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RESUMO 

SCHULTE, H. L. Investigação da atividade de extratos de Schinus terebinthifolia em 

larvas de Aedes aegypti. Monografia (Bacharelado em Farmácia). Faculdade de 

Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Brasília, 2017. 

 
Aedes aegypti é o principal vetor transmissor de arboviroses como dengue, Zika, 
chikungunya e febre amarela, doenças que tem sido motivo de grande preocupação 
em inúmeros países. Apesar dos avanços no desenvolvimento de vacinas, apenas a 
imunização contra febre amarela está disponível, tornando o combate ao vetor a 
principal arma no controle da transmissão de arboviroses. Além disso, a resistência 
aos inseticidas mais utilizados, assim como seus efeitos deletérios ao ambiente, fazem 
necessária a busca por agentes alternativos para auxiliar no controle do vetor. Sendo 
assim, o objetivo deste estudo foi investigar a atividade de extratos de Schinus 
terebinthifolia em larvas de Aedes aegypti. Essa pesquisa esta inserida dentro do 
Componente 1 do projeto ArboControl – pesquisa para o controle do vetor Aedes 
aegypti, no âmbito da investigação larvicida do Banco de Extratos de Plantas do 
Bioma Cerrado do Laboratório de Farmacognosia/FS/UnB. Foram testados 12 
diferentes extratos de S. terebinthifolia, dos quais sete apresentaram mortalidade 
acumulada superior a 90% das larvas testadas. A atividade larvicida se concentrou 
nos extratos de baixa a média polaridade. Quatro destes extratos foram pré-
fracionados em SPE-Diol, e as frações resultantes foram testadas em larvas do 3° 
estádio. As frações ativas foram analisadas por RMN 1H, e revelaram a presença 
predominante de ácidos graxos insaturados. Essa observação preliminar do perfil 
químico sugere possível atividade larvicida de ácidos graxos insaturados presentes em 
extratos de Schinus terebinthifolia. Estes extratos terão sua atividade investigada mais 
afundo e, com continuidade do fracionamento, objetivando a identificação e isolamento 
das substâncias larvicidas. 
 
Palavras-chave: Schinus terebinthifolia, Anacardiaceae, Aedes aegypti, atividade 
larvicida, ácidos graxos.  
 

    



 
 

ABSTRACT 

Aedes aegypti is the main vector of arboviruses such as dengue, Zika, chikungunya 
and yellow fever, diseases that are cause of great concern worldwide. Despite 
advances in vaccine development, only immunization against yellow fever is currently 
available, making vector control the main weapon in controlling arboviruses 
transmission. In addition, resistance to the most frequently used insecticides, as well as 
their deleterious effects on the environment, make it necessary to search for alternative 
agents to aid in vector control. Thus, the purpose of this study was to investigate the 
activity of extracts of Schinus terebinthifolia in Aedes aegypti larvae. This research is 
part of Component 1 of the ArboControl project - search for control of the vector Aedes 
aegypti, in the scope of larvicidal investigation of the Bank of Plant Extracts of the 
Cerrado Biome from Laboratório de Farmacognosia/FS/UnB. Twelve different S. 
terebinthifolia extracts were tested, of which seven presented cumulative larvae 
mortality higher than 90%. The larvicidal activity was concentrated in the extracts of low 
to medium polarity. Four of these extracts were pre-fractionated in SPE-Diol. The most 
active fractions in this assay were subjected to 1H NMR analysis, which revealed 
predominant presence of unsaturated fatty acids in all samples. Therefore, it was 
possible to suggest that the larvicidal activity found in extracts of Schinus terebinthifolia 
is related to the presence of unsaturated fatty acids. All extracts will have their activity 
further investigated and fractionated in the follow-up of this project, aiming at the 
identification and isolation of larvicidal compounds. 
 
Keywords: Schinus terebinthifolia, Anacardiaceae, Aedes aegypti, larvicidal activity, 
fatty acids. 
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1. INTRODUÇÃO  

Aedes aegypti é o principal vetor transmissor das arboviroses dengue, Zika, e 

chikungunya. Estas doenças podem infligir danos graves à saúde de adultos e crianças, 

podendo desenvolver complicações incapacitantes ou fatais (OPAS/OMS, 2016a).  

Nos últimos 50 anos, a incidência de dengue aumentou cerca de 30 vezes, com 

ampliação da expansão geográfica para novos países. É estimado que 50 milhões de 

infecções por dengue ocorram anualmente e que aproximadamente 2,5 bilhões de 

pessoas residam em países onde a dengue é endêmica. O maior surto no Brasil ocorreu 

em 2013, com aproximadamente dois milhões de casos notificados (Ministério da Saúde, 

2016). Embora o número de casos tenha caído desde então, só nos primeiros nove 

meses de 2017 foram registrados 428.698 prováveis casos de dengue e 213 mortes 

relacionadas à doença no continente americano. Destes casos, 214.990 foram 

registrados no Brasil, incluindo 83 mortes confirmadas (OPAS/OMS, 2017a). 

Inicialmente limitada ao continente africano, a infecção pelo vírus Zika também 

teve seu alcance geográfico expandido. De janeiro de 2007 a março de 2016, a 

transmissão autóctone do vírus Zika foi confirmada em um total de 59 países e territórios, 

com prevalência em países da América Latina e do Caribe (OMS, 2016a). Nas Américas, 

47 países e territórios confirmaram a transmissão autóctone de Zika por vetores desde 

2015 (OPAS/OMS, 2016b). O número de casos notificados nas Américas desde 2015 

soma um total de mais de 580 mil episódios, sendo que mais da metade destes casos 

foram registrados no Brasil (OPAS/OMS, 2017b). 

Também em 2015, foram notificados 693.489 casos de suspeita de transmissão 

autóctone de chikungunya na região das Américas, resultando em 74 mortes 

(OPAS/OMS, 2016c). Em 2016, foram notificados mais de 350 mil casos, incluindo 172 

mortes relacionadas à doença. Em 2017, até o mês de setembro, foram confirmados 

113.910 casos de chikungunya e 86 mortes, sendo que mais de 99% destes casos foram 

registrados no Brasil (OPAS/OMS, 2017c). 
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Como evidenciado pelos dados epidemiológicos, essas arboviroses tiveram efeito 

avassalador ao chegarem no Brasil. Isto ocorre porque o Brasil possui os principais 

elementos necessários para ocorrência de grandes epidemias: áreas densamente 

povoadas, com alta densidade de mosquitos e onde a maioria das pessoas tem pouca ou 

nenhuma imunidade devido à falta de vacinação. Nas condições descritas, basta que 

pessoas infectadas introduzam o vírus neste cenário para que mosquitos infectados 

passem a transmitir o vírus de pessoa para pessoa rapidamente (OPAS/OMS, 2017d).  

Apesar dos avanços, o desenvolvimento de vacinas para dengue, Zika e 

chikungunya se provou uma tarefa complexa e estas arboviroses continuam sendo um 

desafio para a saúde mundial (Dusfour et al. 2011; Sarmento et al., 2016). Sendo assim, 

a ferramenta mais importante para combater a dengue e, ao mesmo tempo, Zika e 

chikungunya, ainda é o controle vetorial integrado do Aedes aegypti (OPAS/OMS, 

2016a).  

Este combate, por sua vez, tem sido dificultado por diversos fatores, dentre eles a 

falta de infraestrutura de muitas localidades. Sem condições sanitárias adequadas e 

fornecimento regular de água, os moradores precisam armazenar o suprimento em 

grandes recipientes que na maioria das vezes não recebem os cuidados necessários e 

acabam tornando-se focos do mosquito. Portanto, é necessária a conscientização e o 

comprometimento da população, aliados a medidas governamentais para controlar a 

proliferação do mosquito (Vieira/IOC, 2017). 

 Outro fator importante é o desenvolvimento de resistência múltipla do Ae. aegypti 

a inseticidas sintéticos comumente utilizados, como organofosforados e piretroides 

(Dusfour et al. 2011; Koou, 2014; OPAS/OMS, 2016a). Além disso, os efeitos deletérios 

dos inseticidas no ambiente e em outros seres vivos tem estimulado a busca por agentes 

alternativos que sejam ecologicamente corretos, como metabólitos secundários derivados 

de plantas (Da Silva Góis et al. 2013, Geris et al. 2012, Garcez et al. 2013, Stappen et al. 

2014, Anholeti et al. 2015, Bezerra-Silva et al. 2015).  
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Tendo isso em mente, este trabalho busca colaborar com o arsenal de 

substâncias a serem testadas para o combate do Aedes aegypti e, assim, contribuir para 

a diminuição de casos de arboviroses. O Laboratório de Farmacognosia/UnB detém uma 

importante coleção de extratos e substâncias, autorizada pelo CGEN/IBAMA (n. 06/2012 

– processo n. 02000.002272/2006-73), intitulada Banco de Extratos de Plantas do Bioma 

Cerrado. As espécies vegetais utilizadas na produção desses extratos foram coletadas no 

bioma Cerrado, juntamente com o saudoso botânico Prof. José Elias de Paula, e as 

respectivas exsicatas foram depositadas no Herbário da Universidade de Brasília 

(UB/UnB). 

Este projeto de Trabalho de Conclusão de Curso está inserido dentro do 

Componente 1 do projeto ArboControl – pesquisa para o controle do vetor Aedes aegypti, 

coordenado pelo Laboratório de Farmacognosia da Universidade de Brasília. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GERAL  

O objetivo deste estudo foi investigar a atividade de extratos da espécie     

Schinus terebinthifolia (Anacardiaceae), oriundos do “Banco de Extratos e Substâncias de 

Plantas do Bioma Cerrado” do Laboratório de Farmacognosia/UnB, em larvas de Aedes 

aegypti. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Testar extratos de Schinus terebinthifolia em larvas de Aedes aegypti; 

• Realizar o pré-fracionamento por SPE-diol dos extratos selecionados ativos; 

• Testar as frações obtidas em larvas de Aedes aegypti; 

• Produzir e interpretar os espectros de hidrogênio das frações ativas em 

Ressonância Magnética Nuclear. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1. Aedes aegypti 

De provável origem africana, o Aedes aegypti se propagou ao redor do mundo, 

adaptando-se facilmente a áreas de clima tropical e subtropical, e se difundindo até 

algumas regiões de clima temperado. Sua distribuição está associada a áreas urbanas, 

onde se alimenta preferencialmente de sangue humano (Chouin-Carneiro e Santos, 

2017). 

Tanto mosquitos machos quanto mosquitos fêmeas se alimentam de substâncias 

açucaradas, como néctar e seiva, porém fêmeas são adaptadas para hematofagia, já que 

o sangue é necessário para a maturação dos ovos (Chouin-Carneiro e Santos, 2017; 

IOC/Fiocruz, 2017a). Geralmente, depois de três a quatro dias após a alimentação, as 

fêmeas produzem em média de 100 a 200 ovos por vez (Chouin-Carneiro e Santos, 

2017).  

Além dos ovos, o ciclo de desenvolvimento deste mosquito envolve três outras 

fases: larva (L1, L2, L3 e L4), pupa e inseto adulto (Chouin-Carneiro e Santos, 2017; 

Fiocruz, 2016), mostradas na Figura 1. O Aedes aegypti possui um ciclo de vida 

complexo, com mudanças dramáticas na forma, função e habitat. As fêmeas do mosquito 

colocam seus ovos nas paredes internas de recipientes com água. Os ovos se 

transformam em larvas quando entram em contato com a água da chuva ou água 

acumulada pela atividade humana. Quando as larvas estão no quarto estágio e adquirem 

tamanho e energia suficiente, a metamorfose é ativada, provocando a transformação em 

pupa, que dão origem aos mosquitos. Em condições favoráveis, o ciclo inteiro dura cerca 

de 8 a 10 dias (CDC, 2012). Em condições mais adversas, como baixa temperatura, 

insuficiência de nutrientes e alta densidade de larvas, a duração do ciclo pode se 

estender por várias semanas (Chouin-Carneiro e Santos, 2017).  
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Figura 1. Os quatros estágios do ciclo de vida do mosquito: ovo, larva, pupa e adulto 

(Fonte: Adaptado de Chouin-Carneiro e Santos, 2017). 

Após 24 horas, o inseto adulto já está pronto para a cópula, que ocorre 

normalmente durante o voo. Uma única cópula é suficiente para fecundar todos os ovos 

que a fêmea venha a produzir ao longo de toda a vida, que tem duração aproximada de 

35 dias (Fiocruz, 2016).  

No verão, a elevação da temperatura e a intensificação das chuvas propiciam a 

eclosão de ovos, facilitando a proliferação do mosquito. Para evadir deste cenário, é 

indispensável adotar medidas permanentes de combate ao vetor (Fiocruz, 2016).  

3.1.1. LARVAS 

A larva do Aedes aegypti é composta basicamente de cabeça, tórax e abdômen 

dividido em oito segmentos. O segmento posterior e anal do abdômen possui quatro 

brônquias lobuladas para regulação osmótica e um sifão para a respiração na superfície 

da água. O sifão é curto, grosso e mais escuro que o corpo. Para respirar, a larva vem à 

superfície, onde fica em posição quase vertical (Funasa, 2001), como mostrado na Figura 

2. Larvas de A. aegypti são sensíveis a movimentos bruscos na água e, sob feixe de luz, 

deslocam-se ligeiramente, movimentando-se em forma de serpente e buscando refúgio 

no fundo do recipiente em que se encontram (Funasa, 2001; IOC/Fiocruz, 2017a). 
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Figura 2. Larva de Aedes aegypti (Fonte: Adaptado de Dept. Medical Entomology, 2008). 

A fase larval é o período de alimentação e crescimento. A larva se alimenta de 

partículas orgânicas e microrganismos em suspensão na água (Chouin-Carneiro e 

Santos, 2017; Fiocruz, 2016) através da filtração da água usando estruturas 

especializadas presentes em sua boca (Chouin-Carneiro e Santos, 2017). Para 

possibilitar o crescimento do primeiro ao quarto estágio de desenvolvimento, a larva troca 

do exoesqueleto três vezes (CDC, 2012). Tendo em vista a maior vulnerabilidade nesta 

fase, as ações de combate ao mosquito devem, preferencialmente, atuar na fase larvária 

(Funasa, 2001). 

3.2. ARBOVIROSES 

3.2.1. DENGUE 

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus da família Flaviviridae, 

que pertence ao grupo dos arbovírus, ou seja, vírus transmitidos por artrópodes. Este 

vírus é chamado de vírus da dengue (DENV) e possui quatro sorotipos: DENV-1, DENV-

2, DENV-3 e DENV-4 (OPAS/OMS, 2017e), que podem causar tanto a forma clássica da 

doença quanto as formas mais graves na primeira infecção, porém com maior frequência 

após a segunda ou terceira infecção (Ministério da Saúde, 2007). Ou seja, uma vez 

infectada por um dos sorotipos do vírus, a pessoa adquire imunidade apenas contra 

aquele sorotipo específico, podendo ser infectada mais outras três vezes, aumentando o 
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risco de desenvolver a forma hemorrágica depois da segunda infecção (Ministério da 

Saúde, 2007, IOC/Fiocruz, 2017b). 

As fêmeas de Aedes aegypti são a principal fonte de transmissão de dengue. 

Quando o mosquito pica uma pessoa infectada, ele ingere o sangue contendo o vírus, 

que passa por um período de incubação de oito a doze dias dentro do mosquito, depois 

do qual o mosquito passa a transmitir o vírus através da picada. A pessoa infectada 

geralmente manifesta sintomas de cinco a sete dias após a infecção. Também pode 

acontecer transmissão mecânica, quando o mosquito interrompe a alimentação em uma 

pessoa infectada e passa, imediatamente, a alimentar-se de um hospedeiro susceptível. 

Esta forma de transmissão não requer incubação do vírus (OPAS/OMS, 2017e). 

Depois do período de incubação no indivíduo infectado, a doença tem início 

abrupto e passa por três fases: febril, crítica e de recuperação. Na fase febril, os 

pacientes apresentam febre alta e repentina, que dura de dois a sete dias, muitas vezes 

acompanhada de rubor facial, eritema, dor corporal generalizada, mialgias, artralgias, 

cefaleia e dor retro-ocular. Para fins de diagnóstico diferencial, é importante ressaltar que 

a dengue não causa rinorreia nem congestão nasal. Podem ocorrer ainda manifestações 

hemorrágicas menores, como petéquias e equimose na pele.  Perto do desaparecimento 

da febre, normalmente nos primeiros três a sete dias da doença, pode haver um aumento 

da permeabilidade capilar paralelamente aos níveis do hematócrito. Isto marca o começo 

da fase crítica, na qual há o risco de choque devido ao extravasamento de plasma, 

hemorragias graves e comprometimento sério dos órgãos. Quando o paciente sobrevive 

à fase crítica, a qual não excede 72 horas, ele passa pela fase de recuperação, onde 

ocorre uma melhoria do estado geral (OPAS/OMS, 2017e). 

3.2.2. ZIKA  

O Zika Vírus é um vírus de RNA do gênero Flavivirus transmitido por mosquitos 

e foi, pela primeira vez, registrado no ano de 1947, em macacos da Zika Forest, ou 

Floresta Zika, em Uganda, no leste da África (OPAS, 2016a). Mais tarde, em 1952, o 



10 

 

vírus foi identificado em humanos, em Uganda e na República Unida da Tanzânia. O 

primeiro grande surto de infecção por Zika foi notificada na ilha de Yap (Estados 

Federados da Micronésia), em 2007 (OMS, 2016b). Entre 2013 e 2014, a Polinésia 

Francesa registrou casos de má-formação em fetos e recém-nascidos após a 

epidemia de Zika que atingiu o território neste período (Bandeira, 2015). Os primeiros 

registros de casos da doença no Brasil se deram em no início de 2015, nos estados 

da Bahia e do Rio Grande do Norte (OPAS, 2016). 

Em julho de 2015, o Brasil notificou uma associação entre a infecção pelo vírus 

Zika e a síndrome de Guillain-Barré e, em outubro de 2015, foi notificada a associação 

entre o vírus Zika e a microcefalia (OMS, 2016b). 

Os sintomas da infecção por vírus Zika são semelhantes aos de outras 

infecções por arbovírus, como a dengue, e incluem febre, erupções cutâneas, 

conjuntivite, dores nos músculos e nas articulações, mal-estar ou dor de cabeça. Estes 

sintomas, normalmente, duram de dois a sete dias (OMS, 2016b). 

O vírus da Zika é o primeiro vírus, que se tenha conhecimento, que é 

transmitido para os humanos por picada de mosquitos infectados e através de 

relações sexuais com uma pessoa infectada. Este vírus já foi detectado em líquidos 

corporais como sangue, urina, sêmen, líquidos cerebrais e espinhais, saliva, líquido 

amniótico e leite materno. Alguns estudos revelaram que o vírus persiste por mais 

tempo na urina e no sêmen do que no sangue. Outros estudos estão sendo realizados 

para verificar questões importantes, como o tempo de permanência do vírus no 

organismo e se ele poderia ficar latente e reaparecer em uma fase posterior (OMS, 

2017a). 

3.2.2.1. MICROCEFALIA 

A microcefalia é uma malformação congênita em que o bebê apresenta 

tamanho de cabeça muito menor do que a de outros bebês da mesma idade e sexo. 

Os bebês com microcefalia podem ter problemas de desenvolvimento devido ao 
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crescimento insuficiente do cérebro, podendo apresentar convulsões e desordens 

físicas e de aprendizado (OMS, 2016c). Além das infecções congênitas, a microcefalia 

também pode resultar de anormalidades cromossômicas, exposição a drogas, álcool e 

outras toxinas ambientais, fusão prematura dos ossos do crânio, e de algumas 

desordens metabólicas (CDC, 2017). 

Em setembro de 2015, as autoridades de saúde começaram a receber relatos 

de médicos do nordeste do Brasil sobre o aumento no número de crianças nascidas 

com microcefalia e, em outubro, foi confirmado o aumento da prevalência de 

microcefalia no nordeste do país. Em dezembro, foi identificada a presença do RNA 

do vírus da Zika em amostras do líquido amniótico de duas mulheres grávidas cujos 

fetos tinham microcefalia detectada no ultrassom; e em diversos tecidos corporais, 

incluindo o cérebro, de uma criança com microcefalia que morreu no período neonatal 

imediato (OPAS, 2015; CDC, 2017). 

Este vírus apresenta elevado neurotropismo e pode promover neuroinflamação 

e neurodegradação, que é a principal correlação entre o vírus da Zika e as mudanças 

neurológicas (Cugola et al., 2016; Garcez, et al., 2016; Mlakar et al., 2016). Vários 

estudos apontam possíveis mecanismos de ação. Olmo e colaboradores (2016) 

concluíram que o vírus induz a morte celular neural desencadeando a liberação de 

citocinas, incluindo TNF-α e IL-1β, que estão envolvidos no processo de 

excitotoxicidade e, consequentemente, morte das células. 

Não existe tratamento específico para microcefalia. Uma equipe multidisciplinar 

é importante para avaliar e cuidar da criança. Uma intervenção precoce com 

estimulação e programas de aprendizado pode ter impacto positivo no 

desenvolvimento. Aconselhamento familiar e suporte à família também são 

extremamente importantes (OMS, 2016c). 
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3.2.2.2. SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ 

Na síndrome de Guillain-Barré, o sistema imune ataca parte do sistema 

nervoso periférico (OMS, 2016d; Willison et al., 2016), geralmente depois de uma 

infecção ou outro estímulo imunitário (Willison et al., 2016). De acordo com os dados 

existentes, o Zika vírus é um desencadeante desta síndrome (Cao-Lormeau et al., 

2016; OMS, 2016d; Parra et al., 2016). 

De maneira geral, esta síndrome afeta os nervos que controlam o movimento 

muscular, assim como os que transmitem sensações de dor, temperatura e tato, o que 

pode resultar em fraqueza muscular e perda de sensibilidade nas pernas e/ou braços. 

Mesmo no melhor dos contextos, 3-5% dos pacientes morrem das complicações, que 

podem incluir paralisia dos músculos que controlam a respiração, infecções do 

sangue, coágulos pulmonares ou parada cardíaca (OMS, 2016d). Por isso, todos os 

pacientes com síndrome de Guillain-Barré precisam de monitoramento meticuloso e 

de cuidados especiais (Yuki e Hertung, 2012; OMS, 2016e; Willison et al., 2016). A 

maior parte dos sintomas aparece depois de quatro semanas, seguidos por um 

período de recuperação que pode durar meses ou anos (Figura 3), conforme a 

resposta imune decai e os nervos periféricos passam por um processo endógeno de 

reparo (Willison et al., 2016).  

A severidade e a duração da doença são muito diversas e podem variar de 

pacientes que sentem apenas uma leve fraqueza, da qual se recuperam 

espontaneamente, a pacientes que se tornam quadraplégicos e dependentes de 

ventilação mecânica, sem sinais de recuperação por meses ou mais. Eventualmente, 

a maior parte dos pacientes começa a melhorar, embora a recuperação possa seguir 

um curso prolongado e resultar em incapacitação severa e permanente (Van den Berg 

et al., 2014; Willison et al., 2016). 
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Figura 3. Progressão da síndrome de Guillain-Barré (Fonte: Adaptado de Willison et al., 

2016). 

Diferentes fenótipos clinicopatológicos podem estar delineados dentro do 

espectro da síndrome de Guillain-Barré. Os principais fenótipos são denominados 

polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda e neuropatia axonal motora aguda. 

Na polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda, a lesão causada pelo sistema 

imune acontece especificamente na bainha de mielina e nos componentes de célula 

de Schwann relacionados. Enquanto na neuropatia axonal motora aguda, as 

membranas celulares do próprio axônio, os axolemas, são o alvo de um ataque 

mediado por anticorpos (Willison et al., 2016). 

Não há cura conhecida para síndrome de Guillain-Barré, porém, tratamentos 

como a administração intravenosa de imunoglobulinas (IVIg) ou de plasma se 

provaram vantajosos, especialmente em pacientes em que a fraqueza progride 

rapidamente (Hughes et al., 2014; OMS, 2016d). Entretanto, em alguns países, tanto a 

terapia com IVIg quanto com plasma podem ser muito caras para a maior parte da 

população. Novos estudos para melhorar o decurso e o desfecho da síndrome de 

Guillain-Barré são extremamente necessários (Willison et al., 2016). 
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3.2.3. CHIKUNGUNYA  

Chikungunya é uma doença viral transmitida por mosquitos. Trata-se de um vírus 

de RNA pertencente ao gênero alfavírus da família Togaviridae (OMS, 2017b). O nome 

“chikungunya” significa "aqueles que se dobram" em swahili, um dos idiomas da 

Tanzânia, e refere-se à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na 

primeira epidemia documentada, na Tanzânia, localizada no leste da África, entre 1952 e 

1953 (Ministério da Saúde, 2016; OMS, 2017b). 

Antes de 2013, surtos de chikungunya foram identificados na África, Ásia, Europa 

e nos Oceanos Índico e Pacífico. No final de 2013, a primeira transmissão autóctone de 

chikungunya nas Américas foi identificada em países e territórios do Caribe. Transmissão 

autóctone significa que mosquitos da área foram infectados com o vírus e estão 

espalhando-o para a população. Desde então, transmissão local foi identificada em 45 

países ou territórios nas Américas, com mais de 1.7 milhões de suspeitas de casos de 

chikungunya (CDC, 2016). No Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira 

vez em 2014 (Ministério da Saúde, 2016).  

 

Figura 4. Países e territórios onde casos de chikungunya foram reportados (Fonte: CDC, 

2016). 
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A chikungunya provoca febre alta e artralgia severa. Outros sintomas incluem dor 

de cabeça e muscular, náuseas, fadiga e erupções cutâneas (OMS, 2017b). Ainda que 

raramente provoque a morte, a dor nas articulações pode durar meses ou anos e, 

algumas vezes, se converte em dor crônica e pode causar incapacitação. O risco de 

agravamento da doença é maior para idosos, crianças e gestantes (OPAS/OMS, 2016d). 

3.2.4. FEBRE AMARELA 

A febre amarela é uma doença viral aguda hemorrágica transmitida por mosquitos 

infectados. O termo “amarela” faz referência à icterícia que acomete parte dos pacientes. 

Outros sintomas da febre amarela incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, 

náusea, vômitos e fadiga. Uma pequena proporção de pacientes que contraem o vírus 

desenvolve sintomas graves, entretanto aproximadamente metade desses morre entre 

sete e dez dias (OPAS/OMS, 2017e). A forma mais grave da doença costuma aparecer 

após um breve período de bem-estar (até dois dias), quando podem ocorrer insuficiências 

hepática e renal, icterícia, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso (Bio-

Manguinhos/Fiocruz, 2014). 

A febre amarela apresenta dois ciclos de transmissão epidemiologicamente 

diferentes: febre amarela silvestre e urbana. A diferença entre elas resume-se 

basicamente ao vetor, que na cidade é o Ae. aegypti e, na mata, são os mosquitos dos 

gêneros Haemagogus e Sabethes que transmitem o vírus. Além disso, no ciclo silvestre 

da febre amarela, os macacos são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus, o 

homem participa apenas como hospedeiro acidental ao entrar em contato com áreas de 

mata, ao contrário do ciclo urbano, onde o homem é o único hospedeiro. Não obstante, o 

vírus transmitido é o mesmo, assim como a doença proveniente da infecção (Ministério da 

Saúde, 2017a). 

Quarenta e sete países da África e das Américas Central e do Sul são endêmicos ou 

possuem regiões endêmicas de febre amarela. Um estudo baseado em dados africanos 
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estima que em 2013 a febre amarela foi responsável por 84 mil a 170 mil casos graves e 

29 mil a 60 mil mortes (OPAS/OMS, 2017e).  

De acordo com a OMS, o aumento do número de casos de febre amarela no Estado 

de Minas Gerais, a confirmação de casos em dois novos estados e a ocorrência de 

epizootias nos estados que relatam casos em humanos demonstram a disseminação 

geográfica do surto em novas áreas (OPAS/OMS, 2017f). De dezembro de 2016 a agosto 

de 2017 foram confirmados 777 casos e 261 óbitos por febre amarela (Borgaz, 2017).  

 

Figura 5. Áreas com risco de transmissão de febre amarela no Brasil, 2013-2017 (Fonte: 

adaptado de OPAS/OMS, 2017d). 

A vacina contra febre amarela é eficaz, segura e acessível. Apenas uma dose da 

vacina é suficiente para garantir imunidade ao longo da vida. Entretanto, esta vacina 

possui algumas limitações. A vacina contra febre amarela não deve ser administrada em: 

pessoas com histórico de hipersensibilidade a ovos de galinha e/ou seus derivados; 

mulheres grávidas, exceto em uma emergência epidemiológica e situações em que há 
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recomendação expressa de autoridades de saúde; pessoas severamente 

imunossuprimidas por doenças (como câncer, leucemia, HIV/AIDS, entre outras) ou 

medicamentos; crianças com menos de seis meses de idade; pessoas de qualquer idade 

com uma doença relacionada ao timo (OPAS/OMS, 2017e). 

Não há, atualmente, nenhum medicamento antiviral específico para febre amarela 

(OPAS/OMS, 2017e). 

 
3.3. INSETICIDAS QUÍMICOS 

3.3.1. HISTÓRICO 

O controle com inseticidas químicos, de origem orgânica ou inorgânica, é um dos 

métodos mais utilizados no manejo sustentável do controle de vetores (Braga e Valle, 

2007).  

O desenvolvimento de inseticidas que permanecem ativos por períodos longos foi 

um dos mais importantes avanços para o controle de insetos ocorridos no século XX. O 

primeiro inseticida de efeito prolongado, ou propriedade residual, foi o 

diclorodifeniltricloroetano (DDT), um organoclorado desenvolvido durante a Segunda 

Guerra Mundial, que, quando aplicado em paredes e tetos de casas, permanecia ativo 

contra os insetos por vários meses (Braga e Valle, 2007).  

As principais características dos organoclorados incluem solubilidade em líquidos 

apolares, o que causa o acúmulo do DDT no tecido adiposo de organismos vivos, e a alta 

estabilidade, que faz com que o DDT demore muito tempo para ser degradado na 

natureza. Em razão destas características, viu-se a necessidade de desenvolver novas 

substâncias para o controle de pragas e vetores, o que deu origem aos organofosforados 

e carbamatos (Braibante e Zappe, 2012).  

Os carbamatos foram isolados primeiramente de Physostigma venenosum Balf. 

(Fabaceae), o feijão-de-calabar, natural do oeste da Ásia. Atualmente, os carbamatos 

estão presentes nas formulações de muitos produtos agroquímicos (Braibante e Zappe, 

2012; Soares et al., 2015).  
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Os piretroides são os derivados sintéticos das piretrinas, ésteres tóxicos isolados 

das flores das espécies de Chrysanthemum cinerariaefolium e espécies relacionadas 

(Valentine, 1990; Spencer et al., 2001; Nasuti, et al., 2003; Santos et al, 2007; Braibante 

e Zappe, 2012). As piretrinas foram utilizadas como inseticidas durante muitos anos, 

devido a sua ação sob uma vasta variedade de insetos e à baixa toxicidade em 

mamíferos, quando em circunstâncias de uso adequado. Entretanto, as piretrinas naturais 

apresentam grande instabilidade quando expostas à luz solar e ao ar, o que diminui a sua 

eficácia (Chen e Wang, 1996).  

Sendo assim, é possível notar que, além do papel primordial na terapêutica 

farmacológica, os produtos naturais também exercem papel fundamental no controle de 

pragas, podendo atuar inclusive como modelos estruturais para a síntese de novas 

substâncias (Soares et al., 2015). 

3.3.2. RESISTÊNCIA 

Os inseticidas têm sido vastamente empregados, tanto na agricultura e 

agropecuária quanto para controlar as mais diversas pragas. Porém, embora os 

inseticidas sejam uma importante arma no manejo e controle de vetores, seu uso 

continuado tem levado à seleção de populações resistentes e ocasionado dificuldades 

para o controle de vetores, especialmente nas Américas e no Caribe (Braga e Valle, 

2007; Harris et al., 2010).  

O uso contínuo de pesticidas acaba eliminando indivíduos com alelos suscetíveis 

e não elimina aqueles com alelos resistentes, resultando na manifestação de cepas 

resistentes. A resistência a inseticidas pode ser vista como um processo de evolução 

acelerada de uma população que reage a uma intensa pressão seletiva, com a 

consequente sobrevivência dos indivíduos que possuem alelos que conferem resistência. 

(Braga e Valle, 2007).  

Tal resistência é um grande obstáculo no controle de vetores transmissores de 

doenças e tem sido detectada para praticamente todas as classes de inseticidas já 
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usadas contra mosquitos, afetando diretamente o ressurgimento das doenças 

transmitidas por vetores (Smith et al., 2016). Já existem diversos estudos documentados 

demonstrando a resistência a inseticidas sintéticos comumente utilizados, entre eles 

organofosforados, piretroides e carbamatos (Braga et al., 2004; Lima et al., 2006; Dusfour 

et al. 2011; Koou et al., 2014; Moyes et al., 2017). 

A resistência do Aedes aegypti a inseticidas piretroides tornou-se um problema 

mundial (Smith et al., 2016). Moyes e colaboradores (2017) relataram que a prevalência 

de resistência a deltametrina, o piretroide mais comumente testado para resistência em 

Aedes aegypti, é consistentemente alta no Brasil e na Guiana Francesa e mais baixa em 

alguns locais do oeste da África. Foram relatados ainda altos níveis de resistência a 

temefós, organofosforado frequentemente utilizado, no Brasil, na Guiana Francesa e no 

Caribe. Enquanto a resistência a organofosforados é consistentemente alta para 

populações de Aedes aegypti, a resistência a carbamatos é mais variável, embora 

evidências de resistência a carbamatos tenham sido reportadas na Ásia, África e América 

Latina (Moyes el al., 2017). 

Neste contexto, o uso de substâncias com modos de ação diferentes dos 

inseticidas químicos convencionais, assim como monitoramento e o manejo da 

resistência, são elementos de fundamental importância em qualquer programa de 

controle de vetores (Braga e Valle, 2007), havendo, portanto, a necessidade do estudo de 

novos produtos (Braibante e Zappe, 2012).  

3.4. ANACARDIACEAE 

A família Anacardiaceae é constituída por cerca de 70 gêneros e 600 espécies de 

distribuição geográfica tropical e subtropical (Correia et al., 2006). Estão incluídas nesta 

família plantas lenhosas resiníferas, cujas partes jovens exalam aroma e sabor típicos, 

idênticos ao fruto verde da Mangifera indica L., popularmente conhecida como manga, 

uma das espécies mais conhecidas da família Anacardiaceae (Souza e Lorenzi, 2005). 
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Várias Anacardiaceae têm importância econômica por proverem frutos 

comestíveis, madeiras de grande utilidade ou por serem usadas como espécies 

ornamentais. Além da manga, estão inclusos nesta lista os cajás (Spondias spp.), o 

cajueiro (Anacardium occidentale L.), o umbu (Spondias tuberosa Arruda) e a seriguela 

(Spondias purpurea L.). Schinus terebinthifolia Raddi, Schinus molle L. e Rhus 

succedanea L. são comumente usadas na ornamentação de ruas e praças. Enquanto o 

gonçalvo-alves (Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng) e o guaritá (Astronium 

graveolens Jacq.) são exemplos de espécies que possuem madeira de boa qualidade 

(Souza e Lorenzi, 2005). 

Estudos sobre a fitoquímica de algumas das espécies desta família mostram que 

certas classes de substâncias são características: flavonoides, terpenos, esteroides, 

xantonas e, especialmente, lipídeos fenólicos. A diversidade de metabólitos e atividades 

biológicas tem justificado o interesse no estudo dessa família na busca de produtos 

bioativos (Correia et al., 2006).  

3.4.1. Schinus terebinthifolia Raddi 

 
Uma interessante espécie pertencente à família Anacardiaceae é                

Schinus terebinthifolia Raddi (Figura 6), conhecida popularmente como aroeira, aroeira 

vermelha, aroeira-da-praia, aroeira pimenteira, pimenta rosa, entre outros. Esta espécie é 

nativa da América do Sul e Central e é encontrada no Brasil de norte a sul, inclusive no 

Cerrado (Lorenzeti, 2008).  

S. terebinthifolia é fonte de várias substâncias bioativas, e suas folhas são usadas 

de forma popular em remédios para tratar úlceras e ferimentos, combater candidíase oral 

em crianças e para produzir infusões que tem propriedades consideradas antirreumáticas 

(Lindenmaier, 2008; Procópio et al., 2015), além de ser comumente usada para tratar 

infecção do trato urinário (Uliana et al., 2016). Atualmente, a aroeira vermelha consta na 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, para uso no componente 

básico como opção de tratamento para afecções vaginais (Ministério da Saúde, 2017b), 
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apresentando ação cicatrizante e anti-inflamatória ginecológica na forma de óvulo vaginal 

(Brasil, 2011). 

 

Figura 6. (a) Schinus terebinthifolia Raddi. (b) Detalhe dos frutos (Fontes: (a) Bagatini, 

2014. (b) Campestrine, 2011).  

Análises químicas de diversos extratos de Schinus terebinthifolia demonstraram a 

presença majoritária de terpenos e compostos fenólicos (De Lima et al., 2006; Dos 

Santos, 2010; Santana et al., 2012; Alves et al., 2015; Uliana et al., 2016; D’Sousa’Costa 

et al., 2015). Foi detectada a presença frequente de flavonas, flavonoides, xantonas e 

antraquinonas (De Lima et al., 2006; Procópio et al., 2015; Silva et al., 2017). As 

substâncias mais frequentemente encontradas na literatura foram listadas na Tabela 1. 

Gomes (2013) descreveu ação antimicrobiana da infusão de casca de S. 

terebinthifolia, que tem sido usada popularmente para tratar infecções. Este estudo 

revelou que o prejuízo provocado por esta infusão no crescimento e sobrevivência de 

bactérias e fungos está relacionado à presença de inibidores de tripsina, lecitina e 

compostos fenólicos. Outros autores também identificaram atividade antimicrobiana. 

Alves e colaboradores (2013) mostraram atividade antifúngica de tintura feita a partir da 

casca do caule de S. terebinthifolia em Candida albicans e propôs que o mecanismo de 

ação se baseasse na inibição da formação da parede fúngica.  

 

a 
b 
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Parte da planta Extrato Substâncias Referências 
Folhas Etanólico  Derivados fenólicos De Lima et al, 2006 
  Ácido cafeico Uliana et al, 2016 
  Ácido ferúlico Uliana et al, 2016 
  Quercetina Uliana et al, 2016 
  Flavonas  De Lima et al, 2006 

Flavonoides  De Lima et al, 2006 
Xantonas  De Lima et al, 2006 
Antocianinas  De Lima et al, 2006 
Flavononas  De Lima et al, 2006 
Taninos Silva et al, 2017 

 Esteroides livres  De Lima et al, 2006 
 Triterpenos  Silva et al, 2017 
 Ácidos graxos Silva et al, 2017 
Óleo essencial Terpenos Santana et al; 2012 
 - α-pineno Dos Santos, 2010; 

Lúcio, 2017 
- β-pineno Alves et al, 2015 
- Sabineno Dos Santos, 2010 
- Biciclogermacreno Dos Santos, 2010 
- δ-3-careno Alves et al, 2015; 

Lúcio, 2017 
- Limoneno Alves et al, 2015; 

Lúcio, 2017 
- Mirceno Lúcio, 2017 

 Solução salina Ácido cinâmico Procópio et al., 2015 
  Flavonoides  Procópio et al., 2015 
  Lecitina  Procópio et al., 2015 
Casca do caule Etanólico   Derivados fenólicos  De Lima et al, 2006 
  Antraquinonas De Lima et al, 2006 

Triterpenos  De Lima et al, 2006 
Hexânico Flavonas De Lima et al, 2006 
 Flavonoides De Lima et al, 2006 

Xantonas De Lima et al, 2006 
Antraquinonas De Lima et al, 2006 
Esteroides livres  De Lima et al, 2006 
Triterpenos  De Lima et al, 2006 

Flores Óleo essencial Mono e sesquiterpenos Santana et al; 2012 
Frutos Etanólico Derivados fenólicos Silva et al, 2017 
  Flavonoides Silva et al, 2017 
  Ácidos graxos Silva et al, 2017 
  Triterpenos Silva et al, 2017 
 Óleo essencial Mono e sesquiterpenos Santana et al; 2012 

Tabela 1. Substâncias identificadas em diferentes partes de S. terebinthifolia. 
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Figura 7. Terpenos presentes em óleo essencial de folhas de S. terebinthifolia. 

Atividade antifúngica também foi reportada por Johann e colaboradores (2010) e 

Dos Santos (2010), que associaram esta ação à presença de terpenos e óleo essencial 

de S. terebinthifolia, respectivamente, sendo o óleo essencial ativo em Botrytis spp. em 

testes in vitro. Outras espécies da família Anacardiaceae também exibiram ação 

antifúngica, bem como a diminuição da produção de micotoxinas, relacionada à ação do 

terpeno lupeol e de lipídeos fenólicos (Ficoseco, 2014). Em contrapartida, De Menezes 

Torres e colaboradores (2016) não encontraram atividade antifúngica em extrato aquoso 

de S. terebinthifolia, quando testado em espécies de Candida. 

Os terpenos α-pineno e sabineno, detectados em folhas de S. terebinthifolia, 

possuem atividade bactericida relatada a partir de testes com uma espécie da mesma 

família, Lithraea molleoides, conhecida popularmente como aroeira branca (Shimizu et 

al., 2006; Dos Santos, 2010). Uliana e colaboradores (2016) relataram atividade 

antimicrobiana de extratos de S. terebinthifolia sobre Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli, o que pode ajudar a explicar o uso popular para tratar infecção urinária. 

α-pineno β-pineno sabineno δ-3-careno 

biciclogermacreno limoneno mirceno 
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Além disso, esse estudo identificou a presença de compostos fenólicos, como ácido 

ferúlico, quercetina e ácido cafeico, que foram considerados responsáveis pela atividade 

antioxidante observada. Atividade em E. coli também foi registrada por Silva e 

colaboradores (2017).  

D’Sousa’Costa e colaboradores (2015) também encontraram grande quantidade 

de compostos fenólicos em extratos obtidos de frutos, casca do caule, caule e folhas de 

S. terebinthifolia, que novamente foram apontados como responsáveis pela ação 

antioxidante. Este estudo também reportou a atividade antimicrobiana de vários extratos 

em Enterococcus faecalis. Por ser uma planta rica em compostos fenólicos, que possuem 

propriedades antioxidantes, S. terebinthifolia pode prover ainda novas oportunidades para 

tratamento e prevenção de doenças mediadas por radiação ultravioleta. Extratos de 

folhas mostraram potencial fotoprotetor de extrato de folhas na região UVB (Bulla et al., 

2015). 

 S. terebinthifolia também foi testada para verificar sua atuação em afecções orais. 

Enxague bucal com uma formulação contendo tintura de casca do caule a 0,3% utilizado 

por crianças por 10 dias demonstrou ação anti-inflamatória significativa na gengiva, mas 

não foi capaz de atenuar o acúmulo de biofilme (Freires et al., 2013). Porém, a literatura 

descreve evidências de potencial antiaderente de S. terebinthifolia em biofilmes de C. 

albicans e Streptococcus mutans formados in vitro (Barbieri et al., 2014). Extrato 

hidroalcoólico de casca de S. terebinthifolia apresentou atividade antimicrobiana em S. 

mutans, um dos patógenos mais frequentemente associados com formação de cáries 

(Vieira et al., 2014).  

A S. terebinthifolia também se mostrou ativa em outros patógenos. Morais et al. 

(2014) registraram atividade de triterpenos de S. terebinthifolia em parasitos da 

leishmaniose e doença de Chagas. 

A atividade anti-inflamatória atribuída a S. terebinthifolia foi investigada e 

confirmada através do teste in vivo do extrato hidroalcoólico das folhas (Rosas et al., 
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2015), assim como a ação cicatrizante, que foi observada em estômago (Santos et al., 

2013) e feridas na pele de ratos  (Estevão et al., 2013; Estevão et al., 2015). 

Foram identificados também compostos aromáticos extraídos de folhas capazes 

de tratar alergias (Cavalher-Machado et al., 2008). Os resultados de Nunes-Neto e 

colaboradores (2017) sugerem que a aroeira vermelha possui ação anti-histamínica por 

meio da interação direta por receptores de histamina H1. 

Foram, ainda, observados terpenos que induzem apoptose do melanoma e 

protegem contra metástase (Jain et al., 1995; Matsuto et al., 2011), óleo essencial que 

inibiu a mitose em alface e cebola (Pawlowski et al., 2012) e derivados fenólicos e 

flavonoides que demonstraram atividade antirradicalar e citotóxica (Ceruks et al., 2007; 

Santana et al., 2012). Ademais, extrato metanólico mostrou ação como substância 

quimiopreventiva, promovendo a integridade do genoma celular em modelos animais e 

vegetais (Fedel-Miyasato et al., 2014). Já a administração oral de extrato seco mostrou 

atividade hepatoprotetora promissora (Abdou et al., 2015). 

Alves e colaboradores (2015) registraram atividade de terpenos presentes no óleo 

essencial de S. terebinthifolia na inibição do ciclo do caruncho-do-feijão (Alves et al., 

2015). Atividade larvicida em Aedes aegypti foi detectada em extratos hexânico e 

diclorometânico de folhas de S. terebinthifolia, em extrato hexânico da madeira da raiz 

(Coelho et al., 2009), e em óleo essencial extraído de seus frutos (Silva et al., 2010; Pratti 

et al., 2015) e sementes (Pratti et al., 2015). O óleo essencial extraído por Pratti e 

colaboradores (2015) causou a morte das larvas após 72 horas de maneira dose-

dependente e mudou a estrutura das larvas expostas, evidenciando ação direta no 

exoesqueleto e danificando órgãos internos das larvas.  

Derivados de ácido cinâmico e flavonoides extraídos de folhas da aroeira-da-praia 

também mostraram interferência na sobrevivência e desenvolvimento de formas imaturas 

de Ae. aegypti (Procópio et al., 2015). O biciclogermacreno, presente em folhas de S. 

terebinthifolia (Dos Santos, 2010), possui potencial larvicida observado a partir de testes 

com as larvas do mosquito Ae. aegypti (Santos et al., 2006). De Mendonça e 
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colaboradores (2005) relataram 35% de mortalidade de larvas para extrato etanólico do 

tronco de S. terebinthifolia, e 100% de mortalidade para óleo essencial de uma espécie 

da mesma família, a Anacardium occidentalis L. Cole (2008) relatou mais de 99% de 

mortalidade em 24 horas para uma solução de óleo essencial a 200 µg/mL. Outras 

espécies da família Anacardiaceae demonstraram atividade larvicida, como Anacardium 

humile A. St.-Hil, Schinus molle L. e Spondias purpurea L. (Dias e Moraes, 2014). 

A aplicação tópica de formulações com o extrato de folhas de S. terebinthifolia não 

causou nenhuma mudança histológica na pele de ratos, demonstrando não causar  

toxicidade tópica (Bulla et al., 2015). Os resultados de Lima e colaboradores (2009) 

mostraram que a administração oral de extratos secos de casca de S. terebinthifolia 

durante 45 dias em ratos de ambos os gêneros não induziu nenhum efeito tóxico. 

Nenhuma mudança significativa na bioquímica e nos índices hematológicos foi 

observada, assim como nas características anatômicas e histopatológicas dos animais. 

Portanto, a ausência de toxicidade aguda e subaguda dos extratos da planta corrobora 

sua segurança (Lima et al., 2009; Carvalho et al., 2013). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE EM LARVAS DO VETOR Aedes Aegypti 

 
4.1.1.  POPULAÇÃO DE MOSQUITOS 

As colônias de Aedes aegypti, cepas Rockfeller, estão estabelecidas no Insetário 

da Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal e no Insetário ArboControl do Laboratório de Farmacognosia da 

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. A sua manutenção é 

realizada em sala climatizada com temperatura de 25 a 28 °C, 70% de umidade relativa 

do ar e ciclo natural de foto período 12/12 horas.  

As fêmeas de Aedes aegypti fazem a oviposição em papel filtro, que é colocado 

em bandejas com 3 L de água limpa declorada, a temperatura de 28 ± 5 °C, umidade 

relativa de 70 ± 5% e fotofase de 12 horas. A eclosão ocorre em cerca de 24 horas, 

dando origem às larvas do mosquito. Estas são criadas em água limpa, à temperatura de 

28 ± 5 °C, umidade relativa de 70 ± 5% e foto período de 12 horas. As larvas são 

alimentadas com ração autoclavada, a cada 48 horas, até atingirem o 3° estádio de 

desenvolvimento (Figura 8). 

 

Figura 8. Larvas de Aedes aegypti no terceiro estádio. 



28 

 

4.1.2. TESTE LARVICIDA 

 Para o ensaio, dez larvas do terceiro estádio foram transferidas para recipientes 

descartáveis contendo 20 mL de água (Figura 9). Larvas pequenas ou danificadas foram 

removidas e substituídas. O volume apropriado das amostras foi adicionado para atingir a 

concentração desejada.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Códigos* dos extratos de Schinus terebinthifolia.  

 

 *Observação: Como esse trabalho de TCC está inserido dentro de um projeto de 

pesquisa em parceria entre a UnB e o Ministério da Saúde - projeto ArboControl, que tem 

como meta gerar protótipos de produtos larvicidas em Aedes aegypti, o sigilo é 

obrigatório. Portanto não é permitido nesse primeiro momento identificar os códigos 

(Tabela 1) aos extratos correspondentes. 

Cada um dos 12 extratos listados na Tabela 2 foi testado a uma concentração de 

500 µg/mL: 40 mg de cada extrato foram, separadamente, dissolvidos em dois 

Eppendorfs, cada um com 20 mg do extrato e 1 mL de dimetilsulfóxido (DMSO). Assim, 

em cada replicata, foram inseridos 10 mg de extrato em 20 mL de água. Estas misturas 

foram adicionadas aos recipientes descartáveis com um volume de água destilada 

Código do extrato 
ArboA017E 
ArboA017F 
ArboA018Q 
ArboA017G 
ArboA017H 
ArboA017I 
ArboA017K 
ArboA017L 
ArboA017M 
ArboA017N 
ArboA017O 
ArboA017P 
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suficiente para completar 20 mL. Foram considerados ativos somente os extratos nos 

quais a concentração de 500 µg/mL causou mortalidade superior a 90%. Estes foram 

testados em uma concentração menor, de 250 µg/mL. Cada concentração foi testada em 

quadruplicata. Como controle, foram utilizados DMSO e água; e como controle positivo, 

Bti (Bacillus thuringiensis israelensis), que é inseticida biológico desenvolvido para 

controlar as larvas de Aedes aegypti.  

 

Figura 9. Teste larvicida em recipientes descartáveis. 

A temperatura da água foi mantida entre 25 a 28 °C com fotoperíodo de 12 horas 

(12 horas com luz seguido de 12 horas no escuro). Após 24 horas de exposição, a 

mortalidade foi avaliada. Foram consideradas mortas as larvas que não reagiram ao 

serem estimuladas. Se mais de 10% das larvas se transformassem em pupa durante as 

primeiras 24 horas, o experimento seria descartado e repetido. Se a mortalidade do 

controle estivesse entre 5% e 20%, a mortalidade dos grupos tratados seria corrigida 

segundo a fórmula de Abbott:  

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒   % =   
𝑋 − 𝑌
𝑋

  100 

em que X é porcentagem de sobreviventes no controle e Y é a porcentagem de 

sobreviventes tratados. 
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Para a análise da atividade, foram registradas as porcentagens de mortalidade em 

24, 48, 72 e 96 horas, sendo a morte das 40 larvas (teste em quadruplicata) considerada 

100% de mortalidade. Foi calculada a mortalidade acumulada, somando as mortalidades 

obtidas em cada dia, para determinar qual foi a mortalidade total ao final do ensaio. 

 

4.2. FRACIONAMENTO POR EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (SPE-DIOL) 

Os extratos selecionados ativos foram pré-fracionados por SPE-Diol, conforme o 

seguinte protocolo: 

§ Extrato (100 mg) solubilizado em 1,6 mL DCM - MeOH (1:1) 

§ Aplicado e adsorvido em coluna Diol SPE (2 g) 

§ Dessecação em temperatura ambiente overnight 

§ Eluição de cada coluna SPE em placa de 24 poços com 6 mL de: A = HEX – DCM 

(9:1), B = DCM – EtOAc (20:1), C = 100% EtOAc, D = EtOAc – MeOH (5:1), E = 

100% MeOH, resultando em 5 frações coletadas.  

§ As 5 frações obtidas foram pesadas e as frações das quais se pode obter mais de 

10 mg foram testadas em larvas novamente.  

As frações ativas de cada extrato foram analisadas em Ressonância Magnética 

Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H), com o objetivo de identificar as frações mais 

interessantes. 

4.3. ESPECTROS DE RMN DE HIDROGÊNIO – RMN 1H 

Após a determinação da atividade das frações, as ativas foram selecionadas para 

análise do perfil químico por Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Para esta análise, 

aproximadamente 10,0 mg de fração foram solubilizados em aproximadamente 0,5 mL de 

CDCl3, contendo em torno de 0,05% de TMS, e transferidas para tubos de 5 mm. Os 

espectros foram obtidos em um espectrômetro Bruker Ascend 600 Mhz Avance III HD 



31 

 

equipado com sonda BBO. Foram obtidos os espectros de RMN de 1H das frações em 

sua forma bruta (não purificada).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. ATIVIDADE LARVICIDA DOS EXTRATOS DE Schinus terebinthifolia 

Dos 12 extratos analisados em concentração de 500 µg/mL, sete causaram 

mortalidade superior a 90% das larvas testadas (Figura 10). A 500 µg/mL, os extratos 

ArboA017F e ArboA017N apresentaram mortalidade de 100% em 24 horas; ArboA017E, 

ArboA017G e ArboA017P mataram 100% das larvas após 48 horas; ArboA017H obteve 

97,5% de mortalidade depois de 72 horas, tendo atingido 95% já em 48 horas; 

ArboA017K apresentou mortalidade de 92,5% após 48 horas e de 95% depois de 96 

horas. Os extratos ativos, com exceção do extrato ArboA017P, têm em comum a 

polaridade, já que todos eles são extratos hexânicos e diclometânicos, levando a crer que 

as substâncias com atividade larvicida estão concentradas nos extratos de média a baixa 

polaridade. 

Os extratos ArboA017H, ArboA017K, ArboA017N e ArboA017P foram testados a 

250 µg/mL (Figura 11). Os extratos ArboA017N e ArboA017H exibiram 100% e 92,5% de 

mortalidade das larvas testadas após 48 horas, respectivamente. Já o extrato ArboA017K 

apresentou apenas 37,5% de mortalidade e o extrato ArboA017P não matou nenhuma 

larva até o último dia de leitura, ou seja, após 96 horas do início do ensaio. Estes 

resultados apontam novamente para maior atividade larvicida dos extratos mais apolares, 

tendo em vista que nenhum dos extratos hidroalcoólicos apresentou atividade a 500 

µg/mL e que o único extrato alcaloide que apresentou atividade a 500 µg/mL não 

apresentou atividade nenhuma quando testado na metade da concentração. 
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Figura 10. Atividade dos extratos de Schinus terebinthifolia a 500 µg/mL. 

 

Figura 11. Atividade dos extratos de Schinus terebinthifolia a 250 µg/mL. 

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	  

ArboA017E 

ArboA017F 

ArboA018Q 

ArboA017G 

ArboA017H 

ArboA017I 

ArboA017K 

ArboA017L 

ArboA017M 

ArboA017N 

ArboA017O 

ArboA017P 

DMSO 

ÁGUA 

BTI 

Mortalidade acumulada ajustada (%) 

96h 

 72h 

48h 

24h 

0 20 40 60 80 100 

ArboA017H 

ArboA017K 

ArboA017N 

ArboA017P 

Mortalidade acumulada ajustada (%) 

 72h 

48h 

24h 



34 

 

Os extratos ArboA017E, ArboA017F, ArboA017H e ArboA017N foram 

selecionados para realização de pré-fracionamento ao SPE-Diol por terem se mostrado 

muito ativos em larvas do 3° estádio de Aedes aegypti. Após o pré-fracionamento, cada 

extrato gerou cinco frações, descritas na Tabela 3, juntamente com a massa obtida de 

cada uma. 

 Frações de 
ArboA017E 

Frações de 
ArboA017F 

Frações de  
ArboA017N 

Frações de 
ArboA017H 

Solventes Fração Massa 
(mg) 

Fração Massa 
(mg) 

Fração Massa 
(mg) 

Fração Massa 
(mg) 

HEX:DCM 9:1 ArboA022A 58,9 ArboA022F 35,7 ArboA022K 46,7 ArboA023F 18,0 

DCM:EtOAc 20:1 ArboA022B 28,5 ArboA022G 43,6 ArboA022L 26,9 ArboA023G 41,5 

EtOAc 100% ArboA022C 15,9 ArboA022H 19,2 ArboA022M 18,8 ArboA023H 25,7 

EtOAc:MeOH 5:1 ArboA022D 3,0 ArboA022I 5,0 ArboA022N 4,6 ArboA023I 6,8 

MeOH 100% ArboA022E 1,6 ArboA022J 2,7 ArboA022O 11,4 ArboA023J 2,4 

Tabela 3. Frações resultantes do pré-fracionamento dos extratos ativos ArboA017E, 

ArboA017F, ArboA017N e ArboA017H. 

As frações para as quais se obteve massa suficiente (10 mg) foram testadas a 

125 µg/mL. Portanto, do extrato ArboA017E, foram testadas as frações ArboA022A, 

ArboA022B e ArboA022C, das quais a ArboA022B foi a mais interessante, atingindo 87% 

de mortalidade após 72 horas. 

 

Figura 12. Atividade das frações do extrato ArboA017E a 125 µg/mL. 
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Do extrato ArboA017F foram realizados ensaios larvicidas com as frações 

ArboA022F, ArboA022G e ArboA022H. Destas, a fração ArboA022G se destacou, com 

100% de mortalidade em 24 horas. Nenhuma das frações do extrato ArboA017H exibiu 

mortalidade superior a 90%. As frações mais ativas deste extrato foram ArboA023G, com 

mortalidade acumulada de quase 77% em 72 horas e ArboA023F, com 70% em 96 horas.  

Do extrato ArboA017N duas frações se mostraram as mais interessantes: 

ArboA022L, que causou 100% de mortalidade em 24 horas, e  ArboA022K, que 

apresentou 90% de mortalidade em 24 horas e completou 100% em 48 horas. Portanto, 

além de terem sido os extratos mais ativos a 500 µg/mL, tendo apresentado 100% de 

mortalidade em 24 horas, os extratos ArboA017F e ArboA017N também geraram as 

frações mais ativas, ArboA022G e ArboA022L, respectivamente. Sendo assim, mais uma 

vez, a atividade se concentrou nas frações mais apolares, mostrando que as substâncias 

com atividade larvicida são provavelmente apolares.  

 

  

Figura 13. Atividade das frações do extrato ArboA017F a 125 µg/mL. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ArboA022F 

ArboA022G 

ArboA022H 

Mortalidade acumulada ajustada (%) 

96h 

 72h 

48h 

24h 



36 

 

 

Figura 14. Atividade das frações do extrato ArboA017H a 125 µg/mL. 

 

 

Figura 15. Atividade das frações do extrato ArboA017N a 125 µg/mL. 

 
Coelho e colaboradores já haviam relatado atividade larvicida em Ae. aegypti de 

extratos diclorometânico e hexânicos, porém a atividade descrita tinha sido de 

aproximadamente 50% de mortalidade em 24 horas, na concentração de 500 µg/mL 

(Coelho et al., 2009). Neste estudo, o extrato diclorometânico (ArboA017F), na mesma 

concentração, se mostrou capaz de eliminar 100% das larvas em 24 horas, assim como a 

fração (ArboA022G) obtida em SPE-Diol  por meio de mistura DCM:EtOAc 20:1. O 

extrato hexânico (ArboA017E) também demonstrou maior atividade larvicida neste 

estudo, eliminando 95% das larvas em 24 horas e o restante das 5% em 48 horas, 

completando 100% de mortalidade acumulada. Entretanto, suas frações não mostraram 

mortalidade superior a 90%. 
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Tendo em vista que o estudo publicado por Coelho e colaboradores também foi 

realizado no Laboratório de Farmacognosia/UnB, utilizando extratos, provenientes do 

Banco de Extratos de Plantas do Bioma Cerrado, é possível descartar variáveis como a 

sazonalidade, a regionalidade e o método de extração como entendimento para a 

diferença de resultados encontrados.  

5.2. ESPECTROS OBTIDOS POR RMN 1H 

As frações mais interessantes sob o ponto de vista da atividade larvicida 

(ArboA022B, ArboA022G, ArboA022L e ArboA023G) foram analisadas por Ressonância 

Magnética Nuclear de hidrogênio (RMN 1H). Como pode ser observado nas Figuras 16 a 

19, os espectros de todas as frações se mostraram muito semelhantes. Basicamente, 

sinais muito parecidos se repetiram em todos os espectros, de forma a sugerir a 

presença de substâncias majoritárias comuns em todas as frações.  

O padrão exibido pelos sinais levou a crer que estas substâncias poderiam se 

tratar de ácidos graxos. Para confirmar esta hipótese, os sinais foram analisados 

individualmente e comparados com espectros referentes a ácidos graxos já publicados, 

como o espectro apresentado na Figura 20. Ácidos graxos, principalmente os 

insaturados, fornecem sinais específicos no espectro de RMN 1H, que podem ser usados 

em sua determinação (Barison et al., 2010). 
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Figura 16. Espectro de RMN 1H da fração ArboA022B. 

Figura 17. Espectro de RMN 1H da fração ArboA022G. 

 

Figura 18. Espectro de RMN 1H da fração ArboA022L 
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Figura 19. Espectro de RMN 1H da fração ArboA023G. 

 

Figura 20. Espectro de RMN 1H de metil petroelinato (Fonte: Knothe, 2017). 

Ácidos graxos livres consistem de uma cadeia de átomos de carbono, ligados a 

átomos de hidrogênio. O número de átomos de carbono é variável, mas em sistemas 

biológicos este número costuma estar entre 10 e 28. Em uma das extremidades da 

cadeia carbônica costuma estar o grupo carboxila (–COOH), e na outra, está um 

grupamento metil terminal (–CH3). A carboxila é hidrofílica e ionizada quando solubilizada 

em água, enquanto a cadeia carbônica é hidrofóbica, conferindo a esta molécula 

característica anfifílica (Desbois e Smith, 2010). 

O sinal em 0,9 ppm pode indicar a presença de metil terminal. O sinal entre 1,0 e 

1,5 ppm indica a presença de uma longa cadeia carbônica, enquanto o sinal em 2,05 ppm 

sugere a presença de hidrogênios alílicos (Knothe, 2017). Os hidrogênios adjacentes ao 

grupo cabonila costumam aparecer entre 2,1 e 2,5 ppm (Pavia, 2008), tendo aparecido 

em aproximadamente 2,35 ppm nos espectros das frações. A presença de sinal próximo 

a 5,3 ppm é típico de instauração (Knothe, 2017), sugerindo que as amostras contenham 

ácidos graxos insaturados. Provavelmente, trata-se de ácidos graxos não esterificados, 

pois não apresentam a metila, que costuma gerar um sinal próximo a 4,0 ppm. Portanto, 
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a análise dos espectros de RMN 1H obtidos das frações ativas sugere a presença 

majoritária de ácidos graxos insaturados, além de outras substâncias minoritárias.  

Os resultados obtidos por meio da análise em RMN mostram que a atividade 

larvicida predominante em extratos e frações provenientes de hexano, diclorometano e 

acetato de etila pode estar relacionada à presença de ácidos graxos, que são 

frequentemente apontados como componentes ativos de produtos de origem natural 

(Desbois e Smith, 2010; Silva et al., 2017). Silva e colaboradores (2017) encontraram 

evidências de que extratos etanólicos de frutos e folhas de S. terebinthifolia possuem 

ácidos graxos com atividade antimicrobiana em E. coli. Alves e colaboradores (2017) 

associaram a presença de ácidos graxos à menor sobrevida de mosquitos, já que o óleo 

de gergelim, rico em ácidos graxos insaturados, apresentou alta mortalidade em larvas de 

Culex quinquefasciatus.  

Atividade larvicida também foi detectada em ácidos graxos isolados de Syagrus 

coronata, que também dificultaram o processo de oviposição de fêmeas de Ae. aegypti. A 

atividade em larvas de Ae. aegypti foi atribuída à ação do ácido decanoico e ácido 

dodecanoico, enquanto o impedimento da oviposição está provavelmente relacionado à 

presença do ácido octanoico (Santos, 2017), mostrados na Figura 21. Perumalsamy e 

colaboradores (2015) verificou a ação larvicida de dois ácidos graxos extraídos de 

sementes de Millettia pinnata em três espécies de mosquitos, Culex pipiens pallens, 

Aedes aegypti e Aedes albopictus. 
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Figura 21. Estrutura química dos ácidos octanoico, decanoico e dodecanoico. 

Os ácidos graxos apontados por Santos (2017) como responsáveis pela atividade 

larvicida são ambos ácidos graxos saturados. Os dados apresentados neste estudo 

mostram que ácidos graxos insaturados, provavelmente, também possuem ação 

larvicida. 

Os resultados obtidos por Silva e colaboradores (2013) também demonstraram o 

potencial de ácidos graxos no combate a mosquitos. Seus dados sugerem que um éster 

metílico derivado de ácido graxo pode interagir diretamente com a enzima Na,K-ATPase. 

É possível que a modulação deste éster na atividade da Na,K-ATPase aconteça através 

de uma perturbação do microambiente da membrana plasmática, que, ao ser modificado, 

muda a disposição tridimensional da Na,K-ATPase e com isso altere sua atividade. O 

aumento da atividade desta enzima pode intensificar a necessidade de produção de ATP 

nas larvas, afetando o desenvolvimento larval (Silva et al., 2013). 

Ácidos graxos também agem na membrana celular de bactérias, onde perturbam 

a cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa e, desta forma, interferem 

com a produção celular de energia, resultando na morte ou inibição do crescimento 

destas bactérias. Além disso, é possível que os ácidos graxos também causem inibição 

da atividade enzimática, diminuição da absorção de nutrientes, geração de produtos de 

degradação ou lises direta das células (Desbois e Smith, 2010). 

A presença abundante em fontes naturais, a não-toxicidade e a segurança são 

vantagens que tornam os ácidos graxos produtos atrativos para o desenvolvimento de 

formulações com atividade biológica (Desbois e Smith, 2010). 
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6. CONCLUSÃO  

Extratos de Schinus terebinthifolia demonstraram ser uma potencial fonte de 

substâncias para ajudar no combate ao vetor Aedes aegypti. Dos 12 extratos testados, 

sete mostraram atividade larvicida, sendo eles os extratos ArboA017E, ArboA017F, 

ArboA017G, ArboA017H, ArboA017N, ArboA017K e ArboA017P. Estes resultados 

mostram que a ação larvicida se concentrou nos extratos de média a baixa polaridade.  

Os extratos ArboA017E, ArboA017F, ArboA017N e ArboA017H foram fracionados 

em SPE-Diol e as frações mais ativas em larvas foram obtidas, respectivamente a partir 

desses quatro extratos: ArboA022B, ArboA022G, ArboA022L e ArboA023G. Os espectros 

em RMN 1H dessas frações ativas demonstram a presença majoritária de ácidos graxos 

insaturados, indicando provável atividade larvicida desses compostos. A não-toxicidade, 

a segurança e presença abundante em fontes naturais são características vantajosas que 

fazem dos ácidos graxos produtos atrativos para o desenvolvimento de novas 

formulações com atividade biológica (Desbois e Smith, 2010). 

Este trabalho está inserido em um projeto maior com perspectiva de testar os 12 

extratos de S. terebinthifolia em ovos, larvas e pupas. Os extratos ativos serão pré-

fracionados em SPE-Diol e as frações resultantes serão analisadas em RMN de 

hidrogênio e testadas nas outras formas imaturas. O fracionamento terá continuidade 

com as frações ativas usando Sephadex® LH-20, seguido do uso de sílica gel, e, se 

necessário, Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), visando identificação e/ou 

isolamento de substâncias ativas. 
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