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RESUMO

Introdução: A dengue é um dos principais  problemas de saúde pública no
mundo e uma das importantes arboviroses que atingem o homem. Este estudo
teve por objetivo avaliar a composição química e atividade larvicida do óleo
essencial (OE) das folhas de Cymbopogon citratus D.C. Metodologia: O OE foi
extraído por hidrodestilação. A composição química foi identificada pela técnica
de  Cromatografia  Gasosa  acoplada  a  Espectrometria  de  Massas  (CG-EM).
Atividade larvicida foi avaliada pela CL50  frente às larvas do mosquito  Aedes
aegypti. Resultados e Discussão: O perfil químico do OE demonstrou que os
componentes majoritários foram geranial (43,96%) e neral (35,71%). Atividade
larvicida frente Aedes aegypti apresentou CL50 32,53 mg L-1 e CL90 65,55 mg L-

1,  sendo  classificado  como  eficiente  na  taxa  de  mortalidade  das  larvas.
Conclusões: Este  estudo  evidenciou  a  composição  química  e  atividade
larvicida do OE no combate a mortalidade de Aedes aegypti, favorecendo seu
potencial de aplicabilidade. 
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ABSTRACT

Introduction: Dengue is one of the main public health problems in the world
and one of the main arboviruses that affect men. This study aimed to evaluate
the  chemical  composition  and  larvicidal  activity  of  essential  oil  (EO)  of  the
leaves of  Cymbopogon citratus DC.Methodology: The EO was extracted by
hydrodistillation.  The  chemical  composition  was  identified  by  the  Gas
Chromatography technique coupled to Mass Spectrometry (CG-MS). Larvicidal
activity  was  assessed  by  the  LC50 against  the  larvae  of  the  Aedes  aegypti
mosquito.  Results  and  Discussion: The  chemical  profile  of  the  EO
demonstrated  that  the  major  components  were  geranial  (43.96%) and neral
(35.71%). Larvicidal activity against Aedes aegypti shows LC50 32.53 mg L-1 and
CL90 65.55  mg  L-1,  being  classified  as  efficient  in  larval  mortality
rates.Conclusions:  This study showed a chemical composition and larvicidal
activity  of  EO  without  combating  mortality  from  Aedes  aegypti,  favoring  its
potential for applicability.
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INTRODUÇÃO

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo e uma
das importantes arboviroses que atingem o homem. Estima-se que 390 milhões
de infecções ocorram anualmente e mais de 70% da população estão em risco
de contrair  a doença (BHATT et al.,  2013).  O mosquito  Aedes aegypti  (Ae.
aegypti)  é  o  principal  vetor  transmissor  da  Dengue,  assim  como  da
Chikungunya e da Zika. No continente americano, em 2016, foram notificados
mais de 2,3 milhões de casos da doença, com 4.274 casos graves e 1.032
mortes (WHO, 2017).

Diante disso, o combate ao mosquito Aedes aegypti tornou uma das principais
preocupações  do  governo  para  o  controle  da  doença.  Algumas  formas  de
combate  ao  mosquito  são  bastante  eficazes,  começando  com  a
conscientização da população,  através da mídia que tem alertado sobre as
causas,  sintomas  e  consequências  da  dengue  e  a  higienização  doméstica
adequada para evitar o acumulo de lixo e água parada dentro das residências e
lotes vazios para evitar o acumulo de lixo e agua parada dentro de residências
e lotes vazios (MAFRA e ANTUNES, 2015; CESARIANO et al., 2014)

Outro fator eficaz no combate ao Aedes aegypti é o uso de plantas medicinais
produtoras de óleos essenciais (OE’s) que apresentam a finalidade larvicida e
de  repelência  ao  mosquito  (VELOSO  et  al.,  2015).  Dentre  plantas  com
propriedades medicinais, destaca-se o capim-limão, cientificamente conhecido
como  Cymbopogon citratus D.C.,  é uma planta original  da Índia,  mas muito
comum nas regiões tropicais do Brasil (SANTOS et al., 2009). Possui diferentes
indicações terapêuticas de uso popular e estudos científicos indicam atividade
anti-inflamatória, larvicida, analgésica, antipirética, antimicrobiana e antitumoral
podendo ser percursora no tratamento de câncer (SILVA, 2010). Desta forma,
este estudo teve por objetivo avaliar a composição química e atividade larvicida
do óleo essencial de C. citratus frente Aedes aegypti.

METODOLOGIA

Material vegetal e obtenção do óleo essencial

As folhas de C. citratus (capim-limão) foram coletadas no município de
Morros, Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi transportado ao
Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA),
onde 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 C. citratus adicionando-se água destilada
(1:10). Para extração dos OE’s, utilizou-se a técnica de hidrodestilação com um
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extrator  de  Clevenger  de  vidro  acoplado  a  um  balão  de  fundo  redondo
acondicionado em manta elétrica como fonte geradora de calor. 

Composição química

Os constituintes químicos do OE foram identificados por Cromatografia gasosa
associada à espectrometria de massas (CG-EM).

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

Composição química

Foram identificados 8 constituintes químicos através da CG-EM presentes do
OE de  C. citratus.  Nos quais os componentes majoritários foram o geranial
(43,96%),  neral  (35,71%)  e  linalol  (8,61%).  Resultados  semelhantes  foram
encontrados por Costa et al. (2013) após analisarem a composição química do
OE de C. citratus por CG-EM e identificarem 9 constituintes presentes, sendo
os  majoritários:  geranial  (49,98%)  e  neral  (37,78%),  teores  próximos  aos
encontrados neste estudo. 

Atividade larvicida

A Tabela 1 apresenta os valores da CL50 E CL90 do OE C. citratus.
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Tabela 1 – CL50 e CL90 para ação larvicida do OE frente Aedes aegypti.

OE CL50 CL90 R2 

C. citratus 32,53 ± 4,09 mg L-1 65,55 ± 4,09 mg L-1 0,9642 

 

Conforme observado na Tabela 1 o OE de C. citratus apresentou a CL50

de 32,53 mg L-1 e CL90 65,55 mg L-1 frente as larvas do mosquito Aedes aegypti,
incentivando seu potencial de aplicabilidade larvicida.  O potencial desse OE é
confirmado por Cavalcanti et al. (2004) e ao estudarem a atividade larvicida de
C. citratus constataram que o mesmo possui ação frente a Aedes aegypti com
CL50 69 mg L-1, causando o crescimento significativo da mortalidade das larvas.
Furtado et al. (2005) encontrou uma CL90 de 112,21 mg L-1 após 24 h, com o
OE contendo 63,4% de neral. De certo que os potenciais tóxicos dos OE’s e
seus constituintes frente ao Aedes aegypti podem variar significativamente de
acordo com os fatores intrínsecos e extrínsecos, espécies de plantas e com a
parte da planta, justificando assim as diferenças observadas.

CONCLUSÕES

Este estudo evidenciou a composição química e atividade larvicida do OE no
combate ao Aedes aegypti, favorecendo seu potencial de aplicabilidade. 
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