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OBJETIVO 
Avaliar a atividade adulticida dos óleos essenciais obtidos 

de folhas de Croton argyrophyllus e Croton tetradenius e do 

blend preparado a partir destes óleos essenciais sobre Ae. 

aegypti.  

Populações de Aedes aegypti, vetor de arboviroses de grande 

repercussão social têm apresentado resistência aos inseticidas 

químicos sintéticos. Assim, torna-se crescente a busca por 

métodos de controle sustentáveis, com destaque para vegetais 

do gênero Croton, que produzem compostos secundários com 

atividade inseticida.  

INTRODUÇÃO 

Os óleos essenciais das folhas de C. argyrophyllus e C. tetradenius e o blend 

em uma proporção de 1:1 (v/v) destes óleos apresentam-se tóxicos à adultos 

de Ae. aegypti, e importante alternativa de controle aos inseticidas químicos.   

CONCLUSÃO 

O óleo essencial de C. tetradenius e o blend 1:1 (v/v) de C. argyrophyllus e C. 

tetradenius apresentaram maior potencial, causando 100% de mortalidade de 

fêmeas adultas após 48 horas de observação. O óleo essencial de C. 

argyrophyllus demonstrou menores percentuais de mortalidade adulticida 

(92,5%), após 48 horas. 

As substâncias químicas presentes nos óleos essenciais quando em combinação 

podem interagir e apresentar na ação inseticida efeito sinérgico ou antagônico. A 

propriedade inseticida sobre Ae. aegypti dos óleos essenciais isolados de C. 

tetradenius e de C. argyrophyllus já tinha sido verificada, e estes óleos quando 

combinados na atividade adulticida apresentaram sinergia. 

Alguns estudos comprovam um aumento da atividade inseticida ou repelente 

quando da combinação de extratos vegetais com espécies de Croton. O extrato 

acetato etílico de Tiliacora acuminata (CL50= 96,5 mg/L) quando misturado ao de 

Croton caudatus (CL50= 49,5 mg/L) 1:1 (v:v), ocasionou um efeito sinérgico 

(CL50= 22,1 mg/L), na atividade larvicida sobre Culex quinquefasciatus, 

constatando a eficácia da união destes vegetais quanto ao potencial inseticida. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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AVALIAÇÃO INSETICIDA DO BLEND DE ÓLEOS ESSENCIAIS DAS FOLHAS DE Croton SOBRE Aedes aegypti  
 

METODOLOGIA 

As folhas das plantas foram coletadas e os óleos 

essenciais extraídos separadamente por hidrodestilação, 

utilizando um aparelho do tipo Clevenger modificado.  

O blend foi preparado em uma proporção de 1:1 (v/v) dos 

óleos essenciais de C. argyrophyllus e C. tetradenius.  

Para avaliação do potencial inseticida, 20 fêmeas adultas 

de Ae. aegypti foram expostas a papeis filtro impregnados 

com cada óleo essencial e o blend, preparados em uma 

concentração de 2,98 mg mL-1. Para realização do 

bioensaio foram utilizadas 6 repetições, totalizando 120 

fêmeas adultas por tratamento. 
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Figura 1. Plantas Croton argyrophyllus (a), Croton tetradenius (b). 

Figura 2. Mortalidade de adultas de Aedes aegypti expostas aos óleos essenciais de Croton 

tetradenius (óleo 1), Croton argyrophyllus (óleo 2 ) e ao blend preparado com a proporção 1:1. 
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