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RESUMO
Os Culicidae estão entre os principais insetos causadores de problemas na saúde pública,
atuando como agentes vetores de doenças, possuindo ampla distribuição geográfica e apto
a sobreviver e proliferar em regiões de clima tropical e subtropical. Devido ao uso
indiscriminado de produtos sintéticos no controle dos insetos associado a preocupação
com o impacto ambiental e ao alto custo na produção e aquisição desses produtos, nas
últimas decádas, as pesquisas buscando o desenvolvimento dos bioinseticidas têm
aumentado principalmente com a planta da família Meliaceae como a Azadirachta indica,
que tem se destacado pois apresenta um ótimo desenvolvimento em áreas de clima
tropical e subtropical. O objetivo deste estudo é tentar encontrar uma alternativa simples
e de baixo custo para controle de Aedes em zonas pobres e com riscos de epidemias de
aoboviroses. Os experimentos foram realizados no município de Santo Amaro-Ba, onde
submetemos lotes padronizados de larvas de Aedes coletados na natureza a diferentes
concentrações de Neem e acompanhamos a sobrevivência destas por 24 horas. Houve
efeito significativo dos tratamentos na mortalidade de Aedes em relação a testemunha
absoluta. No entanto com relação a testemunha relativa (óleo de Neem) os extratos
foliares foram menos eficientes que os extratos de sementes de Neem. Apesar de ambos
os extratos (folhas e sementes) terem apresentado mortalidade inferior a testemunha
relativa, o extrato de semente apresentou mortalidade de Aedes bastante alta, superior a
75% (p < 0,05). Nossos dados evidenciam o potencial do extrato aquosos de sementes
como método alternativo de baixo custo e baixa demanda tecnólogica para o manejo de
Aedes em zonas mais pobres e com risco de epidemias das arboviroses.

Palavra-Chave: Ecologia Aplicada, ecotoxicidade, bioinseticida, Limonóides,
Dengue.

ABSTRACT
Culicidae are among the main insects that cause problems in public health, acting as
disease vectors, having a wide geographical distribution and able to survive and
proliferate in tropical and subtropical regions. Due to the indiscriminate use of synthetic
products in insect control associated with concern for the environmental impact and the
high cost in the production and acquisition of these products, in the last decades, research
seeking the development of bioinsecticides has increased mainly with the Meliaceae
family plant. Azadirachta indica, which has stood out for its excellent development in
tropical and subtropical climate areas. The aim of this study is to try to find a simple and
inexpensive alternative to control Aedes in poor areas with risk of epidemics of
aoboviruses. The experiments were carried out in the municipality of Santo Amaro-Ba,
where we submitted standardized lots of wild Aedes larvae collected at different
concentrations of Neem and monitored their survival for 24 hours. There was a significant
effect of treatments on Aedes mortality in relation to absolute control. However regarding
relative control (Neem oil) leaf extracts were less efficient than Neem seed extracts.
Although both extracts (leaves and seeds) presented mortality below the relative control,
the seed extract presented very high Aedes mortality, higher than 75% (p <0.05). Our data
show the potential of aqueous seed extract as an alternative method of low cost and low
technological demand for the management of Aedes in poorer areas at risk of arboviral
epidemics.

Key words: Applied Ecology, ecotoxicity, bioinsecticide, Limonoids, Dengue.
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1. As arboviroses
As arboviroses são doenças virais causadas pelo arbovírus que são assim
denominados pelo fato de serem transmitidas por artrópodes (Arthropod-borne vírus),
sejam insetos ou aracnídeos (carrapatos), e também assim qualificados pelo fato de seu
ciclo replicativo ocorrer nos insetos. Há uma estimativa que existem 545 espécies de
arbovírus, sendo que delas 150 causam doenças em seres humanos, como vírus da dengue,
Zika, febre amarela e febre Chikungunya, mantendo um ciclo de transmissão entre os
artrópodes (hematófagos) e os reservatórios vertebrados. Apresentam cinco famílias
virais que acometem o homem e outros animais de sangue quente: Bunyaviridae,
Togaviridae, Flaviviridae, Reoviridae e Rhabdoviridae (Lopes et al, 2014; Vetores &
Pragas, 2014).
Existem diversos tipos de vírus no grupo das arboviroses, mas devido a utilização
para designar as doenças transmitidas pelo Aedes as outras viroses tornaram-se pouco
conhecidas. São importantes e consideradas de grande ameaça em regiões tropicais, pois
são localidades que apresentam rápidas mudanças climáticas, sofrem com o
desmatamento, ocorrem uma migração populacional e consequente ocupação
desordenada de áreas urbanas e precariedade nas condições sanitárias favorecendo sua
amplificação e transmissão viral (Lopes et al, 2014).
As arboviroses apresentam diversas manifestações clínicas, dentre elas: doença
febril indiferenciada, moderada ou grave, erupções cutâneas e artralgia, síndrome
neurológica e síndrome hemorrágica. Isolando conforme os sintomas, consegue-se
distinguir cada doença de acordo com suas características, como por exemplo, a doença
febril apresenta além da febre, também cefaleia, dor retro-orbital e mialgia; a síndrome
neurológica, apresenta mielite, meningite e/ou encefalite, além das mudanças de
comportamento, paralisia, convulsão e paresia; síndrome hemorrágica apresenta
petéquias, hemorragia e choque com queda de plaquetas (Lopes et al, 2014).
O Brasil apresenta condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento do
vetor transmissor das arboviroses, pois situa-se em uma área tropical, com presença de
14

florestas em diversas regiões do país (Amazônica, sul, leste e sudeste), além das regiões
de pântano (centro-oeste), região de savana e região seca (nordeste) (Lopes et al, 2014).
Todas as arboviroses apresenta sua importância na saúde pública, mas atualmente
duas famílias tem se destacado devido a sua alta incidência em todas as regiões do Brasil,
são elas: Flaviviridae (Dengue, Febre Amarela e Zika Vírus) e Togaviridae (Febre
Chikungunya). Existem três gêneros na família Flaviviridae (Flavivirus, Pestivirus e
Hepacivirus) destacando-se o Flavivirus responsável pelas patologias mais focadas,
apresenta cerca de 39 espécies que são consideradas arbovírus causadoras de encefalites
e febre hemorrágicas em humanos e também em animais, como Dengue, Febre Amarela,
Zika Vírus, Oeste do Nilo, entre outras. A família Togaviridae são caracterizadas por
apresentarem vírus de RNA de cadeia simples envelopados composto por dois gêneros:
Alphavirus e Rubivirus. O primeiro apresenta cerca de 40 membros, destacando-se a
Febre Chikungunya, e o segundo gênero é menor apresentando o vírus da Rubéola (Lopes
et al, 2014).
a. Dengue
A Dengue é uma doença febril aguda, em que na sua forma clássica o indivíduo
apresenta dores musculares e articulares intensas, representado por quatro sorotipos:
DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Historicamente, os sorotipos DENV-1 e
DENV-2 ocorreram por volta de 1940, e os outros dois sorotipos foram isolados durante
uma epidemia em 1956 nas Filipinas. No entanto as primeiras evidências do vírus da
Dengue ocorreram por volta de 1779, século XVIII, nas epidemias em Jacarta, Indonésia,
Cairo e Egito, também em epidemias de 1780 na Filadélfia e Pensilvânia. A distribuição
mundial da doença deu início nos trópicos durante a expansão marítima da indústria e do
comércio, dispersando tanto as arboviroses quanto o vetor das doenças (Gubler, 2002). A
distribuição mundial de forma alarmante ocorreu a partir do século XX devido ao
crescimento populacional descontrolado, mudanças climáticas, o aumento de viagens
para regiões endêmicas, falha no controle vetorial e o aumento da urbanização tendo
como consequência a alta densidade populacional e ineficácia distribuição de água e
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limpeza urbana (Ministério da saúde, 2001; Ligon, 2005; Lopes et al, 2014). Em 2011,
cerca de 3,6 bilhões de pessoas viviam em áreas de risco para a doença, em destaque a
população urbana. O vírus é endêmico em mais de 110 países com estimativa de 100
milhões de casos da dengue clássica e 50 milhões de casos da dengue hemorrágica com
25 mil mortes por ano (Gubler 2011).
No Brasil, as primeiras epidemias registradas sem confirmação laboratorial
ocorreram em 1923 na cidade de Niterói/RJ; e com confirmação laboratorial foi em 1982
na cidade de Boa Vista/ RR onde foram isolados os vírus DENV-1 e DENV-4, a partir de
1986, epidemias de dengue (DENV-1 e DENV-2) foram ocorrendo em outros Estados
(Ministério da saúde, 2001; Lopes et al, 2014). Dados atualizados (Ministério da saúde,
2019) mostram que foram registrados 273.193 casos prováveis de dengue no país, com
maior incidência na região Sudeste (179.714 casos) seguido da região Centro-Oeste
(48.048 casos), Nordeste (20.543 casos), Norte (16.630 casos) e Sul (8.258 casos) (Tabela
1). O próprio relatório reconhece que esses números podem ser maiores que os
divulgados, sobretudo em função da não informação de casos.
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Tabela 1- Número de casos prováveis, variação percentual e incidência de dengue (/100mil hab.), até a
Semana Epidemiológica 12, por região, Brasil, 2018 e 2019.

Região

Semanas Epidemiológicas 1 a 12
Casos (n)
2018

2019

Incidência (casos/100 mil hab.)
Variação

2018

(%)

Pop.

2019

(Est. IBGE)

Norte

4.483

16.630

271

24,7

18.182.253

91,5

Nordeste

11.225

20.543

83

19,8

56.760.780

36,2

Sudeste

19.983

179.714

846,7

21,6

87.711.946

204,9

543

8.258

1.420,8

1,8

29.754.036

27,8

Centro-Oeste

36.291

48.048

32,4

225,6

16.085.885

298,7

Brasil

71.525

273.193

282,0

34,3

208.494.900

131,0

Sul

Fonte: Sinan Online (banco de dados de 2018 atualizado em 21/01/2019; de 2019, em 25/03/2019). Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (população estimada em 01/07/2018).

Uma vez infectado por qualquer um dos sorotipos, o indivíduo manifesta proteção
permanente no seu sistema imunológico de acordo com o tipo infectado e imunidade
parcial e temporária contra os outros três sorotipos. Doença de áreas tropicais e
subtropicais, áreas com condições de que favorecem a proliferação dos vetores
transmissores devido as condições do ambiente, a Dengue acomete pessoas de todas as
idades causando um espectro que vai desde o início da doença, febre da dengue, até as
formas mais gravosa, dengue hemorrágica. Os sintomas mais comuns são febre, dor retroorbital, dor de cabeça intensa, mialgia, artralgia e manifestações hemorrágicas; a forma
clássica apresenta baixa letalidade mesmo sem tratamento, no entanto a febre
hemorrágica a letalidade é maior dependendo do atendimento médico-hospitalar
(Ministério da saúde, 2001; Lopes et al 2014).
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O vetor transmissor é o mosquito do gênero Aedes e suas espécies A. aegypti, A.
albopictus e A. polynesiensis, mas no Brasil só as duas primeiras espécies estão instaladas.
A transmissão ocorre através da picada da fêmea, de acordo com a espécie vetor, que se
contamina ao picar o indivíduo doente e que se encontra na fase virêmica da doença,
apresentando um período de incubação de 10 a 14 dias transmitindo a doença durante seu
tempo de vida através das picadas (Ministério da saúde, 2001; Lopes et al 2014). A
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no ano de 2015, realizou o primeiro
registro da vacina contra a Dengue, disponibilizada nas rede privada e rede pública (nos
municípios com epidemia), porém a eficácia da vacina em escala global foi de 65,6% de
acordo com a faixa etária e sorotipo, desenvolvendo melhor desempenho o sorotipo 3 e 4
(73,6% e 83,2%, respectivamente) (Tonin & Del Carlo, 2018).
b. Febre Amarela
Doença febril aguda, sua gravidade é variável, não contagiosa, sua duração é curta
e que se mantém endêmica nos países da África, das Américas Central e do Sul. Na sua
forma mais grave causa insuficiência hepática e renal, podendo levar o paciente à morte
em 12 dias. A transmissão também ocorre através da picada de mosquitos da espécie
Aedes aegypti (Febre Amarela urbana) e mosquitos silvestres dos gêneros Haemagogus
e Sabethes, no Brasil, e Aedes (Stegomyia), na África. A transmissão urbana ocorre
quando o mosquito Aedes pica um indivíduo infectado e depois pica um outro indivíduo
sadio; na transmissão da forma silvestre o mosquito Haemagogus pica um macaco
infectado e depois da incubação do vírus pica um indivíduo sadio, caracterizada como
uma doença zoonótica. A eliminação da doença nas áreas urbanas do Brasil ocorreu após
um ano da introdução da vacina contra FA, em 1937, concomitantemente ao intenso
combate ao vetor e imunização em massa da população (Ministério da saúde, 2001; Tonin
& Del Carlo, 2018).
A FA silvestre ainda está presente nas regiões Norte, Centro-Oeste e na faixa préamazônica maranhense; já a FA urbana teve sua primeira epidemia em Recife no ano de
1685 levando ao óbito de muitas pessoas e perdas de natureza econômica e social,
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caracterizando-se como doença de alta letalidade em casos que evoluem para as formas
mais graves (com hemorragias e icterícia); e seu último caso foi registrado em 1942 no
Acre. De acordo com o Ministério da Saúde 2017 foram notificados no mês de janeiro
555 casos suspeito de FA urbana e confirmadas 87 mortes, esses casos ocorreram em
Minas Gerais, Espirito Santo, Bahia, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito
Federal. O padrão temporal de ocorrência da FA silvestre é sazonal, onde a maioria dos
casos ocorre entre dezembro e maio, além dos surtos que apresenta uma periodicidade
irregular, quando o vírus encontra condições favoráveis para sua dissipação, como por
exemplo as elevadas temperaturas e pluviosidade, presença de vetores e hospedeiros
primários em alta densidade e baixa cobertura vacinal; chegando a ultrapassar os limites
da área endêmica (Ministério da saúde, 2001; Tonin & Del Carlo, 2018).
Fig. 1- Ciclos epidemiológicos (silvestre e urbano) da Febre Amarela no Brasil.

Fonte: Revista Crmv 76, 2018.

c. Zika Vírus
A zika vírus é caracterizada como um vírus de cadeia simples de RNA, transmitido
ao homem através da picada do mosquito do gênero Aedes, em destaque a espécie Aedes
aegypti. Os principais reservatórios são os primatas não humanos e humanos e a sua
transmissão antroponótica (homem-vetor-homem) ocorre durante os surtos da doença.
Outras formas de transmissão também já foram relatadas como a transmissão perinatal e
19

sexual, além de algumas associadas a transfusão sanguínea, pois o RNA do vírus Zika foi
identificada em doadores de sangue mesmo não apresentando os sintomas durante um
surto da doença. Também existe a preocupação com as gestantes e a associação da
microcefalia em crianças recém-nascidas com o vírus Zika (OPAS, 2016).
Os principais sintomas são a febre inicial aguda e a presença de erupção
macúlopapular, artralgia ou conjuntivite, além de outros sintomas como mialgia, cefaleia,
dor retro orbital e vômitos. A duração dos sintomas pode variar de dias até uma semana,
e nos casos mais graves o indivíduo é hospitalizado, porém a doença apresenta uma baixa
letalidade. A sua distribuição geográfica ocorre nas áreas da África, Sudeste da Ásia e em
ilhas do Pacifico e Américas devido a presença do vetor em vários países (figura 2). No
Brasil até a semana epidemiológica 11 (SE) foram registrados 2.344 casos prováveis de
Zika com incidência de 1,1 casos/100 mil hab; a região Norte apresentou o maior número
de casos (919 casos; 39,2%), seguida das regiões Sudeste (793 casos; 33,8%), Nordeste
(316 casos; 13,5%), Centro-Oeste (255 casos; 10,9%) e Sul (61 casos; 2,6%) (Tabela 2)
(Ministério da saúde, 2019; OPAS, 2016).
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Tabela 2- Número de casos prováveis e incidência de Zika, por região, até a Semana Epidemiológica 12,
Brasil, 2018 e 2019.

Região

Semanas Epidemiológicas 1 a 12
Casos (n)
2018

2019

Incidência (casos/100 mil hab.)
Variação

2018

(%)

Pop.

2019

(Est. IBGE)

Norte

237

919

287,8

1,3

18.182.253

5,1

Nordeste

556

316

-43,2

1,0

56.760.780

0,6

Sudeste

902

793

-12,1

1,0

87.711.946

0,9

8

61

662,5

0,0

29.754.036

0,2

790

255

-67,7

4,9

16.085.885

1,6

2.493

2.344

-6,0

1,2

208.494.900

1,1

Sul
Centro-Oeste
Brasil

Fonte: Sinan NET (banco de dados de 2018 atualizado em 09/01/2019; de 2019, em 19/03/2018). Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) (população estimada em 01/07/2018).

Fig. 2- Distribuição Geográfica do vírus Zika.

Fonte: Centers for disease control and prevention. Site: https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zikatravel-information.
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d. Febre Chikungunya
Doença caracterizada com sintomas semelhantes a dengue, no entanto apresenta
uma diferença marcante: a dor articular bem acentuada e pode permanecer por alguns
meses após o controle do vírus. Patologia com baixo índice de letalidade, não desenvolve
casos hemorrágicos, diferenciando da dengue em exames de laboratório específicos e
também não apresenta um tratamento especifico, apenas sintomático. A febre
Chikungunya vem do dialeto da Tanzânia com significado de “doença do andar curvado”,
isso porque as articulações são afetadas e o indivíduo tem dificuldade de movimentação
e locomoção devido a inflamação (Vetores & Pragas, 2014). A sua primeira identificação
ocorreu em 1952 na fronteira da Tanzânia com Moçambique e espalhou-se por várias
regiões da África e Ásia, além de surtos em diversos países.
Em 2013 foi identificado o primeiro caso nas Américas apresentando 17 casos no
Brasil, onde 15 pacientes foram militares e missionários brasileiros que regressaram do
Haiti, e dois brasileiros que retornaram da República Dominicana após passar dias como
turista. A transmissão também ocorre pelo mosquito do gênero Aedes, sendo o A. aegypti
e o A. albopictus seus principais vetores. Em 2019 foram registrados dois óbitos (Bahia e
Rio de Janeiro) e existem ainda 14 óbitos sendo investigados, de acordo com o Boletim
Epidemiológico; e até a SE 12 foram registrados 15.352 casos prováveis da doença com
incidência de 7,4 casos/100 mil hab., onde a região Sudeste apresentou o maior número
de casos prováveis (10.213 casos; 66,5%), seguido das regiões Norte (2.434 casos;
15,9%), Nordeste (2.147 casos; 14,0%), Centro-Oeste (340 casos; 2,2%) e Sul (218 casos;
1,4 %) (tabela 3) (Vetores & Pragas, 2014; Ministério da saúde, 2019).

22

Tabela 3 - Número de casos prováveis, variação percentual e incidência de chikungunya (/100 mil
hab.), até a Semana Epidemiológica 12, por região, Brasil, 2018 e 2019.

Região

Semanas Epidemiológicas 1 a 12
Casos (n)
2018

2019

Incidência (casos/100 mil hab.)
Variação

2018

(%)

Pop.

2019

(Est. IBGE)

Norte

2.171

2.434

12,1

11,9

18.182.253

13,4

Nordeste

2.666

2.147

-19,5

4,7

56.760.780

3,8

Sudeste

11.308

10.213

-9,7

12,9

87.711.946

11,6

101

218

115,8

0,3

29.754.036

0,7

Centro-Oeste

10.594

340

-96,8

65,9

16.085.885

2,1

Brasil

26.840

15.352

-42,8

12,9

208.494.900

7,4

Sul

Fonte: Sinan Online (banco de dados de 2018 atualizado em 21/01/2019; de 2019, em 25/03/2019). Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (população estimada em 01/07/2018).
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2. Biologia da família Culicidae
Os insetos pragas são animais que crescem desordenadamente em um determinado
ambiente causando prejuízos de natureza ecológica, econômica, social ou cutural. Um
único inseto não pode ser considerado praga quando não compensa economicamente a
sua eliminação, somente em casos de insetos vetores de agente patológicos, pois mesmo
com nível baixo populacional justifica seu controle. Insetos migram para as áreas urbanas
à procura de alimento e abrigo que são proporcionados pelo próprio homem quando os
mesmos mantém ambientes sujos ou quando depositam lixos em locais inadequados onde
muitos deles se transformam em insetos-praga. Existe uma variedade de insetos que são
considerados pragas tanto na área urbana como na rural, destacando-se: formigas, baratas,
cupins, mosquitos, moscas-brancas, vespas, abelhas, cochonilhas de tronco e de solo,
ácaros, entre outros (Botton et al., 2003).
A partir do século XVIII começou a realizar descrição de algumas espécies de
mosquitos e do seu ciclo biológico devido ao incômodo que os mesmos causavam na
população por causa da picada. Após descoberta do papel desses mosquitos na
transmissão de algumas arboviroses como dengue, febre amarela, filariose e malária,
começaram a pesquisa mais detalhada da biologia e os pontos frágeis para combate dessa
família de insetos (Consoli & Oliveira, 1994; Forattini, 2002; Triplehorn & Johnson,
2015).
Invertebrados que pertecem ao grande Filo Arthropoda, Subfilo Hexapoda, a
Ordem de maior interesse é a Diptera que apresenta aproximadamente 151.000 espécies
descritas, grupo grande e diversificado com excelente visão e capacidade aeronáutica
(Lima, 1938; Brusca, 2007a; Brusca, 2007b , Triplehorn & Johnson, 2015). Os adultos
dessa Ordem apresentam um par de asas anteriores mesotorácicas membranosa e um par
de halteres em forma de clava no metatórax, peças bucais adaptadas para sugar ou lamber,
as fêmeas apresentam mandíbulas sugadoras de sangue em forma de estilete perfuradores;
o mesotórax é ampliado e o abdômen com 11 segmentos; a dieta dos adultos é composta
de sumos vegetais ou animais, como nectar, seiva e sangue, ou ainda como predadores de
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outros insetos e por tal motivo suas peças bucais e seu sistema digestivo foram
modificados. Sofrem metamorfose completa (Holometabolas), as larvas são ápodas e
vermiformes que vivem em diversos habitats, sendo a maioria aquáticas, outras são
fitófagas, predadoras e em habitats incomuns (Brusca, 2007b , Triplehorn & Johnson,
2015).
São transmissores de diversas doenças de humanos como febre amarela, malária,
dengue; as infestações com larvas de dípteros (miíases) também causam problema no
gado como em outros animais e no próprio homem. São famílias dessa Ordem: Asilidae,
Bombyliidae, Calliphoridae (mosca varejeira), Chironomidae (mosquito-pólvora),
Coelapidae, Culicidae (mosquistos: Culex, Anopheles, etc.), Drosophilidae, Ephydridae,
Glossinidae, Halictidae, Muscidae (mosca doméstica), Otitidae, Sarcophagidae,
Scatophagidae, Simuliidae (borrachudos), Syrphidae, Tabanidae (mutucas), Tachinidae,
Tephritidae (moscas das frutas) e Tipulidae (Brusca, 2007b; Triplehorn & Johnson, 2015).
O Culicidae é um grupo abundante que ocorre em regiões temperadas e tropicais
do mundo, com corpo delgado e pequeno, são conhecidos como mosquitos ou
pernilongos. Apresenta três subfamílias: Anophelinae (3 gêneros), Culicinae (92 gêneros
e 11 tribos) e Toxorhynchitinae (não são hematófagos) totalizando 95 gêneros e 3.500
espécies. Essa família de inseto desenvolve-se através de modificações morfológicas
chamada de holometábolos (metamorfose completa), compreendendo quatro fases do
ciclo de vida: ovo, larva (L1 a L4), pupa e adulto (Consoli & Oliveira, 1994; Forattini,
2002) (Figura 3).
Os adultos têm pernas e antenas longas, os machos apresentam antenas plumosas
e as fêmeas possuem antenas pilosas; o aparelho bucal dos mosquitos é do tipo picador
ou pungitivo constituído de 6 estiletes alojados no lábio, e a probóscide (conjunto de peças
bucais) das fêmeas são mais longas do que nos machos nos Anopheles; o mesotórax tem
uma porção maior no tagma pois nele encontramos as asas funcionais (Figura 4). Os
adultos de Aedes aegypti não se afasta mais do que 100 metros do local de onde emergiu
e alguns Anopheles podem chegar até um quilômetro do ponto de eclosão. Os adultos
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ficam ativos durante as horas do crepúsculo, à noite ou em sombras densas; e durante o
dia ficam em árvores ocas, sob galerias ou em lugares semelhantes de repouso. As fêmeas
dos mosquitos são hematófagas e quando não encontram uma fonte de alimento com
sangue saciam-se com néctar ou outros sucos de plantas como fazem os machos (Consoli
& Oliveira, 1994; Triplehorn & Johnson, 2015).
Fig. 3 – Ciclo de vida do Aedes sp.

Fonte: https://sites.google.com/a/edn.org.br/lab-grade2-5/grades/grade-2

Os ovos dos mosquitos têm formato elíptico ou oval e muitas vezes com o lado
achatado (Forattini, 1962; Consoli & Oliveira, 1994); são depositados em “jangadas”,
isoladamente ou em conjunto pela fêmea na parte interna e úmida das paredes dos
depósitos (criadouros), próximos ao nível da água ou sobre a superfície; a sua coloração
é branca no momento da postura e posteriormente ficam com a cor negra brilhante
(Forattini, 2002) (Figura 4). A fecundação ocorre durante a postura e em condições
favoráveis de umidade e temperatura o embrião se desenvolve em 48 horas, resistindo a
grandes períodos de seca até mais de um ano (18 meses) sem sofrer nenhum dano. Essa
resistência do ovo dificulta sua erradicação e permite que o mesmo seja transportado a
grandes distâncias favorecendo a dispersão dos mosquitos; e na presença da umidade os
ovos eclodem e surgem as larvas (Consoli & Oliveira, 1994; Ministério da saúde, 2001).
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Fig. 4 – Comparação morfológica em cada fase do desenvolvimento de acordo com o gênero.

Fonte: https://www.cdc.gov/nceh/ehs/docs/pictorial_keys/mosquitoes.pdf

As larvas são aquáticas com aparência vermiforme e coloração variada entre o
esbranquiçado ao enegrecido; o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdome, e
apresentam cerdas bem distribuídas, um par de antenas e olhos, aparelho bucal do tipo
mastigador-raspador e sifão respiratório, as larvas de Anopheles não possuem esse sifão
e respiram por um par de placas espiraculares na extremidade posterior do corpo. As
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larvas de Aedes e Culex quando estão em repouso mantém o corpo em ângulo com relação
à superfície da água. O tubo respiratório do Culex é longo e delgado enquanto que no
Aedes é curto e robusto (Figura 4). Essas larvas vivem em uma variação de habitats
aquáticos, como em lagos e poças, seja em água contida nos recipientes artificiais,
orifícios de árvores e outras situações que difere de acordo com a espécie. A maioria das
larvas se alimentam de algas e resíduos orgânicos, outras são predadoras alimentando-se
de outras larvas (Consoli & Oliveira, 1994; Triplehorn & Johnson, 2015).
A pupa não se alimenta, tem aspecto de vírgula, sua cor escurece à medida que se
aproxima da fase adulta, seu corpo está dividido em cefalotórax e abdome, apresentam
cerdas e a respiração acontece por meio de trompas respiratórias localizadas acima do
cefalotórax e que para isso se posicionam geralmente na superfície da água (Forattini,
2002; Triplehorn & Johnson, 2015) (Figura 4). A precipitação pluviométrica, a umidade
relativa e a temperatura influenciam na distribuição estacional dos mosquitos, onde a
estação chuvosa atua como fator limitante para as espécies e sua incidência ocorre
proporcionalmente a variações de temperatura e umidade relativa (Forattini,1962).
As subfamílias Anophelinae e Culicinae apresentam os principais transmissores
de patógenos de importância sanitária no Brasil. A primeira subfamília é composta por 3
gêneros dos quais apenas os Anopheles tem seu destaque na disseminação de doenças
como Malária. A segunda subfamília apresenta 11 tribos e 92 gêneros e dentre eles a tribo
Aedini é o responsável pela transmissão das principais arboviroses (febre amarela,
dengue, zika vírus e febre chikungunya); outra tribo com destaque é a Culicini onde o
gênero Culex transmite a filariose (Consoli & Oliveira, 1994; Triplehorn & Johnson,
2015). Atualmente as arboviroses têm sido a principal preocupação devido às epidemias
causadas pela dengue, pois o mesmo tem elevado grau de morbidade e mortalidade a nível
mundial, além das epidemias causadas pela Febre Chikungunya, pelo Zika vírus e o
retorno da Febre amarela. Então, devido à alta incidência de doenças transmitidas por
mosquitos, existe a necessidade de medidas preventivas e de controle aos vetores de
forma econômica, mais seletiva, biodegradável e que tenha menor chance de criar
resistência.
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3. Controle químico e resistência
Em mosquitos os principais métodos de controle baseiam-se na utilização de
produtos químicos e biológicos em conjunto com a melhoria das condições de
saneamento e educação da população (Lefevre et al., 2003; Luna et al., 2004). O controle
vetorial é realizado através da eliminação de criadouros, sejam eles naturais ou artificiais,
dos mosquitos utilizando-se inseticidas espaciais ou larvicida, e também podem ser
utilizados como método de controle biológico peixes ou copépodos (crustáceos) (Ligon,
2005). Atualmente no Brasil o larvicida utilizado é pyriproxyfen, do grupo químico éter
piridiloxipropilico, é um análogo do hormônio juvenil ou juvenóide inibindo o
desenvolvimento das características adultas do inseto, como asas, maturação dos órgãos
reprodutivos, não tendo efeito na mortalidade das larvas (NORTOX, 2019). Os inseticidas
espaciais utilizados para aplicação em ponto estratégico (PE) e para o bloqueio de
transmissão das arboviroses são bendiocarb (carbamato) e malathion (organofosforados),
respectivamente, ambos com ação na colinesterase do sistema nervoso do inseto
(Ministério da saúde, 2014; Dive, 2014).
O uso indiscriminado dos inseticidas tem levado ao desenvolvimento de
resistência dos mosquitos, pois os indivíduos suscetíveis morrem e os resistentes
sobrevivem, logo os mais aptos aquela situação aumenta a sua população (Marcoris et al.,
1999; Donalísio & Glasser, 2002; Pinheiro & Tadei, 2002). Em estudos realizados com
os citocromos p-450, enzimas que catalisam reações endógenos e exógenas, são
essenciais para a hidroxilação dos pesticidas (organofosforados e piretróides) e
transformam em substâncias mais solúveis em água levando a uma melhor eliminação na
urina e consequentemente diminuindo sua toxicidade no animal (Hemingway & Ranson,
2000; Freitas et al, 2005).Toma-se como exemplo a resistência em populações de A.
aegypti em diversos estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Paraná, Sergipe e Alagoas, ao larvicida Temefós (Lima et al., 2003; Macoris et al., 2003;
Braga, et al., 2004; Luna et al., 2004). Devido a esses fatores de resistência e
concomitantemente ao impacto ambiental e a saúde humana causados pelos inseticidas
além do custo alto, tem levado ao desenvolvimento de métodos alternativos e eficazes
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para o controle populacional dos mosquitos vetores de patologias (WHO, 2003; Raizada
et al., 2001).
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4. Ecologia química e os bioinseticidas
Na ecologia química estudam-se as substâncias químicas que são mediadoras de
interações entre organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Essas interações
plantas e insetos só foram estudados por cientistas a partir do século XVIII onde definiram
por volta dos anos 60 a 70 que os semioquímicos são as substâncias envolvidas nessas
interações dos organismos. Para analisar os metabólitos originados das plantas são
utilizados os métodos tradicionais como a extração do material seco ou fresco com
solvente orgânico ou hidroálcoolica, porém o material seco perde muito seu composto
ativo dependendo do método utilizado para secagem (temperatura e material utilizado).
O papel dos bioensaios é justamente investigar qual a função dos compostos químicos em
um contexto biológico, ecológico e/ou evolutivo nos organismos, como verificar
interações planta-inseto, inseto-inseto e inseto fitófagos-inimigos (Trigo et al., 2000).
O Brasil é um país que abriga uma alta diversidade de insetos e plantas devido a
sua variação climática e geográfica apresentando espécies nativas e exóticas introduzidas
por colonizadores e imigrantes (Viegas-Junior, 2003). As plantas apresentam metabólitos
secundários que são úteis para sua defesa e proteção, chamados de substâncias bioativas
com estruturas químicas diferentes e atividades contra insetos. As substâncias de plantas
que mais se destacam são: o alcalóide nicotina, os piretróides, piretrina e aletrina extraídos
de flores e o limonóide azadiractina, composto capaz de afetar processos dos insetos alvos
como na alimentação e nos reguladores de crescimento e balanço endócrino (Balandrin
et al., 1985).
Alguns estudos têm mostrado a eficiência na utilização dos bioinseticidas em
insetos e principalmente em mosquitos como visto por Nathan et al. (2006) que testou
extratos metanólicos de folhas e sementes de Melia. azedarach sobre adultos e imaturos
de Anopheles stephensi Liston (Diptera: Culicidae) e também foi visto por Wandscheer
et al. (2004) a bioatividade de extratos etanólicos de frutos maduros de M. azedarach e
Azadirachta indica sobre larvas de Aedes aegypti em diferentes temperaturas, onde ambos
os extratos mostraram letalidade em larvas de 3º e 4º estágio.
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5. Neem – Azadirachta indica A. Juss
Da família Meliaceae, a Azadirachta indica, conhecida como Nim ou Neem, se
desenvolve em regiões tropicais e subtropicais; com origem asiática, é considerada uma
planta inseticida mais importante do mundo (Brunherotto & Vendramim, 2001; Martinez,
2008). Em seu país de origem o Neem também é usado como planta medicinal, planta
sombreadora, na produção de cosmético (sabão, cremes e pastas dentais) e madeira.
Apresenta como características botânicas crescimento rápido, com estatura de 10 a 20
metros, tronco semiereto a reto, com cor marrom-avermelhado, duro e resistente, com
diâmetro de 30 a 80 cm. As folhas apresentam-se de forma alternadas, aglomerada nos
extremos dos ramos simples e sem estípulas e com folíolos de coloração verde-clara
intensa. As flores apresentam-se com coloração branca ou de cor creme e aromáticas,
inflorescência densa, de 25 cm de comprimento, apresentando tanto flores masculinas
como hermafroditas na mesma planta. O fruto apresenta-se na forma de baga ovalada com
cor verde-clara durante seu desenvolvimento inicial e quando madura encontra-se na cor
amarela com polpa macia e amarga (Figura 5). A semente apresenta uma casca dura e
fina, de coloração branca e no seu interior a semente apresenta coloração marrom
(Martinez, 2008; Moraes et.al, 2008).

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 5- Árvore de Neem (Azadirachta indica A. Juss).
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A produção dos frutos inicia no Brasil no mês de dezembro, principalmente nas
regiões Central, Norte e Nordeste; nos meses de fevereiro a abril nas regiões Sudeste e de
maio a junho na região Sul; essa frutificação só ocorre uma vez ao ano e para se obter
uma colheita com qualidade os frutos devem se encontrar na coloração amarela e retiradas
diretamente dos ramos. Uma planta que resiste mais as altas temperaturas podendo se
desenvolver com precipitação média anual de 400 mm, no entanto as condições ideais
estão entre 800 e 1800 mm; não consegue suportar temperaturas abaixo de 4º C por muito
tempo e as geadas podem reduzir a produção de frutos no ano seguinte (Brunherotto &
Vendramim, 2001; Moraes et al, 2008).
Uma das substâncias bioativas, a azadiractina, é caracterizada como instável em
meios ácidos e alcalinos, em altas temperaturas, em presença de luz e de umidade. Devido
a essas características, importante observar as condições favoráveis durante a colheita,
secagem e armazenamento das sementes, pois pode reduzir em até 10% a atividade dessa
substância quando exposta a temperaturas acima de 50º C durante 24 horas (Brunherotto
& Vendramim, 2001; Moraes et al, 2008).
O Neem contém um grupo variado de substâncias bioativas com alto efeito
biológico, uma mistura de 3 a 4 compostos que podem se dividir em outros menores,
porém menos ativos; esses compostos são conhecidos por triterpenos ou limonóides, e o
mais estudado e potente, com maior atividade tóxica, é a azadiractina. Os compostos são
encontrados em toda a planta, porém as sementes e frutos possuem de forma mais
concentrada e acessível através do processo de extração em água ou solvente orgânico; e
alguns estudos mostram a maior concentração de azadiractina em frutos maduros
(Martinez, 2008; Moraes et al, 2008).
A ação do Nim varia de acordo com a espécie de insetos, tendo registros de ação
em mais de 430 espécies, tal motivo para estudos recentes para fornecer produtos
alternativos aos agrotóxicos no controle de pragas em culturas onde o uso de substâncias
químicas sintéticas é proibido, por exemplo em cultivos orgânicos. Em alguns insetos
afetam o desenvolvimento pela semelhança com o hormônio da ecdise (processo de troca
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do exoesqueleto) impedindo sua realização e consequentemente leva a morte da larva ou
da pupa; reduz também o consumo de alimento, retarda o desenvolvimento, tem ação
repelente e reduz a postura nas áreas tratadas, redução na fertilidade e fecundidade.
Quando utilizado como planta medicinal tem ação antisséptico, vermífugo, na cura de
diabetes, malária, problemas dermatológicos, combate a sarna, pulga e outras doenças
(Brunherotto & Vendramim, 2001; Martinez, 2008; Moraes et al, 2008).
Nos insetos mastigadores sua ação é maior como nas espécies de lagartas, pulgões,
cigarrinhas, besouros mastigadores, entre outros, como foi visto em Mourão et al., 2004
que determinou a concentração em extratos de folhas, sementes e óleos de Neem ao ácaro
predador Iphiseiodes zuluagai e outros pesquisadores como Coelho et al,. 2009, Siddiqui
et al., 2000 e Wandscheer et al., 2004 mostraram eficácia do Neem em larvas de Aedes
aegypti; Maciel et al., 2010 mostrou eficácia em Lutzomyia longipalpis; entre outros
insetos. Torres et al., 2014 mostrou a eficácia de compostos de óleos essenciais da
Azadiractha indica com a Malaleuca alternifolia, Carapa guianesis e o extrato
fermentado de Carica papaya exercendo uma atividade larvicida acima de 50% em cada
grupo comparado com larvicida industrial, assim como foi observado por Pereira et al,
2009 um retardo no desenvolvimento biológico após 48 horas de exposição ao Neem no
Aedes aegypti.
A utilização do Nim tem suas vantagens, pois relativamente menos tóxica ao
homem comparados com os inseticidas sintéticos, tem baixa toxicidade a organismos
benéficos, fácil biodegradação (3 a 6 dias no solo), seu custo não é alto e tem ação rápida,
porém não é imediata (Martinez, 2008; Moraes et al, 2008).
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CAPITULO 1

MANUSCRITO PARA APRECIAÇÃO

Este manuscrito intitulado “Taxas de Sobrevivência de larvas de Aedes sp.
(LINNAEUS,

1762)

(DIPTERA:CULICIDAE)

subemetidas

a

diferentes

concentrações de extratos de Neem (Azadirachta Indica A. Juss)”, que se destina à
apreciação e submissão no periódico científico Journal of Applied Ecology. Os critérios
de redação e formatação seguem as normas do periódico, as quais se encontram
disponíveis no anexo da dissertação.
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18

ABSTRACT – Insects of the Culicidae family are among the main problems in public

19

health, as they are vectors of diseases and have a high distribution and biological

20

development in places of tropical and subtropical climate. Due to the indiscriminate use

21

of synthetic products in insect control associated with concern for environmental impact

22

and high cost in the production and acquisition of these products, research on the

23

development of bioinsecticides has increased mainly with the plant of the family

24

Meliaceae, Azadirachta indica, which has been outstanding since it presents a great

25

development in areas of tropical and subtropical climate. The aim of this study is to try

26

to find a simple and inexpensive alternative to control Aedes in poor areas with risk of

27

epidemics of aoboviruses. The experiments were carried out in the municipality of Santo

28

Amaro-Ba, where we submitted standardized lots of wild Aedes larvae collected at

29

different concentrations of Neem and monitored their survival for 24 hours. There was a

30

significant effect of treatments on Aedes mortality in relation to absolute control.

31

However regarding relative control (Neem oil) leaf extracts were less efficient than Neem

32

seed extracts. Although both extracts (leaves and seeds) presented mortality below the

33

relative control, the seed extract presented very high Aedes mortality, higher than 75% (p

34

<0.05). Our data show the potential of aqueous seed extract as an alternative method of

35

low cost and low technological demand for the management of Aedes in poorer areas at

36

risk of arboviral epidemics.

37
38

Palavra-Chave: Ecologia Aplicada, ecotoxicidade, bioinseticida, Limonóides, Dengue.
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39

Introdução

40

Insetos urbanos estão entre os principais problemas de aglomerados de populações

41

humanas, causando incômodos no bem-estar, na estética, na saúde e de empreendimento

42

quando vetores de doenças de plantas, animais domésticos e do próprio homem (Ruppert

43

et al., 2005; Gullan & Cranston, 2012). Os mosquitos são os principais agentes vetores

44

de doenças apresentando grande importância para a saúde pública devido a sua ampla

45

distribuição e alta abundância, sobretudo em zonas tropicais e subtropicais, fazendo deles

46

um problema (Consoli & Oliveira, 1994).

47

O controle de mosquitos vetores de doenças é baseado na eliminação dos

48

criadouros naturais e artificiais, seja de forma mecânica ou através da aplicação de

49

inseticidas sintéticos com efetiva ação concentrando-se mais no controle de larvas e pupas

50

do que no estágio adulto mantendo o monitoramento do ambiente (Consoli & Oliveira,

51

1994; Luna et al., 2004; Prophiro et al., 2008b; Nour et al., 2012; Silapanuntakul, et al.,

52

2016). O alto potencial biótico dos mosquitos, com várias gerações ao ano e vários

53

indivíduos nascendo a cada ciclo, associado ao uso recorrente de inseticidas confirma a

54

resistência destes insetos aos produtos químicos aplicados (Lima et al., 2003; Marcoris et

55

al., 2003; Prophiro et al., 2008a). Associado à resistência também existe a preocupação

56

com os danos ecológicos gerados pelo uso indiscriminado dos inseticidas sintéticos

57

levando ao desenvolvimento de pesquisas com bioinseticidas que apresentem menor

58

impacto ambiental, menor custo, que sejam biodegradáveis e baixa toxicidade para

59

mamíferos (Mossini & Kemmelmeier, 2005; Ruppert et al., 2005; Dua et al., 2009; Silva

60

et al., 2009).
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61

A pressão de seleção de herbívoros contra plantas seleciona vegetais com

62

potencial defensivo, entre os quais, espinhos, pilosidades e compostos químicos capazes

63

de minimizar os danos causados ou mesmo evitar interação agonista com diversos insetos

64

praga e herbivoros de forma geral (Gallo et al., 1988). Dentre diferentes plantas com

65

efeito inseticida, as Meliaceae têm tido destaque na bibliografia específica e no uso, com

66

maior evidência para a espécie Azadirachta indica A. Juss conhecida por nim ou Neem

67

(Mossini & Kemmelmeier, 2005; Martinez, 2008; Dua et al., 2009). Planta de origem

68

asiática se desenvolve bem em áreas tropicais e subtropicais, atualmente é a mais estudada

69

devido ao efeito comprovado em aproximadamente 430 espécies de insetos, pois seu

70

principal composto é a azadiractina com ação nas glândulas endócrinas alterando a

71

metamorfose dos insetos entre outros efeitos (Mossini & Kemmelmeier, 2005; Martinez,

72

2008; Dua et al., 2009; Pereira et al., 2009).

73

O controle dos mosquitos pode se basear em requisitos econômicos, ecológicos e

74

toxicológicos a partir da utilização dos fatores naturais onde estes podem limitar a

75

população dos vetores sem agredir o meio ambiente aproveitando a biodiversidade

76

apresentada pelo Brasil (Gravena, 1992; Silva et al., 2009). O objetivo deste estudo é

77

tentar encontrar uma alternativa simples e de baixo custo para controle de Aedes em zonas

78

pobres e com riscos de epidemias de arboviroses.

79

Larvas são sabidamente mais sensíveis a substâncias químicas que seus imagos,

80

nossa hipótese de trabalho é que pelo menos um dos extratos do bioinseticida Neem tem

81

efeito nas taxas de mortalidade das larvas de Aedes sp.

82
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83

Material e Métodos

84

Local e data:

85

O trabalho foi realizado no município de Santo Amaro da Purificação, região do

86

Recôncavo baiano, nordeste do Brasil entre junho de 2018 e fevereiro de 2019. O

87

experimento foi conduzido em um biotério com condições controladas no município de

88

Santo Amaro, Bahia (12º 32’ 49” S, 38º 42’ 43” O) à temperatura de 25º ± 2º C, umidade

89

relativa de 70 ± 10 % e fotofase de 12 horas.

90

Coleta das Larvas:

91

Para os experimentos as larvas de Aedes sp. foram coletadas na natureza e levadas

92

ao Laboratório do Centro de Controle de Endemias para identificação e separadas em

93

lotes de 30 larvas em vasilhas com capacidade de 500 ml contendo 200 ml de água

94

destilada. As larvas usadas foram padronizadas segundo os critérios para identificação

95

das larvas de Aedes sp. foram avaliados conforme descrito em Ministério da Saúde (2001)

96

e a coleta foi realizada com pega- larvas e pipetas. Neste estudo usamos formas de Aedes

97

composta por um pool de espécies A.aegypti e A. albopictus, todos transmissores das

98

arboviroses e de difícil separação na fase larval.

99

Bioensaio larvicida:

100

Os extratos de Neem foram produzidos conforme metodologia de Martinez (2008)

101

e Trindade et al. (2000) com modificações. Foram realizados 6 tratamentos e duas

102

testemunhas (absoluta e relativa), como testemunha absoluta foi usado vasos com água
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103

destilada, e como testemunha relativa usamos três concentrações de óleo de neem, um

104

produto industrial extraído da semente da planta e com reconhecida ação larvicida. Para

105

cada tratamento e testemunhas foram realizadas 4 repetições; em cada vaso contendo

106

larvas do mosquito foi adicionado 5 mL do extrato aquoso de folha ou sementes. Nas

107

testemunhas absolutas os vasos continham apenas água destilada, nas testemunhas

108

relativas foram colocadas diferentes concentrações de óleo de Neem. As observações da

109

mortalidade foram realizadas a cada duas horas e cada observação foi considerada uma

110

unidade amostral até completar 24 horas do início das observações.

111

A fim de identificar possíveis efeitos do Neem no controle de Aedes, testamos a

112

taxa de mortalidade das larvas submetidas à três tipos de extratos de Neem: 1- Extrato

113

Comercial adquirido em casa de produtos agropecuários (testemunha relativa), 2- Extrato

114

de folhas de Neem e 3-Extrato de sementes de Neem. Para o preparo do extrato aquoso

115

as folhas e frutos foram coletados em árvores localizadas na Universidade Estadual de

116

Feira de Santana e no município de Santo Amaro; e encaminhados para o Laboratório de

117

Entomologia – LENT para secagem em estufa à 40 ºC por 48 horas. As folhas foram

118

trituradas à pó em copo com lâminas móveis fixados ao fundo, movidas por um motor

119

elétrico de potência 550 W em velocidade 1. As sementes ainda envolvidas na casca

120

foram separadas das polpas levadas para estufa para secagem e posteriormente retiradas

121

do seu envoltório e retornando para a estufa por mais 48 horas para posteriormente serem

122

trituradas à pó pelo mesmo método anterior. Foram adicionados 300; 350 e 400,0 gramas

123

de cada material em 1000 ml de água destilada em potes de plástico e deixados em

124

repouso por 24 horas. Após repouso os extratos foram filtrados no funil com o auxílio do
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125

algodão obtendo-se as concentrações de 300; 350 e 400 g / 1000 ml. Para o óleo

126

formulado contendo 1,0 % de azadiractina foram diluídos 150; 175 e 200 ml do óleo em

127

500 ml de água destilada obtendo-se as concentrações de 30; 35 e 40 % para uso imediato.

128

Análises estatísticas:

129

O experimento foi realizado em blocos inteiramente casualizados com nove

130

tratamentos e quatro replicações, onde cada lote de larvas testadas foi um bloco e a

131

observação para contagem do número de larvas mortas foi uma unidade amostral nas

132

quais obtivemos informações sobre o tipo de extrato testado, a concentração do extrato,

133

o tempo de aplicação do extrato e mortalidade das larvas submetidas ao extrato por

134

unidade de tempo. Os resultados do bioensaio foram analisados através do cálculo da

135

porcentagem de mortalidade, para detectar a diferença entre os grupos tratados foi

136

utilizada a Análise de Variância (ANOVA), a correlação dos tratamentos com o tempo

137

de observação foi aferida com ANCOVA ao nível de significância de 5 %, pelo programa

138

R versão 3.4.3.

139

Resultados

140

Houve efeito significativo dos tratamentos na mortalidade de Aedes em relação a

141

testemunha absoluta. No entanto com relação a testemunha relativa (óleo de Neem) os

142

extratos foliares foram menos eficientes que os extratos de sementes de Neem. Apesar de

143

ambos os extratos (folhas e sementes) terem apresentado mortalidade inferior a

144

testemunha relativa, o extrato de semente apresentou mortalidade de Aedes bastante alta,

145

superior a 75% (p < 0,05).
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146

Todos os extratos aquosos preparados das estruturas vegetais da A.indica testados

147

alteraram a taxa de sobrevivência das larvas de Aedes como mostra a tabela 4. Observou-

148

se que, no final das 24 horas, nas concentrações de 40 % do extrato de folhas, 40 % do

149

extrato de sementes e 30% do extrato de óleo (testemunha relativa), a mortalidade foi de

150

39,16 %, 75 % e 82,5 %, respectivamente.

151

Uma análise comparativa da mortalidade entre os extratos aquosos (testemunha

152

relativa, sementes e folhas) e diferentes concentrações no período de 24 horas mostrou

153

diferenças positivas e significativas (R2= 0,56, p <0,001), indicando que os extratos

154

aquosos em diferentes concentrações apresentaram diferentes mortalidades nas larvas de

155

Aedes sp. (Fig.6).

156

Em testes preliminares foi observado que o extrato aquoso de óleo em

157

concentração a partir de 20 % apresentou uma mortalidade acima de 50 % da população

158

testada. Baseado nesses testes foi determinada a concentração da pesquisa realizada,

159

observando que a testemunha relativa na concentração a partir de 30 % apesar de ter sido

160

significativa a mortalidade (p <0,01), os valores encontrados nas outras concentrações do

161

mesmo extrato foram muito próximos (Fig.7).

162

Em extrato aquoso de folhas a sobrevivência das larvas de Aedes foi pouco afetada

163

nos três tratamentos apesar de ter sido significativamente diferente aos tratamentos e

164

testemunha, não diferindo muito entre duas concentrações (30 % e 35 %) (p <0,001), no

165

entanto na concentração de 40 % já foi observado um aumento na mortalidade durante 24

166

horas (Fig.8).
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167

Nos extratos de sementes foi observado um resultado significativo no tratamento

168

(p <0,001), porém entre as concentrações a variação foi muito baixa, indicando que

169

independente da concentração utilizada no tratamento irá ocorrer mortalidade das larvas

170

e a partir da concentração 40 % o efeito do bioinseticida aumenta (Fig.9).

171

Levando-se em consideração o tempo, foi observado que a testemunha relativa

172

afetou a sobrevivência das larvas nas 3 concentrações por 4 horas, reduzindo o seu efeito

173

quantitativo ao longo das demais horas até completar 24 horas na concentração de 35 %,

174

progredindo na concentração de 30 % e estabilizando na concentração de 40 % (Fig.10).

175

Nas concentrações de 30 e 40 % foi visível a progressão da mortalidade e uma baixa

176

variação entre as duas concentrações.

177

Apesar de ter sido significativo o tratamento com extrato de folha de Neem em

178

larvas de Aedes (p <0,001), observa-se que não tem muita diferença na sobrevivência

179

entre as diferentes concentrações e a testemunha absoluta (Fig. 11). As três concentrações

180

no extrato de folha inicialmente não apresentaram eficácia entre as duas primeiras horas

181

mantendo-se com baixa mortalidade até as 6 primeiras horas demonstrando melhor efeito

182

após 12 horas de experimento. A variação na taxa de sobrevivência entre as concentrações

183

foi baixa até 14 horas de realização do experimento, a partir desse tempo a concentração

184

de 40 % aumentou a mortalidade mantendo-se assim até o final do experimento.

185

O extrato aquoso de sementes causou uma redução na sobrevivência das larvas

186

(p<0,001), observando-se também uma diferença pouco significativa entre as
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187

concentrações e significativa entre a testemunha absoluta com a progressão do tempo

188

(Fig. 12).

189

Discussões

190

As doenças transmitidas aos homens e animais domésticos pelos mosquitos são

191

atualmente uma das grandes preocupações para a saúde pública, e a forma de controle

192

eficaz através de aplicação de substâncias com baixo custo, biodegradáveis, pouco tóxico

193

e que cause menor impacto no meio ambiente está despertando os cientistas para a

194

produção de bioinseticidas, principalmente por consequência do uso indiscriminado de

195

inseticidas sintéticos.

196

Dentre diversos bioinseticidas estudados, a Azadirachta indica tem se destacado

197

por ser uma planta abundante em nosso território nacional e por apresentar uma eficácia

198

na ação em diversos insetos sem agredir o meio ambiente. Os resultados encontrados no

199

experimento demonstraram letalidade em todos os extratos aquosos. A testemunha

200

relativa (extrato aquoso de óleo formulado) preparado a partir das sementes do Neem (1,0

201

%) apresentou uma atividade larvicida sobre o Aedes sp. confirmando o potencial deste

202

subproduto como método alternativo para o controle do agente transmissor das

203

arboviroses de forma econômica e ecológica.

204

Muitas pesquisas realizadas mostraram que existem diversos elementos químicos

205

presentes no Neem, destacando-se o limonóide ou tetranortriterpenóide azadiractina,

206

substância hidrossolúvel considerada a mais potente e que pode ser extraída facilmente

207

com solventes orgânicos potencializando sua extração (Srivastava & Gupta, 1985; Maciel
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208

et al., 2006). Prophiro et al, 2008b comparou a mortalidade causada pelos extratos de

209

folhas secas e frescas de Melia azedarach, planta da mesma família da A. indica, e

210

observou que tanto o aumento da concentração de etanol como o líquido de extração

211

promoveram a reduç ão na concentração letal, isso devido à elevada lipofilia dos

212

limonóides, como a azadiractina, tornando mais solúvel aos solventes (acetona e etanol)

213

do que a água. Esse composto é encontrado em diversas partes da árvore de Neem e em

214

maior concentração nas sementes e no óleo extraído da própria semente, confirmando os

215

resultados encontrados nos extratos testados (Mossini & Kemmelmeier, 2005).

216

A azadiractina e os outros compostos encontrados na árvore de Neem são

217

biodegradáveis, apresentam baixa toxicidade para os organismos não-alvos e não são

218

tóxicos para os mamíferos, além de apresentarem baixa persistência na ação sistêmica. O

219

bioinseticida Neem apresenta diversos mecanismos de ação já descritos na literatura que

220

causa um efeito antialimentar, efeito no processo fisiológico dos insetos, efeito na

221

regulação do crescimento e podendo causar a morte dos insetos (Schmutterer, 1990;

222

Mossini & Kemmelmeier, 2005; Pereira, 2009; Silva et.al. 2016). Apesar de alguns

223

autores relatarem o comportamento antialimentar das larvas na presença do extrato, o

224

mesmo não foi observado na pesquisa, pois as larvas se alimentavam de outras larvas

225

mortas durante o experimento. A muda das larvas também foi realizada durante o

226

bioensaio, no entanto quando passava para a fase de pupa não sobrevivia.

227

Observou-se uma baixa taxa de mortalidade nas três concentrações dos extratos

228

aquosos de folhas de Neem por 24 horas, o mesmo foi verificado por Caser et al. (2007)

229

em igual tempo de experimento concluindo que existe um efeito dose-dependente na
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230

concentração sobre a mortalidade, ou seja, ocorre o aumento da taxa de mortalidade

231

conforme aumenta a concentração do extrato de folhas levando também em consideração

232

o tempo de exposição das larvas de Aedes ao extrato. Esse resultado encontrado no

233

bioensaio com folha ocorre devido à baixa concentração do composto bioativo na parte

234

vegetal utilizada como descrito por Mossini e Kemmelmeier (2005), necessitando de

235

maiores concentrações do extrato para chegar a um efeito desejado na redução da

236

população de Aedes.

237

O extrato aquoso de semente de Neem causou mortalidade significativa nos três

238

tratamentos, porém não expressou muita diferença entre as concentrações. Prophiro 2008a

239

também testou extrato etanólico de sementes de frutos maduros e verdes de M. azedarach

240

em Aedes e observou uma mortalidade dose-dependente nos extratos testados. Nathan et

241

al 2006 testou extratos metanólicos de folhas e sementes em Anopheles stephensi

242

encontrando o mesmo resultado com relações de dose-respostas na concentração mais

243

alta de 2%.

244

O extrato aquoso de óleo foi o mais tóxico e causou a morte de 82,5 % da

245

população na menor concentração testada em 24 horas, observado uma baixa variação na

246

mortalidade entre as concentrações analisadas. Sendo assim, foi visto que, a partir da

247

concentração de 30 % de óleo a sobrevivência das larvas diminui e para a totalidade de

248

mortes da população do Aedes, o aumento da concentração seria gradativamente baixa.

249

Em Nour et al. (2012), foi observado a mortalidade de 86 % em população de Aedes

250

exposta por 24 horas ao óleo extraído pelo aparelho de Soxhlet com hexano como

251

solvente.
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252

Outros trabalhos realizados com Aedes sp. expostos ao extrato de óleo, mostraram

253

mortalidade larval, Dua et al. (2009) testou um concentrado emulsionável do óleo de

254

Neem em larvas no 3º e 4º instar em diferentes concentrações (0,5 - 5,0 ppm) e em

255

diferentes temperaturas (26 °C, 40 °C e 45 °C) por 24 horas, 48 horas e também por 18

256

meses, determinando a Concentração Letal de 90 % da população (LC90) e relatando a

257

redução da densidade larval em 100 % após 7 dias.

258

O extrato aquoso de folha, sementes e óleo testados mostraram letalidade para as

259

larvas de Aedes sp. No entanto, o extrato de folha na maior concentração utilizada (400 g

260

/ L) apesar de causar a morte das larvas ainda não foi o suficiente para diminuir totalmente

261

a densidade da população testada comparada com a testemunha relativa. O extrato de

262

sementes demonstrou que mesmo na sua menor concentração (300g/L) testada a

263

densidade larval reduziu acima de 50% confirmando a eficácia do composto bioativo

264

presente no Neem.

265

Essas

informações

encontradas

no

experimento

podem

ajudar

no

266

desenvolvimento de novas pesquisas e na formulação de um produto natural, econômico

267

e biodegradável que poderá ser utilizado no controle do mosquito transmissor de diversas

268

doenças que causam debilidade e até a morte da população humana.

269

Conclusão

270

Extratos aquosos de sementes de Neem constituem uma alternativa de baixo custo

271

e baixa demanda tecnológica, tendo potencial para propiciar autonomia no manejo de

272

Aedes em zonas mais pobres e com risco de arboviroses.
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Tabela 4- Mortalidade do Aedes sp. nas diferentes concentrações dos extratos de folhas, sementes e óleo de Azadirachta indica nos tempos de observação avaliados.

2h

6h

12h

24h

Concentração
Óleo

Sementes

Folha

Óleo

Sementes

Folha

Óleo

Sementes

Folha

Óleo

Sementes

Folha

30

20,8

5,8

0

36,6

9,1

5

48,3

16,6

6,6

82,5

65

24,1

35

37,5

2,5

0

40

8,3

2,5

45

16,6

6,6

65,8

67,5

25,8

40

62

4,1

0

74

9,1

3,3

86

24,1

6,6

89

76,6

39,1

Controle

0,8

0,2

0,5

3,8

3,3

2,2

8,5

5,8

6,4

20,8

15,3

18,3
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Fig. 6- . Média da mortalidade de larvas de Aedes sp. expostas aos extratos aquosos de
folha, sementes e oleo de Neem em diferentes concentrações.

Fig. 7- . Média da mortalidade de larvas de Aedes sp. exposta à diferentes concentrações
da testemunha relativa sob condições naturais.
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Fig. 8- . Média da mortalidade de larvas de Aedes sp. exposta à diferentes concentrações
do extrato aquoso de folha de Neem sob condições naturais.

Fig. 9- Média da mortalidade de larvas de Aedes sp. exposta à diferentes concentrações
do extrato aquoso de sementes de Neem sob condições naturais.
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Fig.10- Número de larvas mortas de Aedes expostas a testemunha relativa em relação ao
tempo.

Fig. 11- Número de larvas mortas de Aedes expostas ao tratamento com extrato aquoso
de folhas de Neem em relação ao tempo.
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Fig. 12- Número de larvas mortas de Aedes expostas ao tratamento com extrato aquoso
de sementes de Neem em relação ao tempo.
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