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RESUMO 

 

Fungos entomopatogênicos combinados a extratos de plantas podem ter o seu 

desenvolvimento in vitro e sua atividade inseticida in vivo modificada. Existem muitos 

relatos sobre a atividade de fungos entomopatogênicos e extratos em insetos, porém são 

poucos os estudos sobre fungos combinados a extratos de plantas. O objetivo do trabalho 

foi avaliar in vitro o efeito de extratos brutos etanólicos de Artemisia annua, Andrographis 

paniculata, Curcuma zedoaria, Ginkgo biloba e Rosmarinus officinalis em isolado de 

Metarhizium anisopliae s.l. IP 46 por meio do teste de disco difusão, avaliar in vivo a 

suscetibilidade de larvas de Aedes aegypti expostas a esses extratos por meio da avaliação 

da emergência acumulada de adultos, do desenvolvimento e da mortalidade de larvas, 

durante 15 dias, para então selecionar os extratos e combiná-los com IP 46 a 3,3 x 10
5 

conídios.mL
-1

. Observou-se que não houve inibição significativa de IP 46 pelos extratos. 

No décimo quinto dia houve efeito significativo na emergência acumulada de adultos e no 

desenvolvimento de larvas expostas a A. annua a 10 ppm, 33 ppm e 1000 ppm e de C. 

zedoaria a 100ppm e 333 ppm. Também houve efeito significativo na mortalidade 

acumulada de larvas exposta a G. biloba a 10000 ppm. Esses extratos nessas concentrações 

foram selecionados e combinados com IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
, menos o de G. 

biloba que foi combinado a 5000 ppm após cálculos da CL50 e CL90. Essas combinações, 

exceto para A. annua a 1000 ppm, exibiram aumento significativo na mortalidade larval 

e/ou apresentararam efeito sobre o desenvolvimento, indicando que métodos combinados 

podem ser mais efetivos no controle de A. aegypti do que métodos isolados. 

 

Palavras- chave: Aedes aegypti, Metarhizium anisopliae, Artemisia annua, Curcuma 

zedoaria, Ginkgo biloba, emergência, mortalidade. 
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ABSTRACT 

 

Entomopathogenic fungi combined with plant extracts may have their development in vitro 

and their insecticidal activity modified. There are many reports on the activity of 

entomopathogenic fungi and extracts in insects, but few studies on fungi combined with 

plant extracts. The objective of this study was to evaluate in vitro the effect of crude 

ethanol extracts of Artemisia annua, Andrographis paniculata, Curcuma zedoaria, Ginkgo 

biloba and Rosmarinus officinalis on the Metarhizium anisopliae s.l. IP 46 by the diffusion 

disc test, to evaluate in vivo susceptibility of Aedes aegypti larvae to extracts by 

determination the cumulative emergence of adults, development and mortality of larvae for 

15 days, then to select the extracts and combine them with IP 46 at 3.3 x 10
5
 conidia.mL

-1
. 

There was no significant inhibition germination of IP 46. On the fifteenth day there was a 

significant effect on cumulative emergence of adults and development of larvae for A. 

annua at 10 ppm, 33 ppm and 1000 ppm and C. zedoaria at 100 ppm and 333 ppm. There 

was also a significant effect on accumulated mortality of larvae exposed to G. biloba at 

10000 ppm.These extracts with in these concentrations were selected and combined with 

IP 46 at 3.3 x 10
5
 conidia.mL

-1
, minus G. biloba which was combined at 5000 ppm after 

the LC50 and LC90 calculations. These combinations, except for A. annua at 1000 ppm, 

exhibited a significant increase in larval mortality and/ or showed an effect on 

development, indicating that combined methods may be more effective in controlling A. 

aegypti than isolated methods. 

 

Key words: Aedes aegypti, Metarhizium anisopliae, Artemisia annua, Curcuma zedoaria, 

Ginkgo biloba, emergence, mortality 
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1 INTRODUÇÃO/ REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 Introdução geral 

 

Aedes aegypti é um inseto vetor de viroses como dengue, chikungunya e Zika, 

sendo por isso importante o seu controle. O desenvolvimento de técnicas para reduzir a 

população de mosquitos é a principal forma de controle, tendo em vista que o vetor é o 

elemento central na cadeia de transmissão de vírus (Scholte et al. 2004). Atualmente, 

inseticidas sintéticos, inibidores de acetilcolinesterase são a primeira escolha. Porém, 

impactos à saúde e a crescente ineficácia, devido à alta especificidade e toxicidade desses 

produtos, despertaram interesse por estratégias sustentáveis e seguras (Scholte et al. 2004, 

Lasneaux 2013).  

Os metabólitos secundários de plantas com propriedades de repelência, reguladoras 

de crescimento e ação inseticida são uma alternativa para o controle de A. aegypti com 

inseticidas químicos (Correa & Salgado 2011, Seyfried et al. 2016). O óleo de citronela, 

presente em plantas aromáticas, como capim limão (Cymbopogon citratus) e eucalipto 

citriodora (Corymbia citriodora) é empregado na fabricação de repelentes contra 

mosquitos (Menezes 2005), e piretrinas derivadas de extratos da espécie de 

Chrysanthemum cinerariaefolium foram empregadas como inseticidas durante muito 

tempo, devido à sua eficácia e baixa toxicidade em mamíferos (Santos et al. 2007, Maciel 

et al. 2010). 

Fungos entomopatogênicos são agentes de controle microbiano mais utilizados na 

América Latina, sendo Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae os mais empregados 

no controle de pragas (Faria & Wraight 2007, Alves & Faria 2010 ). O combate de pragas 

agrícolas, como cigarrinhas de pastagens e de folha da cana de açúcar é realizado com 

esses fungos (Alves 1998). Entretanto, ainda não existem produtos comercializados para o 

combate de mosquitos, embora haja estudos comprovando a eficácia de Beauveria 

bassiana e Metarhizium anisopliae contra ovos, larvas e adultos de A. aegypti (Scholte et 

al. 2004, Luz et al 2007, Santos et al. 2009, Leles et al. 2010, Sousa et al. 2013). 

Apesar de efetivos e sustentáveis, extratos de plantas e fungos entomopatogênicos 

exibem desvantagens. Extratos necessitam de agentes sinergistas devido à biodegradação 

de seus compostos, e fungos são sensíveis a fatores abióticos estressantes do meio 

ambiente como baixa umidade, alta temperatura e radiação ultravioleta (Batta 2003). Esses 

fatores limitantes podem ser contornados com combinações de agentes de controle.  
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Extratos de plantas podem potencializar a ação inseticida de fungos através da 

inibição do desenvolvimento, da atividade deterrente e/ou por ação inseticida conjunta. 

Observou-se que extrato metanólico de Artemisia annua reduziu a afinidade das enzimas 

digestivas (alfa-amilase, alfa e beta-glicosidases, protease e lipase) de Eurygaster 

integriceps pelo substrato e a resposta imune induzida pela ação de Beauveria bassiana 

acelerou a morte do inseto (Zibae & Bandani 2010). Além disso, B. bassiana e M. 

anisopliae aplicados isoladamente em lagartas de 1º e 2º instar tiveram mortalidade inferior 

a 60%, por outro lado, quando combinados com extrato pirolenhoso e óleo de nim, a 

mortalidade média foi de 95%. (Doihara 2005, Bontempo et al. 2011) 

A combinação de extratos de plantas com agentes de controle biológico pode ser 

uma alternativa sustentável, pois esses extratos são biodegradáveis e os fungos já existem 

naturalmente no ambiente. Porém, ainda há poucos estudos que trabalham com 

combinações de agentes frente à quantidade de plantas e agentes biológicos disponíveis na 

natureza. Estudos que comprovem a diminuição da população de mosquitos através da 

combinação desses dois tipos de controle são necessários, principalmente para o manejo 

integrado de A. aegypti. 
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1.2 Aspectos biológicos de Aedes aegypti 

 

A. aegypti é um inseto holometábolo da ordem Diptera, pertencente à família 

Culicidae e subfamília Culicinae. As fêmeas adultas se diferenciam dos machos por 

possuírem antenas pilosas e aparelho bucal do tipo sugador-picador, já os machos possuem 

antenas plumosas e aparelho bucal do tipo sugador. O par de palpos maxilares é mais curto 

que a probóscida nas fêmeas e mais longos que a probóscida nos machos. Machos e fêmeas 

se alimentam de néctar de plantas, mas as fêmeas têm peças bucais adaptadas para a 

aquisição de sangue de vertebrados, sendo assim responsáveis pela transmissão de vírus. 

Na superfície dorsal do tórax as escamas brancas têm forma de violino, e estão inseridos 

um par de asas e um par de halteres. O tarso das patas traseiras apresentam bandas brancas/ 

prateadas basais, formando o que parecem ser listras. O abdome é dividido em oito 

segmentos, e geralmente é escuro com faixas basolaterais claras (Figura 1) (Consoli & 

Oliveira 1998, Eiras 2005). 

 

 
Figura 1: Fêmea adulta de Aedes aegypti. Fonte: Fiocruz 2016 (Adaptada). 

 

O sangue é essencial na maturação dos ovos, pois atua como fonte de proteínas. A 

alimentação ocorre durante o dia, e as fêmeas preferem regiões mais baixas do corpo 

humano, como pernas e pés (Consoli & Oliveira 1998). Após a maturação dos ovos, as 

fêmeas buscam criadouros para ovipor. Nestes criadouros, as fêmeas preferem ovipor na 

parte úmida dos recipientes acima do nível da água. No momento da postura os ovos são 

brancos, mas rapidamente adquirem cor negra brilhante conforme Figura 2 (Clements 

1999). 
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Figura 2: Ovos de Aedes aegypti. Foto: Nathália Almeida (Adaptada). 

 

Após a ovipostura, a embriogênese se completa em 24 a 48 horas em temperaturas 

em torno de 27 ºC. O tempo médio entre a postura e eclosão das larvas é variável e 

depende da exposição à água. Larvas prontas dentro dos ovos entram em diapausa e podem 

sobreviver por até 450 dias em ambiente ressecado (Silva et al. 1994, Luz et al. 2008). A 

resistência dos ovos é uma vantagem para o mosquito, pois contribui para a dispersão 

passiva, além de promover flutuação da densidade populacional de mosquitos no ciclo 

anual, que é controlado pela quantidade de chuvas. Em contato com a água as larvas 

eclodem (Pates & Curtis 2005). 

A larva é composta de cabeça, tórax e abdome, sendo os dois primeiros globosos. O 

abdome é dividido em oito segmentos com cerdas distribuídas ao longo do corpo, sendo 

que o segmento posterior e anal tem quatro brânquias lobuladas, responsáveis pela 

regulação osmótica e um sifão para a respiração na superfície da água. A cabeça é coberta 

por um conjunto de escleritos, um par de antenas e de olhos compostos por 1 a 5 grupos de 

ocelos laterais. As peças bucais são constituídas por epifaringe, mandíbulas, maxilas, 

hipofaringe e lábios. O aparelho bucal é do tipo mastigador-raspador. As mandíbulas são 

dentadas e as maxilas contem pentes capazes de limpar as escovas do lábio. Os dentes e as 

cerdas auxiliam na trituração do alimento. Além disso, possuem um par de escovas laterais 

e um par de escovas medianas, que quando em movimento provocam correntes de água 

que trazem os alimentos para a boca. O tubo digestório é dividido em estomodeo (intestino 

anterior), mesêntero (intestino médio) e proctodeo (intestino posterior), e tem como função 

realizar e controlar movimentos peristálticos. A fase larval é aquática. Nesse ambiente as 

larvas se movimentam em forma de serpente, são sensíveis à movimentos bruscos e 

apresentam fotofobia. Durante o desenvolvimento a larva passa por quatro estádios (L1, 
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L2, L3 e L4) e se alimentam de partículas orgânicas, tais como algas e outros organismos 

microscópicos. As L4 sofrem muda para pupa em um período de 4 a 7 dias. As pupas 

também são aquáticas, possuem aspecto de uma vírgula, tem o corpo dividido em 

cefalotórax e abdome, não se alimentam, apenas respiram e normalmente ficam paradas na 

superfície da água, se movimentando apenas quando perturbadas. Essa fase dura 

aproximadamente 2,5 dias, finalizando o ciclo de vida do mosquito com a emergência do 

adulto (Figura 3) (Chapman 1998, Forattini 2003, Silva et al. 1994, Beserra et al. 2010, 

Geris 2012, Couret & Benedict 2014). 

                     

                    
Figura 3:.(A) Larva e (B) pupa de Aedes aegypti. Foto: Nathália Almeida (Adaptada). 

  

1.3 Dispersão do vetor e surto de arboviroses no Brasil 

 

A. aegypti é de origem africana e chegou ao Brasil ainda no período colonial em 

navios negreiros (Chieffi 1985, Forattini 2002). No início do século XX, a principal 

preocupação era a transmissão da febre amarela urbana. A erradicação de A. aegypti como 

resultado de medidas para controle da doença ocorreu em 1955, entretanto, no final da 

década de 60, foi verificada novamente a presença do vetor. Atualmente o mosquito é 

encontrado em todos os estados brasileiros (Pontes & Ruffino Netto 1994, Braga & Valle 

2007, Albuquerque 2012, Ministério da Saúde 2016 a). 

Diversos fatores explicam a expansão e adaptação de A. aegypti pelo território 

brasileiro. O rápido processo de urbanização, problemas de abastecimento de água e coleta 

de lixo, e o aumento do transporte de pessoas e cargas são alguns fatores (Consoli & 

Oliveira 1994, Camara et al. 2007). O clima quente e úmido e as chuvas são responsáveis 

pelo aumento da densidade de criadouros em determinados períodos do ano (Glasser & 

Gomes 2002, Chepkorir et al. 2014).  

                            

B

 

A 
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Diante dessa situação e da abudância do vetor nas regiões tropicais e subtropicais, 

epidemias de dengue e surtos de chikungunya e Zika têm se tornado comum não só no 

Brasil, mas em várias partes do mundo (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Mapa-mundi da presença de arbovírus. Fonte: Fiocruz 2015. 

 

1.4 Manifestações clínicas de dengue, chikungunya e Zika 

 

As manifestações clínicas das arboviroses dengue, chikungunya e Zika em seres 

humanos podem variar de doença febril indiferenciada, moderada ou grave, erupções 

cutâneas, artralgia, síndrome neurológica e síndrome hemorrágica (Ministério da Saúde 

2016 a). 

Existem quatro sorotipos do vírus dengue DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, 

e todos podem causar tanto a forma clássica da doença quanto formas graves. O ciclo de 

replicação viral ocorre após a picada do mosquito nas células estriadas, lisas, fibroblastos e 

linfonodos locais, e em seguida o vírus é disseminado no organismo do indivíduo. Os 

primeiros sintomas como febre, dor de cabeça e mal-estar surgem depois de um período de 

incubação que pode variar de 2 a 10 dias. Uma vez infectado por um dos sorotipos do 

vírus, a imunidade é adquirida para o sorotipo específico (Barreto & Teixeira 2008, Poloni 

2013).  

Os sintomas da febre chikungunya são semelhantes aos da dengue, porém com 

dores articulares muito mais intensas, devido a um processo inflamatório que afeta 
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principalmente a articulação das mãos e dos pés. Além disso, a viremia persiste por até dez 

dias após o surgimento das manifestações clínicas, e pessoas com doenças crônicas são 

mais suscetíveis à forma mais grave da doença (Caglioti et al. 2013).  

O vírus Zika também exibe sintomas semelhantes ao da dengue e chikungunya, 

sendo os principais: exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente, hiperemia 

conjuntival não purulenta, artralgia, mialgia e dor de cabeça. A evolução é benigna, e os 

sinais da doença geralmente desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. Embora os 

sintomas da doença sejam semelhantes aos de outras viroses e às vezes até mais brando, a 

correlação do vírus Zika com casos de microcefalia e Síndrome de Guillan-Barré traz um 

novo alerta para esse arbovírus (WHO 2016).  

O diagnóstico clínico é o método mais rápido de identificar essas doenças, contudo 

exames imunoenzimáticos e/ou de biologia molecular confirmam a presença do vírus 

(Ministério da Saúde 2015 a). 

 

1.5 Impactos socio-econômicos das arboviroses 

 

Os elevados gastos diretos e indiretos no tratamento das arboviroses levantam 

questões sobre o desenvolvimento de medidas de controle alternativas, como o controle 

integrado para o combate do vetor (Iunes 1997, Santos 2008). 

Atualmente o impacto econômico e social dessas arboviroses na saúde pública é 

alto. O financiamento das ações de combate à dengue por meio do Piso Fixo de Vigilância 

em Saúde aumentou 31,89% nos últimos anos, passando de R$ 947,7 milhões em 2011 

para R$ 1,25 bilhão em 2015. O Ministério da Saúde também investiu, no ano de 2015, R$ 

23 milhões na aquisição de larvicidas e inseticidas. Em 2016, além do orçamento aprovado 

de R$ 1,27 bilhão destinado às ações de vigilância em saúde, foram repassadas aos estados 

R$ 143,7 milhões extras para ações de combate de A. aegypti (Ministério da Saúde 2015b, 

2016 a).  

O controle químico, apesar dos elevados gastos em saúde pública, é ainda o mais 

utilizado, sendo outras formas de controle alternativas sustentáveis e de baixo custo como 

o controle biológico, e o controle integrado desconsiderados no combate de mosquitos 

(Monteiro et al. 2006). 
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1.6 Tipos de controle de vetores 

 

O controle mecânico, químico e biológico são os principais tipos de controle de A. 

aegypti, e cada um vem com desafios na sua execução (Gentz 2009). 

Medidas simples como a remoção de criadouros e uso de telas de proteção são 

ações eficazes no controle mecânico, mas requerem compromisso dos profissionais de 

saúde pública e conscientização da população (Wermelinger & Ferreira 2013). 

A aplicação de inseticidas químicos para o combate de vetores é o principal tipo de 

controle, porém seu uso deveria ser complementar para não exercer pressão seletiva, e 

assim não aumentar a população de vetores resistentes (Hemingway & Ranson 2000, 

Chareonviriyaphap et al. 2013).  

O dicloro difenil tricloroetano (DDT) foi o principal inseticida químico utilizado na 

Segunda Guerra Mundial no combate de insetos, e tornou-se um dos mais conhecidos 

inseticidas de baixo custo. O DDT altera a permeabilidade dos íons de potássio na 

membrana nervosa, reduzindo o seu transporte, e se liga a canais de sódio, prolongando o 

influxo do sódio e o potencial de ação. Além disso, também inibe as ATPases neuronais, 

importantes na repolarização neuronal e a calmodulina, essencial à libertação intraneuronal 

dos neurotransmissores. A função neuronal do inseto torna-se descontrolada, levando à sua 

morte (D' Amato et al. 2002, Braga & Valle 2007). 

Embora eficaz e de custo reduzido, o uso indiscriminado do DDT trouxe várias 

consequências, entre elas a resistência de artrópodes, a acumulação no meio ambiente e na 

cadeia alimentar. Em 1998 foi proibido o uso deste inseticida em campanhas de saúde 

pública no Brasil (Van Den Berg 2009). 

Atualmente o combate de insetos pelo controle químico na saúde pública é 

realizado com organofosforados e piretróides. Malation e deltametrina são os inseticidas 

mais empregados no controle de adultos, enquanto que o temephós é o mais empregado no 

controle de larvas. Os organofosforados e piretróides são biodegradáveis e não acumulam 

nos tecidos, porém atuam inibindo as colinesterases. A acetilcolinesterase é uma 

importante enzima do sistema nervoso de vertebrados que após ser inibida por esses 

produtos pode gerar um quadro de intoxicação agúda. Essa intoxicação pode ocasionar 

insuficiência cárdio-respiratória por compromentimento do sistema nervoso autônomo 

(Macoris et al. 1999, Braga & Valle 2007). 

Devido os problemas provocados pelo uso indiscriminado de inseticidas químicos, 

medidas de controle alternativas, principalmente baseadas em micro-organismos 
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entomopatogênicos têm ganhado espaço (Becker & Ascher 1998, Silva 2000, Andrade 

2008, Powell & Tabachnick 2013, Castagnola & Stock 2014). Bactérias foram os 

primeiros agentes empregados no controle biológico de larvas de mosquitos. Fungos 

entomopatogênicos, embora não existam produtos específicos para mosquitos, foram 

capazes de infectar ovos, larvas e adultos de A. aegypti.  Outros tipos de organismos como 

baculovírus e a utilização de peixes larvófagos também estão sendo empregados no 

controle de vetores (Alves et al. 2002, Luz et at. 2007, Leles et al. 2010, Paula et al. 2011, 

Santos et al. 2009, Sousa et al. 2013 a). 

O controle integrado é uma estratégia viável, pois visa diminui o uso de inseticidas 

químicos, através da combinação de outras medidas de controle. A utilização de extratos 

de plantas combinados com entomopatógenos no controle integrado, embora pouco 

discutida, vem demonstrando em alguns estudos eficiência na redução da densidade 

populacional de vetores. Extrato metanólico de Artemisia annua reduziu a afinidade das 

enzimas digestivas (alfa-amilase, alfa e beta-glicosidases, protease e lipase) de Eurygaster 

integriceps pelo substrato, e a resposta imune induzida pela ação de Beauveria bassiana 

acelerou a morte do inseto. M. anisopliae combinado com óleo de nim testada por Gomes 

(2012) também reduziu a sobrevivência de larvas de A. aegypti (Zibae & Bandani 2010, 

Borges & Nova 2011). 

A combinação de produtos naturais ou outro produto pode atuar negativamente 

sobre agentes de controle biológico podendo reduzir o crescimento vegetativo, esporulação 

e viabilidade, por isso mais estudos precisam ser realizados (Andaló et al. 2004, Polanczyk 

& Alves 2005. 

 

1.7 Fungos entomopatogênicos  

 

Fungos entomopatogênicos são reguladores naturais de populações de insetos e têm 

potencial como agente micoinseticida contra artrópodes (Ambethgar 2009). 

O desenvolvimento de fungos no hospedeiro é dividido nas seguintes fases: adesão, 

germinação, formação de apressórios, penetração, colonização, e disseminação. O processo 

de infecção mais comum ocorre pela adesão dos conídios à cutícula do hospedeiro, após a 

adesão, esses conídios germinam e formam um apressório na região apical do tubo 

germinativo que auxilia na penetração das hifas na cutícula. A penetração das hifas dura de 

6 a 12 horas, e envolve processos físicos e químicos. A pressão exercida pela hifa terminal 

rompe áreas membranosas e esclerosadas, e ocorre a liberação de enzimas, tais como 
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quitinases, lipases e proteases. Tanto as proteases quanto as quitinases estão envolvidas na 

patogenicidade dos fungos. 

O ciclo de vida do fungo se completa quando ocorre a esporulação no cadáver do 

inseto, permitindo a transmissão horizontal do entomopatógeno. O inseto infectado morre 

devido à ação histolítica promovida durante o crescimento dos corpos hifais e devido à 

produção de toxinas pelo fungo (Figura 5) (Charnley 1997, Alves 1998, Scholte et al. 

2004, Hirsch & Mauchline 2012, Ortiz-Urquiza et al. 2015). 

 

 

Figura 5: Ciclo da relação fungo-hospedeiro. Fonte: Mascarin & Pauli 2010. 

 

Embora fungos sejam capazes de infectar insetos, a relação fungo-hospedeiro 

depende de condições ambientais como temperatura, umidade, luz, radiação ultravioleta, 

assim como de condições nutricionais e suscetibilidade do hospedeiro. A maioria dos 

fungos entomopatogênicos requer, pelo menos, 95% de umidade relativa na superfície do 

inseto para germinação (Ortiz-Urquiza et al. 2015). Logo, o controle com esses fungos é 

uma alternativa que visa manter a população do vetor abaixo do nível de incômodo, e 

normalmente não estão relacionados a quadros infecciosos em humanos, sendo esporádicos 

casos notificados em indivíduos imunossuprimidos (Gallo et al. 2002, Vestergaard et al. 

2003, Borges & Nova 2011).  

Conídios e blastosporos de B. bassiana testados contra larvas de A. aegypti 

apresentaram, após 96 horas de exposição, mortalidade larval de 85% e 50%, 

http://www-nature-com.ez49.periodicos.capes.gov.br/nbt/journal/v30/n10/full/nbt.2387.html#auth-1
http://www-nature-com.ez49.periodicos.capes.gov.br/nbt/journal/v30/n10/full/nbt.2387.html#auth-2
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respectivamente (Miranpuri & Khachatourians 1990). Isolados de M. anisopliae causaram 

até 100% de mortalidade de larvas de segundo estádio de A. aegypti (Silva et al. 2004). 

Pereira et al. (2009) demonstraram a atividade de isolados de M. anisopliae no controle de 

larvas de A. aegypti. 

Além da atividade em larvas, fungos mostraram ter também atividade adulticida e 

ovicida em A. aegypti em condições de laboratório e semi-campo. Adultos de A. aegypti, 

em condições de semi-campo, tratados com B. bassiana tiveram uma redução na 

sobrevivência de 59% para 95% e 80% dos adultos reduziram a alimentação (Luz et al. 

2007, 2008, Leles et al. 2010, Darbro 2012).  

 

1.8 Metarhizium anisopliae  

 

Mais de 700 espécies de fungos já foram relatadas como patogênicas para insetos, 

sendo os fungos, causadores de aproximadamente 80% das doenças que acometem esses 

organismos, e Metarhizium um dos gêneros mais conhecido de fungos entomopatogênicos 

(Alves 1998). A atividade de fungos varia de acordo com a espécie e linhagem. Linhagens 

virulentas e capazes de infectar e eliminar rapidamente todos os estágios evolutivos de A. 

aegypti têm potencial para um controle mais eficiente desse vetor. 

M. anisopliae é um fungo terrestre, presente em quase todos os tipos de solo, 

apresenta micélio hialino e septado, com conidióforos característicos, dos quais surgem os 

conídios que são geralmente de cor verde, uninucleados, cilíndricos e de dimensões 

variáveis. Além disso, possuem fiálides cilíndricas que sustentam as cadeias de conídios 

conforme demonstrado na Figura 6 (Arruda 2005). 

 

 

Figura 6: Morfologia de Metarhizium anisopliae (A) Conidióforo, (B) Conídios. Fonte: 

Arruda 2005 (Adaptado). 
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Isolados virulentos apresentam quitinases, lipases e proteases muito ativas que 

favorecem a penetração das hifas na epicutícula hidrofóbica e na cutícula de alto conteúdo 

protéíco. Para a penetração da cutícula do inseto, M. anisopliae dispõe de duas quitinases 

responsáveis pela regulação e degradação da quitina. A combinação dessas enzimas 

auxiliada pela força mecânica das hifas terminais favorece a penetração e o acesso à 

hemolinfa que é rica em nutrientes. A quimioelastase (Pr1) é a principa enzima produzida 

por M. anisopliae. Na formação do apressório aproximadamente 80% da proteína 

sintetizada é convertida em Pr1, sugerindo que essa enzima é um dos fatores de virulência 

dos isolados desse fungo. Além disso, metabólitos secundários tóxicos como as destruxinas 

desempenham papel importante na patogênese do fungo devido à atividade inseticida e 

antimicrobiana (Roberts et al 1992, Wang et al 2002).  

Em 1961 foram isoladas duas destruxinas, A e B, de culturas filtradas de M. 

anisopliae, e foi relatada a mortalidade de larvas do bicho da seda por M. anisopliae em 

extratos desproteinado de hemolinfa (Suzuki et al. 1970). Suzuki et al (1971) também 

isolaram mais três destruxinas C, D e desmetildestruxina B, e verificaram que essas toxinas 

agem na hemolinfa do inseto e são encontradas em estágios avançados da infecção 

(Roberts et al. 1969). 

O emprego de M. anisopliae como agente de controle pode contribuir de forma 

significativa e sustentável no combate de mosquitos vetores de doenças (Consoli & 

Oliveira 1994). M. anisopliae tem demonstrado eficácia no controle biológico de A. 

aegypti (Goettel 1988, Scholte et al. 2003, Scholte et al. 2004, Luz et al. 2008, Darbro et 

al. 2012, Yuemei et al. 2012, Butt et al. 2013, Sousa et al. 2013 a, Rocha et al. 2015).  

 

1.9 Atividade de extratos de plantas no controle de insetos 

 

Extratos de plantas são fontes de substâncias bioativas que podem ter efeito no 

comportamento de insetos como de repelência, inibição de oviposição e da alimentação, 

distúrbios no desenvolvimento, deformações, infertilidade e mortalidade (Menezes 2005, 

Bierman 2009, Maciel et al. 2010, Correa & Salgado 2011). A utilização pelo homem de 

extratos contra insetos é conhecida desde a Idade Antiga. No entanto estudos de plantas 

com atividade larvicida contra A. aegypti são recentes, sendo encontrados trabalhos com 

objetivos de isolar e caracterizar substâncias bioativas a partir da década de 1980 (Viegas 

Júnior 2003). 
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Metabólitos secundários de plantas como quinonas, amidas, limonoides, estilbenos, 

cumarinas, sesquiterpenos, lactonas, flavonoides e rotenoides são substâncias com 

potencial larvicida. Os limonoides ou tetra-nor-triterpenos representam o nível máximo na 

seqüência de produção de terpenoides em plantas que normalmente não são atacadas por 

insetos. Os monoterpenos, em nível inferior, possuem estrutura relativamente simples 

como o limoneno, o mirceno e a 1,2-epóxi-pulegona e exercem na planta ações de proteção 

contra insetos. A ação inseticida dos monoterpernos seria decorrente da inibição da 

acetilcolinesterase nos insetos, podendo ser uma alternativa no controle de insetos (Viegas 

Júnior 2003, Garcez et al. 2013). 

Dentre os inseticidas sintéticos cujas substâncias ativas são provenientes de plantas 

destacam-se: o alcaloide nicotina, os piretroides, piretrina e aletrina extraídos das flores de 

C. cinerariaefolium, o rotenoide, isolado de espécies dos gêneros Derris e Lonchocarpus, e 

mais recentemente, o limonoide azadiractina, obtido de Azadirachta indica (nim) (Garcez 

et al. 2013).  

Extratos e óleos essenciais de Andrographis paniculata, Artemisia annua (absinto 

doce), Curcuma zedoaria (açafrão), Ginkgo biloba (árvore avenca) e Rosmarinus 

officinalis (alecrim) possuem substâncias bioativas e podem ser eficazes no controle de 

mosquitos (Kalaivani et al. 2012, Cheah et al. 2013, Gautam et al. 2013).  

 

1.9.1 Andrographis paniculata 

 

A. paniculata é uma erva medicinal da família Acanthaceae, nativa do Taiwan, 

China continental e da Índia (Figura 7) (Chao & Lin 2010). 
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Figura 7: Andrographis paniculata (A) Ilustração (B) Fotografia. Fonte: Kew Herbarium 

Catalogue 2016, Gbif 2016 a. 

Os componentes bioativos de A. paniculata são diterpenos, flavonoides e 

polifenóis. Os compostos ativos extraídos com etanol ou metanol a partir da planta inteira 

incluem mais de vinte diterpenos e mais de dez flavonoides, sendo andrografolide o 

principal diterpeno que se mostrou eficaz na regulação do crescimento e morfogênese do 

besouro Tribolium confusum (Figura 8) (Harbone 1993, Nakatani et al. 1998, Nakatani et 

al. 2000, Chao & Lin 2010).  

 

 

Figura 8: Andrografolide. Fonte: Sigma-Aldrich 2016. 

 

Extratos metanólicos de folhas exibiram 100% de atividade ovicida a 250 ppm para 

A. aegypti (Gonvidarajan 2011). Sakthivadivel & Daniel (2008) observaram efeito 

larvicida de extrato etanólico de folhas de A. paniculata em larvas de 4° estádio de A. 

aegypti e C. quinquefasciatus em concentrações superiores a 200 ppm 24 h após 

exposição.  
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1.9.2 Artemisia annua 

 

A. annua é um arbusto da família Asteraceae, conhecido como absinto doce. A 

planta é nativa da Ásia temperada, mas presente em todo o mundo (Figura 9) (Kerry 2005).  

 

 

Figura 9: Artemisisa annua (A) Ilustração (B) Fotografia. Fonte: Plantilustration 1906, 

Kew Science 2016 a. 

 

Artemisinina e derivados de artemisinina são componentes ativos presentes na A. 

annua empregados em malária resistente às cloroquinas (Figura 10) (Meshnick et al. 

1993).  

 
 

Figura 10: Estrutura molecular da artemisinina e derivados. Fonte: França et al. 2008 

(Adaptado). 

 

A atividade do extrato hexânico de A. annua contra larvas de 3º e 4º estádio de A. 

aegypti foi avaliada 24 horas após o tratamento, sendo obtida CL50 de 276,14 ppm (Cheah 

et al. 2013). Extratos de folhas de A. annua em clorofórmio também demonstraram forte 

atividade larvicida em Anopheles stephensi e A. aegypti. Os valores de CL50 foram 0,84 

ppm e 4,91 ppm respectivamente (Sharma et al. 2014). 
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1.9.3 Curcuma zedoaria 

 

C. zedoaria é um agente fitoterápico da família Zingiberaceae, tradicionalmente 

cultivado em países da Ásia e amplamente empregada na medicina tradicional (Figura 11) 

(Paramapojn & Gritsanapan, 2007). 

 

 

Figura 11: Curcuma zedoaria (A) Ilustração (B) Fotografia. Fonte: Plantilustration 1819, 

Gbif 2016 b. 

 

Sesquiterpenos isolados de extrato etanólicos de rizomas de C. zedoaria como 

furanodieno, germacrona, curdiona, neocurdiona, curcumenol, isocurcumenol, aerugidiol, 

zedoarondiol, curcumeno e curcumina também apresentaram atividade inseticida. O 

curcumenol é o principal composto bioativo (Figura 12). Além disso, terpenos como a 

germacrona estão associados à proteção de árvores e arbustos existentes no Alasca e zonas 

temperadas da América do Norte, estando aparentemente associados à ação de taninos. 

(Viegas Júnior 2003). 

 

 

Figura 12: Curcumenol. Fonte: Shimidt 2000 (Adaptado). 
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A eficácia larvicida de grânulos de areia impregnados com óleo essencial de C. 

zedoaria contra A. aegypti obteve CL50 e CL90 de 33,45 e 83,39 ppm, respectivamente 

(Kalaivani et al. 2012). Larvas de A. dirus também foram suscetíveis a óleo essencial de C. 

zedoaria 24 h após exposição (Pitasawata et al. 2007).  

Extratos hexânicos e etanólicos de C. longa exibiram atividade larvicida 24 h após 

a exposição de larvas de A. aegypti e resultaram em CL50 de 1 e 5 ppm, respectivamente 

(Roth et al. 1998).  

 

1.9.4 Ginkgo biloba 

 

G. biloba é uma árvore rosbusta nativa na Coréia, China e Japão, e existe há mais 

de 200 milhões de anos, sendo considerado um "fóssil vivo" da família Ginkgoaceae 

(Figura 13) (Kew Science 2016 b). 

 

 

Figura 13:. Ginkgo biloba (A) Ilustração (B) Fotografia. Fonte: Plantilustration 1926, 

Kew Science 2016 b. 

 

G. biloba tem como constituintes de suas folhas trilactonas terpênicas (ginkgolideos 

A, B, C, J, P e Q, e bilobalideos), que podem estar relacionadas com efeitos larvicidas 

(Beek 2002, Isah 2015).  

O potencial larvicida de extrato etanólico de folhas de G. biloba contra A. stephensi 

na concentração de 15000 ppm foi de 65% (Ahmad et al. 2011). Já contra larvas de C. 

pipiens exibiu CL50 de 18,6 ppm para as linhagens de deltametrina-suscetíveis, 12,7 ppm 

para deltametrina-resistente e 25,0 ppm para linhagem de campo (Sun et al. 2006).  

Além dos ginkgolídeos, extratos de G. biloba podem ter mais de 30 flavonoides 

diferentes, como os derivados de glicosídeos flavonoides que podem ter ativida em insetos 

(Figura 14). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X07000421
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X07000421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Isah%20T%5Bauth%5D
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Figura 14: Flavonoides e glicosídeos flavonoides de Ginkgo biloba. Fonte: Sun et al. 

2006 (Adaptado). 

Observou-se em larvas de Hyphantria cunea, tratadas com extratos etanólicos de G. 

biloba, atividade deterrente significativa e efeito sobre quatro enzimas desintoxificantes da 

larva (Pan et al. 2016). Lactonas sesquiterpênicas presentes nesses extratos estão 

envolvidas com a presença de funcionalizações tipo α-ciclopentenona e/ou α-metileno-δ-

lactona como aceptores eletrofílicos, e podem ter desencadeado essa atividade supressora 

de apetite (Sun et al. 2006 ). 

 

1.9.5 Rosmarinus officinalis 

 

R. officinalis é uma planta nativa da região do Mediterrâneo, porém comum em 

várias partes do mundo. Popularmente conhecido como alecrim e pertencente à família 

Lamiaceae. É uma erva perene, com folhas em forma de agulha e flores nas cores brancas, 

rosa, roxo ou azul (Begum et al. 2013, Santos et al. 2015) (Figura 15). 
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Figura 15: Rosmarinus officinalis (A) Ilustração (B) Fotografia. Fonte: Thomé 1885, Kew 

Science 2016 c. 

 

Os principais compostos fenólicos presentes no óleo essencial extraídos de folhas 

do alecrim são cânfora, 1,8-cineol, pineno, borneol, canfeno, limoneno, genkwanin, ácidos 

rosmarínico, clorogênico e cafeico que possuem comprovada atividade antioxidante 

(Figura 16). (Bai et al. 2010, Begum et al. 2013). Além das propriedades antioxidantes, 

compostos como cânfora, pineno, limoneno, citronelol, e timol também apresentaram 

atividade repelente para mosquitos (Nerio et al. 2009).  

 

 
Figura 16: Componentes do óleo essencial de R. officinalis (a) cânfora, (b)1,8 cineol, (c) 

ácido carnósico, (d) carnosol, (e) genkwanin, (f) ácido rosmarínico, (g) borneol, (h) α 

pineno, (i) β pineno. Fonte: Begum et al. 2013 (Adaptado). 

 

Verificou-se atividade ovicida e repelente de óleo essencial de R. officinalis contra 

A. stephensi, A. aegypti e C. quinquefasciatus (Prajapati et al. 2005). O potencial larvicida 



35 

 

 

do óleo também foi testado contra A. albopictus e resultou em mortalidade de 51,7% 

(Conti et al. 2010). A atividade larvicida do óleo essencial de R. officinalis contra C. 

quinquefasciatus foi avaliada em cepas DDT-suscetíveis, DDT-resistentes, e de campo, 

obtendo-se CL50 de 30,6; 26,4 e 38,3 ppm respectivamente (Yu et al. 2013). Além do 

efeito em mosquitos, também foi observado o efeito acaricida em larvas de Rhipicephalus 

microplus. Diluições em série foram testadas durante 10 dias na faixa de concentração de 

1,25 a 20%. A mortalidade larval de Rhipicephalus microplus foi maior que 85 % nas 

concentrações de 10 e 20 % (Velazquez et al. 2011). 

 

1.10 Fungos entomopatogênicos combinados a extratos de plantas no controle de 

vetores 

 

O interesse por agentes de controle biológico e produtos a base de plantas para o 

controle de insetos tem aumentado cada dia mais. Substâncias com menor risco à saúde 

humana e ao ambiente vêm sendo valorizadas devido à demanda crescente por produtos 

sustentáveis e biodegradáveis (Carvalho 2011, Kim et al. 2003).  

A combinação de extratos de plantas com agentes de controle biológico podem ser 

menos agressivos ao homem, aos animais e ao ambiente. Porém, agentes de controle 

biológico como fungos entomopatogênicos, embora eficazes, são sensíveis à baixa 

umidade, alta temperatura e radiação ultravioleta, e isso pode também afetar sua 

persistência no ambiente e reduzir sua eficácia no vetor. Já a aplicação de extratos no 

controle de mosquito também é limitada devido à falta de dados, principalmente, 

relacionados à fitotoxicidade, à persistência e aos efeitos sobre organismos benéficos 

(Batta 2003, Patil et al. 2010). 

Comumente plantas são colonizadas por uma gama de microrganismos endofíticos. 

Esta associação favorece o controle biológico de patógenos e pragas, podendo fornecer 

proteção contra insetos herbívoros ou fitonematoides. A combinação de extratos e fungos 

mostra-se promissora, pois existe naturalmente (Arnold et al. 2000, Stone et al. 2000, 

Zibae & Bandani 2010, Vidal & Jaber 2015). 

Embora haja poucos estudos sobre combinações de fungos com extratos de plantas, 

já existem resultados positivos com essa estratégia. Extrato metanólico de A. annua 

reduziu a afinidade de enzimas digestivas de adultos de Eurygaster integriceps, 

diminuindo a resposta imune do inseto e consequentemente facilitando a ação de B. 

bassiana (Zibae & Bandani 2010). O óleo de nim comprometeu o crescimento e a 
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esporulação de M. anisopliae, B. bassiana e I. farinosa, mas não afetou a viabilidade dos 

conídios. M. anisopliae foi o menos sensível a ação do óleo de nim (Marques et al. 2004). 

Essa combinação de M. anisopliae com óleo de nim também testada por Gomes (2012) 

demonstrou ser mais eficaz no controle de larvas de A. aegypti comparada com a aplicação 

apenas de conídios, devido a maior persistência no meio ambiente.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Epidemias periódicas de dengue e a inserção de novas arboviroses como 

chikungunya e Zika tem intensificado o combate de A. aegypti, atualmente o principal 

vetor de doenças. Diminuir a densidade populacional de A. aegypti, através de ações 

sustentáveis e integradas pode ser ainda a principal forma de controle.  

M. anisopliae possui virulência para ovos, larvas e adultos de A. aegypti. Embora 

eficaz, sua aplicação sofre influências de fatores abióticos como temperatura, umidade e 

radiação, sendo importante o desenvolvimento de estratégias que otimizem a sua atividade.  

Extratos de plantas podem ter atividade deterrente, inibidora de desenvolvimento, 

de repelência, inseticida e assim tornar o inseto mais suscetível à ação fúngica. Embora 

biodegradáveis, em geral de fácil acesso e com baixa ou nenhuma toxicidade para 

mamífero apresentam algumas desvantagens como necessidade de compostos sinergista, 

baixo efeito residual e poucos dados relacionados a seletividade e especificidade dos 

compostos bioativos em insetos e em humanos. 

Diante das limitações já observervadas pelos diversos tipos de controle - 

mecânicos, químicos e até biológicos - a combinação de M. anisopliae com extratos de 

plantas é uma estratégia de controle que visa à redução de A. aegypti de forma integrada e 

sustentável. Fungos entomopatogênicos e extratos de plantas combinados podem atuar em 

insetos, demandando menor quantidade de princípio ativo e de conídios, tornando essa 

medida viável e acessível conomicamente. Além disso, essa combinação pode ter efeito 

aditivo e/ou sinérgico e contribuir de forma expressiva no desenvolvimento de formulações 

e novas medidas de controle de A. aegypti.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

 

Otimização da atividade de M. anisopliae s.l IP 46 em larvas de A. aegpyti através 

da combinação com extratos de plantas. 

  

3.2  Objetivos específicos 

 

- Verificar a inibição in vitro de IP 46 após exposição à extratos hidroalcoólicos de 

A. annua; A. paniculata; C. zedoaria; G. biloba e R. officinalis;  

- Avaliar o efeito in vivo desses extratos no desenvolvimento, na emergência e na 

mortalidade de larvas de A. aegypti; 

- Avaliar a atividade larvicida de IP 46 combinada com extratos selecionados. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 Origem de Metarhizium anisopliae s.l. IP 46 

 

M. anisopliae s.l. IP 46 foi isolado de solo no Brasil em 2001 e está armazenado na 

coleção de fungos do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública IPTSP/UFG.  

 

4.2 Cultivo e preparo do fungo 

 

Em um pote de polietileno (100 mm x 120 mm x 60 mm) com perfurações na 

tampa para entrada de oxigênio e na lateral para retirada de adultos mortos foram 

impregnados conídios de IP 46 com auxílio de uma licha. Em seguida foram transferidos 

sete adultos vivos para o pote com auxílio de uma pinça e de CO2. O pote foi armazenado 

em câmara úmida em BOD a 25 ± 1 °C. Após a morte dos adultos, os mesmos eram 

transferidos para o meio Ágar água acrescido de cristal violeta e cloranfenicol (Leles) e 

armazenados também em BOD a 25 ± 1 °C, 75 ± 5% de Umidade Relativa (UR) e fotofase 

de 12 horas. Depois do crescimento do fungo sobre os adultos, os conídios foram 

reisolados e cultivados em placas de Petri (63,6 cm
2
) em meio Batata Dextrose Ágar 

(BDA) a 25 ± 1 °C, 75 ± 5% de UR por 15 dias (Luz et al. 2007). A passagem de M. 

anisopliae s.l. IP 46 em adultos de A. aegypti, antes dos testes, foi feita com o objetivo de 

estimular e padronizar a virulência do fungo (Adames et al. 2011).  

Para o preparo da suspensão fúngica, os conídios foram raspados do meio de 

cultura com o auxílio de uma espátula e suspensos em 10 mL de água destilada com Tween 

a 0,01% em tubo de vidro com tampa e 10 pérolas de vidro. A suspensão foi agitada em 

vortex por 3 minutos, filtrada em algodão hidrófilo, diluída em água destilada e 

quantificada em hemocitômetro para o teste de disco difusão e para a avaliação da 

combinação de IP 46 com extratos selecionados. . 

Para o teste de disco difusão foram adicionados em placa contendo meio BDA 100 

µL da suspensão de conídios de M. anisopliae s.l IP 46 equivalente a 10000 conídios.cm
-2

. 

A supensão foi espalhada com o auxílio de uma alça de Drigalski e ficou exposta sobre o 

meio por uma hora em sistema de exaustão com fluxo laminar para secagem e absorção do 

inóculo.  

Para a avaliação da combinação de IP 46 com extratos em L3 (Larvas de 3º estádio) 

a suspensão de conídios foi ajustada a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
. 
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4.3 Origem dos extratos  

 

Os extratos brutos etanólicos secos empregados são de origem chinesa (Wuhan- 

China), da marca Chem Faces. Os extratos foram obtidos de partes da planta (raiz/ folha), 

ou dela inteira (erva) com solução alcoólica a 10% pelo método de spray driyer, e 

armazenados na ausência de luz a 4 ºC (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Família e parte utilizada da planta para obtenção do extrato seco. 

Planta Família Parte utilizada 

Andrographis paniculata Acanthaceae erva 

Artemisisia annua Asteraceae erva 

Curcuma zedoaria Zingiberaceae rizoma 

Ginkgo biloba Ginkgoaceae folha 

Rosmarinus officinalis Lamiaceae folha 

 

4.4 Preparo dos extratos  

 

A partir dos extratos secos foram preparadas soluções estoque a 100000 ppm com 

dimetilsulfóxido (DMSO) a 0,4%. As cinco soluções estoque foram passadas em filtros 

estéreis de 0,2 µm (Corring) e transferidas para frascos âmbar previamente esterilizados. 

Após, foram armazenadas em geladeira a 4 ºC até utilização.  

Para o teste de suscetibilidade in vitro (teste de disco-difusão) de IP 46 a extratos 

foram realizadas doze diluições (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 5000 e 

10000 ppm) para cada solução estoque .  

Para avaliação da suscetibilidade in vivo de larvas expostas a extratos de A. annua, 

A. paniculata, C. zedoaria G. biloba e R. officinalis foram preparadas sete diluições (10, 

33, 100, 333,1000, 3300 e 10.000 ppm) a partir da solução estoque, enquanto que para o 

extrato de G. biloba foram preparadas, ainda, as diluições 5000 ppm e 7000 ppm para o 

cálculo da CL50 e CL90 no décimo quinto dia. 

Para avaliação da combinação de IP 46 com extratos foram preparadas as diluições 

de C. zedoaria a 100 ppm e 333 ppm, A. annua a 10 ppm, 33 ppm e 1000 ppm, e G. biloba 

a 5000 ppm a partir da solução estoque. 
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4.5 Origem e preparo das larvas 

 

A colônia de A. aegypti, originária de larvas coletadas em ovitrampa em Goiânia-

GO, Brasil em 2012 foi mantida no Laboratório de Patologia de Invertebrados a 27 ± 5 ºC, 

75 ± 5% de UR e fotofase natural. A criação de adultos foi feita em gaiola telada (50 cm de 

altura, 40 cm de largura e 50 cm de profundidade) seguindo a metodologia descrita por 

Lima et al. (2009). No interior da gaiola foram colocados recipientes de vidro âmbar de 

100 mL contendo papel filtro e água, onde as fêmeas fizeram a postura dos ovos. A cada 

dois dias os papéis filtro contendo ovos eram retirados e postos em câmara úmida por mais 

dois dias para completar a embriogênese. Após a embriogênese, os ovos foram secos à 

temperatura ambiente e depois estocados em uma caixa plástica (12 cm de altura, 26 cm de 

largura e 33 cm de profundidade) a 27 ± 5 ºC e 75 ± 5% de UR até a utilização.  

Para a realização dos experimentos os ovos de A. aegypti foram transferidos para 

uma bacia redonda de plástico (15 cm de altura, 29 cm de diâmetro e 12 cm de 

profundidade) contendo em torno de 1,5 L de água de torneira. Após a eclosão, as larvas 

foram alimentadas com ração triturada para gatos (Bom Preço
®
 Salto de Pirapora, Brasil). 

Larvas de terceiro estádio (L3) utilizadas nos experimentos foram transferidas para um 

copo de plástico contendo 150 mL de água e mantidas em jejum por até 24 horas. Após 24 

horas, para cada concentração de extratos e para cada combinação de IP 46 com extrato na 

concentração selecionada foram transferidas dez L3 recém-mudadas (até 24 h após a 

muda) para um copo de plástico (35 mm de altura x 50 mm diâmetro) contendo 20 mL de 

de extrato e/ou extrato com conídios. Os copos foram vedados com parafilme permeável a 

oxigênio e incubados a 25 ± 1 ºC, 75 ± 5% de UR e fotofase de 12 h.  

Larvas não utilizadas nos experimentos foram alimentadas até a muda para pupa, e 

transferidas para copo de plástico contendo aproximadamente 150 mL de água de torneira 

que foram colocados dentro da gaiola para a emergência de adultos. 

 

4.6 Avaliação in vitro da suscetibilidade de Metarhizium anisopliae s.l. IP 46 a 

extratos estudados 

 

Após o espalhamento e a secagem da suspensão de conídios, discos de papel de 

filtro de 5 mm foram dispostos aproximadamente 3 cm entre si. Para o controle negativo 

foram aplicados 10 µL de DMSO 0,4% no disco de papel. Para cada extrato e concentração 

aplicou-se 10 µL da solução nos discos de papel dispostos nas placas de Petri que foram 
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incubadas em BOD a 25 ± 1 ºC, 75 ± 5% de UR e fotofase de 12 h. Após 24 e 48 horas o 

halo de inibição foi mensurado com paquímetro (Mitutoyo) (Pfaller & Yu 2001, Scorzoni 

et al. 2007, Ghosh et al. 2012).  

Para cada concentração de cada extrato foram realizadas quatro repetições. 

 

4.7 Avaliação in vivo da suscetibilidade de larvas a extratos  

 

Para a avaliação da suscetibilidade de larvas a extratos, dez L3 foram transferidas 

para um copo plástico (35 mm de altura x 50 mm diâmetro) contendo 20 mL de extrato nas 

concentrações testadas 10, 33, 100, 333,1000, 3300, 5000, 7000 e 10000 ppm. DMSO 

0,4% foi aplicada no controle negativo. 

O desenvolvimento, a mortalidade de larvas e a emergência de adultos foram 

observados diariamente durante 15 dias. Larvas foram alimentadas com ração triturada a 

cada 48 horas. Foram feitas três repetições para cada concentração dos extratos testados, e 

para o controle. 

  

4.8 Avaliação da suscetibilidade de larvas a extratos combinados com conídios  

 

Depois de selecionados dois extratos com menor emergência acumulada de adultos 

e um extrato com efeito na mortalidade, dez L3 foram transferidas para copos plástico 

descartável (35 mm de altura x 50 mm diâmetro) contendo o extrato nas concentrações 

selecionadas com IP 46 a 3,3 x 10
5 

conídios.mL
-1

, ajustada para um volume total de 20 mL. 

Os controles foram feitos com DMSO 0,4%, com conídios de IP 46 a 3,3 x 10
5 

conídios.mL
-1 

e apenas com extratos nas devidas concentrações. 

A mortalidade foi avaliada diariamente durante 15 dias e as larvas foram 

alimentadas a cada 48 horas (Luz et al. 2007). Foram realizadas três repetições. 

 

4.9  Análise de dados 

 

Medidas do diâmetro do halo de inibição de M. anisopliae e resultados percentuais 

do desenvolvimento de larvas foram tratados com estatística descritiva (média, mediana e 

desvio padrão relativo), enquanto que a emergência e mortalidade acumulada de larvas 

expostas a extratos, e larvas expostas a combinações de extratos com suspensão de 

conídios foram examinados com análise de variância (ANOVA) e teste de comparação 

multiple Student-Newman-Keuls. Médias e medianas foram consideradas 
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significativamente diferentes com P < 0,05. Concentrações letais (CL50 e CL90) para matar 

50% e 90% das larvas com seus intervalos de confiança (IC 95%) e tempos letais (TL50 e 

TL90) necessários para matar 50% e 90% das larvas foram calculados com análise de Probit 

(Preisler & Robertson 1989, Throne et al. 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Efeito dos extratos sobre Metarhizium anisopliae s.l. IP 46 

 

Na Tabela 2 é apresentada a média total dos halos de inibição de IP 46, mensurado 

a 24 e 48 horas após crescimento do fungo. IP 46 foi testado com cinco extratos nas 

concentrações entre 100 e 10000 ppm. 

 

Tabela 2: Média dos halos de inibição (mm ± erro padrão da média) em IP 46 após 

exposição a extratos de plantas nas concentrações entre 100 e 10000 ppm após 24 e 48 

horas. 

Planta 
Tempo (h) 

24                  48 

Artemisia annua 9 ± 0,7 6,9 ± 1,4 

Andrographis paniculata 9 ± 0,4 7,2 ± 1,2 

Curcuma zedoaria 9 ± 0,4 8,3 ± 0,4 

Ginkgo biloba 8,9 ± 0,5 6,6 ± 1,6 

Rosmarinus officinalis 9,7 ± 0,2 8,2 ± 1,0 

Controle
1 

7,3 ± 1,4 6,2 ± 2,3 

H4,12 

P 
11,6 

0,02 

17,6 

< 0,01 
             1 

DMSO 0,4%.
 

 

Houve efeito significativo da média dos halos de inibição de R. officinalis a 24 e 48 

horas e de C. zedoaria após 48 horas em relação à média dos demais extratos testados e do 

controle. 

 

5.2 Efeito dos extratos no desenvolvimento de larvas e na emergência de adultos 

de Aedes aegypti 

 

Depois de observado a emergência e mortalidade de adultos após exposição a 

extratos durante 15 dias de tratamento, avaliou-se o atraso no desenvolvimento de larvas 

durante o tratamento com A. annua a 10 ppm, 33 ppm e 1000 ppm, C. zedoaria a 100 ppm 

e 333 ppm que tiveram menor emergência acumulada e com G. biloba a 10000 ppm que 

teve maior mortalidade acumulada. A percentagem de mudas de larvas de A. aegypti após 

exposição a extratos 5, 10 e 15 dias após incubação a 25 ºC está demonstrado nas Tabelas 

3, 4 e 5. 

Dentre as concentrações dos três extratos selecionados, o atraso no 

desenvolvimento de L3 para L4 foi maior após 5 e 10 dias quando exposto a extrato de A. 
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annua a 33 e 1000 ppm e a G. biloba a 10000 ppm. Quando expostas a C. zedoaria após 5 

dias o atraso no desenvolvimento foi semelhante ao controle (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Porcentagem de muda de larvas de terceiro estádio para larvas de quarto estádio 

(L3      L4) de Aedes aegypti (% ± erro padrão da média) após 5, 10 e 15 dias de exposição 

a extratos. 

Planta ppm 
Tempo (dias) 

5  10  15  

Artemisia annua  10 63,3 ± 29 100 100 

 33 36,7 ± 16 86,7 ± 18 100 

 1000 46,7 ± 18 90 96,7 ±4 

Curcuma zedoaria 100 66,7 ± 16 93,3 ± 9 100 

 333 60 ± 27 96,7 ± 4 100 

Ginkgo biloba 10000 20 ± 20 20 ± 10 20 ± 10 

Controle
1 

0 66,6 ± 21 100 ± 15 100 ± 21 
1 

Água de torneira esterilizada
 

 

A muda para larvas de quarto estádio de A. aegypti incubados a 25 ºC após 5, 10 e 

15 dias, está demonstrado na Tabela 4. O atraso no desenvolvimento de L4 para pupa após 

5 e 10 dias foi maior quando exposto a A. annua a 1000 ppm e a C. zedoaria a 100 ppm. 

Após 15 dias o atraso foi maior em A. annua a 10 ppm e 33 ppm e em G. biloba a 10000 

ppm.  

 

Tabela 4: Porcentagem de muda de larvas de quarto estádio para pupa (L4     P) de Aedes 

aegypti (% ± Erro padrão da média; EM) após 5, 10 e 15 dias de exposição a extratos. 

Planta ppm 
Tempo (dias) 

5  10  15 

Artemisia annua  10 3,3 ± 4 6,7 ± 4 13,3 ± 4 

 33 0 10 13,3 ± 4 

 1000 0 3,3 ± 4 23,3 ± 9 

Curcuma zedoaria 100 0 3,3 ± 4 26,7 ± 4 

 333 0 13,3 ± 4 20 ± 7 

Ginkgo biloba 10000 0 10 ± 10 10 ± 10 

Controle
1 

0 0  18,3 ± 10 50 ± 20 
1 

Água de torneira esterilizada
 

 

Já a mudança de pupas para adultos após 5, 10 e 15 dias, incubados a 25 ºC está 

demonstrado na Tabela 5. A menor emergência de adultos ocorreu na exposição à A. annua 

a 1000 ppm após 5 e 10 dias de tratamento. Após 15 dias a menor emergência foi 

observada na exposição a A. annua a 10 ppm e em G. biloba a 10000 ppm.  
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Tabela 5: Porcentagem de pupas que emergiram a adultos (P      A) de Aedes aegypti (% ± 

erro padrão da média) após 5, 10 e 15 dias de exposição a extratos. 

Planta ppm 
Tempo (dias) 

5  10  15  

Artemisia annua  10 0 3,3 ± 4 13,3 ± 4 

 33 0 10 20 ± 7 

 1000 0 0 20 ± 7 

Curcuma zedoaria 100 0 3,3 ± 4 26,7 ± 4 

 333 0 3,3 ± 4 23,3 ± 4 

Ginkgo biloba 10000 0 10 ± 10 10 ± 10 

Controle
1 

0 0 13,3 ± 4 46,7 ± 7 
1

Água de torneira esterilizada 

 

A emergência acumulada de adultos expostos aos extratos aquosos de A. 

paniculata, A. annua, C. zedoaria, G. biloba e R. officinalis em concentrações variando 

entre 10 e 10000 ppm, durante o período de até 15 dias, pode ser observada na Figura 17. 

A emergência acumulada no décimo quinto dia no controle foi de 47 ± 8%. Na presença do 

extrato de A. paniculata a emergência variou de 20 ± 20% a 10 ppm a 75 ± 5% a 3300 

ppm, e a menor emergência foi de 35 ± 35% a 10000 ppm. Com A. annua a emergência 

variou de 16,7 ± 4,4% a 10 ppm a 60 ± 30% a 10000 ppm. Houve efeito significativo em 

relação a emergência do controle e de A. annua a 10 ppm (t = 4,4 P = 0,01), 33 ppm (t= 3,2 

P = 0,03) e 1000 ppm (t= 3,2 P = 0,03). A redução em relação ao controle foi de 64,3%, 

57,1% e 57,1% respectivamente. Já após exposição a C. zedoaria a emergência variou de 

23,3 ± 4,4% a 333 ppm a 90 ± 10 % a 10000 ppm. Houve também efeito significativ na 

emergência de adultos exposto a C. zedoaria a 100 ppm (t= 2,9 P = 0,04) e 333 ppm (t= 

3,4 P = 0,03) em relação à emergência do controle. A redução foi de 42,8% e 50% 

respectivamente. Após exposição a G. biloba a emergência variou de 10 ± 10% a 10000 

ppm a 56,7 ± 11,1% a 1000 pmm. Houve efeito a 10000 ppm (t= 3,4 P = 0,01) . A redução 

na emergência foi de 78,6%. Logo para R. officinalis a emergência variou de 23,3 ± 11% a 

33 ppm a 50 ± 19,7% a 10000 ppm.  
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Figura 6 Emergência acumulada de L3 exposta a extrato aquoso de Andrographis paniculata

Co vs Col 2 vs Col 3 
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Figura 5. Emergência acumulada de L3 exposta a extrato aquoso de Artemisia annua
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Figura 2 Emergência acumulada de L3 exposta a extrato aquoso de Curcuma zedoaria

Col 1 vs Col 2 vs Col 3 
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Figura 3 Emergência acumulada de L3 exposta a extrato aquoso de Ginkgo biloba

 
            (E) 

 

 

Figura 17: Emergência acumulada de adultos de Aedes aegypti expostas a extratos 

hidroalcoólicos de (A) Andrographis paniculata, (B) Artemisia annua, (C) Curcuma 

zedoaria, (D) Ginkgo biloba ou (E) Rosmarinus officinalis em concentrações de 10 a 

10000 ppm por até 15 dias. 
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5.3 Efeito larvicida de extratos sobre Aedes aegypti 

 

Na Tabela 6 é possível observar que houve diferença no efeito de extratos de A. 

paniculata a 3300 ppm e 10000 ppm, e de R. officinalis a 10000 ppm na mortalidade de 

larvas expostas após cinco dias em relação às outras concentrações testadas. A 

mortalidade de larvas variou de 0 a 20% em A. annua e de 0 a 25% em A. paniculata. Já 

o efeito de G. biloba a 10000 ppm na mortalidade acumulada de larvas após cinco dias 

de exposição foi de 80%. 

 

Tabela 6: Mortalidade acumulada (% ± erro padrão da média; EM) de larvas de Aedes 

aegypti expostas a diferentes concentrações de extratos e incubadas
1
 por até 5 dias. 

 ppm 
Artemisia 

 annua 

Andrographis  

paniculata 

Curcuma 

 zedoaria 

Ginkgo 

 biloba 

Rosmarinus 

 officinalis 

0
2 

0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

10  0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

33  0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

100  0 a 3 ± 4 a 0 a 0 a 0 a 

333 0 a 3 ± 4 a 0 a 0 a 3 ± 1 a 

1000  0 a 3 ± 4 a 3 ± 4 a 7 ± 4 a 3 ± 1 a 

3300 10 ± 7 b 15 ± 5 b 3 ± 4 a 10 a 7 ± 6 b 

10000  20 ± 1 b 25 ± 5 b 10 ± 10 a 80 ± 20 b 10 ± 10 b 

F7, 21 4,07 13,22 1,46 23,28 3,80 

P < 0,01 < 0,01 0,26 < 0,01 < 0,01 
1 - 25 ± 1 ºC e fotofase de 12 horas 

2 - Água de torneira sem extratos 

Valores na mesma coluna seguidos por letras diferentes foram significativamente diferentes entre si (P< 0,05) 

 

Em 10 dias a mortalidade acumulada de larvas expostas a extrato de G. biloba a 

10000 ppm foi de 90%. Não houve efeito significativo na mortalidade acumulada de 

larvas expostas a outras concentrações de extratos testadas após 10 dias. Embora a 

mortalidade acumulada não tenha sido significativa, A. paniculata a 10000 ppm foi de 

60% (Tabela 7) 
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Tabela 7: Mortalidade acumulada (% ± erro padrão da média; EM) de larvas de Aedes 

aegypti expostas a diferentes concentrações de extratos e incubadas
1
 por até 10 dias. 

 ppm 
Artemisia 

 annua 

Andrographis  

paniculata 

Curcuma 

 zedoaria 

Ginkgo 

 biloba 

Rosmarinus 

 Officinalis 

0
2 

7,8 ± 5,9 a 7,8 ± 5,9 a 7,8 ± 5,9 a 7,8 ± 5,9 a 7,8 ± 5,9 a 

10  3,3 ± 4,4 a 13,3 ± 8,9 a 10 ± 6,7 a 6,7 ± 4,4 a 3,3 ± 4,4 a 

33  3,3 ± 4,4 a 6,7 ± 8,9 a 3,3 ± 4,4 a 3,3 ± 4,4 a 3,3 ± 4,4 a 

100  10 ± 6,7 a 6,7 ± 8,9 a 3,3 ± 4,4 a 6,7 ± 4,4 a 3,3 ± 4,4 a 

333 10 ± 6,7 a 10 ± 6,7 a 3,3 ± 4,4 a 6,7 ± 4,4 a 6,7 ± 4,4 a 

1000 

3300 

13,3 ± 8,9 a 

10 ± 10 a 

10 ± 6,7 a 

20 ± 10 a 

3,3 ± 4,4 a 

10 ± 10 a 

6,7 ± 4,4 a 

20 ± 10 a 

6,7 ± 4,4 a 

7,5 ± 2,5 a 

10000  30 ± 30 a 60 ± 10 a 10 ± 10 a 90 ± 10 b 20 ± 10 a 

F7, 21 0,80 2,67 0,55 44,14 2,13 

P 0,60 0,06 0,78 < 0,01 0,12 
1 - 

25 ± 1 ºC e fotofase de 12 horas 
2 - 

Água de torneira sem extratos
 

Valores na mesma coluna seguidos por letras diferentes foram significativamente diferentes entre si (P< 0,05) 

 

Em 15 dias a mortalidade acumulada de larvas expostas a G. biloba manteve em 

90%, enquanto que a mortalidade acumulada do controle foi ≤ 10,2%. Não houve efeito 

significativo de outros extratos na mortalidade acumulada no décimo quinto dia, e 

observa-se que a utilização do extrato de A. paniculata resultou em 65% de mortalidade 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8: Mortalidade acumulada (% ± erro padrão da média; EM) de larvas de Aedes 

aegypti expostas a diferentes concentrações de extratos e incubadas
1
 por até 15 dias. 

 ppm 
Artemisia 

 annua 

Andrographis  

paniculata 

Curcuma 

 zedoaria 

Ginkgo 

 biloba 

Rosmarinus 

 Officinalis 

0
2 

10,2 ± 5,6 a 10,2 ± 5,6 a 10,2 ± 5,6 a 10,2 ± 5,6 a 10,2 ± 5,6 a 

10  10 ± 6,7 a 16,7 ± 6,7 a 10 a 10 ± 6,7 a 3,3 ± 4,4 a 

33  10 ± 6,7 a 6,7 ±8,9 a 6,7 ± 4,4 a 10 ± 13,3 a 16,7 ± 15,5 a 

100  13,3 ± 8,9 a 6,7 ± 8,9 a 6,7 ±4,4 a 16,7 ± 8,9 a 6,7 ± 4,4 a 

333 6,7 ± 4,4 a 10 ± 8,9 a 3,3 ± 4,4 a 6,7 ± 8,9 a 10 a 

1000 

3300 

13,3 ± 8,9 a 

20 ± 20 a 

10 ± 6,7 a 

20 ± 10 a 

10 ± 6,7 a 

10 ± 10 a 

16,7 ± 8,9 a 

20 ± 10 a 

13,3 ± 11,1 a 

15 ± 5 a 

10000  30 ± 30 a 65 ± 35 a 10 ± 5 a 90 ±10 b 45 ± 15 a 

F7, 21 0,35 2,36 0,47 13,24 2,63 

P 0,91 0,09 0,83 < 0,01 0,07 
1 

- 25 ± 1 ºC e fotofase de 12 horas
 

2 
- Água de torneira sem extrato

 

Valores na mesma coluna seguidos por letras diferentes foram significativamente diferentes entre si (P< 0,05) 
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A mortalidade acumulada de larvas 15 dias após exposição a G. biloba a 5000 

ppm e 7000 ppm foi de 60 ± 10% e 90 ± 10% respectivamente. A CL50 foi de 4560 ppm 

(Intervalo de confiança IC 95%: 2795 – 6150 ppm), enquanto que a CL90 foi de 6966 

ppm (IC 95%: 5551 – 11227 ppm). 

 

5.4 Efeito larvicida de extratos combinados com IP 46 sobre Aedes aegypti 
 

O controle com IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
 exibiu mortalidade acumulada 

de 40%, enquanto que a mortalidade do controle negativo foi < 7% após cinco dias de 

incubação para todos os extratos testados. Houve efeito significativo da combinação de 

A. annua a 10 ppm com IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1 
na mortalidade de L3 (H2, 14= 

43,06; P<0,01) . Após cinco dias de incubação a mortalidade foi de 80%, enquanto que 

para o controle apenas com extrato a 10 ppm foi de 10% conforme demonstrado na 

Figura 18. 
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Figura 18: Mortalidade acumulada de larvas de Aedes aegypti expostas à combinação 

de extrato de A. annua 10 ppm com Metarhizium anisopliae s.l. IP 46 a 3,3 x 10
5
 

conídios.mL
-1

durante 15 dias. 

 

A mortalidade acumulada para a combinação de A. annua a 33 ppm com IP 46 a 

3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
, quinze dias após exposição, foi significativamente maior (H2, 

14= 32,57 P<0,01). Após cinco dias a mortalidade foi de 47% de L3, enquanto que para 
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o controle com o extrato foi de 3%. Já a mortalidade acumulada para a combinação de 

A. annua a 1000 ppm com IP 46, quinze dias após exposição, foi significativa menor 

que o controle utilizando apenas IP 46 a 3,3 x 10
5 

(H2, 14= 35,71 P<0,01), conforme 

demonstrado na Figura 19. 
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Figura 19: Mortalidade acumulada de larvas de Aedes aegypti após incubação, durante 

15 dias, a combinações de extrato de (A) A. annua 33 ppm com IP 46 a 3,3 x 10
5
 

conídios.mL
-1

 e (B) A. annua 1000 ppm com IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
. 

 

Houve aumento significativo na mortalidade de L3, quinze dias após exposição 

à combinação de IP 46 a 3,3 x 10
5 

com C. zedoaria a 100 ppm (H2, 14= 39,56 P<0,01) e 

a 333 ppm (H2, 14= 37,36 P<0,01) em relação à mortalidade do controle negativo e do 

controle apenas com extrato. Para o controle apenas com extrato a 100 ppm a 

mortalidade foi de 23% e com extrato a 333 ppm foi de 3%, conforme demonstrado na 

Figura 20. 
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Figura 20: Mortalidade acumulada de larvas de Aedes aegypti após incubação, durante 

15 dias, a combinações de extrato de (A) C. zedoaria a 100 ppm com IP 46 a 3,3 x 10
5
 

conídios.mL
-1 

e (B) C. zedoaria a 333 ppm com IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
. 

 

Observou-se também aumento significativo na mortalidade acumulada, quinze 

dias após a combinação de IP 46 a 3,3 x 10
5 

conídios.mL
-1

 com G. biloba a 5000 ppm 

(H2, 14= 45,79 P<0,01). Cinco dias após exposição a mortalidade de larvas foi de 70% e 

depois de 10 dias foi de 80%. Para o controle com extrato a 5000 ppm a mortalidade 

acumulada de larvas foi de 33% após 5 e 10 dias de incubação, conforme demonstrado 

na Figura 21. 
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Figura 21: Mortalidade acumulada de larvas de Aedes aegypti após incubação, durante 

15 dias, a combinação de extrato de G. biloba a 5000 ppm com IP 46 a 3,3 x 10
5
 

conídios.mL
-1

. 
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O tempo letal (TL50 e TL90) para matar 50% e 90% das larvas tratadas com 

combinações de IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
 com três extratos em diferentes 

concentrações está demonstrado na Tabela 9. 

O TL50 para a combinação de IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1 
com G. biloba a 

10000 ppm foi de 1,5 dias, sendo o menor tempo letal, seguido da combinação com C. 

zedoaria a 100 ppm que foi de 3,2 dias e o TL90 foi de 5,8 dias. Já o menor tempo letal 

observado para a combinação com A. annua ocorreu a 10 ppm com TL50 de 3,8 dias e 

TL90 de 6,6.  

O controle com IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1 
apresentou TL50 de 5,8 dias e 

TL90 de 10 dias. Os valores para calcular o tempo letal de A. annua a 1000 ppm, dos 

controles apenas com extratos e do controle negativo foram insuficientes, pois os 

mesmos não alcançaram 50% de mortalidade durante o tratamento.  

 

Tabela 9: Tempo letal (TL50 e TL90) de larvas de A. aegypti expostas à combinação de 

extratos com IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
 após incubação

2
durante 15 dias. 

Planta ppm 
Tempo Letal (dias) 

TL 50 TL 90 Slope + EM 

Artemisia annua 10 3,8 (1,9-6,2) a 6,6 (4,8-13,8) a 0,4 ± 0,08 

 33 4,6 (2,6-9,7) a 8 (5,6-23,8) a 0,4 ±0,08 

Curcuma zedoaria 100 3,2 (1,4-4,9) a 5,8 (4,2-10,7) b 0,4 ± 0,1 

 333 3,3 (1,0-5,9) a 6,6 (4,6-14,9) a 0,4 ± 0,06 

Ginkgo biloba 5000 1,5 (0,8-2,5)b 2,6(1,9-5,5)b 0,05 ± 0,09 

Controle
1 

0 5,8 (3,0-14,0) a 10 (7,0-27,0) a 0,3 ± 0,06 
1 

IP 46 a 3,3 x 105 com água de torneira estéril.
 

2 - 
25 ± 1 ºC e fotofase de 12 horas 

Valores na mesma coluna seguidos por letras diferentes foram significativamente diferentes entre si (P< 0,05). 
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6  DISCUSSÃO 

 

6.1 Efeito dos extratos sobre Metarhizium anisopliae s.l IP 46 

 

Extratos brutos etanólicos de A. paniculata, A. annua, C. zedoaria, G. biloba e 

R. officinalis nas concentrações entre 100 e 10000 ppm foram compatíveis com IP 46. 

Houve uma maior inibição de IP 46 após exposição a C. zedoaria e a R. officinalis, 

porém essa inibição não foi considerável, pois antifúngicos para serem considerados 

sensíveis devem apresentar halo de inibição entre 22 e 37 mm de diâmetro conforme 

observado pela Anvisa (2006). A média total foi empregada devido à semelhança no 

diâmetro dos halos de inibição entre as doze concentrações testadas. Embora o tamanho 

dos halos de inibição das soluções testadas seja maior que o halo do controle, não houve 

halo que representasse inibição expressiva. Além disso, após 48 horas houve diminuição 

dos halos de inibição devido à sobreposição de micélios e conídios, sugerindo que as 

soluções de extratos não inibiram de forma eficaz IP 46. 

 

6.2 Efeito dos extratos no desenvolvimento de larvas e emergência de adultos de 

Aedes aegypti 

 

A emergência acumulada de adultos no décimo quinto dia de tratamento com 

extratos foi maior em concentrações elevadas para todos os extratos testados, exceto 

para G. biloba. Larvas expostas a extrato etanólico de A. annua a partir de 3300 ppm e a 

C. zedoaria a partir de 1000 ppm tiveram maior emergência de adultos comparadas com 

o controle e com concentrações do mesmo extrato, porém esses extratos exibiram 

inibição no desenvolvimento larval em concentrações inferiores. Esse aumento na 

emergência em concentrações elevadas pode estar associado ao estresse provocado pelo 

aumento de matéria orgânica, ou ate mesmo devido ao aumento da concentração de 

metabólitos que estimulam a muda larval. Ponnusamy et al. 2011 observaram que a 

presença de metábolitos de plantas dissolvido em água pode ter estimulado a mudança a 

eclosão de larvas e mostrou que a glicose e o hormônio de crescimento das plantas 

ácido indol-3-acético foram fatores estimulantes. Esse fato corrobora com os resultados 

obtidos.  

Apesar do aumento na emergência nessas concentrações, houve atraso na 

emergência após exposição de larvas a A. annua a 10 ppm, 33 ppm e 1000 ppm, e a C. 

zedoaria a 100 ppm e 333 ppm. O atraso nos cinco dias de incubação de L3 para L4 foi 
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maior em A. annua a 33 ppm e 1000 ppm e menor a 10 ppm, sugerindo que o efeito no 

inicio do tratamento ocorre em concentrações acima de 33 ppm. Observa-se também 

que até 10 dias apenas 3% de L4 evoluiram a pupa (L4-P), após exposição a A. annua a 

1000 ppm, e que não houve emergência de adultos após 10 dias. Já após 15 dias, a 

porcentagem de pupas que emergiram a adultos (P-A) foi menor a 10 ppm, sendo esse o 

melhor resultado de inibição de desenvolvimento obtido para o extrato durante o 

tratamento.  

Houve também inibição no desenvolvimento de larvas expostas a C. zedoaria a 

100 ppm e 333 ppm comparado com os demais extratos e com o controle após 10 e 15 

dias. Observa-se que a porcentagem de pupas que emergiram a adultos (P-A) após 10 

dias de exposição a C. zedoaria a 100 ppm e 333 ppm foi de apenas 3% e após 15 dias 

27% e 20% respectivamente. Mesmo não sendo o melhor resultado foi menor em 

relação ao controle. 

Esse atraso no desenvolvimento larval pode estar relacionado com as mudanças 

na morfologia e fisiologia da larva e também com a atividade antioxidante dos extratos 

nessas concentrações. Extratos de plantas podem alterar consideravelmente a 

morfologia e a fisiologia das larvas, e o comportamento letárgico pode surgir devido à 

ação destas substâncias no sistema nervoso da larva conforme relato por Martins & 

Silva (2004). Além disso, já se observou atividade reguladora de desenvolvimento na 

utilização de fitoextrato de A. annua por Sharma et al. (2006). A atividade reguladora 

de desenvolvimento interrompe o crescimento ao invés de promover a morte do inseto, 

e pode ser tão importante quanto à atividade inseticida. 

Larvas expostas a G. biloba a 10000 ppm resultaram em menor emergência 

acumulada entre os cinco extratos testados devido a elevada mortalidade nos primeiros 

dias de tratamento. Os demais extratos não tiveram efeito significativo na emergência, e 

isso pode ser devido à pequena quantidade de princípio ativo extraído em solvente 

polar, já que existem estudos comprovando a eficácia contra insetos em outros tipos de 

solventes e em óleos essenciais. 

 

6.3 Efeito larvicida de extratos sobre Aedes aegypti 

 

O extrato de G. biloba a 10000 ppm exibiu maior efeito larvicida comparado 

com outros extratos e com o controle. Após 5 dias de incubação 80% das larvas estavam 

mortas. Essa elevada mortalidade é responsável pela baixa emergência, e pode estar 
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relacionada com os fatos apresentados por Thompson et al. (2012) que demonstraram a 

toxicicidade de ginkgólidos para insetos através da inibição de receptores do ácido 

gama-aminobutírico (GABA). Além disso, a presença de terpenos com atividade 

imunomoduladora e/ou lactonas com relatados em Ahmad et al. (2011), Sun et al. 

(2006) e Pan et al (2016) são responsáveis pela atividade antialimentar que afetam as 

atividades de glutationa transferase, carboxilesterase, acetilcolinesterase e oxidase 

envolvidas no sistema nervoso do inseto. 

Depois de G. biloba o extrato com maior efeito na mortalidade acumulada, 

mesmo não sendo significativo, foi de A. paniculata também a 10000 ppm, após 10 e 15 

dias. Porém, esse extrato não foi selecionado para combinação com IP 46, devido a 

emergência de adultos ser semelhante à emergência observada no controle. A falta de 

atividade larvicida nos demais extratos pode estar relacionada com a baixa toxicidade 

para insetos dos compostos extraídos em etanol. 

 

6.4 Efeito larvicida de extratos combinados com IP 46  

 

A combinação de A. annua a 10 ppm com IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
 exibiu 

80% de mortalidade acumulada, após cinco dias de incubação , sendo o melhor 

resultado de mortalidade entre os tratamentos testados, além de apresentar TL50 de 

apenas 3,8 dias. Essa atividade sinérgica sugere que A. annua a 10 ppm pode ter 

interferido no desenvolvimento larval e reduzido a afinidade de enzimas como alfa-

amilase, alfa e beta-glicosidases, protease e lipase. Essa ação pode ter potencializado a 

atividade de IP 46 conforme relatado por Zibae & Bandani (2010) que teve uma da 

mortalidade maior de Eurygaster integriceps após a combinação de extrato metanólico 

de A. annua com B. bassiana. Além disso, Sharma et al. (2006) observaram que o 

extrato de A. annua interferiu no desenvolvimento de A. stephensi. Deformações nas 

larvas foram observadas no exoesqueleto, no canal alimentar, no tecido hemolinfático, 

no sistema traqueal e no corpo gorduroso. 

Já a combinação de A. annua, após cinco dias de incubação a 33 ppm, resultou 

em 47% de mortalidade e TL50 de 4,6 dias, semelhante a mortalidade apresentada no 

controle com IP 46 a 3,3 x 10
5
 que foi de 40%. Embora A. annua a 1000 ppm tenha 

também proporcionado atraso no desenvolvimento larval, a combinação com IP 46 a 3,3 

x 10
5
 conídios.mL

-1
 exibiu mortalidade acumulada de 13,3%, inferior ao controle com 

IP 46 a 3,3 x 10
5
 no quinto dia de tratamento. Esse efeito negativo pode ter ocorrido 
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devido à elevada quantidade de compostos fenólicos que podem ter inibido o 

desenvolvimento de larvas e simultaneamente proporcionado proteção contra IP 46, já 

que não houve emergência de adultos durante o tratamento. Esse fato corrobora com 

Sharma et al. (2006) que  também teve a emergência de adultos de A. stephensi reduzida 

após exposição a extrato de A. annua. 

A mortalidade acumulada de larvas observada no tratamento com a combinação 

de C. zedoaria a 100 ppm com IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
 foi de 77%, e para a 

combinação com C. zedoaria a 333 ppm foi de 70% %, após cinco dias de incubação. O 

TL50 foi de 3,2 dias para a combinação com C. zedoaria a 100 ppm e de 3,3 dias para a 

combinação com C. zedoaria a 333 ppm. Esse aumento de mais de 33% a 100 ppm e de 

30% a 333 ppm na mortalidade acumulada, em relação ao controle IP 46 pode estar 

também relacionado com efeito deterrentes e/ou de inibição do desenvolvimento 

proporcionado pelo extrato que facilitou a ação do fungo. Esse fato corrobora com c 

Kalaivani et al. (2012) que teve eficácia larvicida de grânulos de areia impregnados com 

óleo essencial de C. zedoaria contra A. aegypti resultando em CL50 de 33,45 e Viegas 

Junior (2003) que descreveu os componentes de C. zedoaria com atividade inseticida.  

Para avaliar a atividade combinada de G. biloba com IP 46 a 3,3 x 10
5 

conídios.mL
-1 

foi necessária a redução na concentração de 10000 ppm para 5000 ppm, 

uma vez que a 10000 ppm a mortalidade foi próxima de 100%. A mortalidade 

acumulada de larvas para a combinação de G. biloba a 5000 ppm com IP 46 a 3,3 x 10
5 

conídios.mL
-1

 foi de 70%, após cinco dias de incubação. Esse resultado demonstra um 

efeito aditivo do extrato com fungo, pois a soma da mortalidade observada com o 

controle com extrato a 5000 ppm e com o controle com IP 46 é de 73%. Já o TL50 foi de 

1,5 dias e o TL90 foi de 2,6 dias, sendo o menor tempo letal entre os tratramentos 

testado.  

A mortalidade acumulada de larvas apenas com extrato a 10000 ppm foi de 

80%, e se mostraram semelhantes aos resultados de mortalidade da combinação de G. 

biloba a 5000 ppm com IP 46 a 3,3 x 10
5 

conídios.mL
-1

, após cinco dias de incubação. 

Essa mortalidade confirma os relatos de Thompson et al. (2012), que descreve a 

toxicicidade de ginkgolídeos para insetos. 
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7 CONCLUSÕES  
 

A partir dos dados obtidos nesse estudo, pode-se concluir que extratos etanólicos 

em baixas concentrações não afetaram o crescimento in vitro de M. anisopliae s.l. IP 46, 

tornando-os aptos às combinações para otimização da atividade entomopatogênica.  

Larvas de terceiro estádio de A. aegypti expostas a extratos de A. annua a 10 

ppm, 33 ppm e 1000 ppm e de C.zedoaria a 100 ppm e 333 ppm apresentaram redução 

na emergência acumulada e atraso no desenvolvimento larval. Houve também elevada 

mortalidade acumulada após exposição a G. biloba a 10000 ppm no décimo quinto dia 

de tratamento. Portanto esses extratos se mostraram promissores para combinações com 

IP 46.  

A. annua a 10 ppm, 33 ppm, C.zedoaria a 100 ppm e 333 ppm e G. biloba a 

5000 ppm combinados com IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
 exibiram aumento 

significativo na mortalidade de larvas, comparado com os controles contendo apenas 

extrato e apenas IP 46 . Porém observa-se que a maior mortalidade de larvas após cinco 

dias de tratamento foi obtida com a combinação de A. annua a 10 ppm com IP 46 a 3,3 

x 10
5
 conídios.mL

-1
,
 
e o menor tempo letal foi observado com a combinação de . biloba 

a 5000 ppm com IP 46 a 3,3 x 10
5
 conídios.mL

-1
.  

A otimização do efeito de IP 46 pelos extratos testados evidenciou que métodos 

combinados podem ser mais efetivos contra A. aegypti do que métodos isolados.  
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