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RESUMO 

Com o aumento da proliferação do Aedes aegypti, transmissor de doenças que 

preocupam a população, faz-se necessária a busca por métodos de combate ao 

mosquito, já que os utilizados não têm sido eficazes. O presente projeto visa extrair 

o óleo essencial de botões florais do cravo-da-índia para sua utilização como um 

agente larvicida e eliminá-las antes da fase adulta. Primeiramente, ocorreu a 

extração do óleo essencial por hidrodestilação. Em seguida, realizaram-se análises 

a fim de definir as propriedades físico-químicas do óleo, e a identificação de seus 

componentes será realizada pelo método da Cromatografia Gasosa. Após as 

análises, realizar-se-á o teste de toxicidade em larvas do terceiro estágio de 

desenvolvimento. A partir dos resultados coletados, será elaborada uma análise 

estatística, a fim de se obter a concentração letal do óleo essencial e sua eficiência. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti têm 

causado malefícios à sociedade. Embora existam formas de controle do mosquito, o 

mesmo continua se proliferando, em sua maioria, nas áreas urbanas, onde há 

depósito de água parada. (ZARA et al., 2016). 

Uma das formas de combate ao vetor é a utilização do óleo essencial dos 

botões de cravo-da-índia, que possui componentes com propriedades inseticidas e 

baixa toxicidade ao meio ambiente e aos seres vivos. (AFFONSO et al., 2012). 

Com a investigação e a análise do desempenho do óleo extraído como 

larvicida pode-se aprimorar novas técnicas sustentáveis a serem utilizadas desde o 

surgimento das larvas até a otimização de repelentes. Ademais, a pesquisa acerca 

das propriedades do óleo essencial é de extrema importância para o estudo dos 

efeitos de seu uso e caracterização de seus componentes farmacológicos. 

OBJETIVO 

O presente projeto tem como objetivo principal caracterizar analiticamente e 

investigar o efeito do óleo essencial extraído de botões florais do cravo-da-índia 



(Syzygium aromaticum) como agente larvicida contra as larvas do Aedes aegypti, de 

forma que se determine a melhor condição de atuação deste larvicida. 

METODOLOGIA 

Primeiramente, 150 g de botões florais de cravo-da-índia já desidratados 

foram triturados e, posteriormente, armazenados em uma embalagem de polietileno 

para manter sua qualidade e propriedades. Em seguida, para a extração do óleo 

essencial utilizou-se o método com arraste por vapor de água, a partir da 

hidrodestilação. O processo de extração foi realizado em triplicata para a aquisição 

de uma amostra representativa. Em cada procedimento foi utilizada a quantidade de 

50 g dos botões florais já moídos com 300 mL de água destilada. 

As três amostras foram secas por meio de percolação em sulfato de sódio 

anidro (Na2SO4), sendo utilizado em cada amostra 10 g do sal. O óleo essencial já 

seco foi armazenado em vidro âmbar sob refrigeração para evitar a perda por 

volatilização. Após a percolação, realizou-se a análise de espectroscopia no 

infravermelho, a fim de determinar a existência de água nas amostras por meio da 

inspeção das bandas de radiação emitida e comparando o resultado com um 

espectro da literatura. 

DESENVOLVIMENTO 

 As características físico-químicas do óleo foram determinadas, como 

densidade, cor, aparência, pH e a solubilidade em etanol. Além dessas análises, 

para a determinação da composição química do óleo essencial, será utilizada a 

cromatografia. 

Após o final das análises do óleo extraído, será realizado o teste de toxicidade 

testando quatro diferentes concentrações do óleo essencial em triplicata, utilizando 

uma solução tensoativa não iônica. Em cada teste serão selecionadas dez larvas, 

que serão colocadas em placas de Petri com aproximadamente 25 mL de água 

mineral. Será observada a taxa de mortalidade das larvas, que serão monitoradas 

de hora em hora durante doze horas e, posteriormente, após um dia. 

Por fim, será elaborada uma análise estatística dos resultados em relação ao 

teste de toxicidade levando em consideração o tempo de ação de cada 

concentração testada para levar um número determinado de larvas à morte.  



RESULTADOS PRELIMINARES 

O processo de extração de cada amostra durou quatro horas. A Tabela 1 

mostra o rendimento de óleo essencial alcançado, em termos de volume e em 

porcentagem massa/volume (% m/v), que foi calculado considerando a massa 

vegetal utilizada em cada processo de extração. 

Tabela 1: Dados dos rendimentos alcançados na extração. 

Óleo Essencial Volume obtido (mL) Rendimento (% m/v) 

Amostra 1 2,80 ± 0,05 5,60 ± 0,02 

Amostra 2 2,50 ± 0,05 5,00 ± 0,02 

Amostra 3 2,35 ± 0,05 4,70 ± 0,02 

Média 2,55 ± 0,05 5,10 ± 0,02 

FONTE: Elaborada pelas autoras, 2018. 

Foi necessário o dobro da quantidade de etanol para a completa 

solubilização, o que demonstra que o óleo obtido possui uma solubilidade baixa. Os 

resultados obtidos na caracterização físico-química do óleo essencial extraído estão 

na Tabela 2. 

Tabela 2: Características físico-químicas do óleo essencial. 

Óleo essencial 

Densidade 0,960 g.mL-1 

Solubilidade em etanol (em volume) 1:2  

Cor Transparente 

Aparência e odor Límpido e cheiro característico 

FONTE: Elaborada pelas autoras, 2018. 
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