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Abstract: In this work, an auxiliary method for fighting the 
proliferation of insects that transmit disease in hydroelectric 
power plant reservoirs has been tested and validated, since 
some cases of infestation have already been reported both 
in southern Brazil and in southeastern North America. Thus, 
methods of extraction and analysis of the effectiveness of 
toxic fumigation of the essential oil of Siparuna guianensis 
Aublet, which is a tree present in the national territory, for 
adult mosquitoes were studied. The relation between the 

sensitivity of Aedes aegypti (L.), Aedes albopictus (S) and 
Culex quinquefasciatus (S) to the vapour of the essential oil 
was determined. In the study, correlation was used as a 
mathematical shortcut, with path analysis, observing in the 
test chamber the number of mosquitoes in "knockdown" as 
a function of time and temperature of vapour generation 
during the test. Considering the direct results, the 
temperature at which the oil was submitted (90 to 110 ° C) 
possessed the greatest effect and the greatest correlation 
(0.761) to "knockdown". 

Keywords: Path analysis, knockdown, essential oils, 
fumigation, Siparuna guianensis. 

Resumo: Neste trabalho, foi testado e validado um método 
complementar para combater a proliferação de insetos 
transmissores de doenças em reservatórios de barragens de 
usinas hidrelétricas, uma vez que já estão relatados casos de 
infestação, tanto no sul do Brasil quanto no sudeste norte-
americano. Assim, foram estudados métodos de extração e 
de análise da eficácia da fumigação tóxica do óleo essencial 
da Siparuna guianensis Aublet, árvore presente no território 
nacional, para os mosquitos adultos. Foi determinada a 
relação entre a sensibilidade dos mosquitos Aedes aegypti 
(L.), Aedes albopictus (S.) e Culex quinquefasciatus (S.) ao 
vapor do referido óleo essencial. No estudo, foi utilizada, 
como artifício matemático, a correlação, com a análise de 
trilha, observando-se em câmara de teste o número de 
mosquitos em “knockdown” em função do tempo e da 
temperatura de geração do vapor durante o ensaio. 
Considerando os resultados diretos, a temperatura a que o 
óleo foi submetido (90 a 110 °C) possuiu o maior efeito e a 
maior correlação (0,761) para o “knockdown”. 

Palavras-Chave: Análise de Trilha, knockdown, óleos 
essenciais, fumigação, Siparuna guianensis Aublet. 

1 Introdução 

O Brasil desenvolve tecnologias e mão de obra altamente 
especializada na construção de usinas hidrelétricas. Se por 
um lado suprem as necessidades energéticas do país, por 
outro, em termos ambientais, tais obras podem 
potencializar os problemas de geração e proliferação de 
mosquitos transmissores de agentes patogênicos, que 
utilizam as suas áreas inundadas como criadouros, 
especialmente nas zonas de remanso e em braços de 
afluentes. Assim, espécies que já constituem fontes de 
problemas de saúde pública na área de influência do 
empreendimento poderão encontrar condições ambientais 
ainda mais propícias para o seu desenvolvimento. Um 
exemplo típico constatado na literatura está na região 
ocidental do Estado do Paraná, na usina de Itaipu, cujas 
pesquisas relataram um aumento de criadouros de 
mosquitos, após a formação do reservatório, em municípios 
da margem esquerda [1]. 

Com uma expressiva vegetação tipicamente aquática ao 
longo da margem do lago formado, como a Eichornia, 
gramíneas e esparsos arbustos de médio porte, esses tipos 
de coberturas vegetais apresentaram-se como nichos 
ótimos para o desenvolvimento de formas imaturas de 
anofelinos e culicidae [1,3]. Caso similar, foi relatado na 
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literatura [4,5], com a proliferação de mosquitos vetores 
como o Anopheles quadrimaculatum, responsáveis pela 
transmissão da malária (atualmente erradicada no local), na 
bacia do rio Tennessee (sudeste norte-americano). Na 
região, a Tennessee Valley Authority (TVA) estabeleceu um 
mecanismo de controle baseado na variação periódica do 
nível do reservatório, de forma a criar um ambiente 
desfavorável à postura de ovos pelos insetos, com processos 
de molhagem e secagem das regiões infestadas. Tal ação 
causou, complementarmente, uma diminuição da 
proliferação de caramujos transmissores da 
esquistossomose. Porém, nenhuma destas atividades surte 
efeitos significativos contra a oviposição dos mosquitos da 
família culicidae, dentre eles o Aedes albopictus, por sua 
facilidade de se espalhar para ambientes rural, semirrural e 
silvestres, e cuja oviposição se dá acima do nível de água, 
aguardando de seis meses a um ano que o nível de água os 
atinja para que possam eclodir [6,7]. 

O Aedes aegypti é o principal transmissor da dengue e da 
febre amarela urbana, e o Aedes albopictus, também 
conhecido como tigre asiático, além da dengue ele 
transmite o arbovirus da encefalite japonesa. Há séculos 
estes mosquitos vêm se dispersando pelos continentes. O 
mosquito A. aegypti é proveniente da Etiópia e o A. 
albopictus é nativo da Ásia e da Oceania e foram 
disseminados pelo mundo por conta da colonização e da 
globalização [8].  

A dengue constitui a enfermidade vetorial mais importante 
nos países tropicais e subtropicais e sua incidência tem 
aumentado 30 vezes ao longo dos últimos 50 anos a partir 
de sua origem no sudeste da Ásia, ressurgindo em países 
como Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos (região da 
Flórida) causando prejuízos de R$ 3,5 bilhões (US$ 2,1 
bilhões) por ano nas Américas [9,10]. Estima-se que 100 
milhões de infecções podem ocorrer anualmente em mais 
de 100 países endêmicos, colocando quase metade da 
população do mundo em risco [11].   

No Brasil, de acordo com o Boletim Epidemiológico do 
Ministério da Saúde em 2012 [12], 157 municípios estão em 
estado de risco e 525 em alerta para a doença. Foram 
contabilizados 1,4 milhões de casos prováveis da doença no 
país somente em fevereiro e o número de casos de dengue 
quase triplicou em relação ao mesmo período de 2012, com 
um registro de 204.650 mil casos, contra 70.489 notificados 
em 2012, o que representa um aumento de 190%. 

O Aedes albopictus (S.) é considerado vetor secundário do 
vírus da dengue. É um mosquito que apresenta 
características morfológicas semelhantes e a mesma 
capacidade de proliferação do Aedes aegypti. Este, vem 
sendo motivo de preocupação em países do continente 
asiático, onde é responsável por alguns surtos da doença. 
No Brasil, o A. albopictus foi introduzido na década de 1980 
e, apesar de não haver nenhum registro de exemplares 
adultos infectados com o vírus da dengue no país, a espécie 
é alvo de estudos que monitoram o crescimento de sua 
população e investigam seus aspectos biológicos e 
ecológicos em comparação aos do A. aegypti [13]. Ele 
consegue se dispersar muito bem entre a mata e a cidade. 
Como existem muitos vírus circulando em ambiente 

silvestre, o A. albopictus, por sua característica exofílica, se 
torna um vetor com potencial para se infectar com um vírus 
silvestre, trazendo-o para o ambiente urbano [14]. 

O Culex quinquefasciatus (Say), mais conhecido pelo nome 
popular de pernilongo ou muriçoca, é uma verdadeira praga 
para os moradores das concentrações humanas nas regiões 
mais quentes das Américas, Ásia, África e Oceania. 
Demonstra preferência especial pelo homem. É encontrado 
com frequência dentro das casas, abrigado embaixo e atrás 
dos móveis, principalmente nos quartos. As fêmeas 
começam a agir ao crepúsculo e picam durante toda a noite, 
mas preferem as horas mais avançadas e os momentos 
pouco antes do amanhecer [15]. 

Além de principal transmissor da filariose no Brasil, o Culex 
quinquefasciatus é vetor secundário do vírus Oropouche. 
Nas Américas, foi encontrado naturalmente infectado com 
vírus causadores de encefalites, como o St. Louis, Oeste e 
Venezuelana [15]. 

O uso de inseticidas durante as epidemias e os períodos de 
alto risco de doenças causadas pelos vetores é adotado 
frequentemente pelas autoridades em saúde. Maior 
atenção é dada à piretrina e aos organosfosfatos por terem 
uma boa atividade inseticida e com bom efeito de 
“knockdown”. Entretanto, já são perceptíveis as resistências 
destes insetos ao uso destes agentes, demonstrando uma 
necessidade de se aumentar gradativamente a dosagem de 
sua aplicação [16,17]. Daí, surgiu a necessidade de se 
desenvolverem novos agentes que podem ser combinados a 
inseticidas e produzam um bom efeito larval e adulticida 
para incrementar as estratégias de controle. 

Uma alternativa pode vir das plantas, que contêm 
elementos bioativos, substâncias químicas que não estão 
diretamente relacionadas aos processos metabólicos da 
fotossíntese, tais como, a respiração e o crescimento, mas 
que podem ser determinantes no processo de defesa da 
planta e possuem como características a seletividade contra 
insetos, baixa toxicidade, e altas eficácias, possibilitando 
concentrações menores e mais espaçadas no seu combate 
[18]. 

O gênero Siparuna compreende espécies de arbustos e 
arvoretas, exceto para 15 espécies que são árvores de 20 a 
40 m de altura, com troncos com diâmetros maiores que 
120 cm, que ocorrem geralmente na Amazônia [19]. Esta 
espécie é conhecida por vários nomes populares de acordo 
com o país e região de distribuição no Brasil. No cerrado dos 
estados de Mato Grosso e Goiás, é conhecida pelo nome de 
negramina. A fumigação resultante de suas folhas é tida 
como repelente para insetos e os componentes químicos de 
seu óleo essencial, quando submetido a temperaturas 
específicas em conjunto com outras variáveis, apresentam 
características inseticidas. Neste contexto, a análise de trilha 
ou “path analysis” é um artifício que se dispõe a entender as 
causas envolvidas nas associações entre caracteres e 
decompor a correlação existente em efeitos diretos e 
indiretos, a partir de uma variável principal como a 
sensibilidade dos mosquitos A. aegypti, A. Albopictus e Culex 
quinquefasciatus à exposição por fumigação do óleo 
essencial da S. guianensis. Neste caso, são consideradas as 
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variáveis explicativas, ou seja, os componentes primários do 
rendimento: espécie do mosquito; temperatura de 
aquecimento do óleo e tempo médio de exposição. A 
análise de trilha reside basicamente na formulação do 
relacionamento causa-efeito entre as variáveis [20]. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi, além de 
apresentar um método alternativo de controle de insetos 
pela extração de óleos essenciais de plantas que se 
encontram presentes em boa parte das várzeas dos 
mananciais brasileiros, avaliar por meio da correlação 
matemática das variáveis, a relação direta e indireta 
existente entre o “knockdown” (neste caso, sendo 
considerada a redução do número de espécies vivas no local 
de análise) dos insetos submetidos ao vapor do óleo 
essencial da S. guianensis. Para tanto, foram considerados 
os seus caracteres componentes, almejando auxiliar o 
pesquisador no processo de seleção de uma temperatura 
ideal para proporcionar o maior número de mosquitos 
afetados em função da temperatura, sendo esta definida na 
sequência deste trabalho como a temperatura em que o 
vapor do óleo essencial foi gerado (e não a temperatura 
ambiente local) e o tempo de exposição dos indivíduos, 
independentemente da espécie. 

2 Materiais e métodos 

Cepas dos mosquitos Aedes aegypti, Aedes albopictus e 
Culex quinquefasciatus criados no insetário de Manejo 
Integrado de Pragas da Universidade Federal do Tocantins-
Campus de Gurupi susceptíveis a inseticidas, foram 
utilizadas de acordo com o reportado por Lucia et al. [21]. 
Larvas do terceiro e quarto instar foram mantidas sob as 
mesmas condições até a emergência para o estado adulto 
do mosquito. Para os bioensaios foram utilizadas amostras 
de 25 a 30 mosquitos adultos de um a três dias de idade, 
alimentados apenas com solução de mel. 

A colheita de folhas da S. guianensis Aublet foi realizada em 
um fragmento de Cerrado, no município de Formoso do 
Araguaia, no norte do Brasil, Latitude: 11

o
 47' 48" S 

Longitude: 49
o
 31' 44" W. Exsicatas do material botânico 

foram depositadas na Universidade Federal do Tocantins 
Campus de Porto Nacional (registro 10.298). As amostras 
foram moídas, medidas suas massas (25 g) e armazenadas 
sob refrigeração a 4 °C até sua posterior utilização. 
Subsequentemente, foram colocadas num balão 
volumétrico de 500 ml de água destilada em cada extração. 
A metodologia de ajustamento definiu o tempo ideal de 
destilação em 80 minutos (após o início da fervura). A 
extração do óleo essencial foi realizada pelo método de 
destilação a vapor aparelho Tipo Clevenger e foi expressa 
com base na massa fresca. Todas as experiências foram 
realizadas em triplicata e os desvios médios foram 
calculados. 

Os principais constituintes do óleo essencial extraído das 
folhas da S. guianensis foram determinados 
experimentalmente e seus principais constituintes foram o β 
- mirceno (63,9%), 2 - undecadona (8,37%), 
biciclogermacreno (1,76%), germacreno - D (0,64%), o D -
limoneno (0,58%) e o germacreno - A (0,50%).  

Os testes de fumigação desenvolvidos no laboratório foram 
realizados em uma câmara especificamente concebida de 
forma a permitir a concentração dos vapores de teste. As 
unidades experimentais foram compostas por um recipiente 
transparente de acrílico, 32,0 cm de comprimento, com um 
diâmetro interno de 5,0 centímetros e 164,5 ml de 
capacidade, adaptado do experimento de Lucia et al. [21]. 
Uma das extremidades foi coberta por uma malha de tecido. 
Cerca de 10 µl de óleo essencial foi colocado em uma micro 
tampa de vidro inserida na placa de Petri e micro placa 
sobre uma chapa aquecedora com temperatura controlada 
em intervalos de 5 a 15 minutos nas temperaturas de 70 a 
110 

o
C. Lotes de 25 a 30 mosquitos adultos foram coletados 

e introduzidos no compartimento superior (gaiola de 
insetos). Desta forma, os insetos foram expostos aos 
vapores do óleo essencial da S. guianensis, na temperatura 
ambiente e sem o contato direto com a fonte. A câmara foi 
fechada e cuidadosamente examinada para assegurar que 
os mosquitos foram transferidos em boas condições. O 
número de mosquitos em “knockdown” foi registrado a 
cada minuto por, aproximadamente, 15 min. A temperatura 
do módulo dos ensaios foi medida durante o experimento, 
verificando estar próximo da do ambiente (30 

o
C). 

Quatro repetições foram feitas para cada espécie de 
mosquito. A água foi usada como controle positivo, e o 
número de mosquitos, em cada câmara, foi contado após 
cada teste. 

 

Figura 1: Equipamento de vidro utilizado no teste para 
avaliar a atividade fumigante do óleo essencial da S. 

guianensis (Amostra). 

3 Resultados e discussão 

Os resultados para o teste de fumigação do óleo essencial 
em temperaturas de aquecimento controladas, para as três 
espécies de mosquito estão mostrados na Tabela 1. A 
atividade fumigante medida como KT50 representou o 
tempo necessário para observar um “knockdown” de 50% 
da população exposta ao óleo essencial da S. guianensis. 
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Tabela 1: Respostas de três populações de mosquitos A. aegypti, A. albopictus e C. quinquefasciatus ao efeito de fumigação do óleo essencial 
de S. guianensis, no intervalo de temperatura de 70 a 110 °C. 

Temperatura (
o
C) 

A. aegypti A. albopictus C. quinquefasciatus 

KT50(min)* 

Limites 

Dados 

estatísticos  

r ±  

KT50(min)* 

Limites 

Dados 

estatísticos  

r ±  

KT50(min)* 

Limites 

Dados 

estatísticos  

r ±  

70 ± 3 
5,80 3,41 ± 0,84 5,51 2,38 ± 0,81 5,51 1,94 ± 0,79 

(3,38 - 7,43)  (2,08 - 7,50)  (2,08 - 7,50)  

80 ± 3 
0,97 2,75 ± 0,83 0,92 2,44 ± 0,65 0,82 2,23 ± 0,79 

(0,61 - 1,52)  (0,52 - 1,61)  (0,39 - 1,71)  

90 ± 3 
1,07 2,28 ± 0,81 1,16 1,77 ± 0,79 0,91 1,74 ± 0,77 

(0,62 - 1,85)  (0,53 - 2,54)  (0,39 - 2,15)  

100 ± 3 
2,39 1,53 ± 0,85 1,78 1,69 ± 0,83 1,66 1,91 ± 0,88 

(0,54 - 10,60)  (0,56 - 5,65)  (0,50 - 5,49)  

110 ± 3 
2,81 2,44 ± 1,24 1,87 3,57 ± 1,51 1,55 3,18 ± 1,23 

(0,72 - 10,89)  (0,82 - 4,27)  (0,62 - 3,85)  

*KT50, tempo para que ocorra 50 % de “knockdown” com intervalo de 95% de confiança. Os valores foram considerados como médias de 
quatro repetições usando de 25 a 30 adultos (total 125 a 150 adultos) para cada espécie. Estatística de análise “Probit” de tempos para 

“knockdown”; r= inclinação; e = desvio padrão da média. 

  

 

Figura 2: Projeção do “knockdown” dos mosquitos por 
temperatura, tempo e espécie, submetidos ao efeito de 

fumigação. 

 

Houve diferenças significativas (p< 0,05) entre as 
temperaturas a que o óleo essencial da S. guianensis foi 
submetido para ativar o efeito de fumigação e o seu tempo 
de exposição. Entretanto, a espécie não foi significativa ao 
grau de 95% de confiança. Estes resultados estão 
demonstrados na Figura 2. 

As maiores concentrações dos efeitos estão na faixa de 
temperatura entre 100 e 110 °C e exposição a um tempo 
entre 10 minutos e 15 minutos. Pode-se observar também 
que não houve concentrações significativas quanto às 
espécies de mosquitos, o que implica uma baixa resistência 
das espécies ao efeito fumigante do óleo essencial da S. 
guianensis. Manimaran et al. [22] encontraram 
“knockdown” entre 27 e 30 minutos ao estudar os tempos 
para a aplicação do óleo essencial da laranja contra A. 
stephensi, Cx. quinquefasciatus e A. aegypti. 

Na Tabela 2, pode-se observar esse fenômeno onde o 
“knockdown” dos insetos por espécie (KIE) não teve efeito 
significativo (p> 0,05), fato este atribuído ao poder 
fumigante do óleo que atuou igualmente entre as espécies. 

 

Tabela 2: Resumo das análises conjuntas de variância referentes ao 
número de espécies em “knockdown”: por temperatura (KET); 
número de insetos por espécie (KIE), e o número de insetos por 
tempo de exposição (KIT). 

F.V. GL 
Quadrados médios 

KET KIE KIT 

Blocos 26 66.602 152.845 74.897 

Temperaturas 2 927.753 3.309* 823.049 

Resíduos 243 1.571 1.571 1.571 

Total 271 995.926 157.725 899.517 

C.V.(%) -- 6,14 5,20 4,30 

Significância ao grau de 5% de probabilidade; *Não significativo ao 
grau de 5% de probabilidade. 

 

Na Figura 3, estão representados os coeficientes de 
correlação entre os caracteres “knockdown” (KND), das 
espécies pela temperatura (KET), dos insetos por espécie 
(KIE) e dos insetos pelo tempo de exposição na temperatura 
(KIT). Pelas análises destes coeficientes foi possível verificar 
que o “knockdown” está correlacionado aos três caracteres, 
principalmente com a temperatura de aquecimento do óleo 
essencial para causar o efeito de fumigação (0,761). Tal fato 
está relacionado ao ponto de vaporização do óleo essencial 
da S. guianensis que se inicia em 90 °C com perda de massa 
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comprovada até a temperatura de 230 °C [23]. Para o tempo 
de exposição e a espécie submetida aos ensaios, os 
coeficientes de correlação foram intermediários, 0,585 e 
0,582 respectivamente.  

A correlação entre os componentes primários do 
“knockdown” foi evidenciada por uma baixa associação 
entre a temperatura e o tempo e entre a temperatura e a 
espécie dos mosquitos. Entre o tempo e a espécie foi 
evidenciada uma correlação negativa (-0,306) em função do 
rápido efeito de “knockdown” provocado pelo óleo. 

 

 

Figura 3: Diagrama dos coeficientes de correlação entre os 
caracteres “knockdown” (KND) total dos insetos, das 

espécies pela temperatura (KET), dos insetos por espécie 
(KIE), e dos insetos pelo tempo de exposição na 

temperatura (KIT). 

 

Considerando os efeitos diretos incluídos na Tabela 3, o 
“knockdown” ocasionado pela temperatura de fumigação 
do óleo essencial possuiu o maior efeito e a maior 
correlação total (0,761), indicando grande contribuição para 
o número de insetos, superando o efeito de resistência 
inerente às espécies e ao tempo de exposição ao óleo 
essencial. O tempo de exposição foi o caráter que 
representou a menor contribuição, fato este que pode ser 
atribuído ao rápido efeito do óleo sobre os insetos quando 
submetido à fumigação (inferior a 5 minutos). 

 

Tabela 3: Estimativa dos efeitos diretos e indiretos da temperatura 
de aquecimento do óleo essencial da S. guianensis e seus 
componentes primários (espécies de mosquito e tempo de 
exposição ao produto). 

Variável Efeito 

direto 

Efeito 

indireto 

Efeito 

total 

Temp. de aquecimento 0,761 - 0,761 

Espécie 0,585 0,371 0,956 

Tempo de exposição 0,552 -0,058 -0,494 

 

Para os efeitos indiretos neste trabalho, o coeficiente de 
correlação entre tempo e a espécie apresentou valor 
negativo, o que implicou uma correlação de caracteres em 
sentido contrário, onde o aumento de um correspondeu à 
diminuição no outro. Este fato pode ser atribuído a uma 

resistência maior da espécie dos insetos submetidos à 
fumigação. 

A seleção indireta do tempo de exposição dos insetos 
submetidos à fumigação do óleo essencial da S. guianensis 
reduziu consideravelmente o número de insetos em 
“knockdown” conforme demonstrado pelo coeficiente de 
correlação negativo, ou seja, quanto menor foi o tempo de 
exposição, menor foi o efeito sobre o KND. 

No geral, a seleção indireta a ser praticada entre os 
componentes primários no “knockdown” indicou que, 
independentemente da espécie, deve-se aumentar o tempo 
de exposição dos insetos ao efeito de fumigação, mantendo 
a temperatura dentro do intervalo especificado que é de 90 
a 110 °C. 

4 Conclusões 

O óleo essencial da S. guianensis Aublet, planta nativa em 
diversas regiões brasileiras, pode ser utilizado como método 
alternativo de controle da proliferação de insetos, como 
observado para a espécie A. aegypti, em pequenos e 
grandes reservatórios de águas naturais. 

A temperatura de fumigação do óleo essencial da S. 
guianensis, na faixa de 90 a 110 °C, foi a componente que 
melhor contribuiu para o “knockdown”, 
independentemente da espécie (A. aegypti, A. albopictus e 
C. quinquefastisatus). 

O tempo de exposição entre 5 e 15 minutos não foi 
representativo para o efeito, uma vez que o “knockdown” 
foi alcançado já nos primeiros minutos de exposição dos 
insetos à fumigação. 
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