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METODOLOGIA

Preparação das nanopartículas pelo método nanoprecipitação2:

As nanopartículas foram preparadas pelo método de

nanoprecipitação e caracterizadas por Espalhamento de Luz

Dinâmico. Larvas de Ae. aegypti 3º instar final e 4º instar inicial

foram expostas as nanopartículas em diferentes concentrações e

avaliação da mortalidade foi feita a cada 24 horas, para

determinação da Concentração letal 50 (Cl50). A atividade residual

das CL50 das nanopartículas e da solução piperina, foram avaliadas

por um período de 26 dias, sendo verificada a mortalidade a cada

48h de exposição. As CL50 foram avaliadas utilizando programa

Probit100. Os resultados foram apresentados utilizando-se o

software GraphPad Prism 5, sendo considerados significativos

valores de p <0,05

As duas formulações (NC e NE) apresentaram diâmetro de partícula

e volume índice de polidispersidade (PDI) adequados3 (Tabela 1).

Considerando os valores do potencial Zeta4 as soluções NC

apresentaram maior estabilidade do que a soluções NE.

Tabela 1 – Tamanho médio de partícula, PDI e potencial Zeta das

formulações estudadas

As nanopartículas apresentaram CL50 superiores a solução piperina

(Gráfico 1). Esse resultado se deve pelo efeito tardio de liberação

inicial, causado pelo nanoencapsulamento do ativo. Essas

diferenças de concentrações foram significativas (p=0.0001). A CL50

encontrada para a solução Piperina teve um resultado semelhante

ao obtido por Gulzar (2013)4.

Associação de substâncias de origem botânica e nanopartículas

vem sendo vista como uma alternativa atraente no controle do

vetor Aedes aegypti1. O presente trabalho avaliou a mortalidade

de larvas de Ae. aegypti expostas a nanocapásulas (NC) e

nanoemulsões (NE) tendo o ativo piperina incorporado.
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As CL50 das substâncias estudadas apresentaram diferença significativas

e foram consideradas promissoras como agentes larvicidas. As larvas

expostas as substâncias tratadas apresentarem diferenças na morfologia

externa quando comparadas as larvas expostas ao controle. Os resultados

sugerem que o ativo piperina é eficiente como método de controle de

larvas de Ae. aegypti e sua atividade no meio ambiente pode ser

prolongada a partir de sua incorporação em nanopartículas

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

1. Govindarajan M, Rajeswary M, Veerakumar K, Muthukumaran U, Hoti SL, Mehlhorn H,

et al. Novel synthesis of silver nanoparticles using Bauhinia variegata: a recent eco-friendly

approach for mosquito control. Parasitol Res. 2016;115(2):723–33.

2. Bhattacharyya D, Singh S, Satnalika N. Nanotechnology , Big things from a Tiny World :

a Review. Sci Technol. 2009;2(3):29–38.

3. WHO - World Health Organization. Guidelines for laboratory and field testing of mosquito

larvicides World Health Organization communicable disease control, prevention and

eradication who pesticide evaluation scheme.

4. Gulzar T, Uddin N, Siddiqui BS, Naqvi SNH, Begum S, Tariq RM. New constituents from the dried
fruit of Piper nigrum Linn., and their larvicidal potential against the Dengue vector mosquito Aedes
aegypti. Phytochem Lett. 2013 May;6(2):219–23.

Avaliação do efeito da incorporação de ativo natural em diferentes tipos de nanopartículas sobre a 

atividade larvicida de Aedes aegypti (LINNAEUS, 1762)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Grupo de Pesquisa em Imunoparasitologia (IMPAR)

Grupo de Pesquisa em Tecnologia Farmacêutica (TECFARMA)

Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS)

Endereço: Av. José Acácio Moreira, 787 - Dehon, Tubarão - SC, 88704-900

Contato para informações: joice_o@hotmail.com

Telefone: (048) 3621-3467

Experimento Residual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PIP
NE

NC

Dias de avaliação

M
o

r
ta

li
d

a
d

e

NE NC PIPER  
0

10

20

30

40

50
24h

48h

72h

Substância
C

L
5

0
 p

p
m

Gráfico 1 - Concentração letal das soluções de piperina. NC-

nanocápsula; NE- nanoemulsão; e Piper – solução piperina não
incorporada, em relação ao tempo (24, 48 e 72 horas) de exposição.

Gráfico 2 - Atividade residual das substâncias estudadas: mortalidade
das larvas de Ae. aegypti avaliada a cada 48 horas

Na avaliação do efeito residual (gráfico 2), observou-se que o

encapsulamento prolonga o efeito do ativo Piperina, permitindo liberar
gradualmente a substância ativas


