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RESUMO 

Introdução: Nas últimas décadas, a utilização de OE's extraídos de diversas 

plantas mostrara elevado potencial larvicida e inseticida para a finalidade de 
controle do Aedes aegypti. Este estudo teve por objetivo avaliar a 
caracterização química e a atividade larvicida do óleo essencial (OE) extraído 
das folhas de Pimenta dioica L. Metodologia: O óleo essencial (OE) foi 

extraído por hidrodestilação, com caracterização química através de 
Cromatografia Gasosa acoplada e espectrometria de massas (CG-EM), sendo 
posteriormente avaliada a atividade larvicida frente ao Aedes aegypti. 
Submeteu-se larvas de Aedes aegypti de 4 ínstar à concentrações de 10-90 mg 
L-1 do OE. Calculou-se a CL50 para ação do OE a partir do método de Probit. 
Resultados e Discussão: OE apresentou majoritariamente em sua 

composição o eugenol, um composto fenólico que possui um bom efeito 
larvicida comprovado. A atividade larvicida frente ao Aedes aegypti apresentou 
CL50 24,37 mg L-1.  Conclusões: Os resultados indicam que o óleo essencial 
avaliado é eficiente no combate e controle ao Aedes aegypti. 
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ABSTRACT 

Introduction: In the last decades, the use of EOs extracted from many plants 
showed great larvicidal and inseticidal potencial in the control of Aedes aegypti. 
This study aimed to evaluate the chemical characterization and larvicidal activity 
of the essential oil (EO) extracted from leaves of Pimenta dioica L.  
Methodology: The essential oil (EO)  was extracted by hydrodistillation, with 
chemical characterization by Gas chromatography–mass spectrometry (GC-
MS), being later evaluated the larvicidal activity against Aedes aegypti. Fourth-
instar Aedes aegypti larvae underwent concentrations of 10-90 mg L-1 of the 
EO. The CL50 was calculated for the action of the EO by Probit's analysis. 
Results and Discussion: EO showed in its chemical composition mostly 

eugenol, a phenolic compound proven to have good larvicidal activity. Larvicidal 
activity against Aedes aegypti reported CL50 24,37 mg L-1. Conclusions: The 
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results indicate that the essential oil evaluated  is efficient in the combat and 
control against Aedes aegypti. 

Keywords - Pimenta dioica L., Larvicidal activity, Essential oil. 
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INTRODUÇÃO 

O Aedes aegypti trata-se de uma espécie de grande importância para a 
medicina, pois é vetor de quatro sorotipos de flavivírus causador da dengue 
clássica e da febre hemorrágica da dengue (BRASIL, 2009), pode-se ainda 
verificar que nos anos de 2014 e 2015, no Brasil, ocorreu o surgimento de 
novas doenças chamadas chikungunya e zika transmitidas pelo Aedes aegypti 
(SILVA et al., 2018), faz-se necessário o controle da densidade populacional do 
Aedes aegypti para que essas doenças não assumam proporções de uma 
epidemia, pois não existe vacina para nenhuma delas, e a melhor forma de 
combate-la é atacar o vetor, principalmente, eliminando os locais onde ocorre a 
oviposição e o desenvolvimento das larvas do mosquito. Nosso atual desafio é 
dar sustentabilidade e continuidade a esses resultados (BRASIL, 2009). 

Nas últimas décadas, a utilização de OE's extraídos de diversas plantas 
mostrara o elevado potencial inseticida. Para uma substância química ser 
tóxica para insetos necessita ter algumas propriedades associadas a esta 
atividade, como: eficácia em pequenas concentrações, biodegradabilidade, 
ausência de fitotoxidade e baixa toxidade para animais superiores. (VORIS et. 
al 2017).  

A Pimenta dioica L. é uma espécie tropical perene de árvores pertence à 
família Myrtaceae. Conhecida por seu aroma característico, qualidades 
terapêuticas e culinárias que se assemelham ao aroma e sabor de cravo e noz-
moscada (DESXHEIMER & POZZOBON, 2017). Desta forma, o presente 
estudo objetivou avaliar as análises dos constituintes e atividade larvicida do 
óleo essencial extraído das folhas de Pimenta dioica L. frente ao Aedes 
aegypti.  

METODOLOGIA 

Obtenção do óleo essencial e análises químicas 

As folhas de P. dioica (pimenta-da-Jamaica) foram coletadas na região 
Pré-Amazônica do estado do Maranhão em agosto de 2019. Foram submetidas 
à estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC por 24 horas, e 
posteriormente, trituradas em moinho de facas.  Foram utilizadas 30g das 
folhas secas de P. dioica, adicionando-se água destilada (1:10). A 
hidrodestilação foi conduzida a 100°C por 3h recolhendo-se o OE extraído. 
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Cada OE foi seco por percolação com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) e 
centrifugado. Essas operações foram realizadas em triplicatas e as amostras 
armazenadas em ampolas de vidro âmbar sob refrigeração de 4°C. 
Posteriormente submetido as análises. Os constituintes dos OE’s foram 
identificados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 
(CG-EM). 
 
Coleta dos ovos 
     

Os ovos foram coletados na Universidade Federal do Maranhão, 
Campus Bacanga em São Luís/ MA, através de armadilhas denominadas 
ovitrampas. As armadilhas foram inspecionadas semanalmente para a 
substituição das palhetas e recolhimento dos ovos e encaminhados para o 
Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA) do 
Pavilhão Tecnológico da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. A 
identificação da espécie seguiu a metodologia proposta por Forattini (1962). As 
larvas obtidas foram alimentadas com ração de gato conforme a metodologia 
de Silva (1995) até atingirem o terceiro e quarto estádio, idade em que foram 
feitos os experimentos.  

 
Atividade larvicida 

 
Os ensaios para atividade larvicida foram realizados de acordo com a 

metodologia adaptada proposta por Silva (2006). Todos os testes foram 
realizados em triplicatas e como controle negativo foi utilizado uma solução 
formada de DMSO 2%, e como controle positivo, uma solução de temefós 
(O,O,O’,O’- tetrametil O,O’-tiodi-p-fenileno bis (fosforotioato) a 100 ppm, 
equivalente a concentração utilizada pela Fundação Nacional de Saúde 
(FUNASA) para o controle larvicida do vetor, além do Novaluron (±-1-[3-cloro-4-
(1-1-3-trifluro-2-trifluoromethoxyethoxy) phenyl-3-(2,6-diflurobenzoyl) urea a 
0,02 mg L-1, dose adotada pelo ministério da Saúde, que indica pelo OMS no 
intervalo de 0,01 a 0,05mg L-1. Após 24h foram realizou-se a contagem de 
vivas e mortas, sendo que foram consideradas mortas, as larvas que não 
reagiram ao toque após 24 horas do início do experimento. Para quantificação 
da eficiência dos OE’s foi aplicado o teste estatístico de Finney (1952). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização química dos óleos essenciais 

Os picos cromatográficos foram identificados através da comparação dos 
respectivos espectros de massa com os dados das espectrotecas (1) WILEY 
139; (2) NIST107 e (3) NIST21. Foram identificados 07 componentes na 
amostra do OE, sendo o constituinte majoritário o eugenol com (85,680%), 
seguido do chavicol (6,59%) e do mirceno (2,64%).  O teor de eugenol 
(85,68%). Resultados semelhantes foram observados por Monteiro et al. ao 
verificarem as análises cromatográficas realizadas por CG-EM do OE de P. 
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dioica, e observaram o OE dos frutos de P. dioica, também notificaram o 
eugenol (76,98%) como componente majoritário, seguido por 5-Idanol (5,88%) 
e limoneno (4,09%). O eugenol é uma molécula extraordinariamente versátil, 
além de possuir propriedades biológicas comprovadas por Kamatou et al. 
(2012), assim é de vital importância o estudo do OE extraído da Pimenta dioica 
como uma fonte natural significativa de eugenol tanto para aplicações 
biológicas quanto para as indústrias em geral.  

Atividade larvicida 
 

Observou-se através da Tabela 1 que o OE apresentou a CL50 de 24,37 
mg L-1 frente as larvas do mosquito Aedes aegypti, incentivando assim, seu 
potencial de aplicação larvicida. 

Tabela 1 – Concentração Letal 50% para ação do OE frente ao Aedes aegypti 

 

CL50 R2 δ χ2 

24,37 0,8280 0,555 0,9870 

 

 

Em estudos desenvolvidos, o OE de P. dioica apresentou grande 
potencial larvicida contra as larvas do mosquito Aedes aegypti. A aplicabilidade 
deste OE frente as larvas do mosquito, pode ser atribuída ao seu forte 
potencial anestésico presente no eugenol (Pereira et al.,2014). Desta forma, de 
acordo com a literatura o potencial desse OE é confirmado. Segundo Dias & 
Moraes (2014), a atividade larvicida dos compostos é classificada segundo 
critérios baseados em concentrações letais. Os OE’s que apresentarem CL50 

superior a 100 mg L-1 devem ser considerados não ativos. Para serem 
considerados ativos, os OE’s devem apresentar CL50 inferior a 100 mg L-1 e 
altamente ativos quando os valores de CL50 forem inferiores a 50 mg L-1, 
confirmando assim o alto potencial larvicida do OE avaliado no presente estudo 
que é considerado altamente ativo. Marinho (2010) analisou ação larvicida do 
OE das folhas de P. dioica, encontrando uma CL50 de 38,86 mg mL-1. Pereira et 
al. (2014) estudaram a atividade larvicida da mistura dos OE’S folhas de P. 
dioica e galhos de A. duckei observaram uma CL50 113,95 mg L-1 evidenciando 
a aplicabilidade do OE deste estudo.   

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos na avaliação da toxicidade e 
atividade larvicida do OE extraído da folha da Pimenta dioica Lindl, 
apresentaram valores semelhantes aos encontrados na literatura. A atividade 
larvicida do OE revelou-se efetivo frente à larva, observou-se o eugenol como 
composto majoritário, no qual se deve as principais propriedades larvicida do 
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OE. Sendo interessante e importante no controle e combate do mosquito 
Aedes aegypti, que é vetor de quatro sorotipos de flavivírus.  
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