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OBJETIVOS 
Assim esse trabalho visa analisar o potencial de efeito 
larvicida de plantas facilmente encontradas no nordeste 
brasileiro sobre larvas de Aedes aegypti cepa 
Rockefeller.  

A utilização frequente de inseticidas químicos causam 
prejuízos ao meio além de desequilíbrio ecológico. Já existem 
estudos de controle biológico utilizando extratos vegetais, 
tendo se mostrado bastante eficaz no combate de vetores 
por terem exibido amplo espectro de atividade alvo 
específico (CANTRELL et al., 2010).   

 

 

INTRODUÇÃO 

Os resultados dos testes foram satisfatórios quanto a variedade de extratos 
que podem atuar como larvicidas, contudo serão necessários testes 
complementares para a determinação das concentrações de CL50 de todos 
os extratos. 

CONCLUSÃO 

A maioria dos extratos testados mostrou eficácia na mortalidade durante o 
teste ,mostrados na tabela 01. Dos nove extratos testados, seis apresentaram 
um bom potencial para ação larvicida e três não tiveram o resultado 
esperado. O bom resultado da Annona squamata já era esperado, de acordo 
com Almeida (2014) extratos dessa espécie da família Annonaceae já 
demonstraram eficiência no combate de pragas agrícolas. Dos extratos da 
espécie Annona vepretorum apenas a fração hexânica apresentou um bom 
potencial como larvicida, Costa et al (2011) relata que as raízes da árvore são 
usadas pela população em Sergipe como repelente de abelhas. Outro extrato 
que apresentou um bom potencial a ser explorado foi da espécie Cnidoscolus 
quercifolius, um estudo realizado por Paredes et al (2016) demonstrou 
através de testes bioquímicos o potencial toxicológico dessa espécie sobre 
insetos. O extrato que não apresentou nenhum tipo efeito sobre as larvas foi 
a fração clorofórmica da folha da espécie Leonotis nepetifolia, existe alguns 
relatos de casos na literatura em que as folhas dessa espécie são medicinais, 
porém não são estudos comprovados cientificamente, Rossato et al (2012) 
ressaltam a potencialidade de ação antiviral e antifúngica. O resultado 
negativo no controle com DMSO demonstra que as mortes foram causadas 
pelo uso dos extratos e não pelo solvente utilizado no preparo das soluções, 
corroborando com o resultado da eficácia dos extratos. 
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ATIVIDADE LARVICIDA A PARTIR DE EXTRATOS VEGETAIS EM COLÔNIAS DE Aedes 
aegypti (CEPA ROCKEFELLER) (Diptera: Culicidae) 

DESENHO DE ESTUDO 

Foi feito uma análise preliminar de plantas nativas 
brasileiras, com objetivo de testar o potencial larvicida 
das mesmas para o desenvolvimento de bioprodutos na 
atuação no controle biológico de vetores.  
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METODOLOGIA 

Os ovos utilizados nos testes foram da cepa Rockefeller. 
Os extratos testados foram: frações alcaloides totais da 
folha da C. quercifolius (Et1); clorofórmicas da folha da L. 
nepetifolia (Et2); extrato hexânico bruto da folha (Et3), 
extrato metanólico bruto (Et8) e extrato hexânico bruto 
(Et9) de partes aéreas da A. squamosa; hexânica (Et4), 
extrato etanólico bruto (Et5),  clorofórmica (Et6) e 
acetato de etila (Et7) da folha da A. vepretorum; todos 
cedidos pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa de Plantas 
Medicinais-NEPLAME. No teste utilizaram-se larvas de 3º 
e 4º instar em 33 lotes de 10 indivíduos. Nos copos havia 
5 ml de água e 5 ml de extratos diluídos, concentração 
final 1mg/ml. Controle branco utilizou-se água e controle 
negativo utilizou-se 100µl DMSO em 9,9ml de água. Cada 
teste foi realizado em triplicata com observação da 
mortalidade no período de 24 e 48h. 

FIGURA 01 – Fluxograma da preparação das soluções concentradas 
dos extratos vegetais e aplicação sobre as larvas. 

EXTRATOS E FRAÇÕES TESTADOS MORTALIDADE 

Fração alcaloide total da folha da espécie 

Cnidoscolus quercifolius (Ext 01) 

70% 

Fração clorofórmica da folha da espécie 

Leonotis nepetifolia (Ext 02) 

Nenhuma morte 

Extrato hexânico bruto da folha da espécie 

Annona squamosa (Ext 03) 

83,33% 

Fração hexanica da folha da espécie Annona 

vepretorum (Ext 04) 

86,66% 

Fxtrato etanólico bruto da folha da espécie 

Annona vepretorum (Ext 05)  

50% 

Fração clorofórmica da folha da espécie 

Annona vepretorum (Ext 06) 

30% 

Fração acetato de etila da folha da espécie 

Annona vepretorum (Ext 07) 

3,33% 

Extrato metanólico bruto da espécie Annona 

squamosa (Ext 08) 

100% 

Extrato hexanico bruto partes aéreas da 

espécie Annona squamosa (Ext 09) 

83,33% 

TABELA 01 – Extratos e frações das espécies vegetais e suas 
respectivas mortalidades . 
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