia crônica, apresentam níveis de IL-12 persistentemente altos (Jaffar-Bandjee & 

Gasque, 2012). 

 Em aproximadamente 25% das pessoas a infecção pelo vírus é assintomática, porém, a 

doença aguda em sua forma sintomática apresenta sintomas como: febre, erupção cutânea, 

cefaleia, fotofobia e artralgia incapacitante. Os sintomas e os sinais agudos causados pela 

infecção de CHIKV duram cerca de 7 a 15 dias. No entanto, as dores, rigidez e os edemas nas 

articulações podem durar meses, e até anos, em 10 a 12% dos casos. Segundo Jaffar-Bandjee 

e colaboradores (2009), os danos nas articulações em paciente idosos podem evoluir para uma 

artrite crônica (Tauil, 2014; Jaffar-Bandjee et al, 2009). 

Os relatos de ocorrência da doença já foram registrados em 25 países africanos, 20 

países asiáticos, 2 países europeus, 10 países da Oceania/Ilhas do Pacífico e em 44 países 

americanos, incluindo o Brasil (CDC, 2015). 

 Em 2006, foram registrados os primeiros casos da doença no continente Americano. 

No Brasil, em 2010, 3 casos da doença foram notificados, todos importados (MS, 2010). Um 

deles, inclui um paciente nativo do Rio de Janeiro, que relatou ter feito uma viagem à Sumatra 

(Albuquerque et al, 2012). 

Em 2014, até o dia 04 de outubro, o Ministério da Saúde registrou 211 casos de febre 

do Chikungunya, dos quais, 38 são importados de pessoas que viajaram para países com 

transmissão da doença. Os casos autóctones foram registrados no Estado do Amapá e da 

Bahia (MS, 2014). 

Mais atualmente, no ano de 2015, 20.661 casos autóctones suspeitos da doença foram 

notificados, dos quais 7.823 casos foram confirmados através de exames laboratoriais ou 

exames clínico-epidemiológicos, destes, foram registrados 3 óbitos por CHIKV, dois no 

estado da Bahia e um em Sergipe, os óbitos ocorreram em indivíduos idosos (com idades 

entre 75 e 85 anos) com histórico de doenças crônicas preexistentes (MS, 2016). 
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Figura 07. Mapa da circulação de Chikungunya no mundo. Fonte: Página da Organização 

Mundial de Saúde - OMS (World Health Organization – WHO) - Disponível em: 

<http://www.who.int/ith/en/> Acesso em: 14 de setembro de 2015.  

 

1.2.4 – Zika Vírus 

 O vírus Zika (ZIKV), um vírus da família Flaviviridae, gênero Flavivirus, foi descrito 

pela primeira vez em 1952, a partir de seu isolamento em macaco rhesus fêmea da Floresta 

Zika, em 1947, e posteriormente, em 1948, em mosquitos da espécie A. africanus em Uganda 

(Dick et al, 1952). 

 Desde que foi relatado pela primeira vez, pequenos números de casos haviam sido 

registrados na África e na Ásia, e permaneceu relativamente desconhecido, até que no ano de 

2007 um grande surto da doença causada pelo vírus foi registrado em Yap Island e 

posteriormente, em 2013, em Estados Federados da Micronésia (Lanciotti et al, 2008; Duffy 

et al, 2009; Ioos et al, 2014). 

 Informações sobre a patogênese do ZIKV ainda são escassas, porém, a nosogenia de 

flavivírus em geral, transmitidos por mosquitos, pode ser pensada para explicar como o ZIKV 

age no organismo infectado. Quando um flavivírus é inoculado, inicia-se o processo de 
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replicação viral em células dendríticas, nas proximidades do local onde foi introduzido 

(Averett et al, 2005) para posteriormente disseminar-se a gânglios linfáticos e corrente 

sanguínea (Foy, 2011; Faye, 2013).  Embora seja conhecido que a replicação flaviviral ocorra 

no citoplasma celular (Mackenzie et al, 1996; Mackenzie et al, 1999; Gillespie et al, 2010), 

há um estudo que sugere que antígenos de ZIKV podem ser encontrados no núcleo de células 

infectadas (Buckley & Gould, 1998). Mais recentemente, em 2014, estudos realizados por 

Besnard e colaboradores verificaram a ocorrência de transmissão perinatal do vírus. 

Outrossim, outras pesquisas apontam outras formas de transmissão, como a sexual (Foy et al, 

2011) e possível contaminação transfusional (Musso et al, 2014). 

 Vários casos da doença já foram registrados em países da África e da Ásia entre os 

anos de 1951 a 2013 (Lanciotti et al, 2008; Duffy et al, 2009; Ioos et al, 2014). Nas Américas, 

o vírus foi identificado na Ilha de Páscoa (território chileno, no Pacífico), situada a 3.500 

quilômetros do continente, no início de 2014 (Musso et al, 2014). 

 No Brasil, os primeiros casos foram registrados nos Estados do Rio Grande do Norte e 

na Bahia, no ano de 2015, no qual 16 casos foram atestados positivos para o vírus e até a 

semana epidemiológica 45, 18 Unidades da Federação confirmaram em laboratório a 

autoctonia da doença (MS, 2015A; MS, 2015B). Dados do Ministério da Saúde, disponível no 

Boletim Epidemiológico nº 38, Volume 46, revelam que até 28 de novembro de 2015, revelam 

que foram notificados à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) 

1.248 casos suspeitos de microcefalia por Zika, em 311 municípios em 14 Unidades da 

Federação. Entre o total de casos, foram notificados 7 mortes suspeitas, sendo 5 no estado do 

Rio Grande do Norte, 1 no Ceará e 1 no Piauí (MS, 2015C). 
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Figura 08. Países com incidência passada ou atual de transmissão do vírus Zika. Fonte: 

Página do Centro de Controle e Prevenção de Doenças – CCPD (Centers for Disease Control 

and Prevention - CCD) - Disponível em: <http://www.cdc.gov/zika/> Acesso em: 14 de 

setembro de 2015.  

 

1.3 – MEDIDAS DE CONTROLE DE DOENÇAS 

  

 Atualmente, algumas das doenças transmitidas por insetos são controladas por meio da 

vacinação, como é o caso da febre amarela, mediante da aplicação da vacina 17D, uma das 

vacinas de vírus vivo atenuado mais segura e eficaz (Robertson, 1993), ou através de 

medicamentos eficazes, como o da malária (Loiseau & Le Bras, 2007). Apesar disto, o 

controle do vetor ainda é indispensável para a prevenção de doenças como a dengue, uma vez 

que não há uma vacina desenvolvida para prevenir a infecção, bem como, drogas específicas 

para se combater o vírus nas pessoas infectadas (Chapagain et al., 2008; Sá et al., 2009). 

No final do Século XIX, quando confirmou-se a participação de insetos e outros 

artrópodes na transmissão de algumas doenças, bem como pragas agrícolas, devido à escassez 

de medicamentos e/ou vacinas, a prevenção das doenças e o controle de pragas eram 

realizados por meio de compostos químicos desenvolvidos naquela época. Posteriormente, 

surgiram os primeiros estudos visando principalmente o controle de pragas agrícolas, com 

compostos inorgânicos e extratos vegetais (Braibante & Zappe, 2012). 
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O controle de insetos por intermédio de inseticidas orgânicos começou a ser utilizado 

em larga escala a partir da década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, com a finalidade 

de proteger os soldados das regiões tropicais e subtropicais da África e da Ásia, contra vetores 

de várias doenças (Daniel, 2007). Neste contexto, um marco importante para a química foi a 

descoberta da atividade inseticida do DDT (1,1,1-tricloro-2,2-di – ρ-clorofenil – etano), 

utilizado pela primeira vez em 1943 (Rozendaal, 1997; Branco, 2003). A partir do DDT, 

outros inseticidas químicos, com diferentes mecanismos de ação foram desenvolvidos, em 

relação a isso, como alternativa para a redução na incidência dos casos das doenças, que tem 

como vetores os insetos da espécie A. aegypti e A. albopictus, especialmente a doença causada 

pelo vírus da dengue, o Ministério da Saúde preconiza como medida de controle da densidade 

de mosquitos vetores, o controle químico por inseticidas, especialmente adulticidas e 

larvicidas, tais como organoclorados (inseticidas à base de carbono, oxigênio e cloro), 

organofosforados (à base de fósforo), carbamatos (derivados de ácido carbâmico) e 

piretróides (análogos sintéticos do piretro extraído de crisântemos) (Braga & Valle, 2007).  

Apesar das constatadas eficácias do controle químico contra o inseto, a utilização dos 

inseticidas químicos tem propiciado o surgimento de resistência aos inseticidas de diferentes 

classes, ou seja, os insetos passaram a tolerar, por pressão seletiva ou por outros mecanismos, 

o inseticida que em condições normais causaria a sua morte (Bracco et al. 1997; Macoris et 

al. 1999; Campos&Andrade, 2001; Luna et al. 2004; Lima et al. 2006). Um aspecto ainda 

mais sério acerca do uso destes tipos de inseticidas é atribuído ao alto risco ambiental que os 

mesmos possuem, além de elevado custo que apresentam para serem utilizados como medida 

de controle (Polanczyk et al, 2003). 

 Dessa forma, se faz urgente à realização de pesquisas com novas alternativas para o 

controle de A. aegypti que sejam eficazes, de baixo custo e que apresentem redução nos danos 

ambientais. Como alternativa, a utilização de técnicas que analisam a distribuição espacial de 

insetos vetores, objetivando seu monitoramento e controle vem se ampliando nos últimos 

anos em diversos países. O uso de armadilhas pode contribuir para a redução do número de 

casos uma vez que retiram do ambiente o inseto transmissor da doença em diferentes estágios. 

(Marques et al., 1993; Braga & Valle, 2007). Desta forma, o controle da doença também pode 

ser realizado através de vigilância, uso de armadilhas para a coleta de ovos, larvas/pupas e 

captura de adultos (Spradling et al., 1998; Gomes et al, 2007; Braga & Valle, 2007).  Apesar 

de ser considerado um método vantajoso, uma vez que se faz necessário um número menor de 
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funcionários, Cardoso Junior e colaboradores (1997), apontam como desvantagem para o uso 

destes métodos, o tempo necessário para analisar os resultados quanto à positividade. 

 Outra alternativa para o combate de insetos vetores é o uso de inseticidas biológicos 

com atividade larvicida, destacando-se os que utilizam esporos da bactéria Bacillus 

thuringiensis israelensis – BTI (Braga&Valle, 2007; Pluempanupat et al., 2013). Não 

obstante sua eficácia comprovada, esses inseticidas apresentam limitações em razão dos 

custos elevados de sua produção, bem como pela redução de seu poder residual pela 

exposição direta à luz solar, uma vez que a radiação ultravioleta inativa a toxina do BTI 

(Polanczyk et al, 2003). 

Algumas quitinases vêm sendo estudadas no controle biológico de insetos, estas 

também são encontradas em isolados de B. thuringiensis. Outrossim, estudos mostram a 

toxicidade dessas quitinases sob insetos espécie A. aegypti, como reguladoras do crescimento, 

interferindo nas mudas e na emergência de adultos (Regev 1996, Chavasse & Yap, 1997; 

Costa et al, 2010 ). 

 

1.4 – ESTUDO DE PLANTAS COM AÇÃO INSETICIDAS 

  

As plantas por coexistirem com os insetos há milhares de anos, desenvolveram vários 

mecanismos adaptativos que lhes permitiram se proteger do ataque dos insetos pragas 

(Amorim, 2007; Jongsma & Beekwilder, 2008). Estes mecanismos de defesa podem está 

relacionados às barreiras físicas, como espinhos, tegumentos, ceras, pelos, dureza da cutícula 

e outros; bem como as barreiras químicas. Dentre os mecanismos químicos contra insetos, 

destacam-se os produtos do metabolismo secundário, que são expressos como mecanismo de 

defesa contra estímulos mecânicos ou ataques de patógenos (Gobbo-Neto & Lopes, 2007). 

Outrossim, as proteínas tem sido investigadas mais recentemente e alguns resultados 

obtidos indicam que podem ser utilizados como alternativa para o controle de insetos por 

apresentarem efeito tóxico ou antimetabólico. Entre essas proteínas destacam-se os inibidores 

de enzimas digestivas (proteases e amilases), as lectinas e as proteínas ligantes à quitina entre 

outras (Carlini & Grossi-De-Sá, 2002, Amorim, 2007). 

No Brasil e em outras partes do mundo, extratos de plantas (medicinais, nativas e 

adaptadas) têm sido testados para o controle de dieferentes vetores de doenças, incluindo os 

mosquitos A. aegypti e A. albopictus, avaliando principalmente a ação larvicida (Silva et al. 

2004; Costa et al. 2005; Furtado et al 2005; Moraes, 2009; Pohlit et al, 2011; Eze et al, 2014; 
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Yadav et al, 2015)  e de repelência à picada (Prajapati et al, 2005; Murugan et al, 2007; 

Tissot, 2008; Pohlit et al, 2011; Champakaew et al, 2015). Extratos obtidos a partir de cascas 

de Magonia pubescens A.St-Hil (Silva et al, 2004) e de frutos de Annona coriácea Mart L.C., 

Annona dioica A. St-Hil L.C. e Xylopia aromatica (Lam) Mart. L.C (Moraes, 2009), além de 

óleos essenciais de folhas de Hyptis martiusii Benth., Lippia sidoides Cham e Syzygium 

aromaticum (L.) Merr. L.M. Perry (Costa et al, 2005) mostraram toxicidade contra larvas de 

A. aegypti em diferentes estádios. Estudos com produtos vegetais verificando seu efeito na 

mortalidade de adultos e repelência na postura de fêmeas também tem sido realizados, mas 

em menor quantidade (Gupta et al. 2011; Barbosa et al, 2014). 

 

1.4.1 – Compostos de origem vegetal com efeito tóxico ou antimetabólico contra insetos  

 

Nas plantas os inibidores exercem diversas funções fisiológicas, especialmente na 

resposta a fatores abióticos, no estresse biótico e na defesa contra ataque de insetos pragas 

(Bernards et al., 1999; Gomes et al., 2005).  

Quando ingeridos pelo inseto, os inibidores de proteinases agem sob o seu sistema 

digestivo, comprometendo a absorção de nutrientes essenciais, podendo causar-lhe ainda a 

morte por privação alimentar (Pompermayer et al., 2001; Tiffin et al, 2001; Macedo et al., 

2004; Gomes et al., 2005; Oliveira et al., 2007; Ramos et al, 2009; Oliveira et al., 2009; Oliva 

et al., 2010, Cruz et al., 2013). Além disso, os inibidores de proteinases podem agir 

interferindo no crescimento e desenvolvimento do inseto, conforme demonstrado por 

Larocque & Houseman (1990). 

As amilases são enzimas produzidas nas glândulas salivares, que nos insetos, ficam 

localizadas no tórax, essas enzimas atuam na digestão de amido para a liberação de glicose 

(Barreau et al., 1999). Marsaro e colaboradores (2005) verificaram que larvas de Sitophilus 

zeamais Mostsch (Coleoptera: Curculionidae), apresentaram maior retardo do 

desenvolvimento quando alimentadas com grãos de milho que possuíam maior quantidade de 

unidades inibidoras de amilase.  

Cavalheiro et al., (2009) demonstraram atividade larvicida de extratos aquosos de 

sementes de Caesalpinia ferrea Mart., Leguminosae (Jucá ou Pau-Ferro), com 85% de 

mortalidade das larvas de A. aegypti em menos de 24h, atribuindo, dentre as demais 

atividades detectadas, a inibição de atividade amilásica contra A. aegypti.  
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Gupta e colaboradores (2011) avaliaram o potencial larvicida do inibidor de α-amilase 

parcialmente purificado, contra ovos, larvas (em diferentes estádios), pupas e adultos A. 

aegypti a partir de sementes de Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc. Apesar do inibidor não 

ter apresentado eficácia contra pupas e ovos, o inibidor apresentou forte atividade larvicida e 

moderada ação contra adultos. 

A quitina é o segundo mais abundante biopolímero natural depois de celulose. A 

estrutura química da quitina é semelhante ao da celulose com o 2-acetamido-2-desoxi-β-d-

glucose (NAG), possuindo seus monômeros ligados através de β (1 → 4), e é encontrada 

naturalmente em crustáceos, paredes celulares de fungos, artópodes e nematóides (Shahidi et 

al., 1999; Brugnerottoa et al., 2001; Merzendorfer & Zimoch, 2003). 

 Em insetos, o exoesqueleto possui capacidade limitada para manter o ritmo de 

crescimento do corpo do inseto, por ser uma estrutura rígida devido à presença da quitina em 

sua cutícula. Para que ocorra o desenvolvimento e o crescimento das formas imaturas dos 

insetos, se faz necessário a substituição da velha cutícula, por uma nova (ecdise). A cutícula 

nova, devido à presença de fluidos, se torna mais flexível, perdendo a flexibilidade quando os 

fluidos são absorvidos e quando são secretadas proteínas da cutícula e fibras de quitina 

(Merzendorfer & Zimoch, 2003). 

 A quitina é também uma parte integrante de matrizes peritróficas de insetos e 

funcionam como uma barreira de permeabilidade entre o bolo alimentar e o epitélio do 

intestino médio, além de melhorar os processos digestivos, a presença da quitina, como 

constituinte do exoesqueleto, protege o inseto da ruptura mecânica, bem como de ataques de 

toxinas e agentes patogênicos (Tellam, 1996). Logo, proteínas que se ligam a membrana 

peritrófica, com a capacidade de alterar sua permeabilidade e estrutura, podem ocasionar a 

morte de insetos (Mota et al.,2003; Amorim, 2007). 

Muitas espécies de plantas contêm proteínas ligantes que interagem especificamente 

com carboidratos. Para estas proteínas, usa-se o termo “lectinas” ou “aglutininas”. De um 

modo geral, as lectinas são proteínas que se ligam reversivelmente à mono ou 

oligossacarídeos específicos (Peumans & Van Damme, 1995). 

Entre as variadas atividades demonstradas através do uso de lectinas, a mais 

comumente relatada, refere-se a sua capacidade de agregar eritrócitos, através de um 

fenômeno conhecido por hematoaglutinação (Nachbar et al., 1980). 

Segundo Amorim (2007), na dieta de insetos, as lectinas, e as proteínas ligantes à 

quitinas, causam efeito deletério por comprometerem a integridade e a funcionalidade da 
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membrana peritrófica dos insetos. Outrossim, outros estudos mostram que quando ingeridas, 

as lectinas causam retardo no desenvolvimento larval em A. aegypti (Coelho et al, 2009).  

Jacobson & Schlein (1999) sugerem ainda que as lectinas provocam alta taxa de 

mortalidade de formas promastigotas de Leishmania major em Phebotomus papatasi.  

Os metabólitos secundários são componentes, geralmente de estrutura complexa e 

baixo peso molecular, que possuem atividades biológicas marcantes e, diferentemente dos 

metabólitos primários, apresentam-se em baixas concentrações e em determinados grupos de 

plantas (Berg et al., 2008). 

Recentemente, Cunha e Silva e colaboradores (2014), verificaram o potencial larvicida 

de extratos obtidos do caule de Croton linearifolius Mull. Arg. (Euphorbiaceae) sobre larvas 

de A. aegypti¸ no qual detectou-se a presença de metabólitos secundários como alcaloides e 

taninos.  

Ensaios larvicidas com alcaloides de Erythrina herbaceae L. provocaram a morte de 

mais da metade da população de larvas de A. aegypti testada (Aguilar, 2011). Estudos 

realizados com terpenóides e fenilpropanóides, a partir do extrato etanólico de Myroxylon 

balsamum, e de saponinas triterpênicas isoladas de Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze 

(Fabaceae) e Cordia piauhiensis Fresen (Boraginaceae) também apresentaram ação contra 

larvas de A. aegypti (Simas et al., 2004; Santiago et al., 2005). 

 

1.5 – SEMENTES DE PLANTAS PARA O CONTROLE DO A. aegypti 

 

As plantas com atividade contra insetos praga e vetores vêm se destacando e se 

mostrando auspiciosas na obtenção de novos inseticidas, e muitos compostos de origem 

vegetal já foram isolados, identificados e comercializados, como é o caso das substâncias 

derivadas de nicotinas, piretronas, rotenonas, azadiractina e tosendanina (Costa et al., 1999; 

Silva et al., 2003; Koul & Walia, 2009; Pluempanupat et al., 2013; Rezende, 2013). 

A utilização de extratos para obtenção de produtos inseticidas é vantajosa, uma vez 

que o processamento dos materiais vegetais, para a obtenção dos extratos, demonstrou ser 

consideravelmente promissor, uma vez que utiliza-se de uma técnica simples, sem haver 

quase nenhum desperdício do material. Além disso, em um extrato, se pode encontrar 

diferentes tipos de moléculas que podem atuar de forma sinérgica, retardando o surgimento 

das resistências.   
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Recentemente, em 2014, Barbosa e colaboradores demonstraram que 20 extratos de 

sementes de plantas da Caatinga, apresentaram algum tipo de atividade contra insetos da 

espécie A. aegypti. Do mesmo modo, extratos provenientes das sementes de Pentaclethra 

macroloba (Willd.) Kuntze e Caesalpinia ferrea Mart. mostraram potencial inseticida contra 

as larvas de A. aegypti (Santiago et al 2005; Cavalheiro et al. 2009). 

Embora confirmada os benefícios de se utilizar de extratos obtidos a partir de 

sementes de plantas, tanto em relação a sua eficácia, bem como, quanto ao seu manuseio, a 

maioria dos trabalhos com extratos ainda utilizam como fonte primárias, folhas, caules ou 

raízes, e, poucos trabalhos têm sido realizados para testar a atividade inseticida e o potencial 

de repelência usando extratos feito com sementes (Farias et al., 2010).  

Nesse contexto, percebe-se a necessidade de estudos que ofereçam novas alternativas 

ao controle do A. aegypti. As sementes são produtos de fácil obtenção, manuseio, 

armazenamento, e podem ser processadas de forma simples e econômica. Outrossim, 

verificamos que na grande  parte dos trabalhos desenvolvidos, os bioensaios são realizados 

envolvendo apenas o estágio larval. 

Isto posto, foram preparados extratos salinos utilizando sementes de plantas exógenas 

do nordeste brasileiro, os quais foram testados em diferentes fases do desenvolvimento do 

inseto: ovo, larva (L1) e adultos. Adicionalmente foi verificado o potencial de atratibilidade e 

repelência quanto à postura, além da caracterização parcial dos extratos utilizados. 

 

1.6 – ESPÉCIES DE PLANTAS ESTUDADAS 

 

 A etnofarmacologia utiliza-se dos conhecimentos populares para relacioná-los com os 

sistemas tradicionais da medicina, explorando cientificamente moléculas biológicas ativas, 

tradicionalmente utilizadas pelo homem. Desta forma, a etnofarmacologia visa investigar 

plantas medicinais comumente utilizadas por populações tradicionais, na busca pelas 

substâncias ativas responsáveis pelas ações terapêuticas citadas na cultura popular, aliando 

assim, o conhecimento tradicional ao científico (Bruhn & Holmstedt, 1982; Elisabetsky, 

2003). 

 As espécies de plantas exógenas (exóticas) consistem em espécies não naturais de um 

ecossistema e que, ao serem introduzidas, se naturalizam alterando os sistemas naturais. A 

invasão dos ecossistemas por plantas exóticas/exógenas pode ocasionar severos impactos 

sobre o ambiente, bem como à economia (Zitier, 2001; Ziller, 2001), e apesar dos impactos 
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associados a presença de plantas exógenas, alguns estudos etnofarmacológicos indicam que o 

uso medicinal de plantas exógenas é superior ao uso de plantas nativas (Lorenzi et al, 2002). 

 

1.6.1 – Adenanthera pavonina 

 

 A espécie de planta Adenanthera pavonina, conhecida popularmente como “Carolina” 

é uma árvore que atinge a altura de até 15 metros (Figura 09ª), pertence à família Fabaceae e 

subfamília mimosóidea. Esta espécie ocorre do sudeste da Ásia à Australia e se naturalizou no 

Brasil há muitos anos, principalmente em virtude do cultivo para a obtenção de sua madeira 

nobre, e atualmente encontra-se bastante adaptada e largamente distribuída (Côrrea, 1978; 

Akkasaeng, 1989; Barroso et al., 1999) . Além disto, A. pavonina também tem sido cultivada 

em virtude de suas propriedades medicinais das folhas, cascas, bem como de suas sementes 

(Pandhare et al., 2012; 2012) 

 

 

  

 

Figura 09. Adenanthera pavonina. A) Árvore; B) Folhas – Tipo bipinadas; C) Fruto 

deiscentes com sementes expostas; D) Sementes. Fonte: http://uforest.org/ - Adaptado.  
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1.6.2 – Canavalia ensirformis 

 

 A Canavalia ensiformis, planta conhecida popularmente por feijão de porco, é uma 

planta tropical, originária das Américas pertencente à Família Fabaceae. É uma planta 

arbustiva perene (Figura 10A), e possui alta tolerância à ambientes secos, solos pobres e é 

bastante resistente a insetos pragas. 

 A planta é altamente produtiva, possui capacidade de produzir até 7 toneladas de 

sementes por hectare. As sementes são ricas em proteínas, que está presente em até 40% do 

seu peso seco, carboidratos e óleos, e por possuir essas características, apresentam grande 

potencial para serem utilizadas como fonte de alimentos para animais e humanos. Apesar do 

potencial uso das sementes de C. ensiformis para a alimentação, as sementes possuem 

diversos compostos tóxicos e anti-nutricionais, com destaque para as proteínas, como os 

inibidores de tripsina, a lectina concanavalina A e uréases, bem como os metabólitos 

secundários como taninos e saponina. 

 As sementes de C. ensiformis (Figura 10C) possuem ainda um aminoácido não 

proteico, análogo a arginina, que apresenta toxicidade contra bactérias, insetos e outros 

invertebrados (Revisão em Laprotox).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Canavalia ensiformis. A) Plantas arbustivas em cultivo; B) Fruto; C) Sementes. 

Fontes: https://feijaodeporco.wordpress.com e http://alibaba.com – Adaptado 

A B 

C 
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38 

 

1.6.3 – Clitoria fairchildiana 

 

 O Sombreiro, como é chamado popularmente a árvore da espécie Clitoria 

fairchildiana, ganhou este nome devido ao seu enorme tamanho e espessura de sua copa, o 

que permite a presença de consideráveis sombreados (Figura 11A). A espécie, pertencente à 

família Fabaceae, está amplamente distribuída pelo Brasil, porém possui domínio 

fitogeográfico na Floresta Amazônica (Ducke, 1949; Lorenzi, 1998). 

 Além de ser útil para fazer sombra, a espécie é empregada na construção civil, bem 

como, bastante utilizada em processos de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas 

(Lorenzi, 1998; Paula e Alves, 1997; Guajará et al., 2003; Portela et al., 2005), e estudos 

demonstram que a planta possui diversas propriedades fitoquímicas, entre elas a anti-

inflamatória e anticancerígena (Leite et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Clitoria fairchildiana.A) Árvore B) Flor C) Sementes. Fonte: 

https://sobasombradasarvores.wordpress.com – Adaptado. 
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1.6.4 – Delonix regia  

 

 A Delonix regia é uma árvore da família Fabaceae, que embora tenha se espalhado 

pela zona tropiacal, África continental, e posteriormente Europa e Américas, é uma espécie 

nativa na ilha de Madagascar (Côrrea, 1978). E considerando a beleza de suas flores (Figura 

12C), a espécie é comumente utilizada com fins ornamentais (Bonatto Araldi et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12. Deloix regia. A) Árvore. Disponível em: http://www.thelovelyplants.com/; B) 

Folha de D. regia. Fonte: Mario Franco, 2011; C) Flor de D. regia. Fonte: Maurício 

Mercadante, 2010; D) Sementes de D. regia. Fonte: Can Stock Photos. Imagens adaptadas. 

 

1.6.5 – Leucaena leucocephala 

 

 A espécie Leucaena leucocephala é conhecida popularmente por Leucena e é uma 

espécie de leguminosa (Família Fabaceae) que se destaca pelo rápido crescimento e se mostra 

promissora na utilização para recuperação de áreas degradadas (Franco & Faria, 1997; 

Resende & Kondo, 2001). 

A B 

C D 

http://www.thelovelyplants.com/
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 A espécie é originária da América Central e atualmente encontra-se amplamente 

distribuída, devido ao amplo cultivo da planta para diversos usos (Franco & Souto, 1986; Lins 

et al., 2007). Considerando que a espécie é considerada invasora em diversas regiões do 

mundo, a mesma foi incluída na lista das 100 espécies invasoras mais agressivas do planeta, 

elaborada pela União Mundial para a Conservação da Natureza – IUCN (Smith, 1985; 

Wagner et al., 1999; Lowe et al., 2000; Scherer et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Leucaena leucocephala. A) Árvore. Fonte: Forest & Kim Starr; B) Flores, 

folhas e fruto. Fonte desconhecida. C) Sementes. Fonte: https://appverde.wordpress.com. 

– Imagens adaptadas. 

 

1.6.6 – Prosopis juliflora 

 

 Originária do deserto do Piúra, no Peru e introduzida no Brasil na década de 40, a 

espécie Prosopis juliflora, da família Fabaceae, conhecida popularmente por algaroba, se 

A 
B 

C 
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adaptou bem ao Bioma da Caatinga. Esta espécie é pouco exigente de água, e uma vez 

comprovada a sua capacidade em se desenvolver em solos de baixa fertilidade e condições 

físicas imprestáveis a outras culturas, ganhou popularidade e a preferencia entre as populações 

do meio rural nordestino (Gomes, 1961; Pasiecznik et al., 2001). 

 Esta espécie é muitas vezes utilizada no consumo de animais e até mesmo do homem 

como fonte nutricional, porém há relatos de intoxicação alimentar associado ao uso da espécie 

na alimentação (Dollahite & Anthony, 1957; Baca et al, 1967; Figueiredo et al, 1995; Manella 

et al, 2002; da Silva Stein et al, 2005;  Câmara et al, 2009; Oliveira et al, 2010).  

 

  

Figura 14. Prosopis juliflora. A) Árvore. Fonte: Eulampio Duarte, 2014; B) Sementes. 

Fonte: Ziprashantzi. – Imagens adaptadas. 
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1- OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar a atividade dos extratos salinos das sementes das plantas Prosopis juliflora 

(Sw.) DC. (algaroba); Adenanthera pavonina L. (carolina); Clitoria fairchildiana R. A. 

Howard (clitória); Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf. (flamboyant); Canavalia ensiformis L. 

(DC.) (feijão de porco) e Leucaena leucocephala (Lam.) Wit (leucena) com potencial uso no 

controle do inseto  A. aegypti em sua forma imatura e/ou adulta.  

 

2.3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar a atividade inseticida dos extratos das seis espécies de sementes de plantas 

testadas, para o Aedes aegypti, em diferentes fases de seu desenvolvimento (ovo, larva, pupa e 

adultos); 

 Verificar se os extratos das sementes são capazes de atrair ou repelir a posturas das 

fêmeas grávidas de A. aegypti; 

 Verificara participação de proteínas bioativas nas atividades inseticidas contra A. 

aegypti, no qual será analisado o efeito do calor (100 ºC) nos extratos e nas propriedades 

inseticidas contra o inseto A. aegypti, em diferentes fases de seu desenvolvimento; 

 Verificar a ecotoxicidade dos extratos in natura e fervidos, utilizando microcrustáceos 

da espécie Ceriodaphnia dubia; 

 Ranquear os extratos com base nos resultados dos ensaios biológicos e identificar o 

extrato mais promissor para ser utilizado no controle do A. aegypti; 

 Caracterizar bioquímica e quimicamente (parcialmemte) os extratos de sementes das 

plantas testadas quanto a presença de proteínas bioativas para todos os extratos e detecção de  

metabólitos secundários para o extrato mais promissor conforme ranqueamento.  
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 – OS INSETOS Aedes aegypti 

  

Os insetos utilizados nos ensaios do presente estudo foram obtidos a partir da colônia 

de A. aegypti mantida no Laboratório de Entomologia Médica (LABENT-Médica) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) desde 2009 (Figura 09).  

  

 

Figura 15. Colônia de A. aegypti. A) Gaiolas para procriação; B) Bandejas para eclosão de 

larvas do mosquito; C) Gaiolas para emergências de adultos. 

 

Para montagem da colônia, ovitrampas foram colocadas em diversos pontos no 

Campus Universitário da UFRN entre os meses de junho e setembro de 2009. Semanalmente 

as palhetas foram trazidas para o laboratório e, após a contagem dos ovos, foram submersas 

em bandejas plásticas contendo água limpa e ração para roedores autoclavada para a 

alimentação de larvas. 

A 

B 

C 
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As larvas foram diariamente monitoradas até a formação das pupas. Estas foram 

transferidas para gaiolas de emergência dos adultos, com o auxilio de pipeta Pasteur. Os 

adultos foram capturados com aspirador manual de Castro, e os insetos identificados como A. 

aegypti foram selecionados e destinados para as gaiolas de procriação. 

Outrossim, para a manutenção da colônia, novos ovos do inseto foram coletados do 

Campus Universitário da UFRN, durante o desenvolvimento do trabalho, e após 

desenvolvimento do inseto e identificação, os adultos foram introduzidos nas gaiolas de 

procriação. 

Nas gaiolas de procriação, os adultos foram alimentados com uma solução açucarada  

a 10%. Para o repasto sanguíneo das fêmeas, a cada 48h um hamster da espécie Mesocricetus 

auratus foi colocado dentro da gaiola num contensor de plástico vazado por 2h. Nas gaiolas 

de procriação, ovitrampas foram colocadas e substituídas semanalmente para recolhimento 

dos ovos. 

A partir da colônia, foram obtidos os ovos que foram utilizados nos ensaios ovicidas 

e/ou foram utilizados para a obtenção de larvas e adultos para a utilização nos ensaios 

biológicos. 

 

3.2 – OBTENÇÃO DAS SEMENTES  

 

A escolha das sementes (Figura 16) se deu a partir da disponibilidade e facilidade de 

obtenção no Rio Grande do Norte excluindo as sementes do Bioma Caatinga por serem 

objetivo de outro estudo. 

As sementes de Adenanthera pavonina Linnaeus, 1753 (carolina), Clitoria fairchildiana 

R. A. Howard, 1967 (clitória) e Leucaena leucocephala (Lam.) Wit, 1961 (leucena)  foram 

coletadas no próprio Campus da UFRN e proximidades, estas espécies já haviam sido 

identificadas e registradas no Hebário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

através dos números de registro: UFRN5222, UFRN1289 e MOSS4329, respecivamente. 

 Com relação às sementes de Prosopis juliflora (Sw.) DC. L, 1953 (algaroba), Delonix 

regia (Bojer ex Hook) Raf., 1836 (flamboyant) e Canavalia ensiformis L. (DC.), 1825 (feijão 

de porco) foram gentilmente doadas pelo banco de sementes da Caatinga do ICMBio/MMA 

(Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/ Ministério do Meio Ambiente) 

situado na Floresta Nacional (Flona) de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, Brasil. 
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Figura 16. Aspectos morfológicos (forma, tamanho e cor) das sementes utilizadas. 1) 

Prosopis juliflora (algaroba, família Fabaceae); 2) Adenanthera pavonina (carolina, família 

Fabaceae); 3) Clitoria fairchildiana (clitória, família Fabaceae); 4) Delonix regia 

(flamboyant, família Fabaceae); 5) Canavalia ensiformis (feijão de porco, família Fabaceae); 

6) Leucaena leucocephala (leucena, família Fabaceae). 

 

3.3 – OBTENÇÃO DOS EXTRATOS 

 

3.3.1 - Extratos “in natura” 

 

  Para a obtenção dos extratos, as sementes de C. fairchildiana (clitória) e C. 

ensiformis (feijão de porco) foram descascadas, e as sementes de A. pavonina (carolina) D. 

regia (flamboyant),  L. leucocephala (leucena) e P. juliflora (algaroba) trituradas com o 

tegumento, devido aos seus tamanhos diminutos. 

As sementes foram trituradas em um moinho refrigerado, obtendo assim uma farinha 

de fina granulação (Figuras 17A e 17B). A farinha obtida foi pesada, homogeneizada com 

solução tampão (fosfato de sódio 50 mM, pH 8,0) na proporção de 1:10 (m/v) e submetida à 

agitação, durante 3 horas em temperatura ambiente (28ºC). O tampão fosfato de sódio foi 

escolhido como extrator após confirmação de que o mesmo não apresentava toxicidade para 

os A. aegypti, diferente dos tampões tris-HCl e bórax que mostraram ação larvicida, 
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Figura 17. A – Sementes utilizadas. B - Farinha das sementes das plantas utilizadas no 

presente estudo.  1) Adenanthera pavonina (carolina); 2) Prosopis juliflora (algaroba); 3) 

Leucaena leucocephala (leucena); 4) Clitoria fairchildiana (clitória); 5) Delonix regia 

(flamboyant); 6) Canavalia ensiformis (feijão de Porco); 

 

Em seguida a solução foi submetida à centrifugação a 10.000 x g durante 30 minutos a 

uma temperatura de 4 ºC. O precipitado foi descartado e o extrato bruto (sobrenadante), foi 

filtrado. Os mesmos foram armazenados, sob congelamento, a uma temperatura de -22 ºC até 

sua utilização. 

 

3.3.2 - Extratos fervidos 

 

Para verificar a participação de proteínas bioativas, os extratos foram submetidos ao 

processo de fervura. Os mesmos foram obtidos através da mesma metodologia descrita 

anteriormente, porém, após todo o procedimento supracitado, os extratos foram incubados em 

banho maria a 100ºC por 5 minutos. Após resfriamento, a solução foi submetida à 

centrifugação a 3.000 rotações por minuto (RPM) durante 5 minutos a uma temperatura 

A B 

1 2 

3 4 

5 6 

1 2 

3 4 

5 6 
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ambiente. O precipitado foi descartado e o extrato bruto fervido (sobrenadante) – EBF – foi 

transferido para tubos Falcon de capacidade de 15 mililitros (mL).  

Para a conservação destes, os mesmos foram congelados a uma temperatura de -22 ºC, 

até a sua utilização. 

 

3.4 – CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DOS EXTRATOS DAS SEMENTES 

 

3.4.1 Determinação do peso seco 

 

No Laboratório de Engenharia de Alimentos, Departamento de Engenharia Química 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o procedimento iniciou-se com a pesagem 

dos tubos tipo Falcons de 15 ml antes e após a adição de 3mL, 4mL e 5mL dos extratos. Após 

este procedimento os tubos foram congelados com nitrogênio líquido a uma temperatura de 

aproximadamente -196 ºC. Em seguida os tubos foram colocados num liofilizador para que 

ocorresse a sublimação, onde a água sólida passa para o estado gasoso. 

 Após desidratado (conclusão do processo), os tubos foram novamente pesados e a 

diferença entre a segunda e primeira pesagem, resultou na obtenção do peso seco expresso em 

mg/mL. 

 

3.4.2 Dosagem de proteína 

 

A quantificação das proteínas foi realizada seguindo a metodologia proposta por 

Bradford (1976), a qual consiste em um método colorimétrico que se baseia na ligação do 

corante Coomassie Brilliant Blue G-250 aos resíduos específicos do ácido aminado exposto 

na superfície da proteína que se submete à quantificação. 

Inicialmente foi preparado o reagente de Bradford, constituído por 100 mg de 

Coomassie Brilliant Blue G-250 (100%); 50 mL de álcool etílico 95%; 100 mL de ácido 

fosfórico 85% e completado para o volume de 1 L com água destilada.  

Em seguida preparou-se a solução estoque de albumina (BSA) de 1 mg/mL. Essa 

solução estoque foi utilizada para a obtenção de uma curva padrão, feita pela pipetagem de 

quantidades crescentes de BSA para gerar uma curva de referências de absorbâncias 

Para a quantificação das proteínas dos extratos, foram pipetados 50 μl de extratos em 

tubos de hemólise de 5 mL  e adicionados 2,5 mL do reagente de Bradford. Após 10 minutos 
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em temperatura ambiente, observou-se a mudança de coloração dos extratos para diferentes 

tons de azul (confirmando a ligação do corante com a proteína). 

As amostras foram levadas ao espectrofotômetro para as absorbâncias serem medidas 

utilizando o comprimento de ondas de 595nm. 

As amostras com alto teor de proteínas foram submetidas a uma diluição seriadas 

antes da adição do reagente de Bradford. 

 

3.4.3 Dosagem de carboidratos totais 

 

A dosagem dos carboidratos totais foi realizada pelo método colorimétrico de Dubois 

et al.(1956), utilizando uma curva padrão de  D-(+) glicose 1% 

 

3.4.4 Detecção de proteínas ligante a quitina 

 

Para detecção de proteínas com capacidade de ligação à quitina, o volume de EB 

correspondente a 15 mg de proteínas foi submetido a uma cromatografia de afinidade 

utilizando quitina (Sigma C9213) como fase estacionária (20 mL). As colunas foram 

equilibradas com fosfato de sódio 50 mM, pH 8,0 e as proteínas adsorvidas foram eluídas 

com HCl 100 mM.  Os tubos com material adsorvido foram reunidos e a presença de 

proteínas foi confirmada pela verificação da absorbância a 280 nm. 

 

3.4.5 Perfil eletroforético 

  

O perfil eletroforético foi obtido após submissão de 15 µg de proteína de cada extrato 

a uma SDS-PAGE, com gel de concentração de 12%, de acordo com método desenvolvido 

por Laemmli (1970) e corado com azul de CooMASSIE. 

 

3.4.6 Detecção de lectinas 

 

A detecção de lectinas foi realizada pela visualização direta de aglutinação na 

suspensão de eritrócitos (hematócrito 4%), após incubação por 1 h com os extratos (em 

diluição seriada) na temperatura ambiente. 
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Foram utilizados sangues do tipo A, B e O, doados pelos autores do trabalho, 

previamente tratados, ou não, com as enzimas tripsina (1 mg/mL)  e papaína (1 mg/mL) na 

proporção de 1:1 (v/v).  

 

3.4.7 Detecção de inibidores de proteases serínicas 

 

A identificação de inibidores de proteases serínicas nos EB foi realizada utilizando 

enzimas comerciais (tripsina - EC 3.4.21.4, tipo III - 10.600 u/mg proteína, Sigma) e 

quimotripsina do pâncreas bovino (tipo VI  tratada com TLCK, 67 u/mg proteina, Sigma),  

mas também as enzimas digestivas  de  A. aegypti,  presente no HIL. 

O homogenato intestinal das larvas (HIL) de A. aegypti foi preparado seguindo a 

metodologia estabelecida por Terra et al. (1977), com algumas modificações. Um total de 100 

intestinos íntegros das larvas L4 foi transferido para tubo tipo eppendorf com 1000µL de 

tampão fosfato de sódio ou tris-HCl 50 mM pH 8,0. Os intestinos foram macerados com o 

auxílio de pistilo em banho de gelo. Em seguida os tubos foram centrifugados (10.000 x g, 10 

minutos, 4 
o
C) e o sobrenadante recolhido e identificado como HIL, o qual foi armazenado a -

20 ºC até sua utilização 

Os ensaios foram realizados utilizando o volume de 50µL de extrato bruto. Todos os 

ensaios foram realizados em quadruplicatas com controles negativos e positivos. O percentual 

de inibição foi obtido pela diferença do ensaio enzimático sem e com a presença do EB.  

 

Ensaios de inibição de tripsina 

 

Para identificar a presença de inibidores de tripsinas nos EB, uma solução de tripsina 

bovina (0,3 mg/mL) foi pré-incubada com HCl 2,5 mM (solução ativadora) e incubada com 

BApNA (substrato)  na ausência (controle negativo) e na presença de alíquotas dos EB, 

durante 15 minutos a 37 °C. Em seguida a reação foi interrompida com a adição de ácido 

acético e a quebra do substrato foi constatada em espectrofotômetro a 410 nm.  

 

Ensaios de inibição de quimotripsina 

 

Para identificar a presença de inibidores de quimotripsina nos extratos, uma solução de 

quimotripsina bovina (0,2 mg/mL) foi pré-incubada com o tampão tris-HCl 50 mM + CaCl2 
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20 mM e incubada com azocaseína 1% (substrato)  na ausência (controle negativo) e na 

presença de alíquotas dos extratos, durante 30 minutos a 37 °C. Em seguida a reação foi 

interrompida com a adição de ácido TCA 20%, e centrifugada a 12.000 x g por 10 minutos e o 

sobrenadante alcalinizado com NaOH 2 N na proporção de 1:1. A quebra do substrato foi 

medida em espectrofotômetro a 440 nm. 

 

Ensaios de inibição das proteases do HIL 

 

Para identificar a presença de inibidores das proteases digestivas das larvas de A. 

aegypti, o HIL foi incubado com azocaseína 1% (substrato) na ausência (controle negativo) e 

na presença dos extratos, durante 30 minutos a 37 °C. Em seguida a reação foi interrompida 

com a adição de ácido TCA 20%, e centrifugada a 12.000 x g por 10 minutos e o 

sobrenadante alcalinizado com NaOH 2 N na proporção de 1:1. A quebra do substrato foi  

medida em espectrofotômetro a 440 nm. 

 

3.4.8 Detecção de inibidores de amilases 

 

A identificação de inibidores de amilases nos extratos foi realizada utilizando as 

amilases do pâncreas suíno (tipo VI – B A31761MU, 25 u/mg solidos, Sigma). 

Os ensaios foram realizados em quadruplicatas com controles negativos e positivos, 

utilizando o volume de 20µL de EB. A atividade anti-amilásica foi realizada pelo método do 

ácido dinitro-salicílico (Ali et al., 2006), utilizando amido 0,5% como substrato e uma curva 

padrão de maltose (0 - 0,1% p/v).  

 

3.4.9 Detecção de componentes do metabolismo secundário 

 

A detecção dos metabólitos secundários foi realizado no Laboratório de 

Farmacognosia (Departamento de Farmácia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte), 

utilizando apenas o EB considerado mais promissor pelo ranqueamento.  

No ensaio os extratos foram liofilizados, diluídos em metanol e aplicados 

sucessivamente em cromoplacas de CCD, com as seguintes especificações: sílica gel 60 F254  

20x20 cm (Fertigfolien Alugram ® Sil G/UV254).  
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As cromoplacas foram visualizadas após exposição aos seguintes reveladores: vanilina 

sulfúrica; reagente natural A (difenilboriloxietilamina 0,5% em metanol); cloreto férrico, 

dragendorff e  ninidrina. 

 

3.5– ENSAIOS BIOLÓGICOS 

 

 Todos os ensaios biológicos com Aedes aegypti foram realizados no local de 

procriação do inseto, no insetário do Laboratório de Entomologia Médica, do Departamento 

de Microbiologia e Parasitologia da UFRN. 

 

3.5.1 – Ensaios ovicidas 

  

 Os ensaios ovicidas foram realizados através de uma adaptação do método proposto por 

Su & Mulla (1998), no qual, inicialmente, as palhetas acartonadas foram envolvidas por papel 

filtro e fixadas à ovitrampas situadas na base da gaiola da colônia.  

 Após 48h, as palhetas foram retiradas da gaiola, e com o auxilio de um 

estereomicroscópio, os ovos foram contados e evidenciados com lápis grafite. Em seguida, 

delicadamente, o papel filtro no qual os ovos estavam fixos, foram recortados para que os 

ovos fossem isolados (Figuras 18 e 19). Optamos por utilizar os ovos presos ao papel filtro 

para que os mesmos não fossem danificados durante o seu manuseio. 

O bioensaio com os ovos foi realizado em recipientes descartáveis de 50 mL de volume. 

Sobre os ovos (30-35), 1 mL do extrato em teste (in natura ou fervido) ou água destilada 

(controle negativo) foi borrifado com o auxilio de um borrifador, onde permaneceram por 30 

minutos em tratamento (Figura 20).  

Após o período de tratamento, os ovos foram transferidos para recipientes descartáveis 

secos e onde ficaram 24 horas, sendo em seguida, submersos em 50 mL de água destilada 

(Figura 21). 

Após dez dias, verificou-se a viabilidade dos ovos, conforme Taxa de Eclosão (TE). Os 

ensaios foram realizados em triplicata. 



52 

 

 

Figura 18. Palheta envolta por papel filtro 

com ovos fixados e contornados com grafite. 

 

Figura 19. Porção de papel filtro com 

ovos presos e recortados com o auxílio de 

um estilete. 

 

Figura 20. Ovos em tratamento com extrato 

por um período de 30 minutos. 

 

Figura 21. Após o período de secagem os 

ovos foram submersos em 50 mL de água 

destilada. 
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 A Taxa de Eclosão (TE) foi calculada conforme proposto por Su & Mulla (1998),, 

através da fórmula abaixo: 

 

 

 

 

 Onde Nle é o número de larvas eclodidas após o tratamento dos ovos com os extratos e 

Ntot é o número total de ovos tratados. 

 

3.5.2 – Ensaios larvicidas 

 

 O bioensaio com as larvas de primeiro estádio (L1) foi realizado de acordo com o 

método proposto por Konishi et al (2008), adaptado. Em placas de cultura de células com 24 

poços e 2 mL de volume final, 20 larvas recém eclodidas (no máximo 4h) foram incubadas 

(Figura 16) com os extratos in natura e extratos  fervidos de cada semente. Inicialmente 

testamos a atividade larvicida no extrato 100% concentrado. Quando detectada a atividade, 

ensaios adicionais foram realizados em diferentes concentrações para cada extrato, em água 

destilada e tampão fosfato de sódio 50mM pH 8,0 (controle negativo) durante um período de 

24 e 48 horas (Anexo I). Os resultados obtidos a partir dos ensaios larvicidas em diferentes 

concentrações foram utilizados para o calculo das Concentrações Letais (CL) capazes de 

causar mortalidade de 50% das larvas. 

 A mortalidade foi determinada após um período de 24h e 48h pela visualização em 

um estereomicroscópio, e foram consideradas mortas as que não responderam aos estímulos 

mecânicos. A mortalidade foi definida pela média de três experimentos, cada um realizado em 

triplicata. 

 Ensaios anteriores foram realizados para verificar se o uso de tampão fosfato de sódio 

50 mM, pH 8,0 no preparo dos extratos das plantas não interferiam na viabilidade das larvas.  

 

TE = Nle     x 100 

     Ntot 
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Figura 22. Material utilizado para o ensaio larvicida L1. 1) Lupa; 2) Extrato de planta; 3) 

Placa de cultura de tecidos com 24 poços; 4) Pipetas automáticas. 

 

 3.5.3 – Ensaio de atratibilidade/repelência de postura 

 

Foi verificado se a adição dos EB in natura das sementes nas ovitrampas seria capaz 

de repelir ou atrair as fêmeas de A. aegypti para a postura dos ovos. Nesse ensaio, 100 insetos, 

sendo aproximadamente 80 fêmeas e 20 machos, foram transferidos para gaiolas com 

dimensões de 50 cm x 50 m x 50 cm, contendo ovitrampas com água destilada ou EB in 

natura nas concentrações de 2,5%, 5%, 10%, 15% e 20% (v/v), distribuídas aleatoriamente na 

base da gaiola (Figuras 23 e 24). 

Diariamente, uma solução açucarada a 10% foi oferecida ad libitum aos insetos, e para 

as fêmeas, a cada 48h, um hamster da espécie M. auratus foi colocado no interior da gaiola, 

com o auxilio de um contensor.  

As ovitrampas foram renovadas a cada 48h e o ensaio teve a duração de 10 dias. Após 

esse período, os ovos de cada ovitrampa foram contatos, para verificar se a adição do EB in 

natura na água em dosagens crescentes exercia efeito atrativo ou repelente para as fêmeas 

grávidas de A. aegypti. 

1 

2 

3 

4 
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Figura 23. Desenho esquemático da gaiola 

utilizada para a realização do ensaio de 

atratibilidade/repelência de postura. 

 

Figura 24. Desenho esquemático  da disposição das 

ovitrampas na base da gaiola (bolas abertas) e dos 

recipientes com algodão umedecido com solução 

açucarada a 10% (bolas fechadas).  

 

 A Repelência Efetiva (RE) foi calculada conforme proposto por Gupta e colaboradores 

(2011) através da fórmula abaixo: 

 

  

 

 

 Onde Nt é o número total de ovos depositados nas ovitrampas com extratos em 

diferentes concentrações e Nc é o número total de ovos depositados nas ovitrampas controle 

(água destilada). 

 O índice obtido é interpretado como uma correlação, com ranger de -100 a +100, sendo 

que os valores negativos representam atração e os positivos, repelência. 

 

3.5.4 – Ensaios pupicidas 

 

Para os ensaios pupicidas, 10 pupas foram transferidas para recipientes de vidro 

contendo 20mL de água destilada, tampão fosfato de sódio (controles negativos) , EB in 

natura ou fervido. Foram realizados três experimentos cada um em triplicatas.  

 As pupas foram declaradas mortas quando não responderam aos estímulos mecânicos 

após um período de incubação de 24h. 

RE = Nt – Nc   x 100, 

             Nt + Nc 
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 Para os extratos que apresentaram mortalidade superior a 80%, ensaios adicionais 

foram realizados com diferentes concentrações dos EB para obtenção da CL50 (Figura 25). 

 

Figura 25. Ensaio pupicida. Recipientes de vidro contendo 10 pupas e volume final de 20 

mL. 

 

3.5.5 – Atividade adulticida 

Para os ensaios adulticidas 30 insetos, machos e fêmeas, com idade de 1-4 dias foram 

transferidos para gaiolas metálicas revestidas com malha fina e com dimensões de 25,5 cm x 

25,5 cm x 25,5 cm. Em cada gaiola foi adicionado um chumaço de algodão embebido com 

solução açucarada 10% preparada com água destilada (controle) ou com os EB das sementes. 

 A cada 48h os tratamentos foram renovados e o número de insetos mortos foi 

contabilizado após 10 dias. Para os extratos que apresentaram mortalidade superior a 90%, 

ensaios adicionais foram realizados, utilizando diferentes concentrações dos EB in natura e 

fervidos para obtenção da CL50. 

 

3.5.6 – Ensaios de toxicidade com Ceriodaphnia dubia 

 

Cultivo do microcrustáceo 

 

 A Ceriodaphnia dubia Richard, 1894 (Crustacea, Cladocera), é um microcrustáceo 

zooplanctônico de 0,8 mm a 0,9 mm de comprimento e atua como consumidor primário na 

cadeia alimentar aquática (ABNT, 2005), e por isso tem sido usado em ensaios de toxicidade. 

CONTROLE AMOSTRA 
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O cultivo do microcrustáceo foi feito conforme as normas da ABNT NBR 13373, 

(2005). Em um aquário de 1.000 mL de volume, foram colocados cerca de 60 indivíduos 

adultos, os quais foram mantidos em temperatura ambiente e em fotoperíodos controlados de 

12h(claro) /12h (escuro). Diariamente foi ofertada aos microcrustáceos uma ração para peixes 

tropicais de Tetramin – Tetra ® (10 mg de ração moída e homogeneizada com 1.000 mL de 

água destilada) e algas. 

 A cada 24 h, os filhotes de microcrustáceos produzidos pelos adultos foram retirados 

dos aquários para a realização dos ensaios, ou para descarte. 

 

Ensaios de toxicidade aguda com Ceriodaphnia dubia 

 

O ensaio foi desenvolvido a partir de uma adaptação das normas da ABNT NBR 

13373 (2005). O bioensaio, realizado no Laboratório de Ecotoxicologia Aquática 

(DOL/NUPPRAR/UFRN), foi feito em recipientes de vidro com volume final de 10 mL.  

Em cada recipiente foram colocados 10 filhotes de C. dubia com 24 horas de idade. Os 

microcrustáceos foram incubados em água destilada (controle negativo) ou com 

concentrações diferentes dos EB in natura e fervidos para o cálculo das CL50. 

Os EB testados foram submetidos a diálises com água destilada para retirada do 

tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 8,0, o qual se mostrou tóxico para os microcustáceos. 

A mortalidade foi determinada após um período de 24h pela visualização dos 

indivíduos com o auxilio de uma lupa. Os ensaios foram realizados em triplicata (Figura 26).   
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Figura 26. Material utilizado para o ensaio de toxicidade com C. dubia. 1) Pipeta; 2) Extrato 

de plantas; 3) Ponteiras 4) Placa de Petri; 5) Recipientes de vidro com volume de 10 mL; 6) 

Becker; 7) Pipetas automáticas; 8) Lupa. 

3.6 – ANÁLISE DE DADOS 

 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão, os quais foram calculados 

usando o software GraphPad Prism versão 4.0 for Windows (GraphPad Software, San Diego, 

CA). O software StatPlus 2009® (Analyst Soft Canada) foi usado para calcular as 

concentrações requeridas para matar 50% (LC50) dos insetos e dos microcrustáceos por meio 

da análise do probit com intervalo de confiança de 95%. O software Origin 8,0 ® (Microcal, 

Northampton, USA) foi usado para obtenção das equações de regressão (y= mortalidade; X= 

concentração) e dos coeficientes de regressão. As diferenças entre as médias foi constatada 

por Student’s t-test e ANOVA (significância de P < 0,05). 
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4 – RESULTADOS 

 

Caracterização parcial dos extratos  

 

Os valores médios do peso seco dos extratos, obtidos a partir do processo de 

liofilização revelam que o extrato da semente D. regia (flamboyant) possui maior massa entre 

os demais extratos, possuindo 64,7 mg de componentes sólidos para cada 1,0 mL do extrato ± 

0,30 mg/mL. O extrato com menor massa foi o da semente C. fairchildiana (clitória) com  

20,3 mg/mL ± 0,75 mg/mL. 

Alíquotas dos extratos submetidas aos testes colorimétrico de Bradford mostram 

médias de concentrações proteicas distintas, com destaque para a semente de D. regia 

(flamboyant) com 26,7 mg/mL ± 0,6 mg/mL. A semente que apresentou a menor 

concentração de proteínas dissolvidas na solução foi a L. leucocephala (leucena) com 0,73 

mg/mL ± 0,003 mg/mL (Tabela 01).  

A partir dos valores de concentração de proteínas e peso seco, verificou-se o 

percentual de proteínas dos extratos. O extrato de D. regia (flamboyant) possui a maior 

quantidade de proteínas, totalizando uma quantidade de 41,27%, seguida por C. ensiformis 

(feijão de porco) com 15,65%, A. pavonina (carolina) com 10,76% ,P. juliflora (algaroba) 

com 7,76%, C. faichildiana (clitória) com 6,9%, e L. leucocephala (leucena) com 2,69%.  

O perfil proteico dos extratos in natura das espécies em estudos revelou que todos os 

extratos possuíam uma diversidade proteica, com predomínio para as proteínas de peso 

molecular entre 45-14,4 kDa, sendo as proteínas com massa molecular maior que 45 kDa 

pouco evidentes. 

O extrato de C. fairchildiana (clitória) possui uma menor variabilidade proteica uma 

vez que o número de bandas visualizadas a partir do procedimento de eletroforese, é menor, 

ao passo que as sementes de A. pavonina (carolina), P. juliflora (algaroba), L. leucocephala 

(leucena), D. regia  (flamboyant) e C. ensiformis (feijão de porco) apresentam maior número 

de bandas e variabilidade de proteínas (Figura 27). 

A partir do método de dosagem de carboidratos de Dubois et al. (1956) verificou-se 

que o extrato de A. pavonina (carolina) possui o maior teor de carboidratos totais, com 38,9 

mg/m, seguida por L. leucocephala (leucena) com 31,4 mg/m, C. fairchildiana (clitória) com 

28,2 mg/m, D. regia com 22,1 mg/m, P. juliflora (algaroba) com 18,7 mg/m e C. ensiformis 

(feijão de porco) com apenas 3,9 mg/m. (Tabela 01). 
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Tabela 01. Valores médios (+ desvio padrão) dos teores de proteína,  peso seco, percentual de 

proteínas e carboidratos totais dos extratos de P. juliflora; L. leucocephala; D. regia; A. 

pavonina; C. fairchildiana e C. ensiformis.: 

SEMENTE PESO SECO 

(mg/mL ± dp) 

CONCENTRAÇÃO 

DE PROTEÍNAS 

(mg/mL ± dp) 

PERCENTUAL 

DE 

PROTEÍNA 

(%) 

CARBOIDRATOS 

TOTAIS 

(mg/m) 

A. pavonina 47,1 ± 0,59 5,07 ± 0,07 10,76 38,9 

C. ensiformis 44,1 ± 0,09 6,9 ± 0,18 15,65 3,9 

C. fairchildiana 20,3 ± 0,75 1,4 ± 0,001 6,9 28,2 

D. regia  64,7 ± 0,30 26,7 ± 0,6 41,27 22,1 

L. leucocephala 27,1 ± 1,07 0,73± 0,003 2,69 31,4 

P. juliflora 37,9 ± 1,41 2,94 ± 0,02 7,76 18,7 

 

 

 Verificou-se que todos os extratos in natura possuem proteínas capazes de interagir 

com carboidratos (lectinas). Os extratos de D. regia  (flamboyant), L. leucocephala (leucena); 

P. juliflora (algaroba) e C. fairchildiana (clitória) possuem também proteínas ligantes á 

quitina ou inibidores de amilase. Os extratos de Adenathera pavonina (carolina) e Canavalia 

ensiformis (feijão de porco) foram positivos para todas as análises como mostra a Tabela 05.  

 Em relação ao percentual de inibição enzimática dos EB, verificou-se que o EB de A. 

pavonina (carolina) apresentou maior potencial de inibição para as enzimas amilase, 

quimiotripsina e para as proteases do homogeinato intestinal de A. aegypti, correspondendo a 

33,1%, 89,18% e 100%, respectivamente. De outro modo, dos quatro testes de inibição, 

verificou-se que o EB de L. leucocephala (leucena), não apresentou atividade anti-amilásica e 

inibição de tripsina, apresentando ainda o menor valor percentual, entre os demais EB, em 

relação ao seu potencial de inibição de quimiotripsina. Desta forma, considerou-se que o EB 

de L. leucocephala (leucena) apresentou menor potencial de inibição enzimática e o EB de A. 

pavonina (carolina) o melhor poder de inibição enzimática entre os demais EB testados 

(Tabela 02). 
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Tabela 02.  Detecção de proteínas bioativas e percentual de inibição enzimática em extratos in natura de sementes de plantas. 

   Inibição (%)* 

SEMENTE LECTINA LIG. QUITINA AMILASE QUIMIOTRIPSINA TRIPSINA HOM. INTEST. DE A. aegypti 

A. pavonina + + 33,1 89.18 40,12 100 

C. ensiformis  + + 7,0 15,43 93,20 82,83 

C. fairchildiana + - 1,7 60,8 0 67,17 

D. regia + + 0 30,87 0 66,17 

L. leucocephala + + 0 5,73 0 92,0 

P. juliflora  + - 20,9 45,55 0 63,81 

+ Detectado - Não detectado 

*Ensaios realizados utilizando 50L de extrato 
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Figura 27. Perfil eletroforético das amostras em gel de poliacrilamida. M: Marcador; Alg: P. 

juliflora (algaroba); Leu: L. leucocephala (leucena); Flamb: D. regia  (flamboyant); Car: A. 

pavonina (carolina); Cli: C. fairchildiana (clitória); F.P.: C. ensiformis (feijão de porco).  

Marcadores com peso molecular: 97 kD: Fosforilase β; 66 kD: Albumina; 45 kDa: 

Ovoalbumina; 30 kDa: Anidrase Carbônica; 20,1: Inibidor Tripsina; 14,4 kDa: -Lacto-

Albumina. 

  

Potencial ovicida dos extratos 

 

 Dos seis EB testados, quatro apresentaram atividade ovicida contra A. aegypti. Os 

melhores resultados foram observados para os ensaios utilizando EB de Adenanthera 

pavonina (carolina), que inviabilizou 93,33% ± 2,0% dos ovos testados, seguido por  Clitoria 

fairchildiana (clitória) com 50% ± 2,0% de ovos inviabilizados. Os extratos de Delonix regia 

(flamboyant) e Canavalia ensiformis (feijão de porco) apresentaram atividade ovicida com 

eficácia semelhante, os quais causaram a inviabilidade de 37,78% ± 2,08%   e 35,56% ± 

2,31% ovos, respectivamente. 

A fervura do EB de A. pavonina (carolina) eliminou a atividade do extrato e reduziu 

significativamente a eficácia dos extratos de C. fairchildiana (clitória), D. regia (flamboyant) 
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e C. ensiformis (feijão de porco), causando a inviabilidade de 4,44% ± 2,31%,  15,56% ± 

3,52% e 20% ± 2,0% dos ovos, respectivamente (Figura 28). 
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Figura 28. Atividade ovicida (%) para ovos de A. aegypti de extratos in natura e fervido das 

sementes de P. juliflora (algaroba), L. leucocephala (leucena), D. regia (flamboyant), A. 

pavonina (carolina), C. fairchildiana (clitória) e C. ensiformis (feijão de porco).  

 

 

Atratibilidade e Repelência 

  

 Para avaliação do potencial de atratibilidade e repelência dos EB, para a postura de 

ovos por fêmeas de A. aegypti, os resultados mostraram que todos os extratos vegetais 

possuíram propriedades repelentes para as fêmeas de A. aegypti de maneira dose dependente. 

O extrato de D. regia (flamboyant)  apresentou o maior IRE. Mesmo na concentração de 2,5% 

(v/v), exibindo IRE de 72,56% ± 7,70%. Na concentração de 20% (v/v), D. regia 

(flamboyant), A. pavonina (carolina) e L. leucocephala (leucena) e C. ensiformis (feijão de 

porco), apresentaram IRE superiores a 80% (99,33% ± 4,99%, 88,73% ± 3,89% e 86,75% ± 

0,27%, 84,95% ±3,89%, respectivamente).  

Os extratos de P. juliflora (algaroba) e C. fairchildiana (clitória) apresentaram 

atividade dupla, atrativa e repelente, a depender da concentração. Em concentração igual e 
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superior a 15% foram repelentes, mas nas concentrações de 2,5%, 5% e 10% eles atraíram as 

fêmeas para a postura (Figura 29). 

 

 

Sementes 

 

Figura 29. Índice de Repelência efetiva (IRE) à postura de ovos por fêmeas grávidas de 

Aedes aegypti de extratos in natura das sementes de P. juliflora (algaroba), L. leucocephala 

(leucena), D. regia (flamboyant), A. pavonina (carolina), C. fairchildiana (clitória) e C. 

ensiformis (feijão de porco) em diferentes concentrações. 

 

 Para o ranqueamento e pontuação dos EB nesses ensaios, verificou-se IRE de cada EB 

utilizando na menor concentração testada (2,5% - v/v). Sendo assim, verificou-se que D. regia 

(flamboyant), A. pavonina (carolina) e L. leucocephala (leucena), e C. ensiformis (feijão de 

porco) foram os mais repelentes,  com IRE iguais a 72,56% ± 11,38%, 46,05% ± 7,7%, 

40,13% ± 5,62% e 24,59% ± 10,39% respectivamente.  

  

Atividade larvicida 

 

 Todos os extratos analisados, exceto o extrato de D. regia (flamboyant),  apresentaram 

toxicidade para larvas L1 de A. aegypti. 
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 O extrato mais eficaz foi o de C. fairchildiana (clitória) com CL50 (período de 24h) 

igual a 17,05%, seguido por C. ensiformis (feijão de porco), A. pavonina (carolina), L. 

leucocephala (leucena) e P. juliflora (algaroba) com  CL50 correspondente a 38,16%, 39,21%, 

46,72% e 57,23%, respectivamente. 

  Verificou-se que quando as larvas ficam expostas ao EB por um maior período de 

tempo (48h), eleva-se a eficácia dos extratos, uma vez a CL50 foi reduzida. Neste contexto, o 

EB de L. leucocephala (leucena) foi considerado o mais eficaz contra as larvas L1 de A. 

aegypti, uma vez que sua CL50 foi a menor entre os demais extratos, correspondendo a 6,83%, 

seguido por EB de C. fairchildiana (clitória), A. pavonina (Carolina), C. ensiformis (feijão de 

porco) e P. juliflora (algaroba) com CL50 igual a 7,99%, 31,41%, 32,61% e 38,77% 

respectivamente. 

  Nas concentrações de até 10%, os EB de C. fairchildiana (clitória) e P. juliflora 

(algaroba) foram larvicidas e atrativas. Para o EB de C. fairchildiana (clitória), no período de 

24h, na concentração de 2,5%, nenhuma das larvas incubadas morreram. No entanto, com o 

aumento das concentrações para 5% e 10%, ocorreu a mortalidade de 8,3% ± 1% e 36,7% ± 

3,06% das larvas, respectivamente. O prolongamento da incubação das larvas com o EB de C. 

fairchildiana (clitória), para 48h favoreceu a mortalidade das larvas. Na concentração de 

2,5%, um total de 6,7% ± 2,89% das larvas incubadas morreram, nas concentrações 5% e 

10%, um total de 28,3% ± 7,64% e 71,6% ± 2,89% das larvas foram a óbito, respectivamente. 

 Por sua vez o EB de P. juliflora (algaroba), no experimento com 24h de duração, não 

ocasionou mortalidade de larvas até a concentração de 10%. No entanto, o aumento no 

período de incubação para 48h, ocasionou a mortalidade de até 10% ± 1,22% das larvas 

incubadas, na concentração de até 10%. 

 A fervura dos extratos melhorou a atividade larvicida dos EB de A. pavonina 

(carolina), C. fairchildiana (clitória) e C. ensiformis (feijão de porco) uma vez que foi capaz 

de reduzir a CL50 para 7,37%, 12,79% e 21,28%, respectivamente (período de 24h). Ao passo 

que a fervura do EB de L. leucocephala (leucena) reduziu a sua atividade, uma vez que seria 

necessário utilizar uma maior concentração para causar a mesma taxa de mortalidade (50%) 

de larvas (CL50 53,96%, no período de 24h). Outrossim, a fervura do extrato de P. juliflora 

(algaroba) eliminou sua atividade. 

 Verificou-se que quando as larvas ficam expostas ao EB fervido por um maior período 

de tempo (48h), os extratos se tornam mais tóxicos às larvas, e ainda com a CL50 inferior a 
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CL50 do EB in natura.  Neste contexto, o EB de A. pavonina (carolina) foi considerado o mais 

tóxico contra as larvas L1 de A. aegypti, uma vez que sua CL50 foi a menor entre os demais 

extratos, correspondendo a 1,49%, seguido por EB de C. fairchildiana (clitória), L. 

leucocephala (leucena) e C. ensiformis (feijão de porco) com CL50 igual a 5,72%, 10,15%, e 

12,09%, respectivamente (Tabela 03 e Figura 30). 

 

Tabela 03. Concentração letal de EB, in natura e fervido, necessária para matar 50% das 

larvas L1 de A. aegypti (CL50).  

  CL50 (%) 

Semente Nome vulgar In natura Fervido 

  24h 48h 24h 48h 

P. juliflora   Algaroba 57,23 38,77 - - 

L. leucocephala  Leucena 46,72 6,83 53,96 10,15 

D. regia  Flamboyant - - - - 

A. pavonina  Carolina 39,21 31,41 7,37 1,49 

C. fairchildiana  Clitória 17,05 7,99 12,79 5,72 

C. ensiformis  Feijão de porco 38,16 32,61 21,28 12,09 
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 Figura 30. Mortalidade de larvas de estádio L1 incubadas com concentrações crescentes (%) de extratos de sementes de: A) Prosopis juliflora 

(algaroba) in natura e fervido, durante o período de 24 h; B) Prosopis juliflora (algaroba) in natura e fervido, durante o período de 48 h; C) 

Clitoria fairchildiana (clitória) in natura e fervido durante o período de 24 h; D) Clitoria fairchildiana (clitória) in natura e fervido durante o 

período de 48 h; E) Adenthera pavonina (carolina) in natura e fervido, durante o período de 24 h; F) Adenthera pavonina (carolina) in natura e 

fervido, durante o período de 48 h; G) Canavalia ensiformis (feijão de porco) in natura e fervido, durante o período de 24 h; H) Canavalia 

ensiformis (feijão de porco) in natura e fervido, durante o período de 48 h; I) Leucaena leucocephala (leucena) in natura e fervido, durante o 

período de 24 h; J) Leucaena leucocephala (leucena) in natura e fervido, durante o período de 48 h. 

J 
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Atividade pupicida 

 

 Uma vez que as pupas de A. aegypti não se alimentam, ensaios pupicidas foram 

realizados para identificar quais extratos apresentaram toxicidade por contato (extratos 

larvicida e pupicida) e quais extratos foram tóxicos por ingestão (extratos larvicida e não 

pupicida). Foi verificada que nenhum dos EB testados (in natura e fervido) apresentou 

atividade pupicida.  

 

Potencial adulticida dos extratos de sementes 

 

 Todos os extratos testados tiveram ação mortífera para insetos adultos machos e 

fêmeas de A. aegypti. Os extratos com maior destaque em seu potencial adulticida foram os de 

C. fairchildiana (clitória) e C. ensiformis (feijão de porco), que demonstraram ser semelhantes 

estatisticamente. O EB de clitória ocasionou mortalidade de 100% ± 5,48% dos insetos 

incubados e C. ensiformis (feijão de porco) com 81,43% ± 4,98% de mortalidade, seguido por 

L. leucocephala (leucena) com 78,89% ± 7,81%, D. regia (flamboyant) com 54,69% ± 4,96%, 

P. juliflora. (algaroba) com 27,53% e A. pavonina (carolina) com 27,18% ± 5,24%.  

 O controle negativo do ensaio apresentou uma mortalidade de 7% ± 5,48% dos insetos 

incubados, sendo estes valores pouco representativos (Figura 31).  
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Figura 31. Mortalidade de adultos alimentados com extratos in natura de sementes de 

Clitoria fairchildiana (clitória), Canavalia ensiformis (feijão de porco), Leucena 
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leucocephala (leucena), Delonix regia (flamboyant), Prosopis juliflora (algaroba) e 

Adenonthera pavonina (carolina). 

 

O EB de clitória apresentou atividade adulticida de forma dose dependente. Os insetos 

submetidos ao extrato in natura, nas concentrações de 20%, 40%, 60% e 80% apresentaram 

taxa de mortalidade igual a 47,78% ± 4,51%, 63,33% ± 3%, 77,78% ± 3,8% e 98,89% ± 

0,58%, respectivamente (CL50 24,32%). A fervura do extrato aumentou a sua eficácia, uma 

vez que, nas mesmas concentrações testadas, foi verificado o aumento da taxa de mortalidade, 

com valores iguais a 83,33% ± 2,65%, 95,56% ± 1,15%, 95,56% ± 0,57% e 98,89% ± 0,57%, 

respectivamente (CL50 3,59%) (Figura 32).     
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Figura 32. Mortalidade de adultos alimentados com extratos in natura e fervido de sementes 

de Clitoria fairchildiana (clitória). 

 

Ensaios de toxicidade com Ceriodaphnia dubia 

 

 Como parâmetro de segurança ambiental, os EB também foram testados. Utilizou-se 

como organismo não-alvo os microcrutáceos C. dubia. Os ensaios de ecotoxicidade revelaram 

que todos os EB foram tóxicos para C. dubia (Anexo II). 

O EB de C. fairchildiana (clitória) apresentou a maior CL50 0,18% ± 0,03% , seguido 

pelo EB de A. pavonina (0,58% ± 0,12%), C. ensiformis  (0,6% ± 0,21%), D. regia (0,74% ± 
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0,07%) e L. leucocephala (1,96% ± 0,4%). O EB menos tóxico para C. dubia, foi o EB de P. 

juliflora (algaroba), que apresentou CL50 correspondente a 6,84% ± 1,0%. 

 A fervura dos EB ocasionou a redução da toxicidade dos mesmos, para C. dubia, uma 

vez que para ocasionar a mesma taxa de mortalidade (50%) seria necessária a utilização de 

EB em maiores concentrações. Porém mesmo após a fervura, C. fairchildiana (clitória) 

continuou sendo o mais tóxico para os microcrustáceos com CL50 0,24% ± 0,12% , seguido 

por C. ensiformis (feijão de porco) com CL50 1,22% ± 0,08% , A. pavonina (carolina) com 

CL50 1,38% ± 0,46%, D. regia (flamboyant) com CL50 2,88% ± 0,49%  e L. leucocephala 

(leucena) com CL50 4,79% ± 0,7% . O extrato menos tóxico para C. dubia foi, mais uma vez, 

o de P. juliflora (algaroba) com CL50 5,76% ± 0,63% (Tabela 04). 

   

Tabela 04. Concentração letal de EB, in natura e fervido, necessária para matar 50% dos 

microcrustáceos Ceriodaphnia dubia (CL50).  

  CL50 (%) 

Semente Nome vulgar In natura Fervido 

A. pavonina Carolina 0,58 ± 0,12 1,38 ± 0,46 

C. ensiformis Feijão de porco 0,6 ± 0,21 1,22 ± 0,08 

C. fairchildiana Clitória 0,18 ± 0,03 0,24 ± 0,12 

D. regia Flamboyant 0,74 ± 0,07 2,88 ± 0,49 

L. lecocephala Leucena 1,96 ± 0,4 4,79 ± 0,7 

P. juliflora Algaroba 6,84 ± 1,0 5,76 ± 0,63 

 

 

Ranqueamento dos extratos nos ensaios biológicos 

 

Para identificar o extrato com maior potencial para ser utilizado no controle de A. 

aegypti, os extratos foram ranqueados em relação a todos os ensaios biológicos e receberam 

pontuação que variaram de 0 (sem eficácia) até 6 (mais eficaz). Ao final foi realizado o 

somatório de todos os pontos para obtenção do resultado final, sendo o EB de C. fairchildiana 

(clitória) identificado como o extrato mais promissor (Tabela 05).  
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Tabela 05. Pontuação
 
dos extratos brutos (EB) de semente de plantas nos ensaios biológicos 

 

  Ensaio biológico * 

Semente Nome vulgar Ov Rep Larv24h Larv48h Atrat/Larv Adult Ecotox Total ** 

C. fairchildiana Clitória 5 1 6 6 6 6 1 31 

C. ensiformis Feijão de Porco 3 3 5 3 0 5 3 22 

A. pavonina Carolina 6 5 4 4 0 1 2 22 

L. leucocephala Leucena 0 4 3 5 0 4 5 21 

P. juliflora Algaroba 0 2 2 2 5 2 6 19 

D. regia Flamboyant 4 6 0 0 0 3 4 17 

Legendas: Ov.: Ovicida; Rep.: Repelente; Larv24h.: Larvicida – 24h; Larv48h.: Larvicida –  48h; Atrat/Larv.: Atrativo e larvicida; Adult.: Adulticida; Ecotox.: Ecotoxicidade. 

 

* Para cada ensaio biológico realizado, os EB foram classificados e pontuados, sendo que as maiores pontuações correspondem aos extratos mais 

eficazes nos respectivos testes 

**Somatório das pontuações obtidas nos ensaios biológicos 
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Detecção de componentes do metabolismo secundário 

 

Considerando o EB de C. fairchildiana (clitória) o mais promissor, conforme 

ranqueamento dos extratos em ensaios biológicos, o mesmo foi o único a ser caracterizado 

quanto à presença de metabólitos secundários. 

Na análise por Cromatografia em Camada Delgada (CCD), a detecção de substâncias 

foi verificada a partir do aparecimento de coloração específica. O aparecimento de coloração 

arroxeada, quando a amostra foi submetida ao revelador ninidrina, indica a presença de 

aminas livres/primárias. Na Figura 33A, pode-se confirmar a presença de aminas no extrato 

de Clitória in natura (1) e fervido (2). 

Com a utilização do revelador vanilina, verificou-se através da coloração, a presença 

de terpenos nos extratos in natura e fervido de clitória (Figura 33B). Outrossim, quando 

utilizou-se o revelador dragendorff, constatou-se a presença de alcaloides apenas no ponto de 

aplicação da amostra (Figura 33C). 

Através da análise por CCD não verificamos a presença de flavanóides por nenhum 

dos reveladores testados (vanilina e revelador natural A). 

 

   

Figura 33. Análise de presença de componentes do metabolismo secundário, em amostras de 

extrato de Clitória in natura (1) e fervido (2) a partir da Cromatografia em Camada Delgada 

(CCD). A – Fase móvel: CHCl3/MeOH (40:60) NH4OH (Vapor). Revelador: Ninidrina; B – 

Fase móvel: C7H8/C4H802/CH202 (50:50:50). Revelador: Vanilina; C - Fase móvel: 

C7H8/C4H802/CH202 (50:50:50). Revelador: Dragendorff.  

A B C 



 

74 

 

5 – DISCUSSÃO 

 

As plantas com atividade contra insetos praga e vetores vêm se destacando e se 

mostrando auspiciosas na obtenção de novos inseticidas, e muitos compostos de origem 

vegetal já foram isolados, identificados e comercializados (Costa et al., 1999; Silva et al., 

2003; Koul & Walia, 2009; Pluempanupat et al., 2013; Rezende, 2013). 

Diversos trabalhos têm sido realizados propondo, mais recentemente, o controle 

biológico de A. aegypti, com destaque para o uso de extratos de plantas (Silva et al, 2001; 

Cavalheiro et al, 2009; Pohlit et al, 2004; Lima et al 2006; Thongwat et al, 2014; Santhosh et 

al, 2015). A utilização de extratos para obtenção de produtos inseticidas revela ser vantajosa, 

uma vez que o processamento dos materiais vegetais, para a obtenção dos extratos, 

demonstrou ser consideravelmente promissor, uma vez que utilizou-se de uma técnica 

simples, sem haver quase nenhum desperdício do material. Além disso, em um extrato, se 

pode encontrar diferentes tipos de moléculas que podem atuar de forma sinérgica, retardando 

o surgimento das resistências.   

Na preparação de um extrato, diferentes tipos de extratores podem ser utilizados. 

Resultados satisfatórios já foram obtidos com diversos extratores, entre eles água, metanol, 

etanol, acetona, entre outros. A extração aquosa pode ser vantajosa uma vez que o A. aegypti 

em sua forma imatura se desenvolve num ambiente aquático, porém, trabalhos utilizando 

extratos salinos para o controle de A. aegypti também já foram realizados (Santos et al, 2007; 

Cavalheiro et al, 2009; Sá et al, 2009; Silva et al, 2011), e assim como no presente estudo, 

verificou-se que a utilização da extração salina (neste caso com tampão fosfato de sódio 50 

mM, pH 8,0), não comprometeu o desenvolvimento do inseto. Barbosa e colaboradores 

(2014), em estudo desenvolvido com extratos salinos de sementes de 20 plantas da Caatinga 

contra A. aegypti, também observou que a utilização de tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 

8,0, não interfere no desenvolvimento dos insetos testados. A extração salina favorece a 

extração de proteínas do tipo globulínicas, algumas das quais tem sido identificadas como 

inseticidas, tais como as lectinas (Silva et al,  2010; Silva et al 2011), inibidores de proteases 

(Tremacoldi et al, 2004; Kadozawa et al 2002) e vicilinas (Silva et al 2001). 

Na pesquisa por compostos ativos, diferentes partes de uma planta podem ser 

utilizadas, no entanto, em sua maioria, os estudos desenvolvidos envolvem produtos oriundos 
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de folhas, caules, raízes e frutos das plantas (Wandescheer et al, 2004; de Mendonça et al, 

2005; Lima et al, 2006; Bagavan et al, 2008; Coria et al, 2008; Suresh et al, 2014; Murugan 

et al, 2015). A opção por sementes fundamentou-se em sua fácil obtenção, na maioria das 

vezes, bem como, por poder ser armazenadas por longos períodos, e mesmo assim, manter a 

qualidade fisiológica preservada (Cabral et al, 2003). Além disto, a semente, por ser 

responsável por nutrir o embrião e possibilitar o seu desenvolvimento, são também 

responsáveis pela proteção do mesmo, e pode acumular substâncias protetoras contra insetos e 

patógenos (Margis-Pinheiro, et al., 1999). 

No presente trabalho extratos de sementes das plantas A. pavonina (carolina), C. 

ensiformis (feijão de porco), C. fairchildiana (clitória), D. regia (flamboyant),  L. 

leucocephala (leucena) e P. juliflora (algaroba) foram testados em  diferentes ensaios 

biológicos, contemplando diferentes momentos do ciclo biológico de A. aegypti. A escolha 

dessas espécies se deu em razão da disponibilidade e facilidade de obtenção de sementes no 

estado do Rio Grande do Norte.  

Os extratos salinos preparados solubilizaram proteínas com teores que variaram de 

0,73 (±0,003) mg/mL (L. leucocephala) e 26,7 (±0,6) mg/mL (D. regia), e em todos os 

extratos identificou-se a presença de pelo menos duas proteínas com potencial inseticida, 

metabólitos secundários, como terpenos e alcaloides (EB de C. fairchildiana), e inibidores de 

proteases. De modo suplementar, os extratos apresentaram uma considerável quantidade de 

carboidratos totais, que variaram de 3,9 mg/mL (C. ensiformis) a 38,9 mg/mL (A. pavonina). 

Neste sentido, pode-se afirmar que a extração salina foi capaz de solubilizar moléculas 

bioativas, uma vez que todos os extratos apresentaram algum tipo de atividade contra os 

insetos A. aegypti testados. 

Sendo assim, pode-se dizer que a extração salina foi eficaz para solubilizar moléculas 

bioativas, pois todos os extratos utilizados foram capazes de prejudicar o desenvolvimento do 

inseto em algum momento do seu ciclo de vida. Todos os EB foram repelentes à postura de 

ovos por fêmeas grávidas de A. aegypti, e capazes de causar morte de adultos após ingestão 

por 10 dias. Ainda que poucos estudos tenham sido realizados, investigando a atividade 

inseticida de extratos de sementes de plantas (Santiago et al 2005; Cavalheiro et al. 2009; 

Barbosa et al, 2014 Perumalsamy et al, 2015), a constatação, no presente trabalho, que todos 

os extratos utilizados apresentaram algum tipo de atividade inseticida contra A. aegypti, 
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fortalece o potencial dos produtos oriundos de sementes no controle de insetos vetores de 

doenças. 

Em relação ao resultado obtido nos ensaios de repelência, nos quais verificamos que 

todos os extratos apresentaram ação repelente à postura, de forma dose dependente, podemos 

atribuir diferentes fatores à escolha de criadouros para se realizar a postura de ovos por 

fêmeas grávidas, tais como fatores visuais, tácteis e olfatórios (Quiroz-Martinez et al, 2012). 

Além disto, experiências prévias, de fêmeas criadas em um determinado tipo de criadouro 

podem influenciar na escolha para a postura de seus ovos (Kaur et al¸2003). Em relação a 

isto, verificamos alterações significativas na aparência dos criadouros, após o tratamento das 

ovitrampas com os extratos de sementes em diferentes concentrações, e atribuímos a este 

resultado, provavelmente, à mudança na aparência do criadouro (coloração alterada), uma vez 

que se é conhecido que os insetos tem preferência por criadouros com água limpa (Tauil, 

1987), além disto, estes extratos possuíam fortes odores, podendo esta característica ter 

influência na escolha para a postura dos ovos.  

De outro modo, os criadouros tratados com extratos das plantas P. juliflora (algaroba) 

e C. fairchildiana (clitória) apresentaram efeito duplo: repelentes e atrativos à postura de 

ovos. Para tanto, a atividade atrativa foi constatada apenas nas ovitrampas tratadas com EB 

em concentrações inferiores a 10%, e atribuímos o efeito atrativo do EB, certamente por 

possuírem odores discretos e por não alterarem significativamente a coloração do fluido 

quando diluídos. 

Kaur e colaboradores (2003) afirmam que o tratamento de ovitrampas com produtos 

repelentes pode ser uma boa estratégia utilizada em campo, pois pode atuar contribuindo para 

a redução da densidade de ovos em um criadouro, e finalmente interferindo na quantidade de 

novas populações de insetos em uma determinada área. Resultados semelhante foram obtidos 

por Grupta et al. (2011), com extratos de Macrotyloma uniflorum testado contra A. aegypti. 

Por sua vez, dos seis extratos testados, apenas os EB de P. juliflora (algaroba) e L. 

leucocephala (leucena) não apresentaram atividade ovicida. Em 1998, Su e Mulla avaliaram o 

potencial ovicida de um metabólito secundário (Azadiractina) de sementes de Melia 

azedarach (amargoseira), contra insetos Culex tarsalis e Culex quinquefaciatus e verificaram 

que os produtos da planta contra os mosquitos testados possuem potencial ovicida. Mais 

recentemente, em 2011, Govindarajan e colaboradores, verificaram que a utilização de 
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extratos brutos de E. coronaria e C. pulcherrima no tratamento de ovos de C. 

quinquefaciatus, A.aegypti e Anopheles stephensi  impediram a eclosão de larvas. 

Métodos auxiliares, como a avaliação do potencial ovicida e de repelência, bem como 

a ação adulticida, podem ampliar o controle do A. aegypti contribuindo para a redução da 

proliferação do inseto, podendo ainda retardar o aparecimento de insetos resistentes, porém, o 

controle da proliferação de A. aegypti por meio das larvas permanece sendo o mais eficaz. 

Corroborando, verificamos que todos os extratos testados, exceto o extrato de D. regia 

(flamboyant),  apresentaram atividade larvicida para L1 após 24h de exposição. 

Jungalwala & Cama (1962) verificaram a presença de carotenoides em flores de D. 

regia. Os carotenoides são essenciais percussores de vitamina A em animais, e em insetos, a 

vitamina A, bem como os carotenoides, podem induzir o processo de diapausa (Veerman et 

al., 1985; Bosse & Veerman, 1996). Desta forma, embora detectada a presença de proteínas 

com atividade inseticida (lectinas e inibidores de quitina) em extratos de D. regia 

(flamboyant), caso os carotenoides estejam presentes também nas sementes de D. regia, eles 

podem ter atuado induzindo a diapausa das larvas L1 de A. aegypti, garantindo a 

sobrevivência das mesmas. 

De outro modo, verificou-se que os extratos de C. fairchildiana (clitória) e C. 

ensiformis (feijão de porco) foram os mais eficazes quanto a sua atividade larvicida, entre os 

demais EB testados, apresentando CL50 (24h) correspondente a 17,05% e 38,16%, 

respectivamente. Ademais, constatou-se que o aumento do período de exposição das larvas 

aos EB favoreceu a taxa de mortalidade das mesmas, uma vez que as CL50 obtidas para os 

testes de 48h de duração foram inferiores. Além do mais, verificou-se que todos os extratos 

apresentaram atividade adulticida sob A. aegypti, no entanto, pode-se dizer que os EB 

apresentaram melhor atividade larvicida do que adulticidas, conforme valores das CL50, para 

o EB de C. fairchildiana (clitória), correspondentes a 17,05% (larvicida 24h) e 24,32% 

(adulticidas).   

Vários autores também verificaram elevada eficácia, quanto a ação larvicida em A. 

aegypti de extratos de plantas, tais como Annona crassiflora, Duguetia furfuracea, 

Piptocarpha rotundifolia, Serjania lethalis, Magonia pubescens, Pipper longum, Pipper 

ribesoides, Pipper sarmentosum e outros 20 extratos brutos de sementes de plantas da 

Caatinga (Coêlho, 2006; Silva et al, 2004; Choochote et al, 2006; Barbosa et al, 2014). 
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Bansal e colaboradores (2012) avaliaram o potencial larvicida de extrato de P. 

juliflora (algaroba) extraídos com água destilada/ acetona/ metanol/ petróleo observou que o 

extrato obtido através das sementes da planta, não foi eficaz contra A. aegypti. De modo 

semelhante, verificamos que o EB de P. juliflora (algaroba), dentre os demais EB com 

atividade larvicida contra A. aegypti, foi o que apresentou menor eficácia. 

Entre todos os extratos testados o EB de C. fairchildiana (clitória) se destacou entre os 

demais, obtendo a maior pontuação no ranqueamento feito para identificar o extrato com 

maior potencial para uso contra o A. aegypti. Ressalta-se, ainda, que o uso de EB de C. 

fairchildiana (clitória) no controle de A. aegypti pode ser considerado conveniente, uma vez 

que a CL50 7,99%, obtida no ensaio larvicida (48h) é inferior à concentração atrativa a postura 

de ovos por fêmeas de A. aegypti. Este resultado demonstra ser bastante promitente uma vez 

que o EB demonstrou ser uma armadilha para a postura, com concomitante ação larvicida. 

Conhecida popularmente como sombreiro é uma espécie arbórea de médio a grande 

porte, com domínio fitogeográfico na floresta amazônica, mas também presente em todas 

regiões do Brasil. Por ser uma espécie rústica e de rápido crescimento, torna-se bastante 

utilizada nos processos de reflorestamentos heterogêneos destinados a recuperação de áreas 

degradadas (Lorenzi, 1998; Portela, 2001; Rando, -), sendo assim, considerando o 

crescimento acelerado da planta, distribuição geográfica, bem como o seu elevado uso tanto 

em processos de reflorestamento, quanto na ornamentação e arborização rural e urbana 

(Lorenzi, 1998), podendo assim ser considerada uma espécie de boa adaptação, a mesma 

demonstra ter potencial para ser utilizada como método auxiliar no controle do inseto A. 

aegypti. 

Adicionalmente, verificamos que nenhum dos extratos testados ocasionou a morte das 

pupas, mas ocasionaram a morte das larvas (exceto o EB de flamboyant) e adultos. 

Considerando que as pupas não se alimentam, a comparação entre os resultados obtidos nos 

ensaios larvicidas e pupicidas indica que a ação do extrato depende da ingestão dos 

componentes ativos (larvicidas e não pupicidas) (Grupta et al., 2011; Souza et al., 2011). 

Por isso, foi realizada uma caracterização parcial dos extratos e por se tratar de extrato 

salino foi investigada a presença de proteínas com potencial inseticida. Assim, observou-se 

que todos os extratos apresentaram proteínas bioativas. Nas análises, verificou-se que todos os 

extratos possuíam lectinas, e para os EB de L. leucocephala (leucena), D. regia (flamboyant), 
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A. pavonina (carolina) e C. ensiformis (feijão de porco), constatou-se a presença de proteínas 

ligantes a quitina.  

Um estudo realizado por Leite e colaboradores (2012), analisou as lectinas presentes 

nas sementes de C. fairchildiana (clitória), e verificaram a presença de uma lectina com 

padrão de massa molecular de aproximadamente 100 e 116 kDa. Nos insetos, as lectinas são 

encontradas na hemolinfa e agem como opsoninas, aglutinando os microorganismos, atuando 

também como receptores na membranda dos hemócitos (Silva, 2002). As lectinas produzidas 

por plantas podem apresentar efeito entomotóxico contra insetos de várias ordens, e atuam 

causando distúrbios nutricionais, e consequentemente, atraso no desenvolvimento das larvas, 

redução de peso, bem como problemas quanto a sobrevivência de adultos emergentes 

(Murdock et al., 1990; Zhu-Salzman et al., 1998; Macedo et al., 2004; Sadeghi et al., 2006). 

Outros estudos mostram que as lectinas atuam de modo a inibir enzimas glicosiladas 

dos insetos (Fitches, et al., 2008),  agem se ligando à matriz peritrófica do inseto, interferindo 

em sua integridade (Harper et al., 1998; Godone, 2011), bem como, se ligando a receptores 

superficiais glicosilados de células epiteliais digestivas (Sauvion et al., 2004). 

No presente trabalho, além de detectada a presença de lectinas e proteínas ligantes a 

quitina, verificou-se que em todos os EB testados havia inibidores proteicos. No A. aegypti as 

principais enzimas envolvidas na digestão são as amilases e as proteases (exo e 

endoproteases).  As endoproteases são principalmente da classe serínicas, incluindo tripsinas, 

quimiotripsinas, e outras (Lopes et al., 2004; Isoe et al., 2009a; Brackney et al., 2010; 

Mesquita-Rodrigues et al., 2011). Desta forma, dada à funcionalidade das proteínas digestivas 

para A. aegypti, tanto em fase larval, quanto adulta; uma vez detectada a presença de 

inibidores proteicos nos EB testados, é possível que os mesmos possam atuar bloqueando a 

ação dessas enzimas e consequentemente, comprometendo a viabilidade dos insetos. Vale 

salientar que a presença dessas enzimas muda ao longo do desenvolvimento dos insetos, e em 

adultos, as proteínas serínicas são importantes no processo de digestão sanguínea nas fêmeas 

(Yang & Davies, 1971a). Considerando isto, podemos supor que os extratos tenham 

apresentado maior eficácia contra as larvas do que para os insetos em sua forma adulta, uma 

vez que os mesmos foram alimentados apenas pelos EB, excluindo assim a alimentação 

sanguínea.  
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A identificação do bloqueio das enzimas digestivas tem sido alvo de diversas 

pesquisas atualmente. Oliveira e colaboradores (2015) verificaram que um inibidor de tripsina 

isolado a partir de cotilédones de C. fairchildiana (clitória) foi capaz de reduzir em 87,93% a 

atividade de enzimas digestivas de larvas L4. Além disto, os autores visualizaram que seis das 

sete proteases digestivas ativas de larvas de A. aegypti foram afetadas logo depois de expostas 

ao inibidor. Sasaki e colaboradores (2015) investigaram o efeito de inibidores de proteinases 

de sementes de A. pavonina (carolina) em A. aegypti, e verificou uma redução na taxa de 

sobrevivência, peso, retardo no desenvolvimento larval de A. aegypti, bem como a presença 

de proteinases do extrato no intestino médio das larvas.  

Neste estudo, para se verificar a participação das proteínas bioativas nas atividades 

inseticidas dos EB, os mesmos foram submetidos à fervura e novamente utilizados nos 

ensaios biológicos. Na ocasião, foi visto que o extrato de P. juliflora (algaroba) perdeu sua 

atividade inseticida, indicando que as proteínas foram essenciais nessa atividade. No mesmo 

sentido, embora tenha mantido o potencial lavicida, o extrato fervido de L. leucocephala 

(leucena) teve sua eficácia reduzida. 

Gupta & Gupta (1997) pesquisou a atividade de colinesterase em 106 espécies de 

plantas, incluindo L. leucocephala (leucena), utilizando o método de inibição de 

acetilcolinesterase in vivo, e verificou que L. leucocephala (leucena) apresentou atividade 

positiva. A acetilcolinesterase catalisa a hidrólise do neurotransmissor acetilcolina, permitindo 

que o neurônio colinérgico retorne ao estado de repouso, após a ativação. Em insetos, o uso de 

inseticidas que possuem capacidade de inibir a acetilcolinesterase, pode ocasionar paralisia e 

morte, uma vez que a inibição desta enzima resultará no acumulo de acetilcolina nas junções 

nervosas (ou sinapses), o que impede a interrupção da propagação do impulso elétrico (Braga 

& Valle, 2007), neste contexto, podemos supor que caso os inibidores de acetilcolinesterase 

tenham sido extraídos, e presentes no EB de L. leucocephala, a fervura do mesmo poderia ter 

causado a inativação da atividade de inibição enzimática da acetilcolinesterase, ocasionando 

redução no percentual de mortalidade de larvas. 

 Todavia, a fervura elevou a eficácia dos extratos de A. pavonina (carolina), C. 

ensiformis (feijão de porco), nos ensaios larvicidas, bem como aumentou a eficácia de C. 

fairchildiana (clitória) tanto para o ensaio larvicida, quanto adulticida. 
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É importante ressaltar que mesmo que uma substância possua propriedades larvicidas, 

diversos fatores podem influenciar no sucesso de sua aplicação. Entre eles, a propriedade de 

se manter ativo por maior tempo possível no ambiente, mesmo em baixas concentrações, e, se 

considerarmos que o mosquito se prolifera, predominantemente, nas áreas tropicais (onde há 

uma maior incidência de elevadas temperaturas), o produto não deve ser inativado com 

facilidade pela temperatura ambiental alta. Assim sendo, todos os extratos testados 

mantiveram sua atividade por todo o tempo dos ensaios e aumentaram a sua eficácia com o 

tempo (48h). Embora não tenha sido testada sua eficácia em temperatura ambiente, foi 

constatado que 3 dos 6 extratos testados (A. pavonina, C. fairchildiana e C. ensiformis) 

aumentaram sua eficácia após a submissão à temperatura extrema de fervura.  

Estudos realizados por Silva & Soysa (2011) verificaram a presença de fenólicos totais 

e flavanóides no extrato de A. pavonina, Hebling et al. (2000) alimentou uma colônia de Atta 

sexdens L. (Hym., Formicidae) com folhas de C. ensiformis (feijão de porco) e verificou que 

ao final do experimento somente a rainha e algumas formigas permaneceram vivas e atribuiu 

a alta taxa de mortalidade da colônia aos efeitos nocivos do contato com a planta ou até 

mesmo pela ingestão de seiva  foliar contendo metabólitos secundários. Ressalta-se que os 

extratos de plantas podem apresentar diferentes princípios ativos, uma vez que são na 

verdade, uma mistura de compostos ativos que podem atuar sinergicamente (Berenbaum, 

1985; Chen et al, 1995). Desta forma, podemos atribuir à mortalidade de larvas, quando 

submetidas ao extrato in natura, a toda mistura de componentes ativos existentes no extrato e 

sugerir que a mortalidade se apresentou de forma mais acentuada, quando os insetos foram 

incubados em extrato fervido, à potencialização da ação de metabólitos secundários, após a 

desnaturação de proteínas, caso os mesmos estejam também presentes nas sementes de A. 

pavonina e C. ensiformis.  

Em relação aos extratos de C. fairchildiana (in natura e fervido), os únicos testados 

quanto à presença de componentes do metabolismo secundário, neles identificou-se a 

presença de terpenos e alcalóides. Neste sentido, pode-se afirmar que a extração salina foi 

capaz de solubilizar diferentes moléculas bioativas, inclusive componentes do metabolismo 

secundário como também observado por Barbosa e colaboradores (2014), que detectou em 13 

dos 20 extratos testados a presença de metabólitos secundários. E considerando que a fervura 

elevou a atividade larvicida e adulticida desse EB, podemos sugerir que o processo de fervura 
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do EB tenha resultado na maior ativação dessas moléculas, ou até mesmo tenha ocasionado 

uma maior concentração destas no EB. 

 Segundo Ferreira et al. (2001) o inseticida natural mais utilizado na década de 40 foi 

o alcaloide nicotina, extraído de folhas de Nicotiana tabacum e Nicotiana rustica. 

Adicionalmente, o trabalho de Geri e colaboradores (2008) destaca a atividade de terpenos 

contra A. aegypti. Relatou-se também que os óleos essenciais contendo sesquiterpenos, como 

nerolidol e farnesol, monoterpenos como α-pireno, carvona, geraniol e ainda fenilpropanóides 

como safrol, eugenol, e aldeídos cinâmicos, todos esses, moléculas da classe dos metabólitos 

secundários, apresentaram atividade larvicidas contra A. aegypti.  

É importante destacar que o uso de um produto com ação ovicida, larvicida, pupicida 

e/ou atrativo/repelente, requer a sua adição em criadouros artificiais, cujo conteúdo pode ser 

consumido posteriormente por mamíferos, podendo ainda ter como destino final, criadouros 

naturais habitados por outros seres aquáticos. Embora extratos de plantas sejam 

biodegradáveis, a análise de sua toxicidade para organismos não-alvo devem sempre proceder 

a sua indicação. 

Sendo assim, no presente trabalho, a toxicidade dos extratos foi analisada sob a 

abordagem dos ensaios de ecotoxicidade aguda com organismos das espécies Ceriodaphinia 

dubia, que são microcrustáceos de água doce. Nos ensaios de ecotoxicidade, os organismos 

mais utilizados para teste, tem sido o pequeno crustáceo Artemia salina (Souza et al., 2011;  

Lhullier et al., 2006; Luna et al., 2005), no entanto, estudos recentes indicam que o cladocera 

C. dubia apresenta maior sensibilidade aos contaminantes químicos e, bem como 

compartilham a mesma característica, acerca do habitat com os insetos A. aegypti, os 

microcrustáceos e os mosquitos utilizam água não salina como habitat (Nunes et al., 2006; 

Shen et al., 2012). 

Como esperado, os microcrustáceos submetidos à incubação com concentrações 

crescentes de extratos de sementes mostraram uma alta sensibilidade, quando comparado às 

larvas de A. aegypti, uma vez que apresentaram valores de CL50 inferiores ao obtidos nos 

ensaios larvicidas. No entanto, o uso potencial dos extratos é direcionado para locais 

utilizados como criadouros para os mosquitos, como objetos que tendem a acumular água 

(ralos, vasos e outros), excluindo assim ambientes que possuem vida aquática, como rios, 

lagos, lagoas, riachos, açudes e outros. De outro modo, mesmo que os extratos atinjam esses 
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ecossistemas sem que tenham sido totalmente degradados, eles seriam ainda mais diluídos em 

águas fluviais. Nesta perspectiva, Barbosa e colaboradores (2014), em estudos realizados, 

verificaram que uma diluição de 1:5 é suficiente para que extratos de Myracrodruon urundeva 

(aroeira), Amburana cearenses (cumaru) e Enterolobium contortisiliquun (tamboril), 

apresentem CL50 para C. dubia, superior a CL50 para as larvas de A. aegypti. 

Adicionalmente, verificamos que após a fervura dos extratos, os microcrustáceos 

apresentaram redução na taxa de mortalidade, podendo assim o procedimento de fervura ser 

fundamental para o descarte do material. Outrossim, a favor da segurança dos extratos 

testados, salienta-se que alguns estudos revelam que determinadas plantas investigadas (L. 

leucocephala e P. juliflora) tem sido utilizadas com sucesso para a alimentação de equinos, 

ovinos, bem como para humanos (Manella et al, 2002; Oliveira et al, 2010; da Silva Stein et 

al, 2005). Embora os resultados no presente estudo indiquem que o EB de P. juliflora 

(algaroba) apresenta a menor toxicidade ambiental entre os demais EB testados, outros 

estudos relatam resultados controversos, principalmente em relação a casos de intoxicação por 

ingestão de P. julifora (algaroba) em bovinos (Dollahite & Anthony, 1957; Baca et al, 1967; 

Figueiredo et al, 1995; Câmara et al, 2009), desta forma, se faz necessária a realização de 

mais estudos toxicológico, com esta e demais plantas a serem utilizadas futuramente.  

  De outro modo, diversos estudos mostram que extratos vegetais de algumas plantas 

do presente estudo podem ter diferentes efeitos farmacológicos, inclusive, anticancerígenos 

(El-Sayed, et al, 2011; Sathiya & Muthuchelian, 2013). E embora o EB de C. fairchildiana 

tenha sido considerado o mais tóxico para C. dubia, um estudo realizado por Leite e 

colaboradores (2012) revela que a lectina purificada a partir de sementes de C. fairchildiana 

não apresentou citotoxicidade significativa para células vermelhas do sangue humano, 

apresentando ainda atividade anti-inflamatória. 

Os resultados indicam o potencial dos extratos de sementes de planta como fonte de 

moléculas ativas, de natureza proteica, bem como por meio de metabólitos secundários, que 

atuando por mecanismos diversos podem retardar o surgimento de resistências e auxiliar no 

controle populacional dos insetos A. aegypti nas áreas de transmissão ativa da dengue. Porém, 

ainda se faz necessária a realização de mais estudos para esclarecer o papel das moléculas 

com propriedades inseticidas identificadas nos extratos. Uma vez que sua eficácia seja 

confirmada a utilização das mesmas seria uma alternativa interessante para o controle do 
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inseto, uma vez que as sementes são abundantes e podem ser utilizadas por meio de um 

procedimento simples. 
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6 – CONCLUSÃO 

 

Todos os extratos testados apresentaram toxicidade para o cladócero C. dubia. Não 

obstante se tratar de um material biodegradável foi demonstrado que a fervura dos extratos 

reduziu a toxicidade, podendo funcionar como procedimento a ser adotado antes do descarte. 

Nenhum dos extratos testados apresentou atividade pupicida, indicando que os 

mecanismos de ação inseticida são dependentes da ingestão de compostos bioativos. Proteínas 

com potencial bioativo, tais como lectinas, proteínas ligantes a quitina e inibidores de enzimas 

digestivas foram identificadas em todos os extratos, no entanto, a fervura dos mesmos apenas 

eliminou a atividade larvicida do extrato de P. juliflora (algaroba), indicando que as proteínas, 

não são fundamentais para a atividade inseticida dos demais extratos. 

O extrato de C. fairchildiana (clitória) mostrou-se o mais promissor, pois além de 

possuir propriedade ovicida, larvicida, adulticida e repelente à postura, possui concentração 

atrativa superior a CL50 para as larvas. Nesse extrato, foi identificada a presença de terpenos, 

alcaloides, lectina, além de possuir atividade de inibição enzimática. 

Os resultados indicam o potencial dos extratos de sementes de plantas, como fonte de 

moléculas ativas, que atuando por mecanismos diversos, pode retardar o surgimento de 

resistência e constitui uma via alternativa para o controle da proliferação de insetos da espécie 

A. aegypti. 
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PERSPECTIVAS 

 

 Realizar posteriormente a aplicação prática do uso dos extratos estudados como 

ovicidas, larvicidas e/ou adulticidas, em ambientes extras laboratoriais, como remanescentes 

florestais, onde esteja comprovada a presença do inseto; no próprio Campus Universitário e 

posteriormente em ambientes residenciais. Na ocasião, será verificada a viabilidade do uso 

potencial dos extratos, uma vez que os mesmos foram testados apenas sob condições 

climáticas controladas. 

 Sendo assim, será avaliado se as variáveis climáticas, como as variações de 

temperatura, umidade, velocidade do vento e precipitação, podem interferir positiva ou 

negativamente na eficácia dos extratos contra A. aegypti.  

 E, considerando que os extratos brutos são, na verdade, uma mistura de moléculas 

ativas, pretende-se realizar estudos adicionais para a identificação dos compostos ativos 

presentes nos extratos. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

 

Tabela. Concentrações dos EB utilizados nos ensaios larvicidas para os testes com 24h e 48h 

de duração. 

  Concentrações (%) 

Semente Nome vulgar 24h 48h 

A. pavonina Carolina 20 

30 

40 

80 

20 

30 

40 

80 

C. ensiformis Feijão de porco 10 

20 

40 

50 

10 

20 

40 

50 

C. fairchildiana Clitória 2,5 

5 

10 

15 

2,5 

5 

10 

15 

D. regia Flamboyant 100 100 

L. leucocephala Leucena 5 

10 

15 

20 

5 

10 

15 

20 

P. juliflora Algaroba 10 

25 

50 

75 

100 

10 

25 

50 

75 

100 
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Anexo II 
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L 

Figura. Ensaio de ecotoxidade ambiental com os crustáceos Cerodaphinia dubia incubados 

com concentrações crescentes (%) de extratos de sementes de: A) Clitoria fairchildiana 

(clitória) in natura e fervido, durante o período de 24 h; B) Clitoria fairchildiana (clitoria) in 

natura e fervido, durante o período de 48 h; C) Adenanthera pavonina (carolina) in natura e 

fervido durante o período de 24 h; D) Adenanthera pavonina (carolina) in natura e fervido 

durante o período de 48 h; E) Canavalia ensiformis (feijão de porco) in natura e fervido, 

durante o período de 24 h; F) Canavalia ensiformis (feijão de porco) in natura e fervido, 

durante o período de 48 h; G) Delonix regia (flamboyant) in natura e fervido, durante o 

período de 24 h; H) Delonix regia (flamboyant) in natura e fervido, durante o período de 48 

h; I) Prosopis juliflora (algaroba) in natura e fervido, durante o período de 24 h; J) Prosopis 

juliflora (algaroba) in natura e fervido, durante o período de 48 h; K) Leucena leucocephala 

(leucena) in natura e fervido, durante o período de 24 h; L) Leucena leucocephala (leucena) 

in natura e fervido, durante o período de 48 h.  
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Anexo III 

Artigo publicado Parasitology Research em julho/2014. 

 

 


