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RESUMO 

 
 
Aedes aegypti é o principal vetor do dengue e das febres chikungunya e 
zika. Até o momento, devido à inexistência de medidas terapêuticas e 
profiláticas específicas, a principal forma de prevenção dessas arboviroses é 
o controle do vetor. Esse controle é realizado principalmente com aplicação 
de inseticidas, porém o uso contínuo dessas substâncias favoreceu o 
aparecimento de populações resistentes, tornando necessário o 
desenvolvimento de estratégias alternativas para o controle vetorial. Um 
exemplo é a pesquisa de substâncias vegetais que possam interferir no 
desenvolvimento do mosquito. Nesse sentido, as plantas do Cerrado podem 
ser um caminho promissor. Este trabalho investigou a atividade inseticida do 
líquido da castanha de caju (LCC) extraído da espécie Anacardium humile, 
planta nativa do Cerrado. Frutos de A. humile foram coletados e mantidos 
em estufa de ventilação forçada a 40ºC por sete dias para a extração do 
LCC. Foram realizados testes de mortalidade de larvas de terceiro estádio 
(L3), pupa e adulto. Além disso, observou-se o comportamento de oviposição 
das fêmeas, viabilidade dos ovos e o efeito residual da solução sobre L3. O 
LCC foi diluído em concentrações gradativas decrescentes de 1000 a 3ppm, 
para obtenção das concentrações letais (CL). Na oviposição foi empregada a 
CL99 para larvas. Os testes de efeito residual e oviposição se deram em duas 
etapas, um teste-piloto a 100ppm e um teste com a CL99. Obtiveram-se as 
CL50 e CL90 respectivamente, 6,63 e 11,23ppm para larvas; 276 e 
728,62ppm para pupas. Não foi observada a mortalidade em adultos. O 
efeito residual da solução foi de sete dias no teste piloto e cinco dias na 
CL99. No teste piloto para oviposição observou-se efeito repelente do LCC 
sobre as fêmeas havendo redução significativa do número de ovos 
(p=0,0001 e p=0,0348) e mudança nos padrões de estratificação dos ovos 
no substrato de oviposição. Contudo, a taxa de eclosão larval dos ovos 
expostos ao substrato umedecido com LCC foi significativamente menor 
(p=0,0102) quando comparada ao controle. Os resultados apresentados 
evidenciam a atividade inseticida do LCC de A. humile, sugerindo-o como 
produto promissor na pesquisa por novos inseticidas botânicos. Dessa 
forma, mais estudos devem ser realizados a fim de verificar possível 
toxicidade do líquido para outros animais. 
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ABSTRACT 

 
Aedes aegypti is the major vector of dengue, chikungunya and zika fever. 
Currently, with the lack of specific therapeutic and prophylactic measures, the 
main way to prevent these arboviruses is vector control. This control is 
performed mainly with the application of insecticides, but continuous use of 
these substances favored the emergence of resistant populations, making it 
necessary to develop alternative strategies for vector control. An example is 
the survey of vegetable substances which may interfere with the 
development of the mosquito. In this sense, the Cerrado plants the may be a 
promising way. In this study, was investigated the insecticidal activity of 
Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) produced by the species Anacardium 
humile on Aedes aegypti, the dengue vector, Chikungunya and Zika virus. 
Fruits of A. humile were collected and kept in greenhouse of forced 
ventilation at 40º Celsius during seven days for the extraction of CNSL. Were 
performed mortality tests of third instar larvae (L3), pupa and adult, besides 
the observation of the oviposition behavior of females and viability of eggs 
and observation of the residual effect of solution. The CNSL was diluted in 
decreasing gradual concentrations from 1000 to 3ppm, to obtain the Lethal 
Concentrations (LC). In oviposition the LC99 was used for larvae. The tests of 
residual effect and oviposition were given in two stages, a pilot test of 
100ppm and a test with the LC99. Was obtained LC50 and LC90, respectively, 
6.63 and 11.23ppm for larvae; 276 and 728.62ppm for pupae, not being 
observed mortality in adults. The residual effect of the solution was seven 
days in the pilot test and five days in the LC99. In the pilot test for oviposition 
was observed repellent effect of CNSL on females with a significant reduction 
of eggs number (p = 0.0001 and p=0.0348) and change in standards of 
stratification of the eggs on oviposition substrate. The larval hatching rate of 
the eggs exposed to moistened substrate with CNSL was significantly lower 
(p = 0.0102) when compared to the control. The results presented evidence 
the insecticidal activity of the CNSL of A. humile, indicating it as a promising 
product in the research for new botanical insecticides. This way, further 
studies should be conducted in order to verify possible toxicity of the liquid to 
other animals. 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

Insetos (Arthropoda: Insecta) compõe o grupo com maior número de 

espécies do Reino Animal. Sua importância não está restrita ao aspecto 

ecológico, mas também ao econômico, cultural e médico. Eles estão presentes 

na história da humanidade desencadeando períodos de instabilidade, como as 

dez pragas do Egito relatadas no livro do Êxodo, das quais três eram 

relacionadas a insetos. Na Idade Média, as pulgas disseminaram a peste 

bubônica que dizimou milhares de pessoas na Europa. Atualmente, as pragas 

agrícolas são responsáveis por perdas e ônus econômicos. Na saúde pública, a 

proliferação de algumas espécies de insetos pode ser causadora de epidemias 

pela veiculação de patógenos. Um exemplo atual é o mosquito Aedes aegypti, 

que pode transmitir chikungunya, dengue e febre zika. 

No entanto, apesar de serem associados a muitos fatores negativos, 

os insetos têm seu lado positivo. Lembremo-nos das espécies polinizadoras, 

responsáveis pela reprodução das plantas fanerógamas. Os insetos também 

podem ser empregados na alimentação, na medicina popular, em adornos, 

dentre outros. Um estudo em etnobiologia realizado nos dicionários de línguas 

indígenas da Austrália apresenta os insetos como fontes de alimentos, 

medicamentos, além de comportamentos preditivos de mudanças ambientais (Si 

& Turpin 2015). Segundo esses pesquisadores, estudos em etnoentomologia, 

apesar de negligenciados, são importantes para o reconhecimento de formas 

importantes do uso dos insetos pela sociedade. Além disso, as informações 

obtidas nesses levantamentos podem auxiliar nas investigações sobre a etologia 

de alguns grupos, dentre outros aspectos (Costa-Neto, 2004). 

O interesse pelos insetos é antigo e, à ciência responsável pelo 

estudo desses seres em seus diferentes aspectos, dá-se o nome de Entomolgia. 

Seu entendimento como ciência data do século XVIII, mas muito do que se 
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conhece hoje sobre os insetos advém das observações de pessoas curiosas, 

não necessariamente pesquisadores. O fascínio pelos insetos levou seus 

amantes à construção de coleções entomológicas. As obras sobre Charles 

Darwin, por exemplo, relatam seu interesse pelos besouros e suas coleções, 

dedicando-se a estudar a evolução dos mesmos (Gullan & Cranston 2007). Os 

interesses na entomologia são variados, desde a parte agrícola, florestal, 

ecológica, bioquímica, genética e evolutiva. Dentre essas áreas, a Entomologia 

Médica se dedica ao estudo de espécies vetoras de patógenos. É a este ramo 

da entomologia que este trabalho traz a sua contribuição. 

 
 
1.1 Entomologia Médica e Culicidae 

 
 

Até meados do século XIX, pouco se sabia sobre o papel dos insetos 

na transmissão de doenças. Algumas narrativas com suposições surgiam 

relativas à contaminação de alimentos por moscas, sem, contudo, uma 

comprovação sistemática. Em 1848, Josiah Nott fez referência à transmissão 

vetorial da malária e da febre amarela por mosquitos. Essa idéia foi reforçada 

pela teoria proposta por Beauperthuy, em 1854, e Finlay, em 1881, para a febre 

amarela (Herms 1953; Forattini 2002). Entretanto, nesta época não se tinha 

conhecimento sobre os micro-organismos e as enfermidades associadas. Assim, 

o estudo de maior significado para a Entomologia Médica foi apresentado algum 

tempo depois, por Patrick Manson, em 1878, ao relacionar a transmissão da 

Wuchereria bancrofti pelo mosquito Culex quinquefasciatus (Herms 1953).  

Em 1900, Ronald Ross, iniciava seus estudos com Plasmodium, 

investigando a etiologia da malária (Sanjad 2010). Nessa mesma data Walter 

Reed e sua equipe, em uma expedição a Cuba, conseguiram comprovar a 

transmissão da febre amarela por mosquitos do gênero Aedes, até então 

conhecido como Stegomyia. Nessa altura, já se conhecia que anofelinos eram 

capazes de transmitir plasmódios a seres humanos, fazendo com que, no início 

do século XX, surgisse o interesse no reconhecimento de espécies vetoras e 

controle das populações de mosquitos (Herms 1953; Sanjad 2010). 

Concomitantemente, os pesquisadores britânicos Walter Myers e Herbert 
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Durham chegavam ao Brasil, no estado do Pará, buscando investigar a relação 

dos mosquitos com a transmissão de doenças. Sua chegada foi responsável 

pelo notório inventário de espécies. Nessa época, as concepções sobre filariose,  

malária e a febre amarela passaram por modificações, onde os insetos foram 

considerados elos fundamentais para a ocorrência da enfermidade. Assim, a 

família Culicidae, em especial, ganhou status de “vilã da saúde pública” (Sanjad 

2010). 

Já no século XXI, os estudos com representantes da família Culicidae 

ultrapassavam os estudos com as demais famílias de artrópodes, de modo que, 

tem-se admitido o uso da terminologia Culicidologia Médica, para designar essa 

área temática (Forattini 2002). Nessa família estão agrupados os pernilongos, 

muriçocas ou carapanãs. São insetos que perturbam o bem-estar das pessoas, 

particularmente pelo hábito hematofágico que as fêmeas apresentam (Forattini 

2002; Triplehorn & Jonnson 2011). Os culicídeos estão envolvidos na 

transmissão de diferentes arboviroses e algumas dessas enfermidades 

apresentam elevadas taxas de morbidade e mortalidade (Almeida 2011). 

Arboviroses é a denominação abreviada de “Arthropod-Borne-

Viruses”, que significa doenças virais transmitidas por artrópodes, durante a 

hematofagia realizada por mosquitos previamente infectados (Gubler 2001; 

Tattevin 2012; CDC 2013). Os ciclos de transmissão dessas doenças envolvem 

vertebrados endotérmicos e artrópodes hematófagos, especialmente mosquitos, 

onde também ocorre a replicação viral. Existem 454 espécies de arbovírus que 

têm sua classificação entre as cinco Famílias principais: Bunyaviridae, 

Togaviridae, Flaviviridae, Reoviridae e Rhabdoviridae (Rust 2012; Lopes et al. 

2014). Estima-se que 25% dos arbovírus são agentes etiológicos de doenças em 

humanos (Gubler 2001), mantidos em ciclos zoonóticos em artrópodes (Lopes et 

al. 2014), sendo na maioria constituída por mosquitos (Tattevin 2012). 

Segundo Figueiredo (2007), emergência e reemergência de 

arboviroses estão associadas ao processo adaptativo dos seres vivos, sendo as 

condições ambientais fatores determinantes para a existência e manutenção 

destas ocorrências. Mudanças no ecossistema, como as alterações climáticas, o 

desmatamento, o processo de urbanização intenso aliado a condições sanitárias 
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precárias são algumas das situações que contribuem para a disseminação de 

arboviroses (Lopes et al. 2014). Isso ocorre porque as mudanças nos padrões 

ecológicos podem desencadear aumento na prevalência de vetores no meio, 

permitir o surgimento de novos reservatórios ou adaptação no ciclo de 

transmissão (Figueiredo 2007). Um exemplo deste processo foi a reemergência 

do dengue no Brasil, associado principalmente ao processo de urbanização 

desordenado responsável pelo aumento na disponibilidade de criadouros do 

vetor (Tauil 2001). 

A migração também é um fator determinante para a disseminação de 

arboviroses, já que a facilidade e rapidez do tráfego aéreo, por exemplo, permite 

o transporte de pessoas infectadas (Tauil 2001; Figueiredo 2007). Entretanto, a 

fácil dispersão das arboviroses não é o único problema atrelado ao seu 

aparecimento. A inexistência de tratamentos específicos para cada enfermidade, 

bem como o enfraquecimento físico dos doentes, são fatores que ampliam a 

gravidade da doença, no sentido geral de uma epidemia (Lopes et al. 2014). A 

terapêutica disponível aos pacientes é basicamente ligada à mitigação dos 

sintomas decorrentes da infecção, pelo emprego de antitérmicos e analgésicos a 

fim de conter o estado febril e as dores musculares (Brasil 2002). 

O Brasil em seus 8.514.876,6 Km2 de extensão territorial abrange 

regiões ecossistêmicas diversificadas por compartilhar domínios morfoclimáticos 

diferentes (Brasil 2010a). Essa variedade climática e de ecossistemas favorece 

a diversidade de espécies, e entre elas, as vetoras. Além da diversidade de 

culicídeos, algumas espécies que estão envolvidas na transmissão de doenças 

humanas e de animais (Forattini 2002), em especial de arboviroses, aparecem 

em altas densidades populacionais em área urbana (Figueiredo 2007). Existem 

ao menos 200 espécies de arbovírus isolados no território brasileiro, dos quais 

aproximadamente 20% são causadores de doenças em humanos (Figueiredo 

2007). Desse modo, têm-se um cenário ideal para a manutenção, bem como a 

reintrodução de arboviroses (Figueiredo 2007; Lopes et al. 2014). 

Grupos de culicídeos,  como algumas espécies dos gêneros Aedes, 

Coquillettidia, Culex, Culicoides, Haemagogus, Ochlerotatus, Psorophora e 

Sabethes estão envolvidos na transmissão de arboviroses reemergentes no 
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território brasileiro (Segura & Castro 2007). Algumas já bem conhecidas, como o 

dengue e a febre amarela, outras mais restritas a regiões específicas, mas que 

vem apresentando focos de incidência em regiões para as quais não são 

endêmicas, como por exemplo, as febres do Mayaro, do Oropouche. No Brasil, 

epidemias de Mayaro ocorrem desde 1958, ano da primeira epidemia registrada 

no estado do Pará, e nessa última década, de forma esporádica (Azevedo et al. 

2009). Além disso, existe a possibilidade da doença ser confundida e tratada 

como dengue, devido à semelhança das características clínicas (Neumayr et al. 

2013). A dispersão do vírus Mayaro (MAYV) está geralmente associada aos 

gêneros Haemagogus e Psorophora (Segura & Castro 2007). 

No caso da febre Oropouche, a disseminação do vírus pode ocorrer 

por meio de espécies dos gêneros Coquillettidia, Culex, Culicoides e 

Ochlerotatus (Segura & Castro 2007). Sua primeira epidemia foi registrada em 

Belém (PA), no ano de 1961 (Pinheiro et al. 1962). A doença causa febre 

hemorrágica e distúrbios neurológicos (Lopes et al. 2014). Os casos se 

concentram na região Norte do Brasil com algumas ocorrências em Goiás 

(Vasconcelos et al. 1989), abrangendo também outros países como Peru, 

Trinidad e Panamá (Azevedo et al. 2007).  

Outra arbovirose que chamou a atenção das autoridades brasileiras é 

a febre do Oeste do Nilo. Ela foi introduzida nos Estados Unidos em 1999, 

disseminando-se de Nova Iorque para os países caribenhos, e destes, para a 

América do Sul, com ocorrência na Colômbia, Venezuela e Argentina. Em 2014 

foi confirmado o primeiro caso de FON, em Aroeiras do Itaim, estado do Piauí. 

Apesar de novos casos não terem sido notificados, há uma inquietação sobre a 

existência de casos não detectados no Brasil (Pauvolid-Corrêa & Varella 2008). 

Segundo Tauil (2014), a presença de espécies vetoras concomitante às pessoas 

infectadas facilita o estabelecimento de novas áreas de transmissão. Sua 

transmissão ocorre por espécies do gênero Culex, em especial da espécie Culex 

quinquefasciatus (Segura & Castro 2007).  

Outra arbovirose emergente no país é a febre chikungunya, causada 

pelo vírus Chikungunya (CHIKV). Os primeiros registros da doença ocorreram 

em 2010, dois no estado de São Paulo e um no Rio de Janeiro. Os pacientes 
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teriam se contaminado em viagem a países (Indonésia e Índia) onde a doença é 

endêmica (Brasil 2010b). Posteriormente, em 2014, foram notificados 37 casos 

de chikungunya no país. Há, portanto uma mobilização do sistema de saúde 

para monitorar os casos já que a doença pode ser propagada facilmente, 

considerando que seus principais vetores, Ae. aegypti e Ae. albopictus, são 

amplamente distribuídos no Brasil. 

Sobre a febre zika (Zika vírus – ZIKV), o registro de epidemias mais 

recentes até então foi a que ocorreu em 2007 na Micronésia (Gourinat et al. 

2015). Entretanto, em 2015, o ZIKV foi introduzido no Brasil e os primeiros casos 

foram identificados na Bahia e, posteriormente, no Rio Grande do Norte (Brasil 

2015). No segundo semestre de 2015, notificações da Secretaria de Estado de 

Saúde de Pernambuco alertou as autoridades do sistema de saúde brasileiro 

sobre possível relação entre a infecção pelo ZIKV e casos de microcefalia (Brasil 

2015), fazendo com que, no mês de novembro daquele ano, o Ministério da 

Saúde declarasse o ZIKV como emergência nacional (WHO, 2015). Há relatos 

que remetem a origem do ZIKV à África e Sudeste da Ásia. A sintomatologia da 

doença é próxima a do dengue, contudo sem relatos de complicações 

hemorrágicas. A preocupação maior com relação à infecção pelo ZIKV está mais 

associada aos danos neurológicos, como os casos de microcefalia e a síndrome 

de Guillain-Barré. Sua transmissão ocorre por espécies do gênero Aedes 

(Gourinat et al. 2015), em especial Ae. africanus e Ae. aegypti (Bayes 2009).  

Das arboviroses mais conhecidas, a febre amarela pode aparecer no 

contexto de arbovirose de transmissão urbana, onde o responsável pela 

disseminação é o Ae. aegypti, e no contexto da transmissão silvestre, onde 

envolve a espécie Ae. albopictus, além de espécies dos gêneros Haemagogus e 

Sabethes (Segura & Castro 2007; Tauil 2010). Essa doença foi considerada 

controlada no país, bem como em países vizinhos da América do Sul graças à 

vacina de vírus atenuado bastante eficiente, empregada como medida profilática 

(Tauil 2010). 

Outra arbovirose bem conhecida é o dengue, de rápida propagação e 

ocasionada por um dos cinco sorotipos virais: DENV-1; DENV-2; DENV-3, 

DENV-4 (WHO 2009) e DENV-5 (Mustafa et al. 2015). Embora a origem do vírus 

não esteja consensualmente definida, estudos apontam como mais provável a 
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origem africana ou asiática (Gubler 1997).  O dengue pode apresentar quadros 

clínicos diferenciados, desde formas assintomáticas, a quadros clínicos febris 

caracterizados como dengue sem sinais de alarme; dengue com sinais de 

alarme e dengue grave (WHO 2009; Barniol et al. 2011). A incidência de casos 

notificados de dengue mostrou um aumento de 30 vezes nos últimos 50 anos, 

sendo que aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas habitam áreas endêmicas. 

A transmissão se dá pela picada das fêmeas de Ae. aegypti, durante a 

hematofagia (WHO 2009). 

 
 
1.1.1  Aedes aegypti: aspectos morfológicos e biológicos 

 
 

O nome Aedes aegypti é uma união de termos do grego e do latim 

que se traduzem por “odioso do Egito”, fazendo alusão à sua provável origem 

egípcia. Sua disseminação aos outros continentes está associada à migração 

humana, sendo a área urbana favorável à manutenção do seu ciclo biológico. 

Esse mosquito está distribuído, principalmente, entre as latitudes 45° N e 35° S. 

No Brasil, sua introdução se deu provavelmente durante o período colonial, por 

meio do tráfico negreiro (Consoli & Oliveira, 1994). O gênero é caracterizado 

pelos anéis claros presentes em todas as patas do adulto e a espécie é 

facilmente identificada pela presença de um par de linhas paralelas centrais e 

um par de linhas curvas, circunvizinhas, que formam um desenho no pronoto 

lembrando uma lira, instrumento de cordas usado na antiguidade (Figura 1). 

 
Figura 1. Adultos de Aedes aegypti. A) Macho, a seta indica os anéis claros que caracterizam o 
gênero; B) Fêmea, a seta indica as fileiras de escamas prateadas que caracterizam a espécie. 
C) A lira, um instrumento musical (Fonte: <http://www.rainbowlightfoundation.net>). 

A B C 
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Assim como os demais culicídeos, apresenta desenvolvimento 

holometábolo, que compreende as fases de ovo, quatro estádios larvais, pupa e 

adulto (Figura 2). Os ovos (Figura 3) são ovipostos acima do nível da água, de 

modo estratificado à altura aproximada de 1,5cm (Silva et al. 1998; Silva & Silva 

1999). Ovos recentes têm coloração branca, tornando-se negros com o passar 

do tempo. Morfologicamente, o núcleo fertilizado é envolto por uma membrana 

vitelínica e está imerso no citoplasma com vitelo. Estes por sua vez são 

recobertos pelos envoltórios: endocório (grosso) e exocório (fino) (Consoli & 

Oliveira 1994). A maior densidade de ovos aparece cerca de 1,5 cm acima do 

nível da água (Silva & Silva 1999). Os ovos de Ae. aegypti apresentam um 

período de quiescência programada, ou seja, a eclosão vai ocorrer 

gradativamente ao longo do tempo, eclodindo larvas viáveis até um intervalo de 

aproximadamente 490 dias (Silva et al. 1998; Silva & Silva 1999). Dessa forma, 

é possível que populações do mosquito possam se estabelecer durante todo 

ano, provocando infestações à medida que as condições ambientais estejam 

favoráveis para o seu desenvolvimento (Silva & Silva 1999). 

 

 
Figura 2. Esquema do ciclo biológico de Aedes aegypti. Oviposturas no substrato, larvas do 
primeiro ao quarto estádios, pupa e adultos (macho e fêmea). 
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Figura 3. Substrato de oviposição repleto de ovos de Aedes aegypti recolhidos da criação 
permanente, no Laboratório de Biologia e Fisiologia de Insetos. 

 
 

As larvas de Ae. aegypti (Figura 4A) tem grande mobilidade e podem 

se deslocar a curtas distâncias no criadouro. Seu sistema respiratório é aberto e 

a obtenção de oxigênio é feita por meio do sifão respiratório (Figura 4B). O 

balanço iônico é feito por meio de dois pares de papilas anais (Figura 4B) 

capazes de retirar íons até mesmo de coleções de água bem diluídas. 

Alimentam-se ativamente por raspagem de partículas aderidas às superfícies ou 

às vezes por mordedura, no caso de vegetais ou invertebrados mortos. A 

ingestão é facilitada pelo movimento rítmico das escovas orais (Figura 4C). 

Podem também alimentar-se de micro-organismos pelo processo de filtragem 

(Forattini 2002; Oliveira 2015). É comum, na rotina laboratorial, observar larvas 

se alimentando da cápsula cefálica das exúvias deixadas durante o processo de 

ecdise (Silva et al. 1998). 
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Figura 4. Morfologia externa da larva de Aedes aegypti. A) uma larva de terceiro estádio (L3); B) 
a seta 1 indica o sifão respiratório e a 2 as papilas anais (4.0x); C) vista dorsal da cabeça da 
larva, a seta evidencia as escovas orais (4.0x). 

 
 
A pupa de Ae. aegypti (Figura 5) é curva com aparência de vírgula. 

Respiram por meio de trompetas, estruturas tubulares que abrigam o espiráculo, 

situadas na porção cefálica (Consoli & Oliveira 1994; Oliveira 2015). A 

alimentação nesta fase é impossibilitada pela ausência de aparelho bucal. O 

abdome da pupa possui oito segmentos, sendo o oitavo o lobo genital. A 

extremidade do abdome finaliza com um par de pás (Figura 5B), que são 

estruturas com finalidade de auxiliar na locomoção da pupa. Nessa fase ocorre a 

mudança para adulto e poucas influências de fatores ambientais, de modo que 

sua mortalidade é extremamente baixa. A partir desta condição, entende-se 

provavelmente que o número de pupas de um criadouro corresponderá ao 

número de adultos que povoarão a localidade adjacente (Foks 2004; David et al. 

2009; Oliveira 2015). 

 

 
Figura 5. Pupa de Aedes aegypti. A) As setas evidenciam: 1- trompeta; 2- olho e o ocelo ao 
lado; 3- região onde se desenvolvem as asas (3.2x). B) Detalhe mostrando os últimos 
segmentos abdominais e as pás (4.0x). 

A B C 

1 2 

A B 1 

2 
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Os adultos de Ae. aegypti (Figura 1) são ativos durante o dia, 

acasalam-se em pleno voo, mas também estão adaptados a cópula em 

superfícies, independente da formação de enxames (estenógamos), como 

ocorre com outras espécies (Forattini 2002). A alimentação dos adultos é 

composta basicamente de soluções açucaradas, como néctar, por exemplo, pois 

são fontes de água e carboidratos necessários para a sobrevivência e atividade 

dos mesmos. Entretanto, as fêmeas, além da obtenção dos carboidratos, ainda 

necessitam fazer o repasto sanguíneo. Essas empregam os aminoácidos 

obtidos pela digestão do sangue na produção de proteínas que formarão o vitelo 

que serve como reserva energética dos ovos. Elas rastreiam as fontes de 

sangue pela presença de CO2, ácido lático e umidade (Forattni 2002; Bernier et 

al. 2003; Oliveira 2015). A excreção do excesso de líquidos retidos no organismo 

da fêmea pode ocorrer duas horas depois do repasto, já os resíduos de ácido 

úrico são excretados em torno de 12 horas após o repasto (Consoli & Oliveira 

1994; Forattini 2002; Oliveira 2015). 

O hábito hematofágico das fêmeas de Ae. aegypti possibilita a 

infecção e a transmissão de algumas arboviroses, como o dengue, a 

chikungunya, o zika e a febre amarela. Sua descrição como provável vetor do 

dengue ocorreu em 1906, e a partir dessa data o enfoque do controle dessas 

doenças tem sido sobre o vetor (Rezende 1997; Braga & Valle 2007a; WHO 

2009; Albuquerque 2012). Os métodos de controle são considerados 

apropriados quando são suficientes para manter a densidade populacional de 

mosquitos em níveis não danosos à saúde das populações humanas (Braga & 

Valle 2007a). Basicamente, o controle vetorial está apoiado sobre três ações 

principais, que são o tratamento do ambiente, inseticidas químicos e controle 

biológico. 

A partir do século XX, com o surgimento dos primeiros inseticidas 

químicos, o controle dos vetores teve seus maiores avanços. O primeiro 

inseticida empregado foi o dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), que apresentava 

grande efeito residual (Forattini, 2002; Braga & Valle 2007a). Entretanto, sua alta 

toxicidade a outros animais e plantas, levou à proibição do seu uso. 

Posteriormente, outros organoclorados como o benzenohexacloro (BHC), 

organofosforados como o malation e o temephos, além de carbamatos e 
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piretróides foram empregados no controle de mosquitos na fase adulta (Braga & 

Valle 2007a). Nas fases imaturas, a mortalidade de Ae. aegypti pode ter origens 

diferentes, conforme o mecanismo desencadeador da letalidade. 

Fundamentalmente, os mecanismos principais são: a) morte por asfixia, quando 

a substância atua na obstrução dos espiráculos, impedindo a respiração das 

larvas; b) morte por contato, quando a substância é capaz de penetrar através 

da superfície corpórea causando efeito letal; c) morte por absorção gástrica, 

quando a substância ingerida é absorvida pelo sistema digestivo e d) inibição de 

crescimento, quando a substância impede a quitinização (Forattini 2002; Valle et 

al. 2015). 

O uso de inseticidas em larga escala e sem controle rigoroso da 

aplicação favoreceu o aparecimento de distintos mecanismos de resistência 

(Braga & Valle 2007a; Dias & Moraes 2014). Desse modo a pesquisa por formas 

alternativas de controle vetorial têm sido estimuladas, seja no controle químico e 

mecânico, como forma de eliminar o Ae. aegypti, seja por alternativas mais 

independentes, da vigilância humana constante. Estudos desde a década de 

1960, envolvendo técnicas de esterilização dos machos, por radiação e 

posteriormente por transgenia, buscam controlar o crescimento populacional de 

Ae. aegypti por meio de cruzamentos que geram proles inviáveis (Valle et al. 

2015). Atualmente, no Brasil, a linhagem de machos transgênicos OX513A está 

em fase de avaliação, por meio de ensaios de campo (Valle et al. 2015). 

Paralelamente, outros grupos testam o controle do Ae. aegypti pela infecção por 

bactérias do gênero Wolbachia. A infecção desencadeia a morte do mosquito 

em tempo inferior ao necessário para que o mesmo seja capaz de transmitir o 

vírus do dengue, que é aproximadamente entre 07 e 14 dias. Além disso, ao 

realizar endossimbiose a Wolbachia desencadeia uma incompatibilidade da 

célula do mosquito como o vírus. Além da longevidade comprometida, a infecção 

por Wolbachia afeta o desenvolvimento do DENV e CHIKV (Bian et al. 2010; 

Valle et al. 2015).  

Outras alternativas para o controle de Ae. aegypti estão sendo 

estudadas como o controle biológico e inseticidas botânicos. De modo geral, o 

controle biológico de insetos é realizado há mais de 2.000 anos pelos chineses, 

utilizando peixes, bactérias ou fungos (Clark et al. 1968). Entre as principais 
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espécies utilizadas no controle biológico estão a bactéria Bacillus thuringiensis 

israelensis (Bti), e os fungos Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana (Clark 

et al. 1968; Barreto et al. 2006; Braga & Valle 2007a; Braga & Valle 2007b; Luz 

et al. 2008; Darbro et al. 2012; Valle et al. 2015). Mosquitos do gênero 

Toxorhynchites, a espécie de nematódeo Romanomermis culicivorax e peixes 

como Gambusia affinis tem sido estudados como predadores importantes no 

controle de populações de Ae. aegypti (Forattini 2002, Braga & Valle 2007a). 

Os inseticidas botânicos foram empregados desde a Idade Antiga. 

Apesar disso, das 2000 espécies de plantas que apresentam atividade inseticida 

conhecida, poucas delas originaram formulações comerciais. Plantas com esse 

potencial produzem alguns grupos de metabólitos secundários com atividade 

inseticida. Dentre eles, as piretrinas, rotenóides, alcalóides e terpenóides 

(Viegas-Júnior 2003). Destas plantas, muitas já têm seu mecanismo de ação 

elucidado, ora por inibição da acetilcolinesterase e de enzimas digestivas, como 

é o caso da Moringa oleifera (Pontual et al. 2010; Garcez et al. 2013), ora por 

alterações morfológicas no trato digestivo. Essas alterações vão desde a 

estratificação do epitélio intestinal, formação de vesículas (Abed et al. 2007) e 

constricções ao longo do tubo digestivo, como ocorre com larvas submetidas ao 

tratamento com extrato bruto etanólico de Magonia pubescens (Arruda et al. 

2003), Sapindus saponaria (Barreto et al. 2006) e Copaifera reticulata (Abed et 

al. 2007); até a extrusão da matriz peritrófica, como ocorre com M. pubescens 

(Arruda et al. 2003; Valotto et al. 2010). 

Boa parte das investigações realizadas sobre a atividade inseticida de 

plantas foi proveniente de extrato bruto ou óleos essenciais, entretanto apenas 

há algumas décadas é que alguns autores avançaram no isolamento e 

purificação de compostos botânicos (Carvalho et al. 2003; Mendonça et al. 2005; 

Santos et al. 2006; Geris et al. 2008; Prophiro 2008; Govindarrajan et al. 2012; 

Valotto et al. 2014). A busca por compostos naturais, de origem botânica, parte 

da compreensão de que estes compostos podem ser alternativas inseticidas, 

biodegradáveis, de baixa toxicidade aos animais e menor impacto ao ambiente.  
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1.2 Metabólitos secundários de plantas e os insetos 

 

 

As substâncias elaboradas a partir do metabolismo dos vegetais e 

que não estão associadas aos processos metabólicos necessários ao 

desenvolvimento e sobrevivência das plantas são chamados de metabólitos 

secundários. Essas substâncias são específicas do Reino Vegetal, ou seja, são 

moléculas que não fazem parte do metabolismo animal. A função dessas 

moléculas nos organismos vegetais está associada à proteção contra herbivoria 

e a atração de espécies polinizadoras (Taiz & Zeiger 2006). As respostas 

químicas compõem o sistema de defesa do vegetal, que além de dificultar o 

acesso de herbívoros, podem causar danos no desenvolvimento e reprodução 

dos mesmos (Aoyama & Labinas 2012). Há uma estimativa que existam mais de 

400 mil metabólitos, distribuídos em todo o corpo vegetativo da planta, em 

concentrações variáveis conforme a idade vegetal (Corrêa et al. 2008) e as 

condições ambientais a qual está submetido (Schulz et al. 2002; Gobbo-Neto & 

Lopes 2007). 

A classe Insecta está evolutivamente associada às plantas, 

provavelmente pelas relações que estabelecem entre si ao longo do tempo, 

sejam elas benéficas, como na polinização e dispersão de sementes, ou 

maléficas, no consumo de partes ou até mesmo do organismo vegetal como um 

todo (Ayoama & Labinas 2012). A interação entre os insetos e as plantas com as 

quais estão ligados tem sido chamada de coevolução. Aos insetos que se 

alimentam de vegetais dá-se a denominação de fitófagos. Pelo hábito alimentar, 

os fitófagos podem ser classificados em monófagos, quando especializados em 

uma determinada espécie vegetal; oligófagos, quando se alimenta de alguns 

grupos e polífagos, quando generalistas (Gullan & Cranston 2007; Aoyama & 

Labinas 2012). 

Plantas podem produzir metabólitos secundários para uma 

generalidade de insetos, ou para grupos específicos. Compostos fenólicos 

(flavonóides e taninos), terpenóides (óleos essenciais, saponinas e triterpenos), 

glicosídeos cianogênicos e alcalóides são classes de metabólitos associadas à 

defesa contra herbivoria (Gullan & Cranston 2007; Corrêa et al. 2008; Aoyama & 

Labinas 2012). A ação dessas moléculas pode interferir no organismo dos 
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insetos fisiologicamente, por intoxicação, ou etologicamente, exercendo 

repelência ou inibindo a alimentação. Compostos voláteis, por exemplo, 

caracterizam os odores das plantas, podendo indicar uma situação favorável 

(como na polinização), ou desfavorável, causando repelência, dada a natureza 

tóxica dos seus constituintes (Mello & Silva-Filho 2002). No grupo dos 

metabólitos tóxicos se encontram principalmente os alcalóides e glicosídios 

cianogênicos. Os demais compostos tem ação associada à quantidade de 

moléculas a qual o inseto foi exposto, como por exemplo, os taninos que 

diminuem a digestão, além de outros efeitos (Gullan & Cranston 2007; Aoyama 

& Labinas 2012). 

 

 

1.2.1 Plantas do Cerrado como fonte de substâncias bioativas 

 

 

O domínio morfoclimático de Cerrado aparece na região central do 

Brasil exibindo ecótonos com os diferentes domínios existentes no país, 

excluindo-se os ecossistemas costeiros e os Campos Sulinos (Aguiar et al. 

2004). É considerado um dos 25 hotspots de biodiversidade (Myers et al. 2000), 

com mais de 50% da sua vegetação original devastada (Klink & Machado 2005). 

Apresenta diferentes tipos de fitofisionomias caracterizadas pelo tipo de 

vegetação predominante, sendo elas, formações campestres, cerrado stricto 

sensu, matas ciliares e de galeria, cerradão, veredas e campo rupestre (Almeida 

et al. 2005; Walter 2006).  

A vegetação é caracterizada por apresentar baixa estatura e cascas 

espessas, típicas de pseudoxeromorfismo (Ab‟Saber 2003), o que evidencia a 

ação de agentes químicos presentes no solo (Haridasan 2000; Brasil 2010a). 

Além disso, a espessura da casca também está associada à aparente 

resistência da vegetação ao fogo. As espécies lenhosas do Cerrado geralmente 

rebrotam, posteriormente à exposição ao fogo. Esta capacidade de brotamento e 

reconstituição da vegetação após as queimadas está diretamente relacionada 

com o tempo exposição e a espessura da casca (Miranda et al. 2004). Segundo 

Guedes (1993), os caules apresentam uma espessura de aproximadamente 6 a 
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8 mm para que os tecidos internos estejam protegidos contra os danos 

ocasionados pela alta temperatura durante as queimadas. 

O Cerrado apresenta 1,5% do total mundial de plantas endêmicas 

(Myers et al. 2000), distribuídas entre 170 famílias, 1.140 gêneros e 6.671 

espécies (Mendonça et al. 1998) das quais aproximadamente 95% são 

angiospermas (Andrade et al. 2002). A diversidade de táxons em níveis 

superiores representa um grau maior de diferenças filogenéticas entre as 

espécies, resultando na maior variação química entre as espécies (Gottlieb & 

Borin 1994). Ademais, pouco se sabe sobre o potencial bioativo das espécies do 

domínio, visto que, menos de 15% das plantas superiores foram pesquisadas 

(Felfili et al. 2004). Ressalta-se a necessidade de se incentivar pesquisas que 

busquem elucidar o potencial bioativo das espécies do Cerrado (Guarim-Neto & 

Morais 2003). 

 

 

1.2.2 Cajuzinho-do-Cerrado: perspectivas no controle do Ae. aegypti 

 

 

Anacardium humile A. St.-Hil. 1831 (Figura 6) é um anacardiáceo, 

popularmente conhecido como cajuí, cajuzinho, caju-mirim, caju-do-mato, 

cajuzinho-do-campo ou cajuzinho-do-cerrado. É caracterizado morfologicamente 

como subarbusto, hermafrodita, flores monoclinas, hipóginas, uniloculares e 

melíferas (Almeida et al. 1998; Carvalho et al. 2005; Vieira et al. 2006; Carvalho 

et al. 2012). A espécie ainda pode aparecer com as sinonímias A. pumilum 

Walp., A. nanum St. Hil, A. subterraneum Liais, Monodynamus humilis Pohl, 

conforme o autor que a descreve. 
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Figura 6. Exemplares de Anacardium humile. A) o subarbusto; B) detalhe de um ramo com 
flores e um fruto com pseudofruto maduro; 

 

 

Sua ocorrência se dá em porções de Cerrado dos estados de Goiás, 

Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Distrito 

Federal, leste do Paraguai e Santa Cruz na Bolívia. Sob os aspectos ecológicos, 

é característico de Campo Sujo e Cerrado stricto sensu. O desenvolvimento da 

ramagem ocorre no período chuvoso e sua frutificação está relacionada à 

incidência de fogo durante a seca. Essa planta é heliófila, e como mecanismo de 

resistência à seca, possui caule subterrâneo (xilopódio) para armazenamento de 

água. Florescem de junho a novembro, com maior abundância em agosto. Suas 

flores são melíferas, polinizadas por abelhas e borboletas. O pseudofruto é 

vermelho ou amarelo, apresenta aproximadamente 3 a 5 cm de comprimento e 

1,5 cm de diâmetro, a polpa é clara e suculenta. O fruto verdadeiro é uma 

castanha do tipo aquênio, que é uma semente única e reniforme com dimensões 

variando entre 1,5 e 2 cm x 1 cm (Almeida et al. 1998; Lorenzi & Mattos 2002; 

Vieira et al. 2006; Carvalho et al. 2012). 

Partes do corpo vegetativo de A. humile são empregadas na medicina 

popular em diferentes preparações para diversos fins. As raízes são geralmente 

preparadas como chá para diabetes, reumatismo e laxante. As cascas como chá 

expectorante ou anti-diarréico, por sua abundância em taninos, aproveitados 

também como tintura utilizada em curtumes. O pseudofruto carnoso é 

aproveitado na culinária no preparo de sucos, doces, geléias e sorvetes. A 

castanha tem duas finalidades: uma para fins alimentícios e a outra como 

fitoterápico. Após o processamento para extração de óleo tem sido usado contra 

A B 
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afecções dermatológicas e verrugas (Almeida et al. 1998; Lorenzi & Matos 

2002). 

A. humile pertence ao gênero Anacardium, assim como o caju comum 

Anacardium occidentale. Análises químicas realizadas com o óleo extraído da 

castanha, denominado como líquido da castanha de caju (LCC) evidenciaram 

que o material é rico em compostos fenólicos, principalmente ácido anacárdico. 

Contudo, essa composição pode sofrer variação conforme o tipo de extração. 

Dessa forma, notou-se uma variação na porcentagem de ácido anacárdico 

quando extraído por processos envolvendo altas temperaturas. Isso ocorre pela 

conversão por descarboxilação do ácido anacárdico à cardanol. Essa conversão 

altera também a porcentagem de outros compostos fenólicos e determina 

também a presença de material polimérico (0,34 – 21,63%) na amostra de óleo 

obtida. Esse material é denominado LCC técnico e tem sido investigado para 

diversas aplicações na indústria. Na área médica, o cardanol hidrolisado 

demonstrou eficiência bactericida, fungicida e anti-tumoral (Mazzetto et al. 

2009). 

A. occidentale apresentou atividade larvicida contra Ae. aegypti, em 

pequenas concentrações letais, sem contudo, apresentar toxicidade a 

mamíferos pequenos, tomando-se por modelo experimental o Rattus norvegicus 

(Guissoni et al. 2013). Do mesmo modo, testes com óleo proveniente de folhas 

de A. humile demonstraram atividade larvicida sobre Ae. aegypti (Porto et al. 

2008). Tais resultados indicam que anacardiáceos podem fornecer metabólitos 

eficientes na busca por novas moléculas para o controle desse mosquito. Os 

resultados citados sugerem novas pesquisas tanto no isolamento dessas 

moléculas, como na avaliação de outras partes do vegetal que possam ter 

eficiência na mortalidade das larvas ou adultos. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 
 

Após a reintrodução do Ae. aegypti no Brasil, na década de 1970, 

houve uma dispersão do mosquito para todas as unidades federadas e o 

número de casos notificados e confirmados de dengue aumentaram em todo 

território, além da recente introdução de novas arboviroses como as febre 

chikungunya e zika. Frente à inexistência de terapias específicas e vacinas que 

previnam a infecção por todos os sorotipos virais, o único meio de se prevenir 

essas doenças ainda é o controle vetorial. Esse controle pode ser feito, de modo 

muito primário, pela eliminação de criadouros, ou de modo mais sistematizado, 

através dos órgãos públicos responsáveis pelo controle de endemias, com 

aplicação de inseticidas químicos sintéticos. Entretanto, diversos trabalhos vêm 

demonstrando a existência de populações de mosquitos resistentes aos 

produtos empregados. 

Mediante o exposto, faz-se necessária a pesquisa por substâncias 

com atividade inseticida, buscando o desenvolvimento de meios alternativos 

para o controle vetorial. Nesse sentido, sabe-se que as plantas podem produzir 

metabólitos com ação inseticida, por interferirem no metabolismo desses 

organismos. Além disso, algumas plantas podem produzir substâncias 

inseticidas que não sejam, simultaneamente, tóxicas ou mutagênicas a outros 

animais, diferentemente do que ocorre com os inseticidas químicos. 

O Cerrado é um bioma rico em biodiversidade, e a riqueza de 

metabólitos secundários das suas plantas pode ser aproveitada nessa 

finalidade. Além disso, pesquisas nesse sentido ampliam o conhecimento das 

espécies do domínio, contribuindo para a conservação e desenvolvimento 

sustentável do mesmo. Muitas espécies do Cerrado são empregadas na 

medicina popular e algumas já apresentaram bons resultados de atividade 

larvicida sobre Ae. aegypti. 
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3 OBJETIVOS 

 
 
3.1 Geral 

 

o Buscar alternativas naturais e de baixo impacto ambiental, que possam 

ser utilizadas no controle de Ae. aegypti. 

 

3.2 Específicos 

 

o Investigar o efeito do líquido da castanha (LCC) de A. humile sobre larvas 

de terceiro estádio Ae. aegypti; 

o Determinar concentrações letais do LCC para larvas e pupas; 

o Avaliar o efeito residual do LCC sobre as larvas em condições 

laboratoriais; 

o Averiguar a letalidade do LCC da castanha em pupas; 

o Observar o comportamento de oviposição de fêmeas em condições 

normais e com a presença do LCC; 

o Analisar a viabilidade dos ovos provenientes de amostras com a solução 

do LCC; 

o Observar o efeito letal do LCC em adultos de Ae.aegypti em condições 

laboratoriais. 
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4 MÉTODOS 

 
 
4.1  COLETA E PREPARO DO MATERIAL VEGETAL 
 
 
4.1.1 Local de coleta 
 

Amostras de fruto e pseudofruto de A. humile foram coletadas na 

fazenda Santo Antônio, município de Iporá, Goiás (16º25‟44.77”S e 

51º19‟49.82‟O). Folhas e flores também foram coletadas para a confecção de 

exsicata. A espécie da planta foi identificada pelo Dr. José Ângelo Rizzo (UFG), 

e depositada no herbário da Unidade de Conservação da Universidade Federal 

de Goiás, com número 49.578. As coletas ocorreram na última quinzena do mês 

de setembro do ano de 2014, estação seca. Climaticamente a região é 

considerada Tropical Semi-Úmida, segundo o modelo de classificação Köopen 

(Alves & Biudes 2008).  

 

4.1.2 Obtenção do Líquido da castanha de A. humile 

 

O fruto (castanha) de A. humile foi levado ao Laboratório de 

Bioatividade de Plantas, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

(IPTSP/UFG), onde foram processadas. Para a obtenção do líquido da castanha 

do caju (LCC), 550g de castanha foram mantidas em estufa de ventilação 

forçada, à temperatura de 40°C, por sete dias (Figura 7A) de acordo com 

Guissoni et al (2013). Obteve-se então o LCC (Figura 7B), posteriormente 

utilizado nos bioensaios.  
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Figura 7. Extração do líquido da castanha de Anacardium humile. A) modo de extração. B) 
líquido da castanha. 

 
 
4.2 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE Aedes aegypti EM LABORATÓRIO 
 
 

A manutenção da linhagem de Ae. aegypti em laboratório segue o 

método proposto por Silva et al. (1998), onde a forma alada é mantida em 

gaiolas para acasalamento (Figura 8), acondicionadas em câmara biológica, à 

temperatura de 28+1°C, umidade relativa de 80+5% e fotofase aproximada de 

12h. As fêmeas ovipõem em papel filtro umedecido e introduzido em um copo de 

vidro âmbar com água na proporção de um terço da sua capacidade, de modo a 

simular uma ovitrampa. Os copos são trocados diariamente, retirados da gaiola 

e assim mantidos por dois dias, período necessário ao embrionamento dos ovos.  

Após este período o papel com os ovos passam por tempo de secagem à 

temperatura ambiente da câmara. Quando secos são acondicionados em sacos 

plásticos e guardados no laboratório, para a manutenção da criação e realização 

de experimentos.  

As cartelas utilizadas para a manutenção das linhagens foram 

incubadas em bacias com capacidade para 1,5L, contendo água da rede pública 

de abastecimento. A alimentação das larvas foi feita com ração para gatos e a 

água das bacias foi substituída periodicamente. Quando as larvas atingiam o 

estágio de pupa, foram transferidas para um recipiente telado, para emergência 

dos adultos. 

Depois da emergência, os adultos foram retirados com um 

“capturador de Castro” e transferidos para gaiolas de acasalamento. A 

A B 
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alimentação dos adultos ocorreu segundo a metodologia proposta por Lima et al. 

(2009). 

 

 
Figura 8. Criação e manutenção de Aedes aegypti em laboratório. A) Gaiola para 
acasalamento. B) Bacias para criação das larvas. 

 
 
4.3 BIOENSAIOS  
 
 
4.3.1 Mortalidade de larvas  
 

Larvas de 3º estádio (L3) foram obtidas da criação de Ae. aegypti do 

Laboratório de Biologia e Fisiologia de Insetos (IPSTP/UFG). Para a realização 

dos bioensaios, inicialmente, pesou-se 0,008g do líquido da castanha (LCC) de 

A. humile para preparar 80mL da solução-mãe à 100ppm (79,8 mL de água, 

mais 0,2 mL de dimetilsulfóxido - DMSO) como mostra o esquema da Figura 9. 

A quantidade de DMSO nas diluições respeita uma escala de 0,1 à 0,8 mL pré-

estabelecida por testes anteriores. A partir desta da solução-mãe foram feitas 

diluições gradativas até 3ppm. O grupo controle foi exposto à solução de água e 

0,2mL de DMSO apenas. Foram empregadas 20 larvas para cada concentração 

testada. As larvas foram mantidas em 25mL de solução, em copos de 

poliestireno com capacidade para 50mL (Figura10). A mortalidade foi verificada 

pela inércia da larva e escurecimento da cápsula cefálica. Todos os ensaios 

foram realizados em triplicata. 
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Figura 9. Modelo esquemático das diluições que foram empregadas nos testes com larvas de 
Aedes aegypti. 

 
Figura 10. Bioensaio com larvas de terceiro estádio de Aedes aegypti. A) solução de LCC a 
100ppm. B) grupos de tratamento. 

 
 
4.3.2 Avaliação do efeito residual 

 

O efeito residual do LCC de A. humile foi avaliado em duas etapas. 

Na primeira, um ensaio piloto com solução a 100ppm, e na segunda o teste final 

com a CL99 encontrada. Os testes foram realizados colocando 50mL da solução 

em recipientes de poliestireno com capacidade para 200mL. Em cada recipiente 

foram depositadas 20 larvas de terceiro estádio recentes. A avaliação da 

mortalidade ocorreu após 24h de exposição. As larvas foram retiradas da 

solução para quantificação de vivas e mortas. Depois da contagem as larvas 

foram substituídas por novas L3 recentes, sem, contudo haver a renovação da 

solução testada (Figura 11). A contagem e reposição diária das larvas 
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permaneceram até a perda completa do efeito letal da solução. Como controle 

negativo foi empregada uma solução de 48,8 mL de água, acrescida de 0,2 mL 

de DMSO. Todos os ensaios do grupo controle foram realizados em triplicata. 

 

 
Figura 11. Esquema de realização dos testes para avaliação do efeito residual do LCC de 
Anacardium humile sobre larvas de terceiro estádio de Aedes aegypti. 

 

 

4.3.3 Mortalidade de pupas 

 

As pupas utilizadas nos ensaios foram obtidas com a mesma 

metodologia de criação das larvas. Neste teste, 20 pupas foram expostas a 3mL 

das soluções em concentrações gradativas decrescentes de 1000 à 5ppm 

(Figura12). Devido às maiores concentrações, a solubilização ocorreu melhor 

com 0,4mL de DMSO. As pupas foram avaliadas individualmente em tubos de 

polietileno contendo 3mL da solução testada, transparentes, tampado com outro 

tubo similar, na posição oposta, fixados, um ao outro, com fita crepe (Figura 14) 

(Silva et al. 1998), forma necessária para impedir que o adulto escape, após a 

emergência. Os ensaios do grupo controle foram realizados com a mesma 

quantidade de água, adicionados de 0,4mL de DMSO. Assim como no teste com 
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larvas, a mortalidade da pupa também foi comprovada perante sua inércia aos 

estímulos mecânicos e escurecimento do corpo. 

 

 
Figura 12. Esquema de diluição da solução do LCC de Anacardium humile a 1000ppm.  

 
Figura 13. Bioensaio com pupas de Aedes aegypti. 

 
 
4.3.4 Mortalidade de Adultos 

 

A atividade adulticida foi avaliada por meio do ensaio com papel 

impregnado adaptado do modelo recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde - OMS (WHO 2006). Nesses ensaios foram empregadas soluções 

gradativas de 5 a 1000ppm preparadas seguindo a metodologia proposta para o 

ensaio com pupas. O controle foi realizado com a solução de água mais 0,4 mL 

de DMSO. 
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Nesse teste, dois tubos de acrílico foram unidos por uma das 

extremidades com um aparato que separa o ambiente onde há o papel com a 

substância testada, ou tubo de exposição, e o outro sem o papel, denominado 

tubo de retenção (Figura 14) onde ficam os mosquitos após a exposição ao 

teste. A outra extremidade do tubo foi recoberta por uma tela, a fim de que os 

insetos não morressem por asfixia. Os adultos foram inseridos na região de 

teste, com auxílio de um capturador de Castro e permaneceram em contato com 

o papel umedecido com a solução pelo período de uma hora. Em seguida foram 

transferidos para a outra extremidade. A mortalidade foi avaliada após uma hora 

de transferência. 

 

 
Figura 14. Esquema representativo do ensaio com papel impregnado. Fonte: WHO, 2006 

 
 
4.3.4 Oviposição e viabilidade de ovos 

 

Foram empregados 40 casais de Ae. aegypti recém emergidos para 

os estudos do comportamento de oviposição, fertilidade e fecundidade. Esses 

casais foram transferidos para uma gaiola de oviposição (Figura 15A), e 

mantidos nesta, conforme a metodologia de criação pré-estabelecida pelo 

laboratório (Silva et al. 1998; Lima et al. 2009). Inicialmente foi realizado um 

teste piloto para comparação entre a solução de LCC a 100ppm com um 

controle negativo realizado com água e DMSO. Posteriormente, com a 
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determinação das CLs foi realizado o ensaio final com a CL99 predita pelo teste 

estatístico. 

No interior das gaiolas foram colocados dois recipientes de 

poliestireno com capacidade para 200mL, de cor escura, simulando uma 

ovitrampa. Um dos recipientes continha 60mL da solução do LCC de A. humile a 

12ppm, e o outro recipiente foi preenchido com 60mL da solução controle 

(59,8mL de água e 0,2mL de DMSO). Em cada recipiente foi colocado papel 

filtro tipo Melitta® (nº 102) marcado com linhas que seguem o modelo de 

estratificação descrito por Silva et al. (2003)(Figura 15B). As soluções foram 

trocadas diariamente, substituindo por copos com solução e substrato novos. Os 

copos foram retirados da gaiola, e reservados à parte por 48h para que os ovos 

pudessem embrionar nas soluções onde foram ovipostos. Posteriormente, o 

substrato foi retirado do copo e os ovos contabilizados com o auxilio de 

estereomicroscópio e um contador manual. Os substratos foram dispostos em 

bandejas forradas com papel absorvente, para secagem, em câmara biológica, a 

fim de serem empregados em outros experimentos. O ensaio piloto e o teste 

definitivo seguiram o mesmo procedimento metodológico, diferindo-se apenas 

na estratificação do papel, que não foi demarcada no piloto. 

 

 

Figura 15. Ensaio sobre oviposição. A): gaiola de acasalamento. B) modelo de estratificação do 
substrato empregado no teste de oviposição.  

 
 
Os ovos provenientes das coletas diárias do ensaio de oviposição 

foram incubados individualmente em recipientes de poliestireno com 200 mL de 

água. A viabilidade dos ovos foi avaliada mediante a eclosão de larvas. A 
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contagem das larvas originadas dos testes ocorreu após cinco dias de 

incubação, a fim de evitar a mortalidade de larvas em estádios iniciais, já que, 

dada a sua fragilidade, podem morrer pelo intenso manuseio (Silva et al. 1998). 

As larvas foram observadas até o surgimento das primeiras pupas. 

 
 
4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
 

Os dados obtidos nos ensaios para verificação da mortalidade de 

larvas e pupas de Ae. aegypti foram analisados por meio de estatística não-

linear (PROBIT), para a determinação das concentração letais (CL50 e CL90). O 

cálculo das CLs foi realizado com o auxílio do software Statistica 12.0. (Statsoft 

2013). Para os valores obtidos nos ensaios de oviposição foi empregado o teste 

estatístico de Friedman (Fr)(α=0,05) (Aguiar 2011; Tampe et al. 2016). Esta 

análise foi realizada por meio do software BioEstat 5.0 (Ayres et al. 2007). 
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5 RESULTADOS 

 
 
5.1 Ensaios com formas imaturas 
 
 

Durante o processo de extração foram obtidas aproximadamente 

130g do LCC, de coloração caracteristicamente escura. A solução oriunda da 

diluição do LCC apresentou coloração branca. Após 24h, a solução passou a ter 

formações filamentosas. A coloração da solução no ensaio para verificar o efeito 

residual apresentou escurecimento gradual, até obter tonalidade castanho claro 

translúcida quando em concentração mais alta, à 100pmm, mas permaneceu 

clara quando em baixa concentração, à 12ppm. 

Nos testes com larvas de terceiro estádio evidenciou-se 100% de 

mortalidade em diluições graduais de 100 à 13ppm. As larvas começaram a 

morrer a partir de aproximadamente 10 minutos de exposição à solução a 

100ppm. À 20ppm larvas mortas apareceram após um período de duas horas de 

exposição. As CL50 e CL90 para larvas, foram, respectivamente, de 6,63 e 

11,23ppm.  

Na amostragem preliminar do efeito residual, onde foi empregada a 

concentração de LCC a 100ppm, observou-se 100% de mortalidade larval até o 

quinto dia de exposição. A partir do sexto dia houve redução na atividade, 

tornando-a inexistente a partir do oitavo dia de exposição. Já no ensaio 

empregando a CL99 a 12ppm, obteve-se mortalidade total das larvas apenas nas 

primeiras 24 horas; após esse período a letalidade da solução decresceu 

gradativamente até a sua inexistência, ao quinto dia de experimentação. O 

gráfico do efeito residual (Figura 16) apresenta os valores obtidos nos ensaios, 

bem como os dados provenientes do controle, onde pode se observar ausência 

de morte larval. 
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Figura 16. Efeito residual do líquido da castanha de Anacardium humile sobre larvas de 3º 
estádio de Aedes aegypti. 

 
 

No teste com pupas, a CL50 foi de 276ppm e CL90 de 728,62ppm. Foi 

observada a mortalidade de aproximadamente 48% das pupas expostas à 

solução a 100ppm. Nestas foi possível verificar o escurecimento da porção 

cefálica (Figura 17A). Também foi verificada a mortalidade de 100% dos adultos 

emergidos durante o teste. Os alados apresentavam deformidades, tamanho 

aparentemente reduzido, má formação das asas e abdome escurecido (Figuras 

17B,C,D). Diferentemente, todas as pupas expostas ao controle com a solução 

de água e DMSO foram capazes de completar a metamorfose. Apenas um alado 

do controle morreu (Figura 17D). À medida que a concentração diminuiu notou-

se o aumento do número de adultóides e diminuição da mortalidade das pupas. 

Na concentração de 25ppm observaram-se os primeiros adultos viáveis, e na 

solução do LCC a 5ppm, 99% dos adultos foram viáveis, caracterizando a perda 

da atividade. 
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Figura 17. Aedes aegypti provenientes do teste com pupas expostas à solução de Anacardium 
humile. A) pupa morta exposta à solução testada; B, C e D) adultóides de pupas tratadas com 
Anacardium humile. E) pupa normal exposta ao controle; F) adulto normal. 

 
 
5.2 Ensaios com adultos 

 
 

Na observação do comportamento de fêmeas durante a oviposição no 

teste piloto, foram contados 4.038 ovos, com cada fêmea ovipondo em média 5 

ovos em substrato umedecido com água e 0,9 em solução de LCC. O resultado 

das contagens diárias revelou preferência significativa (Fr=15 e p=0,0001) para 

oviposição em substratos umedecidos com solução controle. Foi observada 

também uma mudança no padrão referente ao local da postura no substrato 

embebido com solução do LCC de A. humile em relação ao do grupo controle. 

Os ovos estavam dispostos, em maior concentração, na porção mediana e 

superior do substrato, mais distante da solução (Figura 18a). Esse padrão difere 

do observado no controle, onde a maior concentração de ovos está distribuída 

na porção mais próxima à água (Figura 18b). Entretanto, no ensaio piloto não foi 

possível testar a significância da diferença por métodos estatísticos, já que por 

se tratar de teste preliminar não foi empregado substrato estratificado na 

realização do ensaio. 

A B C 

D E F 
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Figura 18. Distribuição espacial dos ovos de Aedes aegypti no substrato umedecido (teste 
piloto). A): substrato embebido na solução do liquido da castanha de Anacardium humile no teste 
piloto (100ppm). Notar a dispersão dos ovos e distanciamento da interface ar/solução (↓). B) 
Notar a maior concentração de ovos na porção próxima ao local onde se encontra a interface 
ar/água (↓) no substrato controle.  

 
 
Quando se observou o comportamento de fêmeas durante a 

oviposição na solução a 12ppm, foram contabilizados 4.861 ovos, dos quais 

2.010 em substrato com solução de A. humile e 2.851 no controle. Assim, 

A 

B 
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obteve-se uma média de oviposição diária de cinco ovos por fêmea na solução 

teste e sete por fêmea no controle. Assim como no teste piloto, o número total 

de ovos foi menor na solução de LCC a 12ppm (Figura 19), variando 

significativamente (Fr=4.45 e p=0.0348), quando observado o quantitativo geral 

dos ovos. Quanto à estratificação, os ovos do substrato umedecido com a 

solução de LCC a 12ppm apareceram com distribuição mais dispersa entre os 

estratos (Figura 20). Diferentemente, os ovos no substrato controle 

concentraram-se mais densamente no primeiro estrato, diminuindo 

gradativamente até o terceiro estrato. Contudo, mesmo com o maior número de 

ovos nos estratos superiores, da solução de LCC, as comparações estatísticas 

revelaram diferenças significativas apenas para o primeiro estrato, quando 

comparadas com o substrato umedecido com o controle (Fr=7,36 e p=0,0067). 

 

 
Figura 19. Ensaio sobre a oviposição de Aedes aegypti em substrato umedecido com solução do 
líquido da castanha de Anacardium humile a 12ppm. 
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Figura 20. Distribuição espacial dos ovos de Aedes aegypti no substrato umedecido (LCC 
12ppm). A) Notar a maior concentração de ovos na porção próxima ao local onde se encontra à 
interface ar/água (↓) no substrato controle. B) Substrato embebido na solução do liquido da 
castanha de Anacardium humile. Notar a dispersão dos ovos entre os estratos demarcados (↓). 

 
 

Com relação à viabilidade dos ovos foram quantificadas 2.739 larvas 

provenientes dos ovos do ensaio sobre oviposição. Obteve-se uma taxa de 

eclosão significativamente maior nos ovos do substrato controle (p=0,0102). A 

A B 
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média de eclosão foi de 79,39% nas amostras do controle e 25,04% nas 

amostras de LCC 12ppm. O gráfico (Figura 21) apresenta a porcentagem de 

ovos viáveis para cada solução baseado nas taxas de eclosão. Desse modo, 

ainda que a oviposição não tenha sofrido influência significativamente pela 

presença do LCC, a viabilidade dos ovos desta solução foi reduzida a taxas bem 

inferiores. 

 

 
Figura 21. Viabilidade dos ovos de Aedes aegypti provenientes dos substratos umedecidos com 
solução do líquido da castanha de Anacardium humile a 12ppm e da solução controle. O gráfico 
mostra a porcentagem de ovos eclodidos e que deram origem a larvas vivas. 

 
 
Quanto aos ensaios sobre mortalidade de adultos, não foi registrada a 

atividade do LCC sobre os insetos. Um teste piloto fornecendo LCC como 

alimento também foi realizado paralelamente à pesquisa, contudo, também não 

foram notadas mortalidade dos adultos nem alterações no comportamento 

reprodutivo das fêmeas. 
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6 DISCUSSÃO 

 
 
Quanto à observação das soluções testadas pode se dizer que a 

presença de formações filamentosas nas soluções de LCC provavelmente está 

relacionada à deposição de material polimérico. É comum o surgimento desse 

tipo de material quando a extração do LCC envolve procedimentos térmicos 

(Mazzetto et al. 2009). 

No ensaio larvicida as concentrações letais obtidas foram próximas as 

encontradas por Guissoni et al. (2013) quando avaliaram a mortalidade de larvas 

expostas ao LCC de A. occidentale, obtendo 6,65 e 10,98 ppm para CL50 e CL90, 

respectivamente. Por outro lado, quando comparamos os resultados obtidos por 

Porto et al. (2008) com o óleo essencial extraído de folhas de A. humile, as 

concentrações CL50 e CL90 foram bem maiores, 20,9 e 39,8ppm, 

respectivamente. Diferenças nas condições edáficas e climáticas estão ligadas a 

presença e/ou concentração de determinadas classes de metabólitos 

secundários nas plantas, além disso, fatores genéticos e ataques de herbívoros 

também podem alterar a composição dos produtos de origem vegetal (Schulz et 

al. 2002; Gobbo-Neto & Lopes 2007). Essas variações sustentam as 

modificações na letalidade e na concentração necessárias para a existência 

dessa atividade, quando são utilizados óleos ou extratos de partes diferentes de 

uma mesma planta. 

Quanto ao período de atividade da solução de LCC, os resultados do 

teste piloto a 100ppm se aproximam das observações de Prophiro (2008), 

quando este verificou mortalidade de 100% de larvas de Ae. aegypti até o quarto 

dia de exposição à solução a 150ppm do óleo da Copaifera sp (copaíba). 

Champakaew et al. (2007) observaram a mortalidade total das larvas até o 9º 

dia, para a solução de Curcuma zedoaria (açafrão falso). De modo semelhante, 

Dill et al. (2012) obtiveram a mesma mortalidade durante oito dias de exposição 

a 50ppm de extrato etanólico das sementes de Annona coriacea (araticum-do-



 

 38 

campo). Guissoni (2013) obteve mortalidade total de larvas até o 6º dia de 

observação expostas a solução de 200 ppm de LCC do A. occidentale. Guarido 

(2009) verificou que o extrato diclorometano de Annona foetida (graviola-do-

mato) foi capaz de induzir mortalidade de 100% de larvas até o 12º dia, sendo a 

ação extinta gradativamente até o 25º dia. Entretanto, os resultados com a CL99 

apresentaram curto efeito residual, não se assemelhando aos estudos 

analisados. 

Com relação à duração do efeito letal, mesmo que em menores 

porcentagens, os estudos de Prophiro (2008) mostraram mortalidade até o 32º 

dia de exposição. Dill et al. (2012) obtiveram resultados até o 45º dia e Guissoni 

(2013) observou mortalidade até o 14º dia. Nesse sentido, observa-se que a 

atividade do LCC de A. humile apresenta efeito residual reduzido, quando 

comparado a outros óleos vegetais. Contudo, o tempo de eficiência em torno de 

uma semana, apresentado no teste piloto, pode ser considerado favorável 

quando recordamos que esse período é relativamente semelhante ao período de 

desenvolvimento das larvas até a fase adulta. 

A atividade pupicida observada nos testes com LCC demandaram 

concentrações muito altas. Carvalho et al. (2011) relatam mortalidade de 100% 

de pupas a 158,7ppm quando expostas ao extrato bruto etanólico de Persea 

americana (abacateiro), uma concentração inferior à apresentada pela CL50 

obtida nos ensaios com LCC. Quanto à morfologia, as pupas mortas expostas 

aos tratamentos mostraram-se melanizadas e, quando sobreviventes, foi gerado 

o adultóide, por vez ligado à exúvia, tal como nos estudos de Saranya et al. 

(2013) em testes com extrato aquoso de Spathodea campanulata (espatódea). 

Prophiro (2008) também obteve resultados semelhantes em testes realizados 

com doses sub-letais do óleo de Copaifera sp. no qual as pupas sobreviventes 

às doses precederam a emergência incompleta do adulto. 

Compostos químicos provenientes de vegetais, em doses sub-letais, 

são capazes de promover alterações no ciclo biológico de insetos, seja 

retardando o processo de desenvolvimento das larvas e pupas, ou provocando 

ecdise incompleta à fase adulta. Alguns estudos também evidenciam alterações 

na competência alimentar e reprodutiva. Contudo essas alterações não ocorrem 

em padrão previsível (Shaalan et al. 2005). Karmegam et al. (1997) propõem 

que as alterações morfológicas, assim como a variação no processo de ecdise 
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pode estar relacionada às alterações hormonais desencadeadas por 

interferência dos extratos. De modo semelhante, os larvicidas químicos que 

atuam sobre a síntese de quitina das larvas têm seu mecanismo de ação sobre 

os hormônios reguladores do desenvolvimento do inseto (Valle et al. 2015). 

Com as formas adultas, o comportamento das fêmeas durante o 

processo de oviposição em LCC avaliado no teste piloto foi diferente do 

comportamento padrão, além de haverem diferenças significativas na 

quantidade de ovos no substrato embebido com a solução testada. Em estudos 

anteriores sobre a oviposição de Ae. aegypti, observou-se a preferência das 

fêmeas por ovipor aproximadamente 1,5cm acima da água (Silva et al. 2003). 

Aguiar (2011) observou repelência no comportamento de fêmeas durante a 

oviposição em óleos provenientes de Foeniculum vulgare (erva-doce) e 

Cymbopogon witerianus (citronela), observada pelo número de ovos 

significativamente inferior ao controle realizado com água. Segundo a autora, as 

fêmeas tendem a ovipor em maior quantidade nos locais onde as condições 

sejam propícias para o desenvolvimento da prole. Substâncias repelentes 

presentes nos óleos essenciais podem indicar desvantagem para a 

sobrevivência dos imaturos (Aguiar 2011). 

Nos testes com a CL99 do LCC de A. humile, a repelência não foi 

significativa. Contudo, ao observar a viabilidade dos ovos provenientes dos 

substratos com a solução teste, notou-se a capacidade ovicida do mesmo. Os 

experimentos de Aguiar (2011) também evidenciam a inviabilidade de 96% dos 

ovos nos testes com F. vulgare e 98% com C. witerianus. Coria et al. (2007) 

observaram atividade ovicida de extratos de Melia azedarach (santa-bárbara). 

Ao testar dois óleos derivados de trementina, extraído de duas espécies de 

Pinus sp, Leyva et al. (2009) obtiveram 94% de ovos inviáveis. Os extratos 

vegetais, óleos em especial, podem interferir nos insetos provocando alterações 

morfológicas, infertilidade, alterações na alimentação e no crescimento, 

desajustes hormonais e mortalidade (Aguiar 2011). 

Os resultados obtidos nesta pesquisa indicam que o LCC da espécie 

A. humile apresenta potencial para desenvolvimento de produtos a serem 

empregados no controle de Ae. aegypti, visto que os valores para CL50 foram 

inferiores a 49ppm, tal como definido pela literatura (Silva et al. 2004). Dessa 

forma, novos estudos devem ser realizados para investigar os mecanismos 
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geradores de mortalidade nos imaturos, bem como análises químicas para 

determinação, isolamento e identificação das moléculas envolvidas neste 

processo. Ensaios para verificar a toxicidade do LCC para outros grupos de 

organismos também são recomendados. 
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7 CONCLUSÕES 

O líquido da castanha de A. humile mostrou atividade larvicida para 

Ae. aegypti, com efeito residual de aproximadamente sete dias a 100ppm. 

Também foi capaz de provocar mortalidade em pupas, e interferiu no processo 

de metamorfose gerando adultos inviáveis em concentrações relativamente 

baixas. 

Apesar dos modelos testados não terem apresentado efeito letal do 

LCC de A. humile sobre adultos, a substância foi capaz de modificar o 

comportamento de oviposição das fêmeas, além de provocar redução 

significativa nas taxas de eclosão larval nos ovos expostos a solução de LCC. 

Admite-se ainda que há necessidade de mais estudos com o LCC de 

A. humile para potencializar sua atividade inseticida e conhecer sua toxicidade 

para mamíferos, dentre outros grupos. 
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