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RESUMO 

O controle de mosquitos através do uso de inseticidas químicos tem 

apresentado problemas, principalmente devido a possibilidade de rápida seleção 

por resistência dos insetos a estes compostos, tornando seu controle um problema 

crescente. Por estas razões, a procura por agentes mais seletivos aumentou e 

com isso a adoção de métodos de inseticidas biológicos cresceu. Neste sentido, o 

presente trabalho tem por objetivo verificar a suscetibilidade e as alterações 

morfológicas e bioquímicas de larvas de Culex quinquefasciatus após exposição 

ao óleo essencial (OE) e ao extrato etanólico de Baccharis dracunculifolia. Dessa 

forma, o extrato etanólico e o OE foram obtidos da folha da B. dracunculifolia. Para 

observação de suas ações larvicidas, larvas foram expostas ao OE e ao extrato 

etanólico nas concentrações de 200, 100, 50 e 25 mg/L, até a transformação em 

adultos. O grupo controle foi exposto a água deionizada. Foram feitas análises 

bioquímicas dos teores de glicose e triglicerídeos utilizando kits enzimáticos 

colorimétricos, análise proteica, pelo método de Bradford, e dos níveis de 

acetilcolinesterase pelo método de ELLMAN. Foram feitas também análises 

morfológicas utilizando os corantes Hematoxilina e Eosina, azul de bromofenol, 

azul do Nilo e PAS. Os tratamentos feitos para a análise bioquímica e morfológica 

foram realizados com a CL50 por um período de 1h e 24h de incubação. A análise 

fitoquímica do óleo essencial evidenciou o E-nerolidol como composto majoritário 

(30,62%). Já os resultados de suscetibilidade mostraram uma CL50 de 34,45 mg/L 

para o OE. Para análises bioquímicas, o nível de glicose nas larvas expostas ao 

OE durante 24 horas diminuiu significativamente, diferentemente dos níveis de 

TAG que aumentaram. O nível de proteínas totais das larvas aumentou após a 

exposição durante 24 horas e os níveis de acetilcolinesterase diminuíram 

significativamente. A análise morfológica mostrou que houve alterações 

histológicas. Dessa forma, podemos concluir que o OE causa uma 

desestabilização na larva, provocando efeitos que desregulam seu metabolismo e, 

consequentemente causam alterações histológicas. Além disso, provavelmente a 

via de ação larvicida é semelhante à via em que organofosforados e carbamatos 

atuam, pois de acordo com nossas analises o OE foi capaz de inibir totalmente a 

enzima acetilcolinesterase.  

Palavras chave: Culex quinquefasciatus, inseticidas biológicos, Baccharis 

dracunculifolia. 
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ABSTRACT 

 Mosquito control through the use of chemical insecticides has presented 

problems, mainly due to the possibility of rapid resistance selection of insects to 

these compounds, making their control an increasing problem. For these 

reasons, the search for more selective agents has increased and with that the 

adoption of methods of biological insecticides has grown. In this sense, the 

present work aims to verify the susceptibility and morphological and 

biochemical alterations of Culex quinquefasciatus larvae after exposure to 

Baccharis dracunculifolia essential oil (OE). Thus, ethanolic extract and OE 

were obtained from the leaf of B. dracunculifolia. In order to observe their 

larvicidal actions, larvae were exposed to OE and ethanolic extract at 

concentrations of 200, 100, 50 and 25 mg / L, until transformation into adults. 

The control group was exposed to dechlorinated water. Biochemical analyzes of 

glucose and triglycerides were performed using colorimetric enzyme kits, 

protein analysis by the Bradford method, and acetylcholinesterase levels. 

Morphological analyzes were also performed using Hematoxylin and Eosin, 

bromophenol blue, Nile blue and PAS. The treatment done for the biochemical 

and morphological analysis were performed with the LC50 for a period of 1h and 

24h. Phytochemical analysis of essential oil showed E-nerolidol as the major 

compound (30,62%). The susceptibility results showed a LC50 of 34.45 mg / L 

for OE. For biochemical analyzes, the glucose level in larvae exposed to OE for 

24 hours decreased significantly, unlike the levels of TAG that increased. 

Protein level of the larvae increased after exposure for 24 hours and 

acetylcholinesterase levels decreased significantly. Morphological analysis 

showed that there were histological changes. Thus, it can be concluded that OE 

destabilizes the larva, causing effects that deregulate its metabolism and, 

consequently, causes histological changes. It is likely that the larvicidal pathway 

is similar to the pathway that organophosphates and carbamates act to inhibit 

acetylcholinesterase. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1. 1 Culex quinquefasciatus 

O mosquito C. quinquefasciatus (SAY et al., 1823) possui hábitos 

antropofílicos e endofílicos, além de apresentar uma ampla distribuição 

geográfica, habitando áreas urbanas (SUBRA et al., 1980). Esses mosquitos 

possuem desenvolvimento holometabólico, pois efetuam metamorfose 

completa com quatro estágios de vida (Figura 1) – ovo, larva, pupa e adulto 

(FORATTINI et al., 1962; SILVA et al., 1999).  

As posturas são colocadas de forma agrupada, denominadas de 

―jangadas‖, as quais flutuam sobre a água, com matéria orgânica em 

decomposição e preferencialmente em locais de baixa luminosidade. Além 

disso, a postura é influenciada por diversos fatores como a alimentação da 

fêmea. Cada fêmea realiza de uma a oito ovoposições durante toda a sua vida. 

Esses ovos inicialmente possuem cor branca, porém sofrem escurecimento 

gradativo, tornando-se escuros após oxidação (FORATTINI et al., 2002). 

 

 

Figura 1: Ciclo de vida Culex quinquefasciatus. 

(Fonte:www.guaruclean.com.br/portal/pragas-urbanas/mosquito) 

 

As larvas (Figura 2) possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e 

abdômen, o qual é composto por nove segmentos similares, mais um décimo 

diferenciado em lobo anal (CONSOLI et al., 1998). O oitavo segmento do 
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abdômen apresenta o ―sifão‖, uma estrutura respiratória, cujas extremidades 

abrem-se os espiráculos, onde uma glândula adjacente libera substâncias 

hidrofóbicas, que evitam o afluxo de água ao sistema respiratório larval e a 

morte por afogamento (BECKER et al., 2010).  

Além disso, as larvas são capazes de se desenvolverem em quase 

todos os tipos de habitats, mas possuem preferência por ambientes mais 

poluídos, como esgotos (FORATTINI et al., 2002). Vários fatores extrínsecos 

estão relacionados ao desenvolvimento larval como a temperatura, a 

precipitação, a evaporação, o recurso alimentar, a predação, o parasitismo e a 

competição (RIBACK et al., 2009).  A época das chuvas possibilita maior 

número de criadouros, no entanto o desenvolvimento das larvas ocorre durante 

todo o ano nas áreas meridionais da América do Sul (ALMIRÓN & BREWER et 

al., 1994). 

A pupa é um estágio aquático intermediário entre a forma larval e a 

adulta, estas nadam ativamente e frequentam a superfície do criadouro para 

respirarem com as extremidades do par de trompas para fora do líquido. Não 

se alimentam e as reservas acumuladas na fase larvária são consumidas no 

processo de transformação em adulto. O tempo médio desta fase é 

aproximadamente de dois dias, dependendo da temperatura e de outros fatores 

(BRASIL et al., 2011). 

 

 

Figura 2: Detalhes da larva de mosquito C. quinquefasciatus. (Fonte: 

Elaborada pelo autor) 
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O mosquito em sua forma adulta (Figura 3) é uma das espécies de 

grande importância na saúde pública por ser o principal vetor da Wuchereria 

bancrofti, a qual causa a filariose bancrofitiana no Brasil (DEANE et al., 1951; 

RACHOU et al., 1956; FORATTINI et al., 2002). Além disso, o mosquito é 

causador de considerável incômodo por suas picadas (SUBRA et al., 1980). 

 

 

Figura 3: Fêmea de C. quinquefasciatus realizando ovoposição. (Fonte: 

entnemdept.ufl.edu/creatures/aquatic/southern_house_mosquito) 

O C. quinquefasciatus também é importante por ser considerado vetor 

secundário de arboviroses, como a febre de oropouche (cujo vetor primário é o 

Culicoides paraensis), estando, dessa forma, associado à transmissão desta 

para aves, equinos e canídeos (HURLBUT et al., 1950; MEYERS et al., 1960; 

HARWOOD et al., 1979).  

O hábito hematófago das fêmeas é a característica a qual permite a 

transmissão das moléstias, tanto para homens quanto para animais. No ato da 

picada é liberada no local a saliva do mosquito, que é constituída de um 

conteúdo proteico. Esse conteúdo da saliva do mosquito possui função 

anestésica e evita a coagulação do sangue e, além disso, é responsável 

também pelas reações alérgicas tanto nos animais quanto nos seres humanos 

(FEINGOLD et al., 1968). 

Os órgãos do mosquito adulto encontram-se na cavidade geral ou 

cavidade celômica, preenchida por um líquido denominado hemolinfa. O 

intestino dos mosquitos é dividido em três regiões: Intestino anterior, médio ou 



4 
 

estômago e posterior. O intestino anterior é responsável pela ingestão e 

condução dos alimentos, enquanto no intestino médio ocorrem as sínteses 

enzimáticas, digestão, absorção e formação da membrana peritrófica. Esse 

local é constituído por uma monocamada celular apoiada por uma delgada 

lâmina basal a qual há fibras musculares que são responsáveis pelo 

peristaltismo do intestino, auxiliando assim na passagem do alimento. Na parte 

final do intestino (intestino posterior) há excreção de compostos não digeridos 

(ROMOSER et al., 1996). Essa região é composta por água e transportadores 

de íons. Além disso, essa parte se diferencia em piloro, íleo e reto. Do piloro 

emergem-se os túbulos de Malpighi, os quais auxiliam na excreção de água e 

eletrólitos (JOBLING et al., 1987; CHAPMAN et al., 2012). 

As células da parede do intestino médio são cilíndricas, realizam 

participação na produção e secreção enzimática, absorvem nutrientes, são 

ricas em microvilosidades (RUDIN & HECKER et al., 1982; BILLINGSLEY & 

LEHANE et al., 1996; ANDRADE-COELHO et al., 2001) e possuem núcleo 

basal e esférico, além de possuir um pH ácido (ROMOSER et al., 1996; ALVES 

et al., 2010). 

Outro órgão muito importante nos mosquitos é o corpo gorduroso (CG). 

Esse é amorfo, formado por células com camadas e/ou lóbulos que são 

suspensas na hemocele pela lâmina basal, músculos e traqueias, e estão em 

contato direto com a hemolinfa facilitando assim a troca de substâncias com 

outros órgãos (CRUZ-LANDIM et al., 1975; DEAN et al., 1985; CHAPMAN et 

al., 1998). É o principal órgão de metabolismo intermediário em insetos, 

armazenam lipídeos em forma de gotículas, proteínas em grânulos e 

carboidratos em grânulos eletrodensos (CLEMENTS et al., 1996). Devido a sua 

localização, é o principal órgão de secreção de peptídeos antimicrobianos em 

mosquitos, como as defensinas, diptericinas, entre outras (DIMOPOULOS et 

al., 2006). É uma região que está relacionada a desintoxicação, participa da 

diapausa, da muda e da vitelogênese (KEELEY et al., 1985; KLOWDEN et al., 

1987). Além disso, o corpo gorduroso, possivelmente, está relacionado ao 

aparecimento de resistência no mosquito (KAFEL et al., 2003; YANG et al., 

2007). 
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1. 2 Inseticidas sintéticos  

Anterior a descoberta dos inseticidas residuais sintéticos na década de 

1940, muitas metodologias para o controle de mosquitos já tinham sido 

adotadas em diferentes partes do mundo com variados graus de sucesso. A 

descoberta desses novos inseticidas revolucionou a metodologia de controle de 

mosquitos vetores de doenças, possibilitando a sua maior padronização. Pela 

primeira vez na história da saúde pública foi possível, em muitas regiões, 

controlar de maneira eficaz ou mesmo erradicar determinadas doenças por 

eles transmitidas. O uso de inseticidas sintéticos vem aumentando cada vez 

mais desde então e atualmente continua sendo o principal alicerce dos 

programas de combate e controle de insetos vetores de doenças (WRIGHT et 

al., 1971; WHO et al, 1976; MARICONI et al., 1980). 

A partir de 1940 foram desenvolvidos os organofosforados, os quais são 

constituintes de uma grande variedade de produtos agrícolas e sanitários de 

baixa toxicidade, como por exemplo, o temefós, que tem seu uso permitido em 

água potável. O mecanismo de ação dessa classe consiste na inibição das 

enzimas acetilcolinesterases, causando um aumento dos impulsos nervosos, 

ocasionando a morte (CHAVASSE & YAP et al., 1997).  

Há destaque também para os inseticidas reguladores de crescimento de 

insetos (RCI), estes possuem menor toxicidade e maior seletividade, assim 

como para os inibidores da síntese de quitina, através da inibição ou 

desregulação de enzimas chave para este processo (GRÜTZMACHER et al., 

1999; ARIOLI et al., 2004; NUNES et al., 2007). 

Por volta de 1950 foram colocados no mercado os primeiros carbamatos 

(CASIDA & QUISTAD et al., 1998). Esses são praguicidas orgânicos que são 

derivados do ácido carbâmico, possuem pequeno espectro de atividade 

inseticida. São conhecidas três classes de carbamatos: carbamatos inseticidas 

(e nematicidas), carbamatos herbicidas e carbamatos fungicidas. Os 

carbamatos mais conhecidos são carbaril-metomil, carbofuran, metiocarb, 

primicarb, indoxacarb, alanicarb e furatiocarb (SUCEN et al., 2001). 

Assim como os organofosforados, os carbamatos também são inibidores 

das enzimas acetilcolinesterases, embora a ligação deste inseticida à enzima 

seja mais instável (BEATY & MARQUARDT et al., 1996; SUCEN et al, 2001). 
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O controle de larvas de mosquitos em todo o mundo depende da 

aplicação continuada dos inseticidas sintéticos (RAHUMAN et al., 2009). No 

Brasil, vários registros indicam resistência a alguns desses inseticidas em 

populações de C. quinquefasciatus (BRACCO et al, 1999; GONZÁLEZ, 1999; 

CAMPOS & ANDRADE et al., 2003; ALVES et al., 2011; MELO et al., 2016) e 

A. aegypti (CAMPOS & ANDRADE et al., 2001; LUNA et al., 2004; HORTA et 

al., 2011).  

O aparecimento de resistência faz com que haja um constante aumento 

das doses de aplicação dos inseticidas (WHO, 1970; SUBRA et al., 1980). 

Ocorre também a ruptura dos sistemas ecológicos e as substâncias persistem 

no ambiente por período de tempo imprevisível (PUSHPANATHAN et al., 2008; 

RAJKUMAR et al., 2009). Além disso, o uso persistente destes produtos 

diretamente nos criadouros, em altas concentrações, faz com que o combate 

aos vetores torna-se economicamente dispendioso (ABERCROMBIE & BERG 

et al., 1978; LASSALE et al., 1993) causando destruição de uma importante e 

rica fauna associada (SILVEIRA et al., 1989). 

Compreender os mecanismos de resistência a inseticidas é essencial 

para desenvolvimento de estratégias de controle do vetor. Sabe-se que os 

mecanismos de resistência podem ser divididos em dois grupos principais: a 

sensibilidade diminuída das proteínas alvo (alvo local) e aumento da 

insensibilidade metabólica (HEMINGWAY et al., 2004). O canal axônico de 

sódio voltagem-dependentes (VGSC) e as acetilcolinesterases sinápticas 

(AChE1)  estão nos sítios alvos primários de inseticidas (WEILL et al., 2003, 

DAVIES et al., 2007; SODERLUND et al., 2008; DONG et al., 2014). Em C. 

quinquefasciatus, a insensibilidade alvo local mais comum é a mutação em 

L1014F KDR, no gene do VGSC, que confere resistência ao DDT e piretróides, 

seguido pela mutação em G119S ACE-1, que confere resistência a 

organofosforados e carbamatos (WEILL et al., 2004; XU et al., 2005; WONDJI 

et al., 2008; SARKAR et al., 2009; JONES et al., 2012; LOW et al., 2013). 

 

1. 3 Compostos Naturais e Inseticidas Naturais 

Atualmente, muitos compostos naturais vêm sendo investigados visando 

descoberta de inseticidas que possuam uma maior eficácia, um baixo custo e, 

além disso, objetivando a diminuição do aparecimento de resistência por parte 
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dos mosquitos (GUIMARÃES et al., 2001). Uma alternativa que vem sendo 

retomada para o controle de pragas é o uso de metabólitos secundários 

presentes em plantas, as quais são chamadas de ―plantas inseticidas‖. 

Conhece-se hoje aproximadamente 250.000 espécies de plantas superiores, 

sendo que a espécie humana se aproveita de uma fração muito pequena 

destas com as quais sempre conviveu (VASCONCELOS et al., 2006).  

A humanidade ao longo do tempo selecionou um pouco mais de uma 

centena de espécies de plantas e obteve seus princípios ativos puros para o 

tratamento e prevenção de doenças (PINTO et al., 2002). Inúmeras 

substâncias acumulam-se no vegetal para sua defesa, sendo sintetizados e 

emitidos vários compostos voláteis (aldeídos ácidos e terpenos). Essas 

substâncias são derivadas de produtos intermediários ou finais do metabolismo 

secundário das plantas, podendo ser encontradas em todas as partes dos 

vegetais. Entre essas substâncias estão rotenóides, piretróides, alcalóides e 

terpenóides (VASCONCELOS et al., 2006).  

Substâncias como essas podem atuar no metabolismo de outros 

organismos interferindo em vários aspectos como repelência, deterrência 

alimentar e ovoposição, esterilização, bloqueio do metabolismo e interferência 

no desenvolvimento, sem necessariamente causarem morte (LANCHER et al., 

2000). 

O controle do mosquito na fase larval do desenvolvimento com a utilização 

de fitoquímicos que ocorrem nos óleos, folhas e raízes de plantas é uma das 

técnicas que proporciona um ambiente harmônico, além de ser um método 

mais barato de controle (SHYAMAPADA MANDAL et al., 2011). Estudos nos 

quais foram testados os extratos aquosos das plantas Lansium domesticum, 

Azadirachta indica, Eucaliptus sp. e Codiaeum variegatum em larvas de 3° e 4° 

instares do C. quinquefasciatus, apresentaram doses letais baixas, 

evidenciando boa atividade (MONZON et al., 1994). Também, foram 

determinadas as CL50 dos extratos brutos de Melia azedarach, Bauhinia rufa e 

Coffea arabica sobre larvas de C. quinquefasciatus (TEIXEIRA et al., 2007; 

RIBEIRO-NETO et al., 2008).  

ELUMALAI et al. (2015) em seus estudos demonstraram a atividade 

inseticida de extratos aquoso, etanólico, metanólico, clorofórmio e de éter de 

petróleo de Leucas aspera contra A. aegypti, Anopheles stephensi e C. 
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quinquefasciatus. Observou-se mortalidade das larvas de quarto instar após 24 

e 48 horas de tratamento e concluiu-se que o extrato metanólico de L. aspera 

foi o que possuiu maior eficiência quando comparado com os outros extratos, 

possuindo uma CL50 de 27,855 ppm em 24 horas. Outros estudos realizados 

por ECHEGOYEN et al. (2014) foram relatados as atividades dos extratos de 

folhas de Ageratum houstonianum utilizando metanol, acetato de etila e 

hexano, evidenciando a atividade desses extratos sobre larvas de terceiro 

instar de An. stephensi, A. aegypti e C. quinquefasciatus. Observou-se que o 

extrato no qual se utilizou acetato de etila foi o mais eficiente em todas as 

espécies. Tais dados evidenciam a eficiência que extratos de plantas podem 

ter em relação ao combate a mosquitos. 

 

1. 4 Óleos essenciais 

Os óleos essenciais são misturas complexas de compostos orgânicos 

voláteis, produzidos como metabolitos secundários em plantas. Esses óleos 

são constituídos por hidrocarbonetos (terpenos e sesquiterpenos) e compostos 

oxigenados (álcoois, ésteres, éteres, aldeídos, cetonas, lactonas, éteres de 

fenóis e de fenol) além de serem responsáveis pelo odor característico das 

plantas (GUENTHER et al., 1972).  

Aproximadamente 3000 OE são conhecidos e 10% deles têm 

importância comercial (FAO et al., 1995) em indústrias de cosméticos, 

alimentos e indústrias farmacêuticas (ZYGADLO & JULIANI et al., 2003). Além 

disso, já é descrito que os OE isolados de plantas possuem propriedades de 

repelência contra artrópodes hematófagos, sendo que alguns desses óleos já 

são base de formulação de repelentes comerciais (CURTIS et al., 1989).  

Ao longo dos últimos 50 anos, milhares de plantas foram rastreadas 

como fontes potenciais de repelentes e inseticidas (SUKUMAR et al., 1991).  

Atualmente, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) 

tem os óleos de citronela, limão e eucalipto registrados como componentes de 

repelentes de insetos para aplicação na pele. Estes produtos naturais estão 

sendo utilizados com frequência devido à sua toxicidade relativamente baixa e 

grande eficácia (KATZ et al., 2008).  

REEGAN et al. (2013) em suas pesquisas testaram cinco formulações 

diferentes de cremes repelentes, os quais foram preparados utilizando 
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combinações de OE, incluindo cânfora, canela, citronela, capim-limão, limão, 

laranja, nim, manjericão, Vitex, Lantana, eucalipto e cravo, e sua repelência foi 

testada em C. quinquefasciatus e A. aegypti, dessa forma constatou-se que 

combinações de OE podem ser usadas para formulações de repelentes 

comerciais, tendo eficácia tão boa quanto ao dos repelentes sintéticos. 

Todavia, CHOWDHURY et al. (2008) explicam que há grande eficácia de 

extratos vegetais para o controle de insetos devido a estes serem 

ecologicamente seguros, não apresentando risco para saúde pública e meio 

ambiente, além de possuir um rico estoque de produtos químicos de diferentes 

ações biológicas, ao contrário de inseticidas convencionais, que se baseiam 

num único composto ativo. Inseticidas derivados de plantas compreendem em 

misturas de compostos químicos que atuam tanto nos processos 

comportamentais quanto nos processos fisiológicas. Assim, existe muito pouca 

probabilidade de desenvolvimento de resistência a essas substâncias (GHOSH 

et al., 2012). 

A família Lamiaceae é um excelente reservatório de agentes larvicidas 

(PAVELA et al., 2015). O OE extraído das folhas de Mentha spicata foi testado 

contra C. quinquefasciatus, A. aegypti e An. stephensi (GOVINDARAJAN et al., 

2012). Mais tarde, a atividade larvicida do OE de folhas e os principais 

constituintes químicos de Ocimum basilicum foram avaliados contra C. 

tritaeniorhynchus, A. albopictus e An. subpictus (GOVINDARAJAN et al., 2013). 

OE de Rosmarinus officinalis e Lavandula angustifolia (Lamiaceae) mostraram 

atividade larvicida moderada (CONTI et al., 2010), mas possuiu um bom efeito 

repelente e ovicida contra várias espécies de mosquitos (PRAJAPATI et al., 

2005), possivelmente ligada à presença de α-terpineno, carvacrol e timol (CHOI 

et al., 2002). Vários estudos mostraram que o óleo de Hyptis suaveolens tem 

propriedades inseticidas úteis contra mosquitos (JAENSON et al., 2006; CONTI 

et al., 2012). 

Alguns monoterpenos, como α-pineno, cineol, eugenol, limoneno, 

terpinoleno, citronelol, citronelal, cânfora e timol são constituintes comuns de 

um número de óxido de etileno descrito na literatura, apresentando atividade 

repelente de mosquitos (ZAKI et al., 1998; YANG et al., 2004; PARK et al., 

2005; JAENSON et al., 2006).  
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YOGANANTH et al. (2015) em seus estudos identificaram e avaliaram a 

atividade larvicida do OE de Rhizophora mucronata contra mosquitos da 

espécie An. stephensi e C. quinquefasciatus revelando um potencial agente 

larvicida contra as espécies citadas. A mortalidade para larvas de quarto instar 

foi observada após 24 h de tratamento, obtendo-se uma CL50 de 0,0510 mg/mL 

e 0,0514 mg/mL para An. stephensi e C. quinquefasciatus respectivamente.  

Também foi avaliada a toxicidade do OE de Plectranthus barbatus e 

seus principais constituintes, contra larvas de A. subpictus, A. albopictus e o C. 

tritaeniorhynchus. Os principais constituintes do OE de P. barbatus foram 

eugenol (31,12%), α-pineno (19,38%) e β-cariofileno (18,42%). Este teve um 

efeito tóxico significativo para todas as espécies testadas sendo que An. 

subpictus teve uma CL50 84,20 µg/mL, A. albopictus CL50 87,25 µg/mL e C. 

tritaeniorhynchus 94,34 µg/mL (GOVINDARAJAN et al., 2015).  

Foi investigada também a ação larvicida do OE da folha de Feronia 

limonia contra An. stephensi, A. aegypti e C. quinquefasciatus. Análises do OE 

da planta revelaram a presença de 51 compostos, sendo os principais o 

Estragol (34,69%) e o β-pineno (23,59%). O óleo mostrou notável atividade 

larvicida contra todas as espécies, sendo que para An. stephensi observou-se 

uma CL50 de 38,93 ppm, para  A. aegypti  CL50 de 37,60 ppm  e para  C. 

quinquefasciatus CL50 de 52,08 ppm evidenciando assim que o óleo possui boa 

atividade larvicida (SENTHILKUMAR et al., 2013). 

Anteriormente, Senthilkumar et al. (2008) descreveram a atividade do 

OE de Blumea mollis sobre larvas de quarto instar de C. quinquefasciatus. 

Foram identificados 39 compostos, sendo esses linalol (19,43%), γ-elemeno 

(12,19%), copaeno (10,93%), estragol (10,81%), Alo-ocimeno (10,03%), γ-

terpineno (8,28%) e Aloaromadendreno (7,44%). Esse óleo apresentou efeito 

tóxico significativo contra as larvas com CL50 de 71,71 ppm. Outra espécie que 

já se tem relatos da atividade inseticida de seu OE é a Zingiber officinalis, 

apresentando atividade contra larvas de terceiro instar de C. quinquefasciatus 

(PUSHPANATHAN et al., 2008). A mortalidade das larvas foi observada após 

24 horas de tratamento e o valor da CL50 foi 50,78 ppm, evidenciando sua 

eficácia larvicida.  

Também se tem relatos dos efeitos de OE sobre a ovoposição de 

mosquitos. PHASOMKUSOLSIL e SOONWERA et al.  (2012) em seus estudos 
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demonstraram a ação do OE de Cananga odorata sobre a ovoposição de 

mosquitos das espécies A. aegypti, An. dirus e C. quinquefasciatus. Dessa 

forma foi constatada a influência sobre a ovoposição, bem como a diminuição 

na taxa de atividade ovicida desses mosquitos. 

 

1. 5 Baccharis dracunculifolia (Asteraceae) 

A família Asteraceae compreende espécies arbóreas, arbustivas, 

herbáceas e lianas que estão amplamente distribuídas em regiões tropicais, 

subtropicais e temperadas, particularmente na América do Sul. Expressiva em 

número de espécies, Asteraceae é a maior família dentre as Angiospermas, 

constituídas por cerca de 1.540 gêneros e 23.000 espécies. Em sua quase 

totalidade, os gêneros são constituídos por plantas de pequeno porte as quais 

são encontradas em todos os tipos de habitats, principalmente nas regiões 

tropicais montanhosas na América do Sul (CANCELLI et al., 2007).  

O gênero Baccharis está representado por mais de 500 espécies 

distribuídas principalmente no Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e México, 

ocupando as regiões mais elevadas (FERRONATTO et al., 2006), e a alta 

concentração de espécies no Brasil e nos Andes indica que uma dessas áreas 

é o provável centro de origem desse gênero (VERDI et al., 2005).  

Estimam-se em 100 as espécies na Argentina (FERRONATTO et al., 

2007) e no México (MARCHESAN et al., 2006) e cerca de 40 na Colômbia, 

constituindo um dos mais importantes grupos de plantas nestes paises 

(FERRONATTO et al., 2006), das quais 38% são endêmicas. No Brasil, estão 

descritas 120 espécies de Baccharis, com a maior parte delas localizadas na 

região sudeste sendo, B. dracunculifolia e B. uncinella as espécies mais 

comumente encontradas (MARCHESAN et al., 2006). 

Plantas desse gênero são conhecidas popularmente por carqueja, 

vassourinha ou alecrim-do-campo, consistem em arbustos lenhosos de grande 

diversidade morfológica (FERRONATTO et al., 2006). São extensivamente 

estudadas quanto a sua composição química e atividade biológica, sendo que 

algumas têm proporcionado o desenvolvimento de novos fármacos, inseticidas 

dentre outros, além de apresentarem elevado valor sócio-econômico 

(FERRONATTO et al., 2007).  
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Em geral são consumidas principalmente na forma de chás com 

indicações para males do estômago, fígado, anemias, inflamações, diabetes, 

doenças na próstata, sendo também descritas para o processo de 

desintoxicação do organismo (TREVISAN et al., 2007). Uma visão mais 

detalhada cita que no Brasil e Argentina, por exemplo, B. crispa e a B. 

notosergila são usadas para curar feridas e inflamações. Em relação à B. 

genistelloides, no Brasil, cita-se o seu uso para variadas patologias, sintomas e 

sinais, tais como desordens digestivas e do fígado, malária, úlceras, diabetes, 

anemia, diarréia, inflamações urinárias, amigdalite, verminoses, mal de 

Hansen, entre outras (VERDI et al., 2005).  

Do ponto de vista fitoquímico, apesar de não mais que 15% das 

espécies do gênero Baccharis terem sido estudadas quanto à sua composição, 

pode-se observar que o gênero é caracterizado pelo acúmulo de 

sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos e flavonóides (TREVISAN et al., 2007). 

É nitidamente observado maior acúmulo de flavonas, flavonóis, diterpenos, 

labdanos e clerodanos, embora também se tenha verificado com certa 

frequência a presença de kauranos, germacreno, ácidos cumáricos, 

tricotecenos e fenilpropanóides (VERDI et al., 2005).  

Entre as espécies mais pesquisadas quanto à composição química e/ou 

atividade biológica, encontra-se B. megapotamica, B. incarum, B. trimera, B. 

trinervis, B. salicifolia, B. crispa, B. coridifolia, B. dracunculifolia, B. uncinella, B. 

grisebachii e B. tricuneata (FERRONATTO et al., 2006; FERRONATTO et al., 

2007; FERRONATTO et al., 2008). A atividade antiinflamatória de OE 

produzidos por B. uncinella e B. dracunculifolia foram avaliados por Marchesan 

(2006). Os resultados obtidos mostraram que a atividade enzimática foi inibida 

77,86% na presença de 50μL do óleo de B. dracunculifolia e de 74,40% para o 

óleo de B. uncinella. 

A espécie B. dracunculifolia (Figura 4), é amplamente utilizada na 

medicina caseira. Estudos de literatura relatam o uso medicinal e religioso do 

―alecrim-do-campo‖ comercializado em mercados e feiras livres no Rio de 

Janeiro (AZEVEDO & SILVA et al., 2006), assim como a utilização das folhas 

para feridas (FENNER et al., 2006) e o uso dos ramos, em decocto, como 

antifebril (RODRIGUES & CARVALHO et al., 2001).  
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É uma planta dióica com as inflorescências masculinas e femininas, cujo 

arbusto cresce em quase todo o Brasil, é a principal fonte botânica da própolis 

no sudeste do Brasil (LOYAZA et. al,. 1995). 

 

 

Figura 4: Baccharis dracunculifolia. 

(Fonte:www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=8394)  

 

Com relação à própolis brasileira, a mais popular e bem estudada é 

chamada própolis verde, que tem origem da B. dracunculifolia, amplamente 

distribuída nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil (PARK et al., 2002; SALATINO 

et al., 2005). Neste tipo prevalecem o composto fenilpropanoíde (ácidos 

cafeícos, ferúlicos, p-cumarínicos e cinâmicos), mas também é detectada a 

presença de dehidrocostus lactona, que mostrou exercer várias atividades, 

inclusive contra o Trypanosoma cruzi (TEIXEIRA et al., 2006). 

Uma característica dos compostos fenólicos das própolis analisadas e 

da espécie vegetal de B. dracunculifolia foi a alta proporção de artepilina C e 

outros derivados do ácido cinâmico. Com base nas evidências fitoquímicas, B. 

dracunculifolia foi identificada como a principal fonte vegetal das própolis 

produzidas nos estados de São Paulo e Minas Gerais (ALENCAR et al., 2005). 

O extrato de B. dracunculifolia mostrou a presença de germacreno-D, 

biciclogermacreno, assim como derivados prenilados do ácido cumarínico. 

Germacreno-D e o biciclogermacreno (14%) estão entre os principais 
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compostos do OE de B. dracunculifolia em conjunto com o delta-cadineno 

(13%) e germacrona (5%) (Loayza, 1995).  

Estudos têm provado que o OE dessa planta possui atividade 

antiulcerogênica (Massignani et al., 2009), antimicrobiana (FERRONATO et al., 

2007), entre outras. PARREIRA et al., 2010 identificaram 14 compostos 

oxigenados do OE de B. dracunculifolia, sendo os principais o nerolidol 

(33,51%) e espatulenol (16,24%). O OE mostrou atividade contra formas 

promastigotas de Leishmania donovani, com valores de IC50 de 42 mg/mL e 

também apresentou alta atividade conta Schistosoma mansoni, sendo que 

todas as formas foram mortas nas concentrações de 10, 50 e 100 mg/mL. 

LAGE et al. (2014) em seu estudo avaliou a composição química do OE de B. 

dracunculifolia e sua atividade acaricida em Rhipicephalus microplus tanto do 

óleo quanto de seus constituintes nerolidol e limonemo. Os principais 

constituintes do OE foram nerolidol (22,3%), germacreno D (7,2%), limoneno 

(6,9%), β-pineno (6,7) e biciclogermacreno (6,5%). A atividade acaricida foi 

maior que 90% tanto para o OE quanto para o nerolidol e o limonemo não 

apresentou atividade. Dessa forma, foi constatado que o OE e seu principal 

constituinte, o nerolidol possui forte ação acaricida. 

Apesar de todos esses relatos sobre a atividade de B. dracunculifolia, 

não há descrições sobre sua ação contra mosquitos, principalmente contra 

larvas de C. quinquefasciatus. 

 

2. OBJETIVOS  

2. 1 Objetivo Geral 

Verificar a suscetibilidade e as alterações bioquímicas e morfológicas de 

larvas 3º e 4º estágio de C. quinquefasciatus após exposição ao óleo essencial 

(OE) de B. dracunculifolia. 

2. 2 Objetivos Específicos 

I. Obter extrato etanólico e OE de B. dracunculifolia; 

II. Verificar a suscetibilidade de larvas 3° e 4° estágio de C. 

quinquefasciatus após exposição ao extrato etanólico e ao OE de B. 

dracunculifolia e, por conseguinte a CL50 das substâncias; 

III. Realizar análise fitoquímica do OE; 
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IV. Determinar as concentrações de glicose total, triglicerídeos totais e 

proteínas totais presentes nas larvas de 3º e 4º estagio após exposições 

à CL50 do OE de B. dracunculifolia. 

V. Determinar a atividade enzimática da acetilcolinesterase nas larvas de 

3º e 4º estagio expostas à CL50 do OE de B. dracunculifolia.  

VI. Analisar a histologia das larvas de 3º e 4º estágio expostas a CL50 do 

OE de B. dracunculifolia.  

 

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3. 1 Obtenção da planta B. dracunculifolia 

A planta B. dracunculifolia (Figura 5) foi coletada no Instituto Técnico de 

Agropecuária e Cooperativismo da EPAMIG, na cidade de Pitangui, MG. As 

folhas foram separadas do caule e uma parte do total foi utilizada 

imediatamente após a coleta para obtenção do OE, outra parte foi armazenada 

adequadamente seca no laboratório de Química de Produtos 

Naturais/Farmacognosia da Universidade Federal de São João del-Rei no 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu, para posterior obtenção do extrato 

etanólico.  

 

 

Figura 5: B. dracunculifolia recém coletada. (Fonte: Elaborada pelo autor) 
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3. 2 Obtenção do óleo essencial de B. dracunculifolia 

O OE foi obtido através da técnica de arraste de vapor utilizando 

aparelho de clevenger. Foram pesados 200g de folha fresca a qual foi 

levada ao liquidificador para ser triturada juntamente com 800 mL de água. 

A mistura foi então levada ao balão de vidro contendo pérolas de vidro, 

onde ocorreu a extração durante um tempo de 5 horas.  Após a extração o 

OE foi coletado e armazenado a -4ºC. Dessa forma, o rendimento do óleo 

essencial foi calculado pela seguinte formula:  

 
 

 

3. 3 Obtenção do extrato etanólico de B. dracunculifolia 

Para obtenção do extrato etanólico de B. dracunculifolia, após obtenção 

da planta seca, esta foi triturada em liquidificador. Para realizar a maceração 

foram pesados 50 g da folha triturada e misturou-se a 300 mL de etanol a 70%, 

a mistura foi deixada em contato durante dois dias. Posteriormente, o 

macerado foi filtrado e logo após foi realizada a secagem utilizando 

rotaevaporador. O rendimento foi calculado utilizando a seguinte formula: 

 

                                      

 

 

3. 4 Obtenção dos espécimes de C. quinquefasciatus 

As formas imaturas de C. quinquefasciatus foram obtidas do criadouro 

semi-natural mantido dentro do CCO/UFSJ em Divinópolis, MG. As fêmeas dos 

mosquitos fizeram a postura em cubas plásticas (50 X 40 X 25 cm) contendo 

cerca de 25 litros de água deionizada e aproximadamente 10 ―pelets‖ (20g 

cada) de ração rotineiramente utilizada para a alimentação de camundongos 

(Labina - Purina®) (Figura 6). As cubas foram preparadas cerca de 10 dias 

antes da primeira postura e deixadas em condições naturais de temperatura e 

fotoperíodo. 
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Figura 6: Criadouros de C. quinquefasciatus UFSJ/CCO (Fonte: Elaborada 

pelo autor). 

 

3. 5 Bioensaios 

Em cada teste foram utilizadas 300 larvas de 3º e 4º instares, as quais 

foram divididas por recipientes em grupos de 20 larvas. As larvas foram 

expostas ao extrato etanólico de B. dracunculifolia nas concentrações de 200, 

100, 50 e 25 mg/L. Em cada recipiente foram colocados 100 mL da solução em 

suas devidas concentrações e ração para camundongos para alimentação das 

larvas. Para o grupo controle foi utilizado um total de 60 larvas, sendo três 

recipientes plásticos com 20 larvas cada um. Em cada recipiente foi colocado 

100 mL de água deionizada e ração para camundongos.  

As larvas de 3º e 4º estágio também foram expostas ao OE de B. 

dracunculifolia nas concentrações de 200, 100, 50 e 25 mg/L. Para a 

dissolução do óleo foi necessário a utilização de DMSO a 0,5%. Em cada 

recipiente foram colocados 100 mL da solução em sua concentração adequada 

e ração para alimentação das larvas. Para o grupo controle utilizou-se um total 

de 60 larvas, sendo dividas em grupos de 20 por recipiente. Em cada recipiente 

continha 100 mL de água deionizada juntamente com DMSO 0,5%, além de 

ração para alimentação das larvas.  

Os experimentos foram realizados em triplicata e seguiram o protocolo 

da Organização Mundial da Saúde (WHO, 1970). 
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Figura 7: Esquema do desenvolvimento dos testes de suscetibilidade. (Fonte: 

Elaborada pelo autor) 

 

3. 6 Análise fitoquímica  

A análise do OE foi feita através de cromatografia gasosa acoplada ao 

espectrômetro de massas (CG-EM), foi realizada em equipamento Shimadzu 

QP2010 em um sistema operando com ionização por elétrons (70eV), equipado 

com injetor automático AOC-20i e com split 1:50 (250°C). A coluna utilizada na 

análise foi a DB-5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm), utilizando hélio como gás 

carreador, o fluxo na coluna de 1,41 mL/min, pressão de 87,1 kPa, 

aquecimento com programação de temperatura de 60-240°C a 3°C/min e 

240°C por 5 min.  

Os constituintes voláteis, analisados em CG-EM, foram identificados 

através da comparação de seus espectros de massas com o banco de dados 

do aparelho cromatográfico e dos índices de retenção (IR). Para a 

determinação do IR foi realizada a injeção de hidrocarbonetos n-alcanos (C8-

C22) conforme descrito por Adams (1995). 

Toda a análise foi realiza em Ribeirão Preto, São Paulo. 

 

3. 7 Testes bioquímicos 

Os ensaios bioquímicos foram realizados utilizando larvas de 3º e 4º 

estágio de C. quinquefasciatus expostas à CL50 do OE de B. dracunculifolia 

durante uma e 24 horas. Foram feitas três repetições para cada experimento 

em dias distintos. Após a exposição das larvas à CL50, 30 larvas foram 

separadas para cada experimento e armazenadas em ultra freezer para 
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posteriores análises bioquímicas. As larvas do grupo controle foram expostas a 

água deionizada e DMSO (0,5%) e receberam o mesmo procedimento.   

Cada grupo de larvas foi colocado separadamente em Tampão Tris HCl 

20 mM, pH 7,4, e homogeneizadas em homogeneizador tipo potter. Após a 

homogeneização, as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm durante 10 

minutos. O pellet foi descartado e o sobrenadante recolhido e mantido sob 

refrigeração para posteriores análises bioquímica. 

A determinação das concentrações de glicose e triglicerídeos totais nas 

amostras foram realizadas utilizando kits enzimáticos colorimétricos 

comercialmente disponíveis (Doles), sendo todos os ensaios realizados em 

triplicata. 

O cálculo para glicose total foi realizado utilizando a seguinte fórmula: 

 

Já o cálculo para TAG total utilizou-se a fórmula abaixo: 

 

As dosagens de proteínas totais foram determinadas pelo método 

descrito por BRADFORD (1976). Os ensaios foram realizados em triplicata 

usando curva padrão de soroalbumina bovina (BSA), com a leitura no 

comprimento de onda em 595 nm. Para a leitura dos testes, as amostras foram 

diluídas 50 vezes (147 μL de água + 3 μL de amostra). Colocou-se na placa de 

leitura 40 μL da solução de amostra diluída e 200 μL de reagente de Bradford. 

Para a ocorrência da reação, a placa foi deixada em repouso por 20 minutos, 

em temperatura ambiente. Após esse período, as leituras foram feitas em 595 

nm, assim como para a curva padrão. Pela curva padrão do BSA obtida 

separadamente em cada dia de experimento, pôde-se dosar a quantidade de 

proteínas totais na amostra em μg/μL. 

Para realizar a análise de atividade da acetilcolinesterases, o 

homogenato já preparado para as dosagens bioquímicas foi submetido à 

ultracentrifugação a 4 ºC por 1 hora a 100.000 x g. O sobrenadante proveniente 
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dessa ultracentrifugação foi utilizado para a realização da determinação da 

atividade de AChE. 

A atividade enzimática da AChE foi avaliada no sobrenadante, pelo 

método colorimétrico (ELLMAN et al., 1961). Baseou-se na medida da 

velocidade de produção da tiocolina através da hidrólise do análogo do 

substrato da AChE, a acetiltiocolina. A tiocolina reage com o Reagente de 

Ellman (DTNB ou Ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzoico 3 mM), formando uma 

mistura de dissulfetos e um ânion amarelo (nitrobenzoato) com intensa 

absorção em 415 nm. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. 

Os resultados foram expressos em nmol de tiocolina/min/μg de proteína. 

 

3.8 Estudos morfológicos das larvas 

As larvas de C. quinquefasciatus de 3o e 4o instares foram expostas à 

CL50 do OE de B. dracunculifolia durante uma e 24 horas. Utilizou-se um total 

de 10 larvas para o grupo tratado e 10 larvas para o controle. Após o tempo de 

exposição à solução, foram retiradas a cabeça e sifão respiratório das larvas 

para posterior fixação. 

A fixação foi realizada em solução de Stefanini, onde as larvas foram 

deixadas por 24 horas. Depois de completado o tempo de contato das larvas 

com o fixador, essas foram retiradas e armazenadas em álcool 70% para 

posterior emblocagem.  

Antes de realizar a emblocagem as larvas, sem cabeça e sem sifão, 

foram deixadas em tampão fosfato por 24 horas. Posteriormente, foram 

deixadas em série alcoólica crescente (70%, 80%, e 90%) durante 15 minutos 

e álcool absoluto durante 30 minutos. Posteriormente as larvas ficaram em 

solução álcool-resina na proporção 1:1 durante 30 minutos e depois em 

solução álcool-resina 1:2 durante 30 minutos. Finalmente as larvas foram 

deixadas em resina pura over night. Após esse processo, foram emblocadas 

com resina JB4®. Neste processo, as larvas foram posicionadas no fundo do 

recipiente de plástico e colocou-se então a resina juntamente com o 

catalisador. Após, foram deixadas no vácuo por duras horas e posteriormente o 

bloquinho de resina foi retirado. Os cortes para montagem das lâminas foram 

realizados em micrótomo Leica RM2245 com espessura de 4 μm e 

posicionados nas lâminas.  Após a montagem das lâminas realizou-se a reação 
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química com Hematoxilina e Eosina (HE), azul de bromofenol, azul do Nilo e 

PAS (ácido periódico-Schiff).   

Para reação química com HE as lâminas foram deixadas em água 

destilada por um minuto. Posteriormente foram mergulhadas em Hematoxilina 

por cinco minutos, deixou-se reagir com água da torneira por quatro minutos 

(água parada) e lavou-se em água corrente. Após, as lâminas foram deixadas 

em contato com eosina durante 5 minutos e posteriormente lavadas em água 

corrente.  

Para a reação química com azul de bromofenol as lâminas foram 

colocadas no corante por 2 h e 15 min. Após esse período, foram lavadas com 

ácido acético por 15 min a 0,5% e, posteriormente, em água corrente até que 

pudesse ser observada a coloração azul. 

Para a reação química com azul do Nilo as lâminas foram expostas ao 

corante azul do Nilo por 30 min a 60 ºC. Depois, foram lavadas em água 

corrente por 1 min e mergulhadas em ácido acético 1% por 30 segundos, 

também a 60 ºC. 

Para reação química com PAS As lâminas foram deixadas em ácido 

periódico 0,4% por 30 min, posteriormente, lavadas em água destilada 

rapidamente, imersas em Reagente de Schiff por 60 min, e deixadas em 

recipiente escuro. Em seguida, foram lavadas em água sulfurosa. A contra 

coloração foi realizada com hematoxilina  para evidenciar núcleos e citoplasma. 

Todas as lâminas após a exposição aos corantes, foram lavadas, secas 

e os cortes posicionamos abaixo de lamínulas com bálsamo do Canadá . 

As lâminas foram feitas analisadas e fotografadas sob microscópio 

óptico Leica DM2000 equipado com câmera Leica DFC280 e software Leica 

IM50. 

Toda a preparação histológica foi realizada no Departamento de Biologia 

do Instituto de Biociência da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho em Rio Claro, SP. 

 

3. 9 Análise estatística 

A determinação das doses sub-letais foram submetidas à análise de 

Probit através do programada DL50.  
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Os resultados obtidos através dos testes bioquímicos foram analisados e 

validados através do teste t, com o uso do programa Prism 5.04.  

 

4. RESULTADOS  

4. 1 Obtenção do extrato etanólico e óleo essencial de B. 

dracunculifolia  

Foi obtido um total de 4,84 g de extrato etanólico seco, com cor marrom- 

esverdeado e odor característico de própolis.  Assim, o rendimento do extrato 

etanólico obtido foi de 9,68%.  

O volume total do OE obtido através da técnica de arraste de vapor foi 

de 0,50 mL, o óleo obtido possuiu uma cor amarelo-claro e um cheiro marcante 

e característico desse tipo de óleo. A densidade considerada foi de 932 mg/mL. 

Dessa forma, obteve-se um rendimento de 0,23%.  

 

4. 2 Bioensaios  

Para verificar a ação do extrato etanolico e do óleo essencial de B. 

dracunculifolia, foram analisados os índices de mortalidade nos testes de 

susceptibilidade após a exposição das larvas ao extrato etanólico e ao óleo 

essencial, as larvas de 3º e 4º estágio foram monitoradas até a morte ou até 

transformarem em mosquitos adultos. O experimento foi realizado em triplicata, 

resultando na utilização de 180 larvas por concentração. Os resultados estão 

na Tabela 1. 

Tabela 1: Mortalidade de larvas de C. quinquefasciatus após exposição ao 

extrato e óleo essencial de B. dracunculifolia ( n = 180 larvas por concentração) 

Concentração  

Mortalidade 

Extrato etanólico OE 

200 mg/L 6 173 

100 mg/L 6 133 

50 mg/L 5 104 

25 mg/L 4 85 
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Controle 4 6 

 

 

O extrato etanólico não foi capaz de causar um número de mortes de 

larvas significativo como pode ser observado na Tabela 1. Dessa forma, não foi 

possível realizar o teste de probit e verificar a CL50 para as larvas do mosquito. 

Além disso, não foi possível a continuação dos experimentos utilizando o 

extrato etanólico, uma vez que este não apresentou considerável atividade 

larvicida.  

Todavia, pode-se observar na Tabela 1 que o OE apresentou uma boa 

atividade sobre as larvas de C. quinquefasciatus. Dessa forma a CL50 calculada 

para o óleo essencial foi de 34,45 mg/L, com uma variância de 28,88 – 41,10, e 

X2 = 13,08. 

 

4. 3 Análise fitoquímica 

A maioria dos constituintes do OE de B. dracunculifolia foram basicamente 

monoterpenos, como β-pineno e limoneno e sesquiterpenos, como E-nerolidol 

e espatulenol, como apresentado no cromatograma (Figura 8) e a tabela 2: 

 

 
Figura 8: Cromatograma de íons totais do óleo essencial de B. dracunculifolia 

obtido por CG-EM. 

 

Assim, de acordo com os dados obtidos, foram identificadas 28 

substâncias, sendo que a substância de prevalência no OE foi o E–nerolidol 

(figura 9), apresentando 30,62% do total do OE (tabela 2). O Germacremo D 

(9,41%), Espatulenol (6, 83%), β-cariofileno (5,77%) e Limoneno (4,51%), 

foram as substâncias que também apresentaram percentual relevante. 
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Tabela 2: Substâncias identificadas do óleo essencial de B. dracunculifolia por 
CG-EM. 

Pico 
TR 

(min) 
Substância % IR 

1 6,45 α-pineno 0,48 933 
2 7,86 β-pineno 0,64 974 
3 8,30 Mirceno 0,32 987 
4 9,79 Limoneno 4,51 1027 
5 12,66 Linalool 0,17 1097 
6 16,73 α-terpineol 0,15 1189 
7 23,59 α-cubebeno 0,13 1346 
8 24,77 α-copaeno 0,26 1374 
9 25,37 β-elemeno 0,61 1388 
10 26,11 α-gurjuneno 0,29 1405 
11 26,54 β-cariofileno 5,77 1417 
12 27,36 Aromadendreno 1,31 1436 
13 27,98 α-humuleno 1,62 1452 
14 28,17 Óxido de cabreuva B 1,28 1456 
15 28,86 γ-muuroleno 1,57 1472 
16 29,05 Germacreno D 9,41 1478 
17 29,58 Viridifloreno 1,56 1490 
18 29,67 Bicyclogermacreno 9,31 1492 
19 29,84 α-muuroleno 0,79 1496 
20 30,05 NI 0,47 1502 
21 30,36 γ-cadineno 0,86 1510 
22 30,65 δ-cadineno 3,93 1517 
23 31,03 NI 1,86 1527 
24 31,84 NI 0,85 1548 
25 32,27 E-nerolidol 30,62 1559 
26 32,80 Espatulenol 6,83 1572 
27 33,05 NI 1,50 1579 
28 33,15 Globulol 2,60 1581 
29 33,44 Viridiflorol 1,08 1589 
30 33,84 NI 1,82 1599 
31 35,31 epi-α-cadinol 2,28 1644 
32 35,42 α-muurolol 0,57 1645 
33 35,74 α-cadinol 3,19 1651 
34 36,81 NI 1,0 1679 

NI: não identificado; IR: índice de retenção em coluna capilar DB-5 MS. 
 

4. 4 Testes bioquímicos  

 A figura 9 mostra os níveis totais de glicose presente no homogenato de 

larvas de 3º e 4º estágio após a exposição ao óleo essencial de B. 

dracunculifolia durante 1 e 24 horas e seus respectivos controles. 
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Figura 9: concentração de glicose após a exposição das larvas ao OE de B. 

dracunculifolia por 1 e 24 horas.  

 

Durante o tempo de uma hora pode-se observar um aumento não 

significativo do tratado em relação ao controle.  Em relação à exposição 

durante 24 horas no presente estudo, podemos observar uma diminuição 

significativa dos níveis de glicose total quando comparado o grupo controle e o 

grupo tratado.  

A figura 10 mostra a representação dos teores de triglicérides das larvas 

expostas ao óleo essencial durante 1 e 24 horas.  

Quando observa-se a exposição durante uma hora percebe-se que há 

um aumento significativo dos teores de triglicérides na larva, o que pode 

significar uma alteração positiva do metabolismo de TAG.  

Em relação à exposição durante 24 horas ocorre um aumento 

significativo dos níveis de TAG nas larvas quando se compara o grupo tratado 

com o grupo controle.  
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Figura 10: Concentração de TAG após a exposição das larvas ao OE de B. 

dracunculifolia por uma e 24 horas. 

 

As concentrações de proteínas totais após a exposição ao óleo 

essencial durante 1 e 24 horas estão representados na figura 11.  

Pode-se observar no gráfico que tanto na exposição durante uma hora 

quanto naquela por 24 horas, comparadas com seus respectivos controles, 

houve um aumento nos níveis protéicos, sendo este aumento significativo 

somente no grupo tratado por 24 horas.   

 

 

Figura 11: Concentração de proteínas após a exposição das larvas ao OE de 

B. dracunculifolia por uma e 24 horas. 

 

No presente estudo foi avaliada a atividade da AChE antes e após a 

exposição ao OE, durante 1 e 24 horas (Figura 12). 
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Figura 12: Atividade da AChE após a exposição das larvas ao OE de B. 

dracunculifolia por uma e 24 horas. 

 
Pode-se observar uma diminuição significativa na atividade da AchE nos 

respectivos grupos tratados, sendo que em 24 horas a inibição da atividade foi 

quase total.  

4. 5 Análise histológica  

As análises histológicas apontam modificações morfológicas em células 

do corpo gorduroso e do intestino médio do mosquito C. quinquefasciatus.  

 

4. 5. 1 Reação química com HE 

No grupo controle, observado durante 1 e 24 horas (Figura 13 A e C), as 

células epiteliais cilíndricas mostraram-se dispostas em uma única camada 

com uma borda em escova na superfície apical, consistindo em uma camada 

delgada pouco corada. O núcleo apresentou-se esférico e bem evidente, 

exibindo áreas de eucromatina e heterocromatina bem evidentes. O nucléolo, 

quando observado, apresentou-se  nico e esférico, indicando a alta atividade 

celular. 

Nas larvas expostas ao OE de B. dracunculifolia por uma hora (Figura 13 

B) pode-se observar que as células apresentaram-se cilíndricas mais altas que 

o apresentado pelo grupo controle, com quantidade de vesículas 

aparentemente maior que o grupo controle, borda em escova aumentada e 

mais corada, e núcleo menos denso e nucléolo mais evidente. 
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Figura 13: Cortes de larvas de C. quinquefasciatus corada com HE observadas 

por 1 h e por 24 h. (A) Intestino médio grupo controle 1 hora (B) Intestino médio 

grupo tratado com OE 1 hora (C) Intestino médio grupo controle 24 horas (D) 

Intestino médio grupo tratado com OE 24 horas (E) Corpo gorduroso grupo 

controle 1 hora. (N) Núcleo; (EC) Célula epitelial cilíndrica, (seta) Borda em 

escova; (V) vesículas; (>) Núcleo de trofócito. 

Já o grupo exposto ao óleo essencial durante 24 horas (Figura 13 D), 

pode ser observado no intestino médio, células mais achatadas que aquelas 

observadas no grupo controle e daquele exposto ao OE por uma hora. 
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Entretanto, apresentou citoplasma com vesículas e região basal mais pálida, 

núcleo de forma central e esférica, cromatina mais condensada que o grupo 

controle observado após 24 horas, e nucléolo evidente.  

As células do corpo gorduroso apresentaram-se com o n cleo de 

tamanho e forma variada, exibindo áreas de eucromatina e heterocromatina 

bem evidentes. O nucléolo, quando observado, apresentou-se  nico e esférico, 

indicando a alta atividade celular. As vesículas apresentaram-se amorfas, com 

tamanho variado e revestidas por uma membrana. O corpo gorduroso (Figura 

13 E) não apresentou alterações morfológicas evidentes entre os grupos 

controle e tratado. 

 

4. 5. 2 Reação química com Azul de bromofenol 

Quando o intestino das larvas sofreram reação química com azul de 

bromofenol as células do epitélio do intestino médio do grupo controle de 1 

hora (Figura 14 A) apresentaram-se cilíndricas e intensamente azuladas o que 

indica a presença de proteínas totais. A superfície apical das células epiteliais, 

mostrou-se mais pálido, enquanto a região basal mostrou-se com coloração 

mais intensa. Observou-se também núcleo esférico menos denso e nucléolo 

pouco evidente.  

Já as células epiteliais do intestino médio de larvas tratadas com OE por 

uma hora (Figura 14 B) mostram-se cilíndricas altas, com vesículas aparentes 

no ápice, diferentemente do grupo controle e com reação negativa para o 

corante. Além disso, o núcleo e nucléolo, mostraram-se mais evidentes. 

O corpo gorduroso apresentou trofócitos com grânulos pequenos em cor 

azul intenso tanto no grupo controle quanto no grupo tratado (Figura 14 C e 14 

D), indicando presença de proteínas. Contudo, os grânulos do grupo controle 

aparentemente, apresentam-se em maior quantidade. Os grânulos maiores não 

coraram, indicando ausência de proteínas nestes. 
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Figura 14: Cortes de larvas de C. quinquefasciatus corada com Azul de 

bromofenol observadas por 1 h e por 24 h. (A) Intestino médio grupo controle 1 

hora (B) Intestino médio grupo tratado com OE 1 hora (C) Corpo gorduroso 
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controle 1 hora (D) Corpo gorduroso tratamento com OE 1 hora (E) Intestino 

médio grupo controle 24 horas (F) Intestino médio grupo tratado OE 24 horas 

(G) Corpo gorduroso controle 24 horas (H) Corpo gorduroso tratado 24 horas. 

(N) Núcleo; (EC) Célula epitelial cilíndrica; (G) Grânulos de trofócitos; (Seta) 

Ápice da célula epitelial.  

Nas figuras 14 E e 14 F observa-se que tanto as células do intestino 

médio do grupo controle quanto aquelas do grupo tratado com OE 

apresentaram forma cilíndrica e nucléolo evidente. Entretanto, observa-se um 

acúmulo de proteínas no ápice da célula epitelial do grupo tratado e não mais 

na base, como observado no grupo tratado em 1 hora (Figura 14 B).  

O corpo gorduroso das larvas do grupo controle (Figura 14 G e 14 H) 

apresentou trofócitos com vesículas lipídicas e núcleo evidente, semelhante ao 

grupo tratado.  

4. 5. 3 Reação química com PAS 

O intestino médio de larvas do grupo controle e do grupo tratado 

observados por uma hora (Figura 15 A e 15 B) apresentou células cilíndricas 

em uma única camada com leve reação química, apresentando uma pequena 

diferença desta reação, entre os grupos, sendo que o grupo controle 

apresentou-se mais reativo ao PAS, significando uma maior presença de 

polissacarídeos neutros. O mesmo padrão de reação foi observado nos 

trofócitos do corpo gorduroso (Figura 15 C e 15 D). 

As células do intestino médio de larvas do grupo controle e tratado 

observadas durante 24 horas (Figura 15 E e 15 F) apresentaram-se com 

padrão semelhante aquele observado por uma hora. Entretanto, a região basal 

das células epiteliais do grupo tratado, mostrou-se mais reativo ao PAS.  

O corpo gorduroso das larvas do grupo controle (Figura 15 G) 

apresentou trofócitos menos reativo ao PAS, comparado àqueles do grupo 

tratado (Figura 15 H), diferindo do grupo observado durante uma hora.  
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Figura 15: Cortes de larvas de C. quinquefasciatus corada com PAS 

observadas por 1 h e por 24 h. (A) Intestino médio grupo controle 1 hora (B) 

Intestino médio grupo tratado com OE 1 hora (C) Corpo gorduroso controle 1 

hora (D) Corpo gorduroso tratamento com OE 1 hora (E) Intestino médio grupo 

controle 24 horas (F) Intestino médio grupo tratado OE 24 horas (G) Corpo 

gorduroso controle 24 horas (H) Corpo gorduroso tratado 24 horas (N) Núcleo; 

(EC) Célula epitelial cilíndrica.  

4. 5. 4 Reação química com azul do Nilo 

As larvas do grupo controle (Figura 16 A) não apresentaram células do 

intestino médio e trofócitos com reação química em vermelho, indicando 

ausência de lipídios ácidos nesta região. O mesmo foi observado nos grupos 

expostos ao óleo essencial tanto em 1 hora (Figura 16 B) quanto em 24 horas.  

 

Figura 16: Corpo gorduroso de larva de C. quinquefasciatus corada com Azul 

do Nilo observada por 1e por 24 h. (A) Grupo controle 1 hora (B) Grupo tratado 

com OE 1 hora  

 

5. DISCUSSÃO  

Conforme amplamente mencionado na literatura, de uma forma geral, há 

um baixo rendimento na produção dos OE. Comparando nosso resultado de 

rendimento de 0,23% com o de LOYAZA et al. (1995), os quais obtiveram um 

rendimento de OE de B. dracunculifolia de 0,32% utilizando a mesma técnica 

de arraste de vapor a partir de 1 kg de folhas, e com o de LAGE et al. (2015) 

que obtiveram um rendimento de 0,8% a partir de 300g de folhas de B. 

dracunculifolia, pode-se considerar que o presente estudo apresentou um 

rendimento bom. Além disso, sabe-se que o rendimento normalmente é afetado 
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por diversos fatores, como variações fisiológicas inerentes à planta (fase de 

desenvolvimento, ciclo de polinização, variações sazonais, condições de 

estresse da planta), condições ambientais (clima, poluição atmosférica, 

características do solo), variações geográficas, características genéticas dos 

cultivares, entre outros (FIGUEIREDO et al., 2008). 

Algumas preparações com plantas podem gerar produtos adequados 

para o controle de vetores, pois podem ser seletivos, biodegradáveis além de 

ter pouco efeito nocivo sobre organismos não-alvos (SUKUMAR et al., 1991; 

ISMAN et al., 2006). De acordo com SUKUMAR et al. (1991) os agentes mais 

promissores para controle de mosquitos são as plantas das famílias 

Asteraceae, Cladophoraceae, Lamiaceae, Meliaceae, Oocystaceae, e 

Rutaceae.  

Assim, para verificar a ação de substâncias bioativas KOMALAMISRA et 

al. (2005) propuseram uma classificação para a efetividade dessas substâncias 

mostrando que há substâncias não-tóxicas quando apresentam CL50 maiores 

que 750 mg/L, pouco efetivas com CL50 entre 200 e 750 mg/L, moderadas de 

50 a 100 mg/L e efetivas quando a CL50 é menor que 50 mg/L. Dessa forma, a 

CL50 do óleo essencial de B. dracunculifolia, no valor de 34,45 mg/L, observado 

no presente trabalho apresentou-se efetiva sobre as larvas de C. 

quinquefasciatus. Contudo, apesar do extrato etanólico de B. dracunculifolia 

não ter sido capaz de causar mortes significativamente nas larvas, há relatos 

de extratos de plantas do mesmo gênero como a B. flabellata que possuem 

boa atividade contra Apis mellifera (DAMIANI et al., 2011). 

Apesar de não haver relatos sobre a ação larvicida da B. dracunculifolia, 

já se tem descrito estudos sobre OE de plantas do mesmo gênero, como a B. 

spartioides e B. salicifolia, que possuem atividade de repelência prolongada 

sobre C. quinquefasciatus e A. aegypti (GILLIJ et al., 2007; GLEISER et al., 

2011). 

Confirmando a análise do OE estudado neste trabalho, SILVA et al. 

(2009) mostram que o E-nerolidol é o componente majoritário do OE de B. 

dracunculifolia, correspondendo em média 33 % do OE total. Devido a isso, o 

nerolidol provavelmente é o responsável pelas propriedades odoríferas 

intensas, as quais são extremamente valorizadas pela indústria (SFORCIN et 

al., 2012). Além disso, sabe-se que o E-nerolidol é um sesquiterpeno acíclico, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gleiser%2520RM%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20838809
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que atua como feromônio de determinados insetos, sendo, por este motivo 

utilizado no controle de algumas pragas agrícolas (SIMAS et al., 2004).  

MOLT et al. (1983) foram os primeiros a identificar o E-nerolidol no OE de 

B. dracunculifolia, sendo que este foi encontrado em 14% do total dos 

constituintes, ou seja, uma porcentagem menor do que encontramos na análise 

do OE neste trabalho. FRIZZO et al. (2005) também avaliaram a composição 

de óleos essenciais de B. dracunculifolia, obtidos por arraste de vapor, onde 

também encontraram aproximadamente 14% do constituinte E-nerolidol. Já 

PROBST et al. (2012) encontraram na composição do OE de B. dracunculifolia 

25,84% de nerolidol, 7,09% de germacreno D e 6,93% limoneno, valores 

próximos aos valores encontrados no presente trabalho, assim como 

PARREIRA et al. (2010), que relataram para OE de B. dracunculifolia a 

presença de 33, 51% de nerolidol. Apesar dessa semelhança da quantidade de 

E-nerolidol, outros constituintes se apresentaram com porcentagens diferentes 

a de nossas análises, como espatulenol (16,24%) e α-muurolol (4,66%). É 

provável que estas diferenças sejam devidas a fase de desenvolvimento da 

planta, condições ambientais, disponibilidade de nutrientes, disponibilidade 

hídrica e condições geográficas como altitude e sazonalidade na qual a planta 

se encontrava (FERRONATTO et al., 2007; GOBBO-NETO et al., 2007).  

Em seus estudos PARK et al. (2011) avaliaram a atividade larvicida de 

11 óleos essenciais da família Myrtaceae e seus constituintes contra larvas de 

A. aegypti. Dentre os constituintes foram testados o E-nerolidol e o limoneno o 

qual apresentaram uma mortalidade de 95% sobre as larvas, mostrando-se 

substâncias potenciais para controle dessa espécie. Da mesma forma ALI et al. 

(2013) relataram atividade larvicida do E-nerolidol contra larvas de A. aegypti, 

obtendo uma DL50 de 13,4 mg/L. Há também relatos de testes utilizando o E-

nerolidol e o limoneno contra outras espécies de mosquito, como An. sinenses, 

A. albopictus e C. pipiens, onde tais compostos apresentaram toxicidade 

elevada para tais espécies (WANG et al., 2015).  

PAVELA et al. (2015) relataram a toxicidade de combinações de 

constituintes de óleos essenciais contra C. quinquefasciatus, dentre as 

substâncias testadas está a mistura de limoneno e trans-anetol, apresentando 

a maior taxa de mortalidade, sendo que o limoneno se encontra em nossa 

análise do OE, evidenciando, dessa forma, que o limoneno pode conter 
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propriedades tóxicas para C. quinquefasciatus. YU et al. (2012) também 

relataram a atividade dos constituintes do OE de Rosmarinus officinalis contra 

C. quinquefasciatus, A. aegypti e An. stephensi. Dentre os constituintes puros 

testados estava o Limoneno, o qual apresentou uma boa atividade contra as 

três espécies testadas (30,6 mg/L; 26,4 mg/L; 38,3mg/L respectivamente). Há 

relatos de que o terpineol, substância contida no OE analisado neste trabalho, 

possui atividade larvicida aumentada para C. quinquefasciatus, A. aegypti e An. 

tessellatus (SAMARASEKERA et al., 2008). 

Germacremo D, um dos constituintes que faz parte do OE de B. 

dracunculifolia analisado neste trabalho também já apresenta relatos de 

eficiente atividade inseticida contra An. gambiae, C. quinquefasciatus e A. 

aegypti, como relatado por KIRAN et al. (2007). ZHU et al. (2013) relataram 

também em seus estudos a atividade larvicida potente do composto 

Germacremo D contra An. anthropophagus. O β-cariofileno também foi testado 

separadamente contra An. subpictus, A. albopictus e C. tritaeniorhynchu, 

apresentando assim uma boa atividade contra essas espécies (GOVIDARAJAN 

et al., 2016). 

Existem estudos no qual testaram-se a atividade do OE de B. 

dracunculifolia sobre R. microplus e simultaneamente realizaram testes com as 

substâncias majoritárias isoladas nerolidol e limoneno. Dessa forma foi 

observado que o OE e o nerolidol foram ativos, causando, ambos, 90% de 

mortalidade. Já o limoneno não foi eficaz (LAGE et al., 2015). Existem ainda 

relatos da bioatividade de alguns óleos como produto da interação de vários 

compostos, e não apenas a ação de substâncias isoladas (PROBST et al., 

2012). 

A ação de substâncias, como por exemplo, óleos essências sobre os 

insetos causa uma desestabilização em seus processos bioquímicos, por isso 

conhecer aspectos bioquímicos de insetos é importante para se trabalhar com 

eles. Além disso, o conhecimento dessas alterações é fundamental para 

compreender de que forma a substância está atuando e evitar a resistência dos 

animais a esses novos potenciais inseticidas. Dessa forma, é interessante 

avaliar principalmente o teor de carboidratos, lipídeos e proteínas totais 

presentes no organismo dos insetos (BHAGWAN et al., 1992; REDDY et al., 

1993; SHARMA et al., 2011) 
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Em mosquitos, os carboidratos estão envolvidos na estrutura e função 

de todos os tecidos (ROCKSTEIN et al., 1978). O açúcar é importante também 

para criação de reservas e energia na fase adulta, principalmente na fase da 

pré – diapausa, onde possuem a alimentação por sangue reduzida (MITCHELL 

et al., 1989; ROBICH et al., 2005). Além disso, a macromolécula é fundamental 

para o vôo do mosquito, sendo usada como combustível, à distância percorrida 

é dependente da disponibilidade do açúcar (CLEMENTS et al., 1999).  

De acordo com os resultados do presente estudo, houve uma elevação 

dos níveis de glicose que pode ser explicado pela resposta inicial da larva 

quando essa foi submetida ao estresse, ou seja, quando foi colocada em 

contato com o óleo essencial, provocando uma desordem no sistema. Esse 

estresse causado na larva pode induzir a glicogenólise, resultando em 

hiperglicemia (RAZAK et al., 2007).  

Nesse sentido, NATH et al. (1997) relataram um aumento do nível de 

glicose devido ao estresse causado após Bombyx mori ser tratado com fentião, 

um organotiofosfato inseticida. Essa observação é também confirmada por 

RAZAK et al. (2007) que testaram em Chrysoperea carnea, óleo de Mandhuca, 

sendo detectada, após a exposição, uma hiperglicemia. Em contrapartida, SAK 

et al. (2006) relataram em seu estudo a diminuição do teor de glicogênio 

quando larvas de Pimpala turionellae foram expostas à cipermetrina durante 1 

hora. Em larvas de Drosophila melanogaster expostas a permetrina foram 

detectadas aumento nas quantidades de maltotretaose, maltotriose, maltose, 

manose, sorbitol e panose, os quais são produtos derivados da utilização de 

glicogênio, sugerindo assim, ocorrência da mobilização de reservas 

energéticas (BRINZER et al., 2015) 

SHARMA et al. (2011) em seus estudos também detectaram uma 

diminuição significativa de carboidratos em larvas de C. quinquefasciatus após 

estas serem expostas a extrato de Artemisia annua. Segundo CANDY et al. 

(1985), a degradação das fontes de glicose é também resultado do estresse 

gerado, neste caso, pela exposição prolongada ao óleo essencial. Além disso, 

com o crescimento larval uma parte dos carboidratos é convertida em lipídeos.  

Os lipídeos são importantes componentes de hormônios e feromônios 

dos mosquitos, ademais, são essenciais para estrutura da membrana e 

também fonte de energia para períodos em que necessitam de alta demanda 
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energética (ROCKSTEIN et al., 1978; FRIEND et al., 1982; DADD et al., 1985; 

GRIENEISEN et al., 1994; SVOBODA et al., 1999). Outra relação importante 

dos lipídeos nos mosquitos é que estes são importantes para a produção de 

proteínas, pois são fontes de grupos acetil necessários para sintetizar enzimas 

que constroem os aminoácidos (ZHOU et al., 2009; RIVERO et al., 2010). 

Nesse sentido, o TAG se torna interessante de se observar e sua análise 

no presente estudo mostrou ser elevada no grupo exposto ao OE quando 

comparado ao grupo controle, independente do tempo de exposição. Uma das 

hipóteses para essa diferença seria o aumento da conversão de glicose em 

TAG, uma vez que, de fato, os níveis de glicose diminuem significativamente 

nas larvas expostas ao óleo essencial durante 24 horas. Resultado semelhante 

ao apresentado neste trabalho foi relatado por BRINZER et al. (2015), o qual 

evidenciou aumento de lipídeos após a exposição de larvas de Drosophila a 

permetrina. Este acúmulo de ácidos graxos pode indicar um defeito metabólico 

que pode estar relacionado a β-oxidação (JIN et al., 2014).  

SHARMA et al. (2011) relataram aumento significativo do teor de 

lipídeos totais após a exposição de larvas de Anopheles e Culex a extratos de 

Ar. annua e Az. indica. O aumento significativo de TAG pode estar relacionado 

com alterações nas taxas de peroxidação lipídica durante o mecanismo de 

detoxicação da larva, sabe-se que durante a exposição a inseticidas químicos, 

como piretróides, são produzidos peróxidos de lipídeos. Outro ponto a ser 

considerado é que os níveis de lipídeos podem ser aumentados de acordo com 

a dieta larval (SUSHICHIK et al., 2013). Em contrapartida, tem-se relatado que 

após a exposição de larvas de An. stephensi à extratos de plantas, os lipídeos 

totais são reduzidos (SENTHILKUMAR et al., 2009).  

Outra importante substância para os organismos vivos são as proteínas, 

essenciais para o processo de divisão celular (nucleoproteínas), além de 

controlarem muitas reações químicas e metabólicas das células (ROCKSTEIN 

et al., 1978). É descrito que as enzimas relacionadas ao processo de 

detoxicação representam até 3% do total de proteínas em mosquitos 

resistentes a inseticidas (DEVONSHIRE et al., 1982).  

Os dados apresentados neste estudo são opostos aos que se encontram 

na literatura, onde se afirmam ter diminuição de proteínas totais quando os 

animais são expostos a inseticidas (SHARMA et al., 2006). De acordo com 
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nossas análises pode-se observar um aumento de proteínas totais nos grupos 

tratados, uma das hipóteses que pode ser considerada é o fato de que a  

substância que esta em contato com a larva pode provocar intoxicação na 

mesma, e com isso ocorre a produção de vesículas lipoprotéicas, resultando 

em aumento dos níveis protéicos. Além disso, durante o desenvolvimento 

larval, há o início do processo de acúmulo de glicogênio que tem a capacidade 

de estimular a produção protéica na larva (BRUCH et al., 1970).    

SOUSA et al.  (2015) em seus estudos relacionados a A. aegypti, 

afirmam que dentre as proteínas afetadas em resposta a intoxicação estão a 

glicerol-3-fosfato desidrogenase, lipase e a álcool-desidrogenase, o que 

resultaria num maior gasto energético para a larva, uma vez que precisam 

sintetizar maior quantidade dessas proteínas. Outras proteínas podem estar 

envolvidas nos mecanismos de sobrevivência das larvas, como a HSP70, uma 

proteína de choque térmico que é induzida após estímulos estressantes como 

choque de calor, à radiação UV e à exposição a substâncias tóxicas 

(LINDQUIST et al., 1986; WELCH et al., 1992). Já se tem relatos de 

superexpressão de Hsp70 em larvas de A. aegypti quando colocadas em 

contato com possíveis substâncias larvicidas (SOUSA et al., 2015).  

Outra enzima que está diretamente relacionada ao processo de 

detoxificação do organismo animal é a AChE. Quando a larva entra em contato 

com a possível substância inseticida é desencadeado um processo de 

detoxificação, dessa forma, uma das hipóteses seria que a expressão da 

acetilcolinesterase pode aumentar significativamente, aumentando, 

consequentemente, os níveis de proteínas totais das larvas (DJOGBÉNOU et 

al., 2008; SCOTT et al., 2012). 

Observar uma diminuição significativa tanto em uma quanto em 24 horas 

da AChE, como detectamos em nossos resultados, significa que um dos 

possíveis mecanismos de ação no qual o OE atua sobre as larvas pode estar 

relacionado à inibição dessa enzima, e assim, estaria atuando da mesma forma 

que muitos inseticidas químicos existentes. A AChE é uma enzima chave do 

sistema nervoso do animal que atua no encerramento dos impulsos nervosos 

por catalisar a hidrólise do neurotransmissor acetilcolina. É um mediador 

químico, responsável pela transmissão dos impulsos nervosos nas sinapses 

dos neurônios colinérgicos do sistema nervoso central e periférico. Com a 
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inibição da acetilcolinesterase, aumenta-se o nível de acetilcolina nas sinapses 

ocasionando a morte do inseto por paralisia. A AChe é o principal local onde 

atuam os inseticidas químicos como os organofosforados e carbamatos que 

agem fosforilando ou carbamilando o resíduo de serina (ANTHONY et al., 

1995). Isso compromete a função da AChE, que é catalisar a hidrólise da 

acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a transmissão colinérgica no 

sistema nervoso dos insetos  (PADILHA et al., 1994; KARCZMAR et al., 1998). 

Os principais mecanismos de ação de inseticidas naturais são devidos a 

inibição de AChE e interferência no sistema octoparminégico (ISMAN et al., 

2006). BULLANGPOTI et al.  (2006) relataram a diminuição significativa da 

atividade de AChE após o tratamento de larvas com mangostão. Os resultados 

são correlacionados com a constatação de MOUCHES et al.  (1987), que 

relataram a redução dessa proteína em linhagens de C. quinquefasciatus, A. 

aegypti, Myzus persicae e Musca domestica resistentes a organofosforados.  

ZHOU et al.  (2000) relataram uma redução de proteína nas larvas de C. 

pipiens pallens e Helicoverpa armigera tratada com cinnamomin, um composto 

isolado de cânfora. KADY et al.  (2008) relataram resultados bioquímicos 

semelhantes. 

Por fim, os dados de histologia confirmam as alterações bioquímicas que 

foram observadas. A morfologia das células mostra alterações nas larvas do 

grupo tratado comparado ao grupo controle, independente do tempo de 

exposição ao OE, com presença de vesículas nas células do epitélio do 

intestino médio. 

O acúmulo de vesículas na região do intestino médio  pode ser explicado 

pela própria função dessas células que estão diretamente ligadas à produção 

de substâncias contendo enzimas digestivas e a absorção de produtos de 

digestão (SNODGRASS et al., 1935; KING & AKAI et al., 1984; CRUZ-LANDIM 

et al., 1985; CAVALCANTE et al., 1999; CHAPMAN et al., 2012). A presença 

dessas vesículas também pode está relacionado ao mecanismo de secreção 

do intestino. Tal mecanismo envolve a saída do citoplasma das células junto 

com o produto secretor (KING & AKAI et al., 1984). ALVES et al. (2010) 

evidenciaram o aparecimento de vacúolos em células intestinais de larvas de 

C. quinquefasciatus após essas serem expostas a inseticidas sintéticos. Além 

disso, esse fato pode ser indício de que possivelmente as proteínas estariam 
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sendo secretadas, e isso explicaria o teor de proteínas totais aumentadas no 

período de uma hora, que foi evidenciada no teste bioquímico. 

Dessa forma, pode-se dizer que há um maior teor de proteínas totais 

sendo secretada no grupo tratado, isso significa que está havendo maior gasto 

energético, assim, provavelmente a concentração de glicose tende a diminuir e 

a quantidade protéica tende a aumentar como evidenciado na análise 

bioquímica de glicose e proteínas totais. Além disso, o corpo gorduroso é um 

órgão de reserva energética e que está associado à síntese de lipídeos, dessa 

forma, larvas de insetos durante seu desenvolvimento iniciam um processo de 

acúmulo de glicogênio que serão substituídos por reservas protéicas (BURCH 

et al., 1970). Este fato pode estar relacionado a mobilização de reserva 

energética para o processo de detoxificação da larva. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Através dos estudos relacionados à B. dracunculifolia apresentados 

neste trabalho podemos concluir que o OE de B. dracunculifolia possuiu uma 

eficiente atividade larvicida, apresentando uma CL50 de 34,45 mg/L.  Entretanto 

o extrato etanólico da planta não foi capaz de exercer atividade sobre as larvas. 

A análise CG-EM do OE evidenciou o E-nerolidol como composto majoritário, 

porém também há relatos da ação larvicida de outros compostos presentes no 

óleo essencial de B. dracunculifolia, além disso, sua bioatividade pode estar 

relacionada a interação de dois ou mais constituintes presentes no OE. 

Foram detectadas alterações metabólicas quando analisamos os níveis de 

glicose, TAG e proteínas totais nas larvas. Sendo que tais alterações 

provavelmente foram devido a capacidade do OE de desestabilizar a larva, 

causando estresse celular. O aumento significativo de TAG provavelmente está 

relacionado a diminuição das taxas de glicose na larva, uma vez que a glicose 

poderia estar sendo utilizada para síntese de TAG. Além disso, o aumento 

detectado de proteína pode também estar relacionado ao aumento das 

enzimas envolvidas no processo metabólico de síntese de TAG. O teste 

relacionado à acetilcolinesterase mostrou uma forte inibição desta enzima 

quando as larvas foram tratadas com OE. As análises histológicas confirmaram 

que OE provoca uma desordem metabólica nas células, como mostrada a 
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análise bioquímica. Por fim, pode-se concluir que o OE possuiu uma boa 

atividade larvicida, sendo capaz de afetar todo metabolismo celular da larva.  

Apesar de provavelmente atuar nas células inibindo a acetilcolinesterase, 

da mesma forma que os inseticidas químicos já utilizados, estudos como este é 

de suma importância para desenvolvimento de novos inseticidas que não 

agridem o ambiente e não afetem organismos não-alvo, uma vez que estes 

podem mudar seu mecanismo de ação quando combinados com outras 

substâncias também de origem natural, resultando num potencial agente de 

controle de mosquitos. 
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