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Objetivo
Avaliar a capacidade larvicida e repelente do óleo da

Melaleuca sp sobre vetores da família Culicidae, da qual

fazem parte vetores com importância epidemiológica na

transmissão de doenças.

O controle das populações de vetores transmissores de

doenças é considerado um assunto de Saúde Pública.

Assim, ter a disponibilidade de um repelente e larvicida

biológico, natural, de fácil produção e baixo custo como

complementar aos atuais larvicidas empregados no

combate à reprodução do mosquito é imprescindível e

extremamente benéfico, tanto sob o viés econômico

quanto também relativo à melhoria dos índices de saúde

no Brasil.

Introdução

Pela análise estatística depreende-se que o óleo de Melaleuca sp adicionado a

água da armadilha não possui atividade de repulsão tampouco de atração sobre

fêmeas da família Culicidae que buscam um local para a deposição dos ovos,

uma vez que não houve diferença significativa entre os grupos teste e controle

quando se levado em consideração o número de larvas capturadas. Por outro

lado, foi possível identificar o potencial larvicida desse óleo, dado o percentual de

mortalidade das amostras de 100% após 24 horas.

Discussão

Após o período total de coleta de dados, constituído por

cinco ciclos de 10 dias cada, foram contabilizadas 673

larvas de mosquitos da família Culicidae, das quais 322

foram capturadas nas armadilhas que representavam o

grupo teste (extrato da Melaleuca sp) e 351 larvas nas

armadilhas do grupo controle. Pela análise estatística

(Mann-Whitney) não houve diferença significativa entre os

grupos quando se levado em consideração

quantitativamente o número de larvas (Tabela 1).

Resultados
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CAPACIDADE LARVICIDA E DE REPELÊNCIA DO ÓLEO DA Melaleuca sp

Métodos
Desenho do estudo: Estudo experimental, analítico e

transversal.

Extração: Foi realizada a extração do óleo de Melaleuca

sp. por hidrodestilação.

Coleta de Dados: Foram confeccionadas 18 armadilhas

(Figura 1), padronizadas utilizando garrafas PET.

Compuseram o grupo teste nove armadilhas contendo

água e o extrato da Melaleuca sp e outras nove contendo

apenas água (grupo controle). Foram alocadas em

triplicata nas dependências da Universidade do Vale do

Sapucaí (Univás) e do Hospital das Clínicas Samuel

Libânio (HCSL) e permaneceram em cada local por 5 ciclos

de 10 dias cada, havendo renovação dos componentes

água e extrato essencial e contagem das larvas sem

distinção de estágio. Ao término de cada ciclo, as larvas

dos grupo controle foram transferidas em sua totalidade

para outro recipiente contendo 100 ml de água, onde foi

adicionado 5 ml do composto derivado da Melaleuca sp e

após 24 horas houve a aferição dos resultados.
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Conclusão

O óleo de Melaleuca sp não apresentou atividade de repelência, quando

adicionado a água.

Houve identificação do potencial larvicida do óleo e Melaleuca sp.
Figura 1 – Exemplo de armadilha montada utilizada

Tabela 1 – Análise estatística do número de larvas por ciclo capturadas nos 

grupo teste (Extrato da Melaleuca sp) e controle (água)

Tabela 2 – Contagem de larvas vivas do grupo controle antes da adição do 

extrato da Melaleuca sp

CICLO 

1

CICLO 

2

CICLO 

3

CICLO 

4

CICLO 

5

LARVAS VIVAS 0 0 0 0 0 Total: 

0

CICLO 

1

CICLO 

2

CICLO 

3

CICLO 

4

CICLO 

5

LARVAS VIVAS 19 47 60 67 136 Total: 

351

Tabela 3 – Contagem de larvas vivas do grupo controle 24 horas após adição 

do extrato da Melaleuca sp

N Mediana

Grupo teste (Melaleuca

sp)

9 42

Grupo controle (sem 

Melaleuca sp) 

9 38

Potencial larvicida do composto derivado da Melaleuca sp, com a transferência das

larvas vivas do grupo controle em sua totalidade, sem diferenciação de estágio

larval (Tabela 2), para um recipiente com 100 ml de água limpa e a adição de 5 ml

do extrato da Melaleuca sp, foi observado a mortalidade de 100% dos exemplares

após um período de 24 horas (Tabela 3).


