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RESUMO

Introdução: Para  prevenir  as  doenças  ocasionadas  por  Aedes  aegypti,  a
comunidade cientifica têm-se alarmado, verificando a necessidade de controle
do vetor.  Desta  forma,  este  estudo teve por  objetivo  avaliar  a  toxicidade e
atividade larvicida do óleo essencial (OE) de Alpinia zerumbet. Metodologia: O
OE foi  extraído por hidrodestilação. A toxicidade por letalidade com  Artemia
salina Leach,  em seguida,  avaliou-se  a  atividade larvicida  do OE frente  ao
Aedes aegypti. Resultados e Discussão: O OE apresentou CL50 321,15 mg L-1

no ensaio de toxicidade, sendo classificado como atóxico. A atividade larvicida
frente ao Aedes aegypti apresentou CL50 50,70 mg L-1, sendo classificado como
eficiente  na  taxa  de  mortalidade  das  larvas.  Conclusões:  Este  estudo
apresentou o OE como eficiente no controle da mortalidade de Aedes aegypti,
ainda sendo classificado como atóxico no ensaio de toxicidade, incentivando
seu potencial de aplicação.
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ABSTRACT

Introduction: To  prevent  diseases  caused  by  Aedes  aegypti,  the  scientific
community has been alarmed, verifying the need to   control  the vector.  Thus,
this study aimed to evaluate the toxicity and larvicidal activity of essential oil
(OE)   of   Alpinia  zerumbet.  Methodology: The  EO  was  extracted  by
hydrodistillation.  Lethality  toxicity  with  Artemia  salina  Leach  was  then
evaluated for  larvicidal  activity  of  OE   against   Aedes aegypti.  Results and
discussion:  The EO presented CL50  321.15 mg L-1   in the toxicity salt, being
classified as nontoxic. Larvicidal activity against  Aedes aegypti  presented  LC50

50.70  mgL-1,being classified as efficient in the mortality rate of larvae.   mg L.
Conclusions: This study presents OE as efficient in controlling the mortality of
Aedes  aegypti,  still  being  classified  as  nontoxic  in  the  toxicity  assay,
encouraging its application potential.
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INTRODUÇÃO

As  transformações,  quase  que  irreversíveis  no  meio  ambiente  afetam  a
qualidade de vida de todos que a rodeiam. Tantas modificações tem afetado
diretamente  a  saúde  ambiental.  Um  exemplo  prático  dessas  modificações,
podemos visualizar no aumento da densidade de insetos Aedes aegypti, o qual
está relacionado com seu comportamento sinantrópico (adaptados a viver em
centros urbanos) e ao hábito antropofílico (capacidade de localizar atividade
humana) (SANTOS, 2018)

Para prevenir as doenças ocasionadas por essa espécie, tais como dengue,
zika vírus e febre chikungunya, a população e a comunidade cientifica têm-se
alarmado, verificando a necessidade de impedir a infecção pelo controle do
vetor, reduzindo a transmissão ou bloqueando o mosquito, papel esse exercido
por meio das políticas de Saúde Pública, uma vez que não existe vacina para
combater o vírus transmitido (CHIARELLA, 2016). 

Nesse sentido, o controle do mosquito vem sendo realizado por meio do uso de
larvicidas  sintéticos,  tornando-se  um  dos  métodos  mais  praticados  para  o
controle de vetores em Saúde Pública (ROSE, 2001). O uso constante desses
produtos tem ocasionado diversos danos ao meio ambiente, seja no ar ou na
água, interferindo diretamente na saúde do ser humano, além de ocasionar
vários transtornos ambientais, sociais e econômicos (JINTANA et al., 2015).

Nos últimos anos, ocorre uma atenção considerável aos efeitos biológicos de
produtos  obtidos de fontes  vegetais,  entre  eles,  os  óleos essenciais  (OE’s)
obtidos de plantas aromáticas e seus componentes. Os OE’s apresentam uma
composição  relativamente  complexa,  podendo  possuir  entre  dezenas  a
centenas de compostos, e em geral o fitoconstituinte em maior concentração é
aquele que atribui à atividade biológica do OE (LUBBE&VERPOORTE, 2007,
CUNHA et al., 2012), sendo fontes promissoras de biolarvicidas naturais. 

Entre  as  plantas  medicinais  produtoras  de  OE’s  encontra-se  a  Alpinia
zerumbet, uma espécie originária da Ásia, pertencente à família Zingiberaceae,
conhecida popularmente como colônia, sendo muito encontrada no Nordeste
do Brasil, e utilizada como anti-hipertensiva, diurética e febrífuga (CORREA et
al.,  2010).  Tem  como  classes  de  constituintes  químicos,  alcaloides,
flavonóides, havendo trabalhos que comprovam sua ação biológica (VICTÓRIO
et al., 2009). Desta forma, este estudo teve por objetivo avaliar a toxicidade e
atividade larvicida do óleo essencial de A. zerumbet.

METODOLOGIA
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Material vegetal e obtenção do óleo essencial

As folhas de  A.  zerumbet  (jardineira)  foram coletadas no município  de São
Luís, Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi submetido à estufa
de  secagem  de  ar  convectiva  FANEM  520  a  45ºC  por  24  horas,  e
posteriormente,  trituradas  em moinho  de  facas.  Foram utilizadas  100g  das
folhas  secas  de  A.  zerumbet,  adicionando-se  água  destilada  (1:10).  Para
extração do OE, utilizou-se a técnica de hidrodestilação.

Toxicidade

Este ensaio foi realizado de acordo com a metodologia descrita por Meyer et al.
(1982). Para a avaliação da letalidade de Artemia salina Leach, foi preparada
uma solução salina estoque de cada OE na concentração de 10.000 mg L -1 e
0,02  mg  de  Tween  80  (tenso  ativo).  Foram  realizadas  diluições  a  fim  de
obtermos concentrações de 10, 100 e 1000 mg L-1, respectivamente. Todos os
ensaios foram realizados em triplicatas, onde dez larvas na fase náuplio foram
transferidas para cada um dos tubos de ensaio. Para o branco utilizou-se 5 mL
da solução salina, para o controle positivo K2Cr2O7 e para o controle negativo 5
mL uma solução 4 mg L-1 de Tween 80. Após 24 horas, realizou-se a contagem
das larvas vivas, considerando-se mortas aquelas que não se movimentaram
durante a observação e nem com a leve agitação do frasco. Calculou-se a CL 50

pelo método de Reed&Muench (1938).

Atividade larvicida

Os ovos foram coletados na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís/
MA, através de armadilhas denominadas ovitrampas.  Os ovos  Aedes aegypti
foram colocados para eclodir a temperatura ambiente em um aquário circular
contendo água mineral. A identificação da espécie seguiu a metodologia  de
Forattini (1962). As larvas obtidas foram alimentadas até atingirem o terceiro e
quarto estádio. Os ensaios para atividade larvicida foram realizados de acordo
com  a  metodologia  adaptada  proposta  por  Silva  (2006).  Inicialmente,  foi
preparada uma solução mãe de 100 mg L-1 do OE sendo diluída em soluções
de DMSO 2%. Foram preparadas 5 diluições nas concentrações 10-90 mg L-1.
A cada concentração foram adicionadas 10 larvas (1mL/larva). Todos os testes
foram realizados em triplicatas e como controle negativo utilizou-se DMSO 2%,
e  como  controle  positivo,  solução  de  temefós 100  ppm. Após  24h  foram
realizou-se a contagem de vivas e mortas. Para quantificação da CL50 do OE
utilizou-se o teste estatístico de Reed&Muench (1938).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Toxicidade

Com base na ensaio de toxicidade, foi possível constatar CL50 para ação do OE
de  A. zerumbet em 321,15 mg L-1,  classificado como atóxico pelo critério de
Dolabela (1997). Cavalcanti et al. (2012) verificaram que o OE das folhas de A.
zerumbet em concentrações 50-300 μg L-1 também comporta-se como atóxico.
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Resultados semelhantes também foram relatados por Santos et al. (2010) para
o extrato dessa espécie, constatando que a espécie é atóxica com CL50 igual à
740 mg L-1 (ppm).

Atividade larvicida

Na Tabela 1 é apresentada a CL50 referente a ação do OE frente as larvas de
Aedes  aegypti calculada  atraves  do  log  da  interesecção  das  curvas
apresentadas do método de Reed&Muench (1938).

Tabela 1- CL50 para ação do OE de A. zerumbet frente a larvas Aedes aegypti
Log da intersecção das curvas CL50 

1,71 50,70 mg L-1 
 

A literatura confirma o potencial desse OE, Chan et al. (2017) ao estudarem a
atividade larvicida das sementes do OE de  A. zerumbet  constataram que o
mesmo possui ação larvicida frente as larvas do mosquito Aedes aegypti pois
apresentou CL50 125 e 87 μg mL-1, sendo concentrações abaixo de 100 mg L-1

classificadas  como  eficiente,  assim  classificando  o  OE  em  estudo  como
eficiente frente Aedes aegypti. Enquanto os OE’s das folhas eram de 64 e 32
μg mL-1. Segundo Freitas (2005), o OE de Alpinia speciosa apresentou elevado
potencial larvicida contra larvas de 3º e 4º estádios de Ae. aegypti, causando
mortalidade de 100% nas concentrações de 2,5  mL-1  e de 0,5 mL-1 após 5
minutos e 24 horas, respectivamente. Confirmando a eficiência do uso deste
OE frente ao transmissor da dengue, chikungunha e zica. O potencial larvicida
dos  OE’s  e  os  seus  compostos  frente  ao  Aedes  aegypti  podem  variar
significativamente de acordo com os fatores intrínsecos e extrínsecos, espécies
de plantas, parte das plantas, quimiotipos e as condições geográficas em que a
planta foi recolhida, a fonte de larvas, e os métodos utilizados, em geral, para
induzir diferentes respostas larvais (DIAS&MORAES, 2014).

CONCLUSÕES

Este estudo apresentou o OE como eficiente no controle da mortalidade de
Aedes aegypti, ainda sendo classificado como atóxico no ensaio de toxicidade,
incentivando seu potencial de aplicação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAVALCANTI, E. S. B.; MORAIS, S. M. D.; LIMA, M. A. A.; SANTANA, E. W. P.
(2004).  Larvicidal activity of essential oils from Brazilian plants against Aedes
aegypti L. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. v. 99, n.5, 541-544
CHAN, E. W. C.; WONG, S. K.; CHAN, H. T. (2017). Alpinia zerumbet, a ginger
plant  with  a  multitude  of  medicinal  properties:  An  update  on  its  research
findings. Chinese Pharmacy. v. 26, n. 11, p.775-788.
CORREA, A. J. C.; LIMA, C. E.; COSTA, M. C. C. D. Alpinia zerumbet (Pers.)
BL Burtt  & RM Sm.(Zingiberaceae):  levantamento de publicações nas áreas

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



farmacológica e química para o período de 1987 a 2008. Revista Brasileira de
Plantas Medicinais, v. 12, n. 1, p. 113-119, 2010.
CUNHA, A.P.,  NOGUEIRA, M.T.,  ROQUE, O.R.  Plantas aromáticas e óleos
essenciais: composição e aplicações. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,
678p. 2012.
DIAS,  C.N.;  MORAES D.F.C.  Essential  oils  and their  compounds as Aedes
aegypti  L.  (Diptera:  Culicidae)  larvicides:  review.  Parasitology  Research.
2014;113.
DOLABELA,  M.  F.  Triagem  in  vitro  para  atividade  antitumoral  e  anti
Trypanossoma cruzi  de  extratos  vegetais,  produtos  naturais  e  susbstâncias
sintéticas. Master's  Degree  dissertation,  Universidade  Federal  de  Minas
Gerais, Belo Horizonte, Brazil, 1997.
FREITAS, F. P.; FREITAS, S. P.; LEMOS, G. C. S.; VIEIRA, I. J. C.; GRAVINA,
G. A.; LEMOS, F. J. A. (2005).  Comparative larvicidal activity of essential oils
from  three  medicinal  plants  against  Aedes  aegypti.   Chem.
Biodiversity. 7, 2801
FORATTINI, O. P. 1962. Entomologia médica. São Paulo, EDUSP. v.1, 662p. 
JINTANA,Y.;  SAOWANEE,C.;  NONGKRAN,L.;  PRADYA,  S.  Insecticides
resistance in  the Culex quinquefasciatus populations from northern Thailand
and  possible  resitance  mechanisms.  Acta  Tropica,  v.149,  p.  232-7,
2015.MEYER,  B.  N.  et  al.  Brine  shrimp:  a  convenient  general  bioassay  for
active plant constituents. Planta medica, v. 45, n. 05, p. 31-34, 1982.
LUBBE, A.; VERPOORTE, R. Cultivation of medicinal and aromatic plants for
specialty industrial materials.  Industrial Crops and Products. v. 34, n. 1, p.
785–801, 2011.
REED,  L.J.;  MUENCH,  H.  A  simple  method  of  estimating  fifty  percent
endpoints. American journal of hygiene, v. 27, n. 3, p. 493-498, 1938.
ROSE,  R.I.  Pesticides  and  public  health:  integrated  methods  of  mosquito
management. Emerging Infectious Diseases journal, v.7, n. 1, p.17-23, 2001.
SANTOS,  A.  G.  D.  S.  (2018).  Controle  de  vetores  em  saúde  ambiental:
atividade larvicida de óleo essencial de Croton rhamnifolioides encapsulado em
nanossistema polimérico frente ao mosquito Aedes aegypti.
SANTOS, C. P., de Lira Lemos, R. P., & dos SANTOS, A. F. (2010). Avaliação
da toxicidade das espécies medicinais Alpinia zerumbet (Pers.) e Sambucus
australis  Cham.  &  Schltdl.  frente  Artemia  salina  Leach. Revista
Ambientale, v.2, n.2, p. 65-76. 
SILVA,  W.  J.  et  al.  Atividade  larvicida  do  óleo  essencial  de  plantas
existentes no estado de Sergipe contra Aedes aegypti Linn. 2006.
VICTÓRIO,  C.P.,  ALVIANO,  D.S.,  ALVIANO,  C.S.,  LAGE,  C.L.S.  Chemical
composition of the fractions of leaf oil of Alpinia zerumbet (Pers.) BL Burtt & RM
Sm. and antimicrobial activity. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 19, n.
3, p. 697-701, 2009.

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X


