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“É necessário ter o caos cá dentro 

para gerar uma estrela.” 

Friedrich Nietzsche 
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RESUMO 

A dengue é uma doença viral sistêmica, causada por um arbovírus da família 

Flaviviridae, acometendo cerca de 700 mil casos por ano no Brasil. É 

endêmica de regiões tropicais como o sudeste asiático, sul do Pacífico, África 

Oriental, Caribe e América Latina. A dengue é transmitida pelo mosquito 

Aedes aegypti (Linnaeus, 1762), que é o principal alvo de combate para 

controle da doença, por meio de estratégias que vão desde o combate às 

formas larvares até o mosquito adulto. Os larvicidas comumente utilizados no 

combate do vetor, além de serem tóxicos, vêm apresentando queda na 

capacidade larvicida já que as larvas do A. aegypti tem desenvolvido 

resistência a esses produtos. Sendo assim, a busca por novos princípios 

ativos que sejam eficientes no combate do mosquito se faz necessária. Nesse 

sentido, a Agave sisalana é uma planta que é produzida em vários estados do 

nordeste brasileiro, a qual é utilizada na indústria sisaleira. Apenas 5% da 

planta é aproveitada, sendo o seu resíduo líquido completamente 

desperdiçado.  Dessa forma, este projeto de pesquisa teve como objetivo 

investigar a ação larvicida do suco de Agave sisalana contra larvas de A. 

aegypti. Nos ensaios de atividade larvicida, utilizou-se larvas de quarto 

estágio de A. aegypti, testando-se diferentes concentrações de suco de A. 

sisalana durante 24 horas. Após os ensaios de atividade larvicida foi possível 

determinar a CL50, que foi de 5,9 mg/mL. A pesquisa também explorou a 

atividade citotóxica da A. sisalana em hemócitos de larvas de A. aegypti, 

através da citometria de fluxo. Verificou-se um aumento no percentual de 

necrose celular a partir de 12 horas de exposição das larvas a concentrações 

submáximas de suco de sisal (7,4% no grupo controle vs. 28,5% no grupo 

experimental após 12 horas; 6,2% no grupo controle vs.22,7% no grupo 

experimental após 24 horas). As alterações histológicas foram confirmadas 

em exames histopatológicos, que mostraram lise celular de células epiteliais 

do mesentério das larvas e destruição da membrana peritrófica. A produção 

de óxido nítrico (NO) pelos hemócitos, uma importante estratégia de defesa 

dos mosquitos, foi verificada após 3,6 e 24 horas de exposição das larvas ao 

suco de A. sisalana. Observou-se uma diminuição dos níveis de NO da ordem 



de 76,6% após 3 horas de exposição, 83 % após 6 horas de exposição, e 

83,8 % após 24 horas de exposição. Sendo assim, o suco de A. sisalana pode 

se constituir numa alternativa efetiva e economicamente viável para o 

combate ao vetor da Dengue. Essa pesquisa resultou no pedido de patente 

de um inseticida formulação a base de A. sisalana para combate às larvas de 

A. aegypti. 

Palavras chaves: Sisal, mosquito, vetor, inseticida, dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Dengue is a viral systemic disease caused by an arboviral of Flaviviridae 

family, affecting about a 100 million cases per year in Brazil. It is endemic in 

tropical regions such as Southeast Asia, South Pacific, East Africa, Caribbean 

and Latin America. The disease is transmitted by Aedes aegypti (Linnaeus, 

1762), a mosquito that is the main target for the disease control through 

strategies ranging from the larval to the adult combat. The larvicides 

commonly used to combat the vector, besides being toxic, present drop in 

larvicide efficacy since the A. aegypti larvae has developed resistance to these 

products. Thus, the search for new active principles that are effective in 

combating the mosquito is required. In this sense, Agave sisalana is a plant 

that is produced in several states in the Brazilian northeast region, which is 

used in the sisal industry. Only 5% of the plant is recovered, and its residual 

liquid completely wasted. In this way, the aim of this research project was to 

investigate the larvicidal action of the juice of Agave sisalana against larvae of 

A. aegypti. In larvicidal activity assays, fourth stage A. aegypti larvae were 

used, exposed to different concentrations of A. sisalana liquid waste during 24 

hours. After the larvicidal activity assays, it was possible to determine the LC50 

that was 5.9 mg / mL. Next we explored the cytotoxic activity of A. sisalana in 

hemocytes of A. aegypti larvae through the flow cytometry. The experiments 

showed an increase of cellular necrosis after 12 hours of exposure of the 

larvae to submaximal concentrations of sisal liquid waste (7.4% in control 

group vs. 28.5% in the experimental group after 12 hours; 6.2% in the control 

group vs. 22.7% in the experimental group after 24 hours). The histological 

alterations were confirmed by histopathological analysis, which showed lyses 

of the mesentery epithelial cells of larvae as well as peritrophic membrane 

destruction. Furthermore, nitric oxide (NO) production by hemocytes, an 

important defense strategy of mosquitoes, was checked after 3, 6 and 24 

hours of larvae exposure to the A. sisalana liquid waste. There was a 

reduction in NO levels of approximately 76.6% after 3 hours, 83% after 6 

hours and 83.8% after 24 hours of exposure. In this way, the A. sisalana liquid 

waste constitutes an effective alternative and economically feasible for the 



dengue vector combat. The outcomes of our research resulted in the patent 

application for an insecticide against A. aegypti larvae. 

Keys words: Sisal, mosquito, vector, insecticide, dengue. 
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1. INTRODUÇÃO 

A dengue é considerada a arbovirose mais comum no mundo, com quatro 

sorotipos do vírus já descritos (DEN 1 a 4) como causadores da doença 

(Pannuti et al., 2005). 

A circulação simultânea de diferentes sorotipos do vírus da dengue no 

Brasil tem demonstrado que infecções sucessivas aumentam o aparecimento 

de formas clínicas mais graves, como foi evidenciado pela presença de formas 

hemorrágicas após a introdução do DEN-2. Medidas preventivas, condutas 

clínico-terapêuticas e ações de controle são medidas de combate à doença e 

devem ser implementadas precocemente. Paralelamente, a identificação dos 

sorotipos circulantes na população possibilita uma melhor compreensão do 

quadro epidemiológico e das manifestações clínicas (Pannuti et al., 2005). 

No Brasil, após a detecção, no Rio de Janeiro, do vírus DEN-1 em 1986 e 

do vírus DEN-2 em 1990, várias epidemias ocorreram em diferentes 

municípios. Após a detecção do vírus DEN-3, no Rio de Janeiro, em 2000, e o 

registro, em outros estados, da circulação de três sorotipos virais (DEN-1, 

DEN-2 e DEN-3), o Ministério da Saúde implantou em 2002, o Plano Nacional 

de Controle da Dengue (PNCD), que propunha intensificar ações existentes e 

implementar novas estratégias com maior abrangência operacional (Casali et 

al, 2004; Almeida et al, 2012; Brasil, 2002). 

O Ministério da Saúde tem investido grandes recursos no PNCD. Em 

2002, dos R$ 1.033.817.551,00 gastos com o controle da dengue, 85% foram 

empregados na vigilância e no controle do vetor. Em 2003, essas ações 
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absorveram cerca de R$ 790 milhões, basicamente em custeio, compra de 

equipamentos e inseticidas, manutenção e capacitação de pessoal e ações de 

comunicação social (FUNASA, 2002). 

No período de janeiro a abril de 2012 foram testadas 8.160 amostras de 

pacientes suspeitos de dengue visando à confirmação da doença e a 

identificação do tipo viral. Do total de amostras, 2.098 amostras foram 

positivas, com um percentual de positividade global de 25,7%. A proporção das 

amostras positivas por sorotipo viral demonstrou o predomínio do sorotipo 

DEN-4 (59,3%). O sorotipo DEN-1 foi isolado em 36,4% das amostras; DEN-2, 

em 4,1%; e o DEN-3, em 0,2%. Nas regiões Norte e Nordeste, observa-se na 

amostra um maior predomínio do DEN-4. Na Região Sudeste, existe um 

equilíbrio entre os sorotipos DEN-4 e DEN-1. Já nas regiões Centro-Oeste e 

Sul, o predomínio é do DEN-1 (BRASIL, 2012). 

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) e 

sua incidência tem seguido uma tendência de ascensão, tendo na última 

década, 700 mil casos notificados por ano. A maioria dos estados brasileiros 

está infestada pelo A. aegypti, o que possibilita a transmissão da Dengue 

(Figueiredo, 2012). 

Por sua estreita associação com o homem, o Aedes aegypti é 

essencialmente, um mosquito urbano, encontrado em maior abundância em 

cidades, vilas e povoados. Entretanto, no Brasil, México e Colômbia, já foi 

localizado em zonas rurais, provavelmente transportado de áreas urbanas em 

vasos domésticos, onde se encontravam ovos e larvas (OPAS, 1991). Os 

mosquitos se desenvolvem por meio de metamorfose completa, e o ciclo de 
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vida do Aedes aegypti compreende quatro fases: ovo, larva (quatro estágios 

larvários), pupa e adulto (Brasil, 2001). 

Uma das principais estratégias para o controle da Dengue é o tratamento 

dos focos de mosquito, denominado pelo Ministério da Saúde como tratamento 

focal, que tem como alvo o combate às formas larvais. O tratamento focal 

consiste na aplicação de um produto larvicida nos depósitos de água contendo 

formas imaturas de mosquitos, que não possam ser eliminados 

mecanicamente. Os larvicidas mais utilizados no tratamento focal são 

temephós, Bacillus turinghiensis israelensis (BTI) e o metoprene. Esses três 

inseticidas são aprovados pela Organização Mundial da Saúde para uso em 

água de consumo humano, por suas características de inocuidade para os 

mamíferos em geral e o homem. Apesar de amplamente difundidos e 

utilizados, são considerados potencialmente perigosos para os trabalhadores 

que manipulam esses produtos frequentemente (Brasil, 2001).  

Além dos problemas relacionados à toxicidade, o surgimento da 

resistência por parte do Aedes aegypti aos inseticidas químicos mais utilizados 

tem sido reportada por diversos autores (Luna, 2004; Horta, 2011; Braga, 

2007). 

O Brasil possui um alto potencial de recursos naturais para o 

desenvolvimento de inseticidas a partir da flora nativa. Neste contexto, destaca-

se a cultura do sisal (Agave sisalana), que ocupa uma extensa área de solos 

pobres na região semiárida dos estados da Bahia, Paraíba e Rio Grande do 

Norte, em áreas com escassa ou nenhuma alternativa para exploração de 

outras culturas (Santos et al, 2011).  
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A Bahia é o principal estado produtor, com produção anual de 234.847 

toneladas de fibra. Estima-se que sejam gerados mais de 5 milhões de 

toneladas por ano de resíduos do sisal, e que apenas 4% das folhas do sisal 

são aproveitadas. O resíduo líquido é proveniente do processo de moagem das 

folhas de sisal para extração da fibra, o que resulta no suco do sisal. Esse 

resíduo é utilizado como adubo orgânico ou como alimento para animais. 

Porém, os produtores têm utilizado esse resíduo de forma empírica (Santos et 

al, 2011).  

Existem estudos mostrando a ação da Agave sisalana contra mosquitos, 

carrapatos e helmintos de pequenos ruminantes (Pizarro et al., 1999; Consolli 

et al., 1988; Domingues et al., 2010).  

Considerando que o sisal é uma matéria prima abundante na região 

nordeste, que seu subproduto é desprezado e que existem indícios da sua 

ação contra parasitas, se justifica o estudo para o desenvolvimento de um 

inseticida a partir do extrato bruto da Agave sisalana. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. A Dengue 

A dengue é uma das mais importantes doenças tropicais da atualidade, 

cuja relevância vem aumentando drasticamente no mundo nas últimas 

décadas, sendo considerado um grave problema de saúde pública 

internacional (Lupi et al, 2007). É uma doença típica de áreas tropicais e 

subtropicais, causada por vírus, transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti 

(Brasil) e Aedes albopictus (Ásia), geralmente de caráter epidêmico (DIVE-SC, 

2007). O período de incubação da dengue varia de 3 a 15 dias após a picada 

pelo Aedes aegypti infectado, quando surgem então, os primeiros sintomas 

(DIVE-SC, 2007).  

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso 

benigno ou grave e pode se apresentar de várias formas: infecção inaparente, 

dengue clássica, febre hemorrágica da dengue ou síndrome de choque da 

dengue (Brasil, 2004). A dengue clássica, em geral, se inicia abruptamente 

com febre alta (39° a 40°), seguida de cefaleia, mialgia, prostração, artralgia, 

anorexia, astenia, dor retroorbitária, náuseas, vômitos, exantema, prurido 

cutâneo, hepatomegalia (ocasional) e dor abdominal generalizada 

(principalmente em crianças). Pequenas manifestações hemorrágicas 

(petéquias, epistaxe, gengivorragia, sangramento gastrointestinal, hematúria e 

metrorragia) podem ocorrer.  A doença dura cerca de 5 a 7 dias, quando há 

regressão dos sinais e sintomas, podendo persistir a fadiga (Brasil, 2004).  

Na febre hemorrágica da dengue e síndrome de choque da dengue, os 

sintomas iniciais são semelhantes aos da dengue clássica, mas no terceiro ou 
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quarto dia o quadro se agrava com dor abdominal, sinais de debilidade 

profunda, agitação ou letargia, palidez de face, pulso rápido e débil, hipotensão 

com diminuição da pressão diferencial, manifestações hemorrágicas 

espontâneas (petéquias, equimoses, púrpura, sangramento do trato 

gastrointestinal), derrames cavitários, cianose e diminuição brusca da 

temperatura. Um achado laboratorial importante é a trombocitopenia com 

hemoconcentração concomitante (Brasil, 2010).  

Estudo recentes mostram evidências de que a severidade da dengue no 

caso de infecções sucessivas da doença é dependente de anticorpos 

circulantes no organismo do paciente, o que leva a um aumento da replicação 

de células portadoras do receptor Fc (DEJNIRATTISAI et al., 2010). 

Em relação à distribuição da doença nas Américas, há registro da 

ocorrência da dengue no século XIX, se estendendo até as primeiras décadas 

do século XX, quando se observou um silêncio epidemiológico. Em 1963, foi 

detectada a reemergência dos sorotipos virais DEN-1 e DEN-2, associada à 

ocorrência de epidemias de dengue clássica. Nessa década, apenas quatro 

países notificaram casos, enquanto que em 1979 esse número se elevou para 

nove países. Todavia, a grande escalada da dengue no continente americano 

se deu a partir dos anos 1980, período no qual 25 países registraram 

circulação do vírus, e, com tendência rapidamente crescente. Em 2002, 

observou-se a maior pandemia continental, que atingiu 69 nações americanas, 

registrando-se no total mais de um milhão de casos de febre hemorrágica de 

dengue. Atualmente, o vírus da dengue circula desde o sul dos Estados Unidos 

até a Argentina (WHO, 2008). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dejnirattisai%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20448183
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No Brasil apenas os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são 

considerados como área de baixo risco de transmissão da doença. Os outros 

estados são considerados de risco moderado, alto ou muito alto (Ministério da 

Saúde, 2011) (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Mapa do Brasil mostrando as áreas de risco de transmissão da 
dengue no ano de 2011. 

 

Nas últimas décadas a dengue vem avançando nas Américas (Figura 2). 

Entre o período de 1968 e 1980 apenas 5 países apresentavam registros da 

presença doença, contabilizando 60 casos de dengue. Porém, entre 1981 e 

2005 o número de países afetados subiu para 28, contabilizando mais de 139 

mil casos da doença (Cunha, 2007). 

Fonte: http://www.dengue.org.br/dengue_mapas.html 

http://www.dengue.org.br/dengue_mapas.html
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Fonte: Cunha, 2007 

Figura 2: Mapa mostrando a distribuição da dengue nas Américas de 1968 a 
2005. 

Na figura 3 podemos verificar o avanço da dengue no Brasil no período 

entre 1997 e 2004. Em poucos anos a doença avançou entre os estados e 

atualmente está presente em praticamente todo o território nacional (Cunha, 

2007). 

 

 

Figura 3: Mapa do Brasil mostrando a distribuição do A. aegypti de 1997 a 
2004. 

 

Fonte: Cunha, 2007 
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2.2. O vetor Aedes aegypti 

O Aedes aegypti é o mosquito responsável pela transmissão dos vírus da 

Dengue no Brasil e nas Américas (Figura 4). Na Ásia, o vetor responsável por 

manter a dengue endêmica é o Aedes albopictus, que embora tenha sua 

ocorrência relatada também nas Américas, até o momento não está associado 

à transmissão do vírus da Dengue (DIVE, 2007). 

 

Figura 4: Aspecto macroscópico de mosquito A. aegypti adulto. 

2.2.1. Classificação e distribuição geográfica do Aedes aegypti 

O Aedes aegypti (Linnaeus,1762) pertence ao Filo Arthropoda (patas 

articuladas), classe Hexapoda (três pares de patas), ordem Diptera (um par de 

asas anterior funcional e um par posterior transformado em halteres), família 

Culicidae, gênero Aedes (Brasil, 2001). Embora oriundo do Velho Mundo 

(provavelmente da região etiópica, tendo sido originalmente descrito no Egito), 

acompanhou o homem em sua longa e ininterrupta migração pelo mundo, e 

permaneceu onde as alterações antrópicas propiciaram a sua proliferação. 

Hoje é considerado um mosquito cosmopolita, com ocorrência nas regiões 

tropicais e subtropicais, compreendidas principalmente entre os paralelos 

(latitudes) 45° N e 35° S ou mesmo fora desses limites, mas dentro das zonas 

isotermais de 20° C (Consoli & Oliveira, 1994). A distribuição do Aedes aegypti 

também é limitada pela altitude. Embora não seja comumente encontrado 

Fonte: www.dengue.org 
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acima dos 1.000 metros, já foi referida sua presença a 2.200 metros acima do 

nível do mar, na Índia e na Colômbia (OPAS, 1991). Atualmente está 

distribuído por praticamente todo o território brasileiro, coincidindo com áreas 

de incidência da dengue (Figura 5) (dengue.org, 2013). 

 

 

 

Figura 5: Mapa do Brasil mostrando a distribuição do A. aegypti de 1997 a 
2004. 

 

2.2.2. Características Morfológicas do A. aegypti 

2.2.2.1. Ovos 

Os ovos de A. aegypti são imóveis, alongados, fusiformes e medem cerca 

de 1 mm (Figura 6) (Forattini, 1962).  A camada externa dos ovos, conhecida 

como cório é composta por 3 camadas: membrana vitelina interna, que envolve 

o núcleo, o citoplasma e o vitelo; o endocório e o exocório (Consoli & Oliveira, 

Fonte: http://www.dengue.org.br/dengue_mapas.html 

http://www.dengue.org.br/dengue_mapas.html


29 

 

1998). Os ovos apresentam coloração pálida no momento da oviposição, 

tornando-se escuros após alguns minutos (Consoli & Oliveira, 1998). Logo 

após a oviposição, os ovos podem aumentar de tamanho, variando de acordo a 

temperatura ambiente. Esse aumento não depende do desenvolvimento 

embrionário e supõe-se que ocorra por absorção de água (Forattini, 1962).  

 

Figura 6: Aspecto do ovo de Aedes aegypti, da cepa Rockfeller João Pessoa, 
cedido pela FUNASA-JP. 

 

2.2.2.2. Larvas 

As larvas dos mosquitos, sempre aquáticas, têm aspecto vermiforme e 

coloração que varia entre o esbranquiçado, esverdeado, avermelhado ou 

mesmo enegrecido. Seu corpo é nitidamente dividido em cabeça, tórax e 

abdômen, sendo que os dois primeiros tagmas são mais globosos, enquanto o 

abdômen tem aparência semicilíndrica e está dividido em nove segmentos 

(segmentos I-VIII, similares entre si, e X, diferenciado em lobo anal) (Consoli & 

Oliveira,1998) (Figura 7). 
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Figura 7: Aspectos morfológicos da larva de Culicinae. a) larva de A. aegypti. 
1: cabeça; 2: antena; 3: escova oral; 4: olho; 5: tórax; 6: abdômen com oito 
segmentos; 7: lobo anal; 8: cerda 4-X ou escova ventral do lobo anal; 9 
brânquias ou papilas anais; 10: sifão respiratório. b) Posição das larvas de A. 
aegypti no momento da respiração. 

 

O corpo da larva apresenta 222 pares de cerdas, dispostas de maneira 

simétrica, que variam em aspecto (tamanho e número de ramificações). As 

cerdas têm função sensorial e auxiliam na flutuação (Consoli & Oliveira, 1998). 

A cabeça possui aspecto globoso, formada essencialmente por 3 placas. Uma 

delas, ímpar e dorsal, recebe o nome de frontoclípeo. As outras duas, 

constituindo um par, formam as paredes laterais e ventrais, recebendo o nome 

de placas epicraniais. É provida de um par de antenas e um par de olhos 

(Forattini, 1962) (Figura 8). O aparelho bucal é composto por epifaringe, 

mandíbulas, maxilas, hipofaringe e lábio. As mandíbulas e maxilas são placas 

robustas, dotadas de dentes e cerdas fortes, úteis à trituração dos alimentos e 

empregadas em estudos filogenéticos. Ao contrário dos adultos, que possuem 

o parelho bucal adaptado para a punção, o aparelho bucal das larvas é do tipo 

mastigador-raspador (Consoli & Oliveira, 1998; Harbach & Payton, 1993).  Na 

Fonte: Adaptado de Consoli & Oliveira 

(1998).  
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parte frontal da cabeça encontram-se as escovas orais ou palatais, constituídas 

de um par de escovas laterais e um de escovas medianas (ventrais). 

Frequentemente também está presente uma escova anterior. Todas elas se 

originam no palato e são compostas de um conjunto de algumas centenas de 

filamentos. Essas escovas, quando em movimento, promovem correntes 

hídricas que trazem para a boca da larva as partículas que serão mastigadas 

(Consoli & Oliveira, 1998; Forattini, 1962). 

 

 

 

 

Figura 8: Cabeça de A. aegypti. a) Face dorsal. B) Face ventral. a – antenas; cl 
– clípeo; dm – dentes mandibulares; es – escova; fc – frontoclípeo; fo – 
forâmen occipital; mm – mandíbula; mt – mento; mx – maxila; o – olhos; pa – 
palato; pc – preclípeo; pd – processo digitiforme; pe – placa epicranial; ph – 
processo hialino;  pm – palpo maxilar; pt – premento; sa – cerdas subapicais; 
se – sutura epicraneal; st – submento. 

O tórax é composto por 3 seguimentos, protórax, mesotórax e o 

metatórax (Figura 9). A diferenciação desses segmentos só se dá pelo estudo 

da disposição dos grupos de cerdas (Forattini, 1962). 

Fonte: Adaptado de Forattini (1962).  
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Figura 9: Aspectos dorsal (D) e ventral (V) da larva de A. aegypti. Ab – 
abdômenn, To – tórax, P – protórax, M – mesotórax, T – metatórax.  

 

O abdômen da larva de A. aegypti é alongado e nitidamente dividido em 

nove segmentos cilíndricos, sendo o último segmento conhecido como 

segmento ou lobo anal (Forattini, 1962). No oitavo segmento abdominal está 

localizado o sifão respiratório (Consoli & Oliveira, 1998).  

O sistema digestivo da larva é composto por faringe, esôfago, 

proventrículo, glândula salivar, cecos gástricos, intestino médio, tubos de 

Malpighi, íleo, reto e ânus (Figura 10). 

Fonte: Adaptado de Consoli & Oliveira, 1998. 
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. 

Figura 10: Sistema digestivo da larva. 1 – faringe; 2 – esôfago; 3 – 
proventrículo; 4 – glândula salivar; 5 – cecos gástricos; 6 – intestino médio; 7 – 
tubos de Malpighi; 8 – íleo/cólon; 9 – reto; 10 – ânus. 

 

Embora aquáticas, as larvas de mosquitos respiram sempre o oxigênio do 

ar, necessitando para isso chegar à superfície da água. As larvas de Aedes sp. 

possuem o sifão respiratório e situam-se quase perpendiculares à água (Figura 

11).  

2.2.2.3. Pupas 

Este é o estágio que vem após o último estágio larval. É nesta fase que 

ocorre a metamorfose. A larva de quarto estágio (L4) que tem aparelho bucal 

mastigador, é desprovida de apêndices locomotores e de quem não se pode 

definir facilmente o sexo, passa à fase pupal, durante a qual não se alimenta, e 

se transforma no adulto, o qual por sua vez se alimenta por punção, tem asas, 

patas e genitálias interna e externa completamente formadas (Forattini, 1962; 

Consoli & Oliveira, 1998). A pupa é muito móvel e possui forma de vírgula, na 

qual se distingue duas partes essenciais, o cefalotórax e o abdômen (Figura 

Fonte: Consoli & Oliveira, 1998. 
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11). Seu corpo, que tem inicialmente a mesma cor da larva recém-

transformada, escurece na medida em que se aproxima o momento da 

emergência do adulto (Consoli & Oliveira, 1998).  

 

 

Figura 11: Aspectos da pupa. ANT – antena (do adulto em formação); CT – 
cefalotórax; LG – lobo genital; Oc – olho composto; Pe – pernas (do adulto em 
formação); PI – paleta; I-VIII – segmentos abdominais. 
 
 
2.2.2.4. Adulto 

O mosquito adulto possui o corpo nitidamente dividido em cabeça, tórax e 

abdômen. Na cabeça encontram-se os principais órgãos dos sentidos, como os 

olhos, as antenas e os palpos. No tórax estão os apêndices especializados na 

locomoção, isto é, as patas e as asas. O abdômen inclui a maior parte dos 

órgãos internos, dos aparelhos reprodutor, digestivo e excretor (Consoli & 

Oliveira, 1998). 

A aparência geral é a de pequenos insetos, com cerca de 0,5 cm de 

envergadura, de porte delgado e pernas longas (Figura 12). Geralmente os 

machos são menores do que as fêmeas. Das três partes fundamentais em que 

Fonte: Adaptado de Consoli & Oliveira, 1998 

1111199811998. 
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se divide o corpo, a cabeça globular, o tórax é comprimido lateralmente e o 

abdômen e cilíndrico. As asas são alongadas e estreitas, permanecendo 

superpostas sobre o abdômen quando em repouso (Forattini, 1962). 

A cabeça é globosa, sendo ocupada na maior parte ântero-lateral pelos 

olhos. Esses são convexos, reniformes e compostos, ou seja, consistem de um 

agregado de elementos ópticos: os omatídeos. As antenas dos mosquitos são 

do tipo nematócero, isto é, são longas e compostas de 15 ou 16 segmentos, 

sendo o primeiro deles estreito e em forma de anel (o escapo), o segundo 

globoso (o toro ou pedicelo), e os demais 13-14, geralmente alongados, são 

chamados segmentos flagelares. O aspecto da porção flagelar da antena varia 

de acordo com o sexo do mosquito: nos machos, os pelos implantados nos 

segmentos são mais numerosos e longos do que nas fêmeas, além de se 

encontrarem inseridos, geralmente,na porção subapical naqueles e basal 

nessas. Dessa maneira, as antenas das fêmeas são classificadas como pilosas 

enquanto a dos machos de plumosas (Figura 12) (Consoli & Correa, 1998).  

 

Fonte: Adaptado de Consoli & Oliveira,1998. 
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Figura 12: Aspectos da morfologia externa do adulto fêmea: ANT – antena; 
Ape – área pós-espiracular; APn – Antepronoto; Apre – área pré-escutelar; Cx1 
– coxa anterior; Cx2 – coxa média; Cx3 – coxa posterior; DoA – cerdas dorso-
centrais anteriores;  E – escutelo; Es: escudo; EM: espiráculo mesotorácico; 
Est – esternito; L1E: lobo lateral do escutelo; LmE: lobo mediano do 
escutelo;MK – mesocatepisterno; Mn – mesanepímero; Mpn: mesoposnoto; 
MsM – mesómeron; P – cerdas promontoriais;  PeS – proepisterno; Pg – pós-
gena; PMx – palpo maxilar; PP – pronoto posterior; PR – probóscide; Te – 
tergito; To – toro;Ve – vértex; I a VII – segmentos abdominais. 

 

Entre os olhos e abaixo das duas antenas existe uma estrutura abaulada 

denominada clípeo e logo abaixo deste está localizado o aparelho bucal, que é 

do tipo picador ou pungitivo.  

Com relação ao tórax desses mosquitos, como nos dípteros em geral, o 

protórax e o metatórax são pouco desenvolvidos. Enquanto isso, o mesotórax 

ocupa a maior porção deste tagma, localizando-se nele as asas funcionais. As 

asas metatorácicas estão modificadas em halteres, que tem a função de 

auxiliar na orientação e equilíbrio durante o voo.  

O estômago ou intestino médio é altamente elástico e revestido 

internamente por um epitélio colunar de borda estriada, adaptado à secreção e 

absorção. Na parte posterior do estômago existe um poderoso esfíncter, a 

válvula pilórica, após a qual se ligam os tubos de Malpighi, cuja estrutura e 

tamanho se mantêm praticamente intactos desde o último estágio larval, 

envolvidos na excreção e reabsorção de água. Nas fêmeas, o processo de 

excreção é ativo, principalmente após o repasto sanguíneo. Segue-se o 

intestino posterior, composto do íleo, do reto distendido ou ampola retal, onde 

se encontram as papilas retais e o ânus (Consoli & Correa, 1998). 

Na figura 13 podemos observar um esquema que mostra a morfologia do 

aparelho digestivo. 
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Figura 13: Sistema digestivo de mosquito adulto. 1 – bomba cibarial (Ci); 2 – 
bomba faringeana (BFa); 3 – bomba salivar; 4 – glândula salivar; 5 – esôfago; 
6: divertículos dorsais; 7 – divertículo ventral; 8 – estômago ou intestino médio; 
9 – tubos de Malpighi; 10 – íleo/cólon; 11 – reto; 12 – ânus. b – Cibário e 
faringe – vista dorsal. Cl – clípeo; Dci – dentes do cibário; Fa – faringe; Pr – 
probóscide. 

 

O aparelho genital feminino é constituído por um par de ovários que, no 

abdômen, se situam em posição dorsal ao estômago, na região distal ao quarto 

segmento (Forattine, 1962) (Figura 14). 

 

 

 

Fonte: Consoli & Oliveira, 1998. 

 

Fonte: Forattine, 1962. 
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Figura 14: Morfologia interna do aparelho reprodutor feminino de A. aegypti. A 
– Aspecto geral. B – corte transversal do ovário. C – Estrutura do ovaríolo. A – 
ampolas; ef – epitélio folicular; es – espermatecas; f1 – primeiro folículo; f2 – 
segundo folículo; f3-ge – terceiro folículo ou germário; Gm – glândula de muco 
ou coleterial; in – íntima; mol – membrana ovariolar; mov – membrana 
ovariana; oc – oviduto comum; oi – oviduto interno; ol – oviduto lateral; oo – 
oócito; ov – ovário; ovl – ovariolo; pe – pedículo; tra – traqueias ovarianas; tro – 
trofócitos; va – vagina.  
 

O aparelho reprodutor masculino consiste de um par de testículos 

alongados situados dorsiventralmente na altura dos segmentos abdominais V e 

VI, cada qual consistindo de um folículo simples envolvido por uma membrana, 

no qual podem ser observadas as diversas etapas de desenvolvimento dos 

espermatozóides. Cada testículo abre-se em um vaso eferente que por sua vez 

termina em um ducto deferente musculoso. Ambas as vesículas seminais 

encontram-se fundidas ao vaso deferente e ladeadas por um par de glândulas 

acessórias (Figura 15) (Forattini, 1962). 

 

 

 

Figura 15: a: Aparelho reprodutor masculino. 1. Testículo; 2. Vaso eferente; 3. 
Vaso deferente; 4. Vesículas seminais; 5. Glândula acessória; 6. Ducto 
ejaculador; b: Testículo. 1. Espermatogônias; 2. Espermatócitos; 3. Região da 
meiose; 4. Espermátides. 

 

Fonte: Consoli & Oliveira, 1998. 
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As cópulas ocorrem de forma intraespecífica, porém, cruzamentos 

interespecíficos podem ocorrer entre algumas espécies, como A. albopictus e 

A. aegypti (Nasci et al., 1989). O acasalamento pode se dar antes ou após a 

ingestão do primeiro repasto sanguíneo, mas é frequentemente anterior a este 

(Consoli & Correa, 1998).  

Após a cópula, os espermatozóides são armazenados nas espermatecas 

e serão utilizados pouco a pouco para fecundar os ovos durante o processo de 

postura. Os espermatozóides podem manter-se viáveis por muito tempo 

(Andreadis & Hall, 1980). 

Nas fêmeas, o epitélio folicular desaparece quando o ovo atinge a 

maturidade, ficando assim diretamente em contato com o oviduto. As 

contrações do oviduto são responsáveis pela ovulação. A oviposição segue-se 

imediatamente, ocorrendo à fertilização na passagem do ovo pelo oviduto 

comum, quando alguns espermatozoides liberados da espermateca penetram 

pela micrópila, sendo que um destes fertilizará o óvulo (Consoli & Correa, 

1998). 

As asas são alongadas e, no sexo masculino são ligeiramente mais 

estreitas do que no feminino. Observa-se a presença da alula e da esquama. 

Esta última possui franja de cerdas, cujo número e disposição têm sido usados 

como caráter taxonômico (Forattini, 1962). 

As veias da asa têm nomenclatura própria conforme apresentamos na 

Figura 16, e as principais chamam-se: costa, subcosta, radiais, medianas, 

cubital e anal, podendo ter ramificações que recebem números para facilitar a 

sua localização. Existem também veias transversais que, da mesma forma, 
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recebem denominação, mas que não têm a mesma importância em taxonomia 

como as principais (Consoli & Correa, 1998). 

 

 

Figura 16: Asa de A. aegypti. 1 a 6 – veias longituninais 1ª a 6ª; al –alula 
mostrando a franja de cerdas, ampliada; C – costa; Ca – 2ª célula submarginal; 
cp – 2ª célula posterior; h – veia transversal umeral; m-cu – veia transversal 
médio-cubital, basal ou posterior; p = pecíolos; r-m – veia transversal rádio-
mediana, média ou anterior; s – veia transversal sectorial; Sc – subcosta; sq –
esquama mostrando a franja de cerdas ampliada. 
 

As pernas dos mosquitos são longas e são compostas de coxa, trocanter, 

fêmur, tíbia e cinco tarsômeros ou artículos tarsais, numerados em ordem 

crescente de proximal para distal. O quinto artículo tarsal (Ta-V) é geralmente 

provido de um par de unhas semelhantes ou desiguais, denteadas ou não. 

Ainda no ápice do Ta-V podemos achar o empódio (Figura 17) (Consoli & 

Correa, 1998). 

Fonte: Adaptado de Forattine, 1962. 
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Figura 17: Pernas de A. aegypti. ANT – visão anterior; MED – visão mediana; 
POST – visão posterior. 
 

2.2.3. Aspectos da biologia do Aedes aegypti 

O A. aegypti é um mosquito holometábolo, isto é, apresenta metamorfose 

completa em seu ciclo evolutivo (Figura 18). Dessa forma, passa pelas fases 

de ovo, larva, pupa e adulto. A forma larval apresenta ainda 4 estágios (L1 a 

L4). Apenas a fase adulta se dá em ambiente terrestre, todas as outras 

ocorrem em ambiente aquático. Esses ambientes aquáticos onde as fases 

imaturas se desenvolvem são chamados de criadouros (Forattini, 1962). 

Fonte: Adaptado de Consoli & Oliveira, 1998. 
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Figura 18: Ciclo de vida do mosquito A. aegypti mostrando todas as fases de 
ovo, larvas (L1 a L4), pupa e adulto. 
 

2.2.3.1. Alimentação e nutrição 

a) Larvas 

A maioria das larvas de mosquitos alimenta-se indistintamente do 

microplâncton presente em seus habitats, constituído de algas, rotíferos, 

bactérias, esporos de fungos, ou quaisquer partículas de matéria orgânica 

(Consoli & Correa, 1998). A ingestão não seletiva de partículas por parte das 

larvas facilita a utilização de larvicidas por ação digestiva (Forattini, 1962). 

O principal órgão de armazenamento é o corpo gorduroso, que se localiza 

sob a epiderme nas regiões torácica e abdominal. As reservas consistem 

principalmente em proteínas e glicogênio e são de primordial importância para 

o desenvolvimento dos estágios de pupa e adulto (Consoli & Correa, 1998). 

Fonte: Brasil, 2008 
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Durante a ingestão de alimento as peças bucais movem-se juntas, 

produzindo de 180 a 240 batimentos por minuto. O movimento das escovas 

orais faz com que a água flua em direção à cabeça, trazendo as partículas de 

alimento. Partículas grandes demais para serem diretamente ingeridas podem 

ser trituradas com o auxílio das mandíbulas. Embora possam raspar superfícies 

com as suas peças bucais, a filtração constitui a forma mais comum de 

alimentação. Uma larva pode filtrar até 2 litros de água por dia (Forattini, 1962). 

 

b) Adultos 

O metabolismo energético dos mosquitos depende da ingestão de 

carboidratos, usualmente provenientes de seivas, flores e frutos. O acúmulo de 

glicogênio e triglicérides, que é determinante para o potencial de atividade e 

longevidade, depende diretamente desses carboidratos (Nayar & Sauerman, 

1973). Os adultos de ambos os sexos alimentam-se de sucos e néctar de 

vegetais. Embora pouco se saiba sobre esse tipo de alimentação em condições 

naturais, supõe-se que ela deva ser a única viável para os machos (Forattine, 

1962). Quando ingerem gotículas de carboidratos, os mosquitos mergulham a 

ponta da labela no líquido, sugando-os sem retrair o lábio. Os açúcares assim 

ingeridos são armazenados no divertículo ventral, de onde passam lentamente 

para o estômago, sendo aí gradualmente digeridos. Esse mecanismo permite à 

fêmea manter vazio o estômago, pronto para receber o repasto sanguíneo. 

Vários carboidratos naturais podem participar da nutrição de mosquitos, 

estando aparentemente a glicose, sacarose, maltose e frutose entre os mais 

eficientes (Consoli, 1982). 
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Somente as fêmeas dos mosquitos são hematófagas. A alimentação das 

fêmeas a base de sangue está relacionada primordialmente ao 

desenvolvimento de ovos. Porém, o repasto sanguíneo pode também contribuir 

para aumentar a longevidade das fêmeas (Consoli, 1982). Após pousarem 

sobre o hospedeiro, selecionam cuidadosamente o local da picada com os 

órgãos sensoriais situados na labela (Christophers, 1960). O conjunto de 

estiletes bucais é então introduzido na pele do hospedeiro, ficando o lábio 

dobrado. A saliva, concomitantemente inoculada, pode conter anticoagulantes, 

aglutininas e substâncias eventualmente alergênicas, mas não há evidências 

de que contenha enzimas digestivas (Clements, 1963). Na maioria das vezes 

ocorre sucção diretamente de um capilar e então o processo se completa em 

aproximadamente três minutos. Ocasionalmente o sangue pode ser sugado 

também a partir de uma hemorragia subcutânea produzida pelas peças bucais 

podendo, neste caso, durar mais do que dez minutos (Consoli & Williams, 

1981). O sangue é sugado pela ação coordenada das bombas cibarial e 

faringeana. O volume de sangue ingerido varia em A. aegypti é de até 10,2 

mm3 (Consoli & Correa, 1998).  

A digestão sanguínea ocorre de maneira bastante rápida. Pouco após a 

ingestão, forma-se uma camada de material quitinoso, secretado pelas células 

do estômago, que separa a sua superfície interna do sangue ingerido e que 

constitui a membrana peritrófica. Essa membrana não se forma quando 

substâncias açucaradas passam para o estômago e são digeridas. Inicialmente 

grossa e viscosa, a membrana peritrófica solidifica-se rapidamente em uma 

camada fina e não elástica. Se um segundo repasto sanguíneo ocorre antes 

que o primeiro tenha sido totalmente digerido, forma-se uma segunda 
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membrana peritrófica circundando a primeira e o novo sangue ingerido. A 

membrana peritrófica é permeável às enzimas proteolíticas secretadas pelas 

células estomacais e também aos produtos da digestão que são aí absorvidos. 

Quando a digestão se aproxima do seu final, a membrana torna-se novamente 

macia (Consoli & Correa, 1998). 

Durante as primeiras duas horas após o repasto sanguíneo, o fluido 

aquoso que pode ser eliminado pelo ânus corresponde à descarga do excesso 

de líquido. Em alguns mosquitos, após pelo menos 12 horas do início da 

digestão sanguínea ocorre a eliminação de massas semi-sólidas de ácido 

úrico, concomitantemente com a reabsorção de líquidos ao nível do reto. O 

corpo gorduroso pode funcionar também como órgão acumulador de ácido 

úrico (Consoli & Correa, 1998). 

 

2.2.3.2. Excreção e desintoxicação da Larva 

Os fluidos passam da hemolinfa para os tubos de Malpighi e daí para o 

reto, onde algumas substâncias são reabsorvidas e o restante é eliminado. O 

ácido úrico pode ser eliminado através dos tubos de Malpighi ou ser acumulado 

no corpo gorduroso. A capacidade de desintoxicação constitui um importante 

mecanismo de resistência a inseticidas. A transformação de DDT em DDE não 

tóxico foi encontrada em muitas espécies de Anopheles, Aedes e Culex 

(Brown, 1960 apud Consoli & Correa, 1998). A eliminação de inseticidas 

através da extrusão da membrana peritrófica pelo ânus (Abedi & Brown, 1961 

apud Consoli & Correa, 1998) ou a absorção lenta de substâncias tóxicas, 

como mecanismos de resistência foram assinalados em A. aegypti resistentes 

ao Malation (Matsumura & Brown, 1961 apud Consoli & Correa, 1998). 
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2.2.3.3. Reprodução 

No caso dos mosquitos do gênero Aedes, a oviposição é feita fora do 

meio líquido, em situações que permitam as larvas atingirem facilmente a água 

após a eclosão. Caso não atinjam a água, os ovos desses mosquitos são 

resistentes à dessecação, o que não ocorre com mosquitos do gênero 

Anopheles (Forattini, 1962; Urquhart et al., 1996).  

O período de incubação dos ovos é dependente de fatores externos tais 

como temperatura e concentração de cloreto de sódio na água (Forattini, 

1962). Estudos realizados em laboratório mostraram que o período de 

incubação para ovos de mosquitos pertencentes ao gênero Aedes foi de 5 dias, 

a uma temperatura próxima de 23ºC (Newkirk, 1955). De maneira geral, a 

eclosão de ovos de mosquitos pode se dar de duas maneiras: a) 

imediatamente após o término do desenvolvimento embrionário; b) após um 

período quiescente após o término do desenvolvimento embrionário. 

Os mosquitos do gênero Aedes incluem-se no segundo grupo. Nestes, é 

possível observar a parada do desenvolvimento imediatamente antes da 

eclosão, fenômeno denominado de diapausa. A diapausa dura até que um 

estímulo reative o ciclo e a larva liberte-se do ovo (Forattini, 1962).  

Os ovos de Aedes aegypti apresentam grande resistência a dessecação, 

podendo resistir até por 6 meses em determinadas condições de umidade e 

temperatura (Shannon & Putnam, 1934). 
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2.2.3.4. Sistema circulatório  

 Os insetos em geral possuem o sistema circulatório aberto e a hemolinfa, 

que é o líquido circulante, ocupa a cavidade geral. A circulação da hemolinfa 

acontece através da contração de um único vaso presente no corpo do inseto, 

localizado dorsalmente ao trato alimentar que percorre seu corpo 

longitudinalmente, sendo chamado de vaso dorsal. Esse vaso é pulsátil, sendo 

constituído por um tubo simples, que se diferencia em duas regiões 

anatomicamente diferentes: a região anterior, que se inicia no tórax e termina 

na cabeça, denominada aorta; e a região posterior que se situa no abdômen e 

é denominada coração (Gallo et al., 2002; Chapman, 1983). 

Nos mosquitos adultos, a hemolinfa flui da parte posterior para a anterior 

no vaso dorsal e da parte anterior para a posterior dentro das cavidades 

perivisceral e perineural (Ruppert & Barnes, 1996) (Figura 19). 

 

 

Figura 19: Sistema circulatório de insetos.  

 

A hemolinfa é o único tecido fluido extracelular no corpo dos insetos. Ela é 

composta pelo componente líquido, o plasma linfático; e por células incolores 

Fonte: Adaptado de Chapman, 1998. 
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suspensas, os hemócitos. A hemolinfa circula por praticamente todo o corpo do 

inseto banhando os tecidos diretamente e corresponde a 15 a 75% do volume 

total do corpo do inseto. Sua quantidade e composição variam conforme a 

espécie, momento fisiológico e a idade. Esse líquido é claro, às vezes incolor, 

podendo, apresentar coloração verde, amarela ou raramente vermelha, devido 

à presença de pigmentos solúveis provenientes da alimentação. Apresenta 

grande tendência a se tornar escura, quando em contato com o ar, sob a 

influência da enzima tirosinase (Barth, 1972; Barracco, 1982). 

A hemolinfa não apresenta papel de destaque na oxigenação, uma vez 

que a troca gasosa tecidual é realizada diretamente pelo sistema traqueal 

(Ruppert & Barnes, 1996). Mesmo assim, ela possui uma grande importância 

na fisiologia dos mosquitos, pois é através dela que são efetuadas as trocas 

químicas entre os diversos órgãos, atuando também no transporte de 

hormônios e enzimas; dos resíduos oriundos do metabolismo aos órgãos de 

excreção; e ainda no transporte das substâncias nutritivas do aparelho 

digestivo para os tecidos, asas e demais apêndices, os quais são banhados 

livremente por ela (Gallo et al., 2002). A hemolinfa destaca-se ainda pela sua 

atuação na distribuição da pressão de uma região para outra do corpo, como 

na ventilação do sistema traqueal, na eclosão, na ecdise e na expansão das 

asas durante a muda (Vanetti, 1978). A hemolinfa ainda possui as funções de 

lubrificação, armazenamento, proteção (fagocitose, encapsulação, coagulação, 

cicatrização e liberação de fatores protetores não celulares) e formação de 

outros tecidos (Araújo, 2009; Romoser, 1973 e Borror et al., 1989). Em sua 

composição, a hemolinfa possui aminoácidos responsáveis pela regulação 
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osmótica, altas concentrações de ácido úrico, amônia, fosfatos orgânicos, 

trealose, proteínas e hemócitos (Ruppert & Barnes, 1996; Chapman, 1998). 

Os hemócitos são as células livres circulantes na hemolinfa dos 

mosquitos. Essas células apresentam diferentes formas e funções (Barth, 

1972; Araújo, 2009). São células nucleadas com movimentos amebóides, que 

podem inclusive mover-se em sentido contrário ao fluxo da hemolinfa. Podem 

se aderir ao corpo gorduroso, traqueia e sistema digestivo. O seu número e tipo 

varia de acordo com a espécie e mesmo dentro da espécie, pode variar ao 

longo do desenvolvimento do inseto (Arnold & Hinks,1976; Araújo, 2009). 

 Em relação à função dos hemócitos no sistema de defesa dos mosquitos, 

estes são responsáveis pela resposta celular, fornecendo uma resposta rápida 

e eficiente contra patógenos que atingem a hemocele, sendo comparados, 

devido as suas funções, aos leucócitos dos vertebrados (Raticliffe et al., 1985; 

Bombonato & Gregório, 1995). 

 Os hemócitos são classificados morfologicamente segundo aspectos 

como tamanho, forma, número, afinidade tintorial de suas inclusões e 

coloração do citoplasma, habilidade de divisão, rapidez de degranulação ou 

vacuolização de suas inclusões, na sua fragilidade, no desenvolvimento de 

projeções citoplasmáticas e sua adesão a superfícies (Jones, 1979). Os 

hemócitos de mosquitos são classificados em prohemócito (PR), plasmatócito 

(PL), granulócito (GR) e oenocitóide (OE). Tipos adicionais também já foram 

descritos, tais como coagulócito (CO), adipohemócito (AD), esferulócito (ES), 

podócito (PO) e vermiforme (VE) (Gupta, 1995; Araújo, 2009). 

Gupta (1979, 1985) realizou estudos sobre estágios de diferenciação dos 

hemócitos em vários insetos. Esses estudos permitiram a elaboração de um 
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esquema no qual os prohemócitos são as células tronco que originam os 

plasmatócitos e estes os granulócitos. Os granulócitos são células pluripotentes 

e dão origem aos adipohemócitos, vermiformes e esferulócitos, que pode ser 

expresso no seguinte esquema principal: PR→ PL→GR→ES, já que AD e VE 

não são encontrados na maioria das espécies. 

Recentemente, pesquisadores classificaram os hemócitos presentes em 

Aedes aegypti adultos em granulócitos, oenócitoides, adipohemócitos e 

trombocitoides, baseado na sua morfologia, ligação com lectinas e atividade 

enzimática (Hillyer & Christensen, 2002). Outros autores, usando critérios 

estritamente morfológicos classificaram os hemócitos desses mosquitos em 

plasmatócitos e oenocitóides (Andreadis & Hall, 1976; Drif & Brehelin, 1983). 

Alguns pesquisadores também identificaram prohemócitos (Kaaya & Ratcliffe, 

1982). 

Os prohemócitos são considerados por diversos autores como células-

tronco, ou seja, células que originam outros tipos celulares (Figura 20 A). 

Exibem alto índice mitótico, e no período pós-embrionário dos hemócitos, sua 

quantificação não passa de 5% do total de células (Gupta, 1979, 1985; 

Gonçalves, 1983). 

Plasmatócitos e granulócitos são as células que possuem maior 

capacidade fagocítica, tanto in vitro quanto in vivo, utilizando enzimas 

lisossomais para destruir o invasor (Figura 20 C e D) (Ratcliffe & Rowley, 1975, 

1987; Falleiros & Gregório, 1995). Quando as partículas ou invasores possuem 

dimensões ou número considerável, estes hemócitos participam da 

encapsulação celular e da formação de nódulo (Gupta, 1985; Tanada & Kaya, 

1993). 
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Os oenocitóides são as células produtoras da enzima fenoloxidase 

(Falleiros, 1995), porém, essa mesma enzima pode ser produzida por 

granulócitos em algumas espécies de insetos (Figura 20 D) (Schmit et al., 

1977).   

Os adipohemócitos possuem gotas de lipídio em seu citoplasma como 

reserva (Gupta, 1979, 1985; Chapman, 1998) e sua identificação é muito 

controversa, pois uma provável hipótese é de que são células resultantes de 

uma variação de plasmatócitos ou granulócitos, que acumularam lipídio (Figura 

20 C) (Bombonato & Gregório, 1995; Falleiros,1995; Faraldo, 2000). Os 

coagulócitos seriam responsáveis pela liberação de substâncias 

desencadeadoras do processo de coagulação. 

 

 

Figura 20: Hemócitos de A. aegypti observado por microscopia óptica de 
contraste de interferência diferencial. A. Prohemócito. B. Adipohemócito. C. 
Granulócito. D. Plasmócito. E. Oenocitóide. F. Trombocitóide. Barras A, C, D, E 
= 10 µm; B, F = 20 µm. 

Fonte: Araújo, 2009. 
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2.2.3.5. Sistema imune 

 Diferentemente dos vertebrados, o sistema imune dos insetos é 

caracterizado pela ausência de imunoglobulinas. A resposta de defesa dos 

mosquitos é específica e está apoiada sobre um complexo sistema de defesa 

do tipo celular e humoral (KARP, 1990). 

A primeira barreira do sistema de defesa dos mosquitos é a barreira 

mecânica, composta pelo tegumento, pela membrana peritrófica e pelo cibário 

(Gullan & Craston, 1994; Araújo, 2009). O tegumento é constituído por uma 

camada epitelial de células, e duas camadas não celulares (lâmina basal e 

cutícula). A principal função do tegumento é evitar a perda excessiva de água e 

impedir a entrada de patógenos (Araújo, 2009). A cutícula é composta por 

proteínas, lipídios, hidrocarbonetos, diofenóis, carboidratos, quitina e melanina 

que impedem a penetração de microrganismos na hemocele (Bulet et al., 

1999). A membrana peritrófica está localizada entre o alimento e o epitélio do 

intestino médio (Lehane, 1997). A membrana peritrófica confere proteção 

contra agentes patogênicos e toxinas, por formar uma barreira aos agentes que 

penetram por via oral (Pimenta et al., 1997). O cibário é uma barreira física dos 

insetos que funciona como um filtro, podendo impedir a entrada de 

microrganismos e parasitas pela via digestiva (McGreevy et al.,1978). 

Além da barreira mecânica, os mosquitos ainda contam com a resposta 

imune do tipo humoral e celular (Hultmark et al., 1980; Nappi & Christensen, 

1986). 

Os insetos não possuem o sistema imunológico sofisticado dos 

vertebrados. Para se defenderem, eles desenvolveram uma série de 

mecanismos, tais como reações de reconhecimento, aglutinação, ativação de 
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enzimas proteolíticas, que leva à coagulação da hemolinfa e à produção de 

melanina, reações celulares, e à síntese de peptídios antimicrobianos e 

inibidores de proteases (Wheeler et al, 1993; Soderhall & Cerenius, 1998; 

Wilson et al, 1999). Essas reações de defesa fazem parte da imunidade natural 

dos insetos. A figura 21 demonstra um esquema da resposta imunológica dos 

insetos. 

 

 

 
Figura 21: Representação esquemática das respostas imunológicas dos 
insetos. 
 
 

A habilidade de reconhecer a presença de um organismo ou de uma 

substância estranha é fundamental para o sistema imunológico de qualquer 

indivíduo. Alguns receptores associados à membrana dos hemócitos e outros 

solúveis na hemolinfa são capazes de reconhecer e aglutinar diretamente os 

patógenos, enquanto outros podem induzir a ativação de cascatas proteolíticas 

(Silva, 2002). 

Fonte: Adaptado de Silva, 2002. 
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Nos insetos, as lectinas têm sido detectadas na hemolinfa, agindo como 

opsoninas (proteínas que se fixam e transformam as propriedades da 

superfície dos patógenos), aglutinando os microrganismos, e como receptores 

na membrana dos hemócitos. São produzidas, durante os processos 

infecciosos, injúrias no tegumento e na degradação dos tecidos durante os 

estágios de desenvolvimento (Kawasaki et al., 1996). 

A fenoloxidase é uma enzima que catalisa a oxidação de compostos 

fenólicos presentes na hemolinfa e na cutícula dos insetos. O produto final 

dessa oxidação é a melanina, que participa de três importantes processos 

fisiológicos: esclerotização da cutícula, cicatrização de feridas e defesas 

imunológicas (Silva, 2000). A fenoloxidase encontra-se como uma proenzima, 

chamada pro-fenoloxidase. É ativada proteoliticamente por uma ou duas 

serina-proteases em resposta a infecções por bactérias, fungos, 

lipopolissacarídios, peptidoglucanas e β-1,3 glucanas, bem como parasitóides, 

enzimas proteolíticas e injúrias nos tecidos (Silva, 2000). Oxidações 

subsequentes de fenóis pela fenoloxidase levam à produção de quinonas que 

polimerizam para formar melanina. A fenoloxidase é uma enzima bastante ativa 

e os produtos intermediários de sua ativação são tóxicos tanto para os 

microrganismos invasores como para o próprio inseto, por isso sua ativação é 

limitada ao local de infecção, caso contrário poderia levar a uma melanização 

generalizada e letal para o inseto. No plasma e nos hemócitos, existem 

proteínas inibidoras que regulam a atividade das serina-proteases (Kanost, 

1999). 
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As defesas celulares são executadas pelos hemócitos e incluem 

fagocitose, encapsulamento e formação de nódulos. Elas ocorrem em 

combinação com as defesas humorais (Dunn, 1986). 

Os hemócitos também participam da eliminação de toxinas e de tecidos 

anormais ou mortos. Na maioria dos insetos estudados, os plasmócitos são as 

principais células fagocíticas. Ao receberem sinais da presença de bactérias ou 

outro microrganismo essas células estendem protrusões finas e rígidas, 

chamadas filopódias, as quais desempenham um papel importante na 

fagocitose (Silva et al.,2000; Russo et al., 2001). 

Se a concentração de patógenos é muito grande, os hemócitos se 

agregam e formam nódulos a fim de imobilizá-los e de removê-los da 

circulação. Contra larvas e ovos de endoparasitóides que são depositados na 

hemocele e não podem ser fagocitados e nem isolados em nódulos, os insetos 

se defendem formando cápsulas (Strand & Pech, 1995). O encapsulamento é 

influenciado por fatores genéticos e fisiológicos tanto do hospedeiro quanto do 

parasitoide (Russo, 2001). 

Geralmente, os granulócitos são os primeiros hemócitos que chegam ao 

local de infeção. Após constatar a presença do parasitóide, essas células se 

agregam e rapidamente liberam uma substância granular na hemolinfa, que 

atrai os plasmócitos. Em seguida, os plasmócitos chegam para formar uma 

camada de células, que endurece por um período de várias horas. 

Normalmente, a formação de capsulas é acompanhada pela produção de 

melanina. Durante a síntese de melanina, moléculas citotóxicas intermediarias 

(quinonas) são produzidas e inativam ou matam grande parte dos 

microrganismos (Silva et al., 2000). 
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As respostas humorais são realizadas por proteínas solúveis existentes 

na hemolinfa e normalmente levam algumas horas ou dias para sua completa 

expressão. Muitas dessas proteínas são inibidoras de fungos e bactérias 

(Cociancich et al., 1994). 

Na hemolinfa desses insetos a atividade antimicrobiana é realizada 

principalmente pelas lisozimas. As lisozimas estão presentes na hemolinfa de 

todas as espécies de insetos. Elas dissolvem certas bactérias hidrolisando as 

cadeias glicídicas da camada de peptidoglicana da parede celular. A remoção 

dessas cadeias, mesmo em número reduzido, provoca a ruptura da parede 

celular e, consequentemente, a morte das bactérias. Nos lepidopteros, 

fragmentos da parede celular das bactérias resultantes da ação das lisozimas 

servem como sinalizadores para a síntese das cecropinas e atacinas (Kanost, 

1999). 

O óxido nítrico (NO) é um gás incolor e estável, moderadamente solúvel 

em água e sua meia-vida varia de 3 a 60 segundos (Cerqueira & Yoshida, 

2002). A reação química clássica de formação do NO parte da L-arginina, que 

é transformada em um intermediário, a NG-hidroxi-L-arginina com a presença 

de nicotinamida-adeninadinucleotídeo-fostato-hidrogênio (NADPH) e Ca2+, 

sendo necessário mais NADPH e O2 para a formação de L-citrulina e NO. A L-

arginina é um aminoácido semi-essencial produzido no organismo, porém em 

quantidade insuficiente para todas as necessidades (Flora-Filho & Zilberstein, 

2000). Além do ciclo da uréia, a arginina é utilizada na síntese de creatinina e 

fornece ornitina para a síntese de poliaminas (Flora-Filho & Zilberstein, 2000). 

As funções do NO até hoje descobertas são complexas e antagônicas. 

Um aspecto marcante desta molécula é a sua capacidade de ser benéfica ou 
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potencialmente tóxica conforme a concentração ou depuração tecidual (Flora-

Filho & Zilberstein, 2000). 

A atividade fisiológica do NO tem sido caracterizada em vários grupos de 

invertebrados, mas é encontrado predominantemente em moluscos e 

artrópodes (Moroz, 2000). Embora estes grupos sejam relativamente primitivos 

quando comparados aos vertebrados, os seus representantes apresentam uma 

ou todas as funções fisiológicas conhecidas de NO incluindo a 

neurotransmissão, a sinalização das células epiteliais, e a indução da 

imunidade inata (Moroz, 2000).  A imunidade dependente de NO, contudo, é a 

forma menos estudada na fisiologia destes organismos. Entre as poucas 

espécies de invertebrados em que o papel do NO na imunidade tem sido 

caracterizado, a espécie de mosquito A. stephensi é a que possui melhor 

caracterização (Vodovotz et al, 2004). 

 

2.2.4. Habitat 

A adaptação aos criadouros artificiais teria sido um grande passo em 

direção ao comportamento sinantrópico. Atualmente, o mosquito Aedes aegypti 

é altamente dependente dos recipientes manufaturados pelo homem. Essa 

associação decorre do fato já de que as fêmeas grávidas colocam seus ovos 

nas paredes de recipientes, pouco acima da superfície líquida. Após o 

desenvolvimento do embrião, que dura por volta de dois a três dias, os ovos 

tornam-se resistentes à dessecação. Tais artefatos podem permanecer secos e 

contaminados por muito tempo, pois os ovos continuam viáveis, por período 

próximo de um ano. Quando esses recipientes, contendo ovos em suas 

paredes, receberem água, e o nível do líquido atingir os ovos, estes serão 
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estimulados a eclodir (Natal, 2002). Existe uma grande variedade de objetos 

feitos pelo homem em quintais ou pátios que coletam água da chuva ou que 

são preenchidos pelo próprio homem onde o Aedes aegypti pode se 

desenvolver (Figura 22) (CDC, 2012). 

 

 

Figura 22: Potenciais criadouros de mosquito A. aegypti. 

O combate ao vetor da dengue é fundamental para o controle da doença. 

Nesse sentido, diferentes técnicas podem ser empregadas. Podemos 

classificá-las em: controle mecânico ou manejo ambiental, controle biológico, 

controle químico, entre outros (DIVE, 2007).  

O controle mecânico consiste na utilização de medidas que dificultem o 

desenvolvimento do ciclo de vida do inseto ou que possam contribuir para 

diminuir o contato homem/vetor, como por exemplo, a remoção de criadouros 

no ambiente domiciliar, a coleta do lixo urbano regular ou por meio de mutirões 

de limpeza (DIVE, 2007).  

As técnicas de controle biológico de vetores consistem em utilizar algum 

tipo de inimigo natural específico. Esses inimigos naturais podem ser 

predadores, parasitos ou patógenos. 

Fonte: Adaptado de CDC, 2012. 
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O controle químico representa o uso de algum tipo de substância química 

para eliminar ou controlar vetores. Em virtude de vários problemas adversos 

que esse tipo de controle provoca, deve ser considerado como a última 

alternativa a ser adotada. Convém procurar, sempre que possível, aplicar 

qualquer outro método, usando o controle químico apenas quando não houver 

método alternativo (DIVE, 2007). 

 

2.3. Inseticidas utilizados no controle do A. aegypti 

 Os inseticidas utilizados no combate ao mosquito Aedes Aegypti são 

divididos em biológicos e químicos. O controle biológico de mosquitos inclui o 

uso de vários predadores, tais como invertebrados aquáticos ou peixes que 

predam larvas e pupas, patógenos como os fungos Lagenedium giganteum e 

Metharizium anisopliae, e parasitas, como os nemátodeos Romanomermis 

culicivorax e R. iyengari (Braga & Valle, 2007; Rose, 2001). Algumas bactérias 

também têm um bom potencial no controle de populações de mosquitos, o 

Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) e o Bacillus sphaericus (Bs) (Goldberg & 

Margalit, 1977; Mulligan et al, 1980; Scholte et al, 2003). 

A bactéria entomopatogênica Bacillus thuringiensis (Bt) começo a ser 

utilizada como bioinseticida por volta de 1976 no controle de insetos-pragas na 

agricultura. Décadas depois passou a ser utilizada no controle de vetores de 

doenças. A bactéria B. thurigiensis produz uma endotoxina que, ao ser ingerida 

pela larva de A. aegypti, causa danos no trato gastrointestinal, provocando sua 

morte (Andrade e Modolo, 1991). 

A utilização de bactérias no controle biológico de insetos tem várias 

vantagens, pois se mostram eficazes, mais específicos quanto ao alvo, não 
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atacando outros organismos, diminuindo o risco de danos ao meio ambiente, 

pois não agride a flora e fauna. Além disso, é natural e biodegradável, sendo 

improvável a aquisição de resistência pelo vetor (Polanczyk et al., 2003). 

Os inseticidas químicos são os mais utilizados no combate ao A. aegypti, 

atuando por diferentes mecanismos de ação. O primeiro inseticida químico de 

efeito prolongado foi o dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), um organoclorado 

desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, que, quando aplicado em 

paredes e tetos de casas, permanecia ativo contra os insetos por vários meses 

(Rozendaal, 1997).  

Os inseticidas químicos mais utilizados pertencem ao grupo dos 

organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretróides (Braga e Valle, 

2007).  

 

2.3.1. Organoclorados 

 O grupo dos organoclorados é o mais antigo. Esse grupo inclui o DDT, 

provavelmente a substância química de maior evidência no século passado, 

tendo rendido o premio Nobel de Medicina ao entomologista suíço Paul Muller 

pela descoberta da sua utilidade no controle dos vetores de malária, febre 

amarela e outras doenças. No caso do DDT, sabe-se que ele atua no canal de 

sódio, provavelmente mantendo-o aberto e destruindo o equilíbrio de íons sódio 

e potássio dos axônios, impedindo, assim, a transmissão normal de impulsos 

nervosos em insetos e mamíferos (Ware, 2000). Além do DDT, esse grupo 

ainda conta com o benzenohexacloro (BHC), do grupo dos 

hexaclorociclohexanos, comercializado com o nome de lindano, e com os 

ciclodienos, como clordano, aldrin e dieldrin. Os ciclodienos inibem o receptor 
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de ácido gama-aminobutírico (GABA), que, após ligação do neurotransmissor, 

aumenta a permeabilidade dos neurônios aos íons cloreto. Os ciclodienos 

impedem a entrada dos íons cloreto nos neurônios, antagonizando os efeitos 

do receptor de GABA (Ware, 2000).  

Os organoclorados foram muito utilizados pelos programas de saúde 

pública, sobretudo no controle da malária, mas deixaram de ser utilizados, 

sendo até mesmo proibidos em muitos países devido a estudos que mostraram 

a sua persistência no ambiente o seu acúmulo nos tecidos animais e humanos 

(Waliszewski, 2003; Braga & Valle, 2003). 

 

2.3.2. Organofosforados 

Os organofosforados foram descobertos depois dos organoclorados. 

Nesse grupo os inseticidas são subdivididos em alifáticos (malation, vapona, 

vidrin, etc.); derivados de fenil (etil e metil paration, fenitrotion, etc.); e os 

heterocíclicos (clorpirifos, clorpirifos-metil, etc.).  Diferente dos organoclorados, 

os organofosforados são biodegradáveis e não acumulam nos tecidos. Tem a 

desvantagem se serem quimicamente instáveis, exigindo reaplicações 

periódicas. Além disso, são mais tóxicos, mesmo em doses baixas (Palchick, 

1996). 

Nesse grupo, encontra-se o temephós, que é o único larvicida do grupo 

com uso generalizado no controle de larvas de mosquitos, recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde para uso em água potável. Os 

organofosforados inibem a acetilcolinesterase deixando-a irreversivelmente 

inativada, o que deixa o inseto paralisado, levando-o a morte (Braga & Valle, 

2003). 
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2.3.3. Carbamatos 

O ácido carbâmico dá origem aos inseticidas do grupo dos carbamatos. 

Sua comercialização se iniciou no início da década de 60. Os carbamatos 

matam os insetos rapidamente, mas possuem um poder residual curto. Assim 

como os organofosforados, inibem a acetilcolinesterase, mas neste caso, 

atuando na reação de carbamilação. Por outro lado, diferentemente dos 

organofosforados, a inibição da acetilcolinesterase é reversível (Ware, 2000).  

 

2.3.4. Piretróides 

 Os piretróides sintéticos são produzidos em laboratório, a partir de uma 

substância natural extraída de crisântemos. Tem como vantagens o fato de 

serem biodegradáveis, não cumulativos e de raramente provocarem 

intoxicações agudas em aves e mamíferos. Produzem efeito mesmo em doses 

pequenas, mas tem a desvantagem de serem caros (Palchick, 1996). 

 O piretróide mais antigo é a aletrina, lançada em no final da década de 

40. A aletrina possuía uma síntese muito complexa, envolvendo 22 reações 

químicas.  Depois vieram a tetrametrina, resmetrina, bioaletrina e phonotrina. 

Na década de 70 surgiu a terceira geração de piretróides, de uso agrícola. Na 

quarta geração, incluem-se a bifentrina, lambda-cialotrina, cipermetrina, 

ciflutrina, deltametrina, esfenvalerato, fenpropatrina, flucitrinato, fluvalinato, 

praletrina, taufluvalinato, teflutrina, tralometrina e zeta-cipermetrina, todos estes 

inseticidas fotoestáveis (Ware, 2000). 
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Os piretróides agem mantendo os canais de sódio das membranas dos 

neurônios abertos, afetando o sistema nervoso periférico e central do inseto 

(Ware, 2000). 

Os larvicidas mais utilizados pelo Ministério da Saúde são: temephós, 

Bacillus turinghiensis israelensis (BTI) e o metoprene (Brasil, 2001). 

Infelizmente, é cada vez mais frequente o desenvolvimento de resistência por 

parte dos mosquitos, aos inseticidas utilizados corriqueiramente no combate 

das larvas (BBC Brasil, 2013). Esse fato torna imprescindível a busca por 

novos princípios ativos, que sejam efetivos no combate ao A. aegypti. 

 

2.4. A Agave sisalana 

O sisal é uma planta pertencente à classe das monocotiledôneas, série 

liliflórea, família Agavaceae, subfamília Agavoidea, espécie Agave sisalana. 

Seu escapo floral é do tipo paniculado e com ramificações em forma de 

candelabro (Figura 23). O gênero comporta 170 espécies agrupadas em 18 

seções (MEDINA, 1959).  O sisal é um vegetal tropical e por isso existem tão 

poucos plantios comerciais dessa planta fibrosa fora desse ambiente.  O 

gênero Agave engloba um grupo bem definido de plantas de consistência 

herbácea e escapo floral saliente, que podem atingir mais de 12 metros de 

altura (SILVA & BELTRÃO, 1999).  

A introdução do sisal no Brasil é datada de 1903, pelo agrônomo Horáceo 

Urpia Junior, que provavelmente trouxe os primeiros espécimes da Flórida, nos 

Estados Unidos. Em 1911 foram enviadas da Bahia as primeiras mudas de 

sisal para o estado da Paraíba, por intermédio do agrônomo J. Viana Junior, 
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mas somente em 1937/38, na Paraíba, e 1939/40 na Bahia, houve expansão 

da cultura em base econômica, fato que se deu devido ao interesse e procura 

pela fibra do sisal durante a Segunda Guerra Mundial (SILVA & BELTRÃO, 

1999). 

 

Figura 23: Plantação de sisal mostrando o aspecto da planta. 

O sisal é produzido na maioria dos países tropicais, quase todos 

subdesenvolvidos, constituindo importante fonte geradora de renda interna, 

empregos e receitas cambiais (BAHIA, 1991). O cultivo de sisal dá-se em 

propriedades de pequeno porte, menores de 15 hectares, com mão de obra 

familiar e com o envolvimento de grande contingente de trabalhadores rurais 

envolvidos nas fases de desfibramento e beneficiamento da planta (SEAGRI, 

1991).  

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de fibra de sisal. Dados 

da FAO indicam que o Brasil produziu em 2009 cerca de 50% da produção 

mundial de sisal, já em 2011 a produção brasileira foi de 111 mil toneladas, 

sendo que a Bahia produziu 95,8% deste total. São também produtores os 

Fonte: Embrapa Algodão, 2012. 
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Estados da Paraíba (3,5%), Ceará (0,4%) e Rio Grande do Norte (0,3%) 

(NAVES, 2012).                

A fibra do sisal rende cerca de 80 milhões de dólares em divisas internas 

por ano para o país, além de gerar mais de meio milhão de empregos diretos e 

indiretos por meio de sua cadeia produtiva, sendo o cultivo desta Agavaceae 

um dos principais agentes de fixação do homem à região semiárida nordestina. 

Apesar da sua relevância, tem-se constatado nos últimos anos um declínio 

contínuo desta cultura, expresso na redução da área cultivada, na produção e 

na produtividade. Dentre os vários fatores que têm contribuído para esta 

decadência, destaca-se o baixo índice de aproveitamento da planta, a 

concorrência com as fibras sintéticas, o elevado custo inicial para a produção 

da monocultura sisaleira, o número restrito de genótipos adaptados às regiões 

produtoras, o não aproveitamento dos resíduos do desfibramento, doenças e o 

manejo deficitário da fertilidade dos solos. Contudo, é inexorável a cresceste 

demanda por produtos naturais, principalmente em substituição aos derivados 

fósseis, com vantagens ecológicas, sociais e econômicas (RODRIGUES, 

2009). 

Neste contexto, uma alternativa economicamente sustentável para o 

pequeno produtor de sisal é o aproveitamento dos subprodutos do 

desfibramento, agregando valor econômico à cultura sisaleira e promovendo a 

inclusão social das comunidades que subsistem dessa cultura.  

Apenas 3 a 5% do peso das folhas de sisal são aproveitados, o restante, 

chamado resíduo de desfibramento, é constituído em média por 15% de 

mucilagem ou polpa (formado pela cutícula e por tecido paliçádico e 

parenquimatoso), 1% de bucha (fibras curtas) e 81% de suco ou seiva 
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clorofilada (Figuras 23 e 24) (HARRISON, 1984). O aproveitamento dos 

resíduos da Agave sisalana poderá diversificar os setores farmacêutico e 

agropecuário, pois no resíduo encontram-se saponinas, que apresentam 

atividades antiinflamatória e antibacteriana (FRANCIS et al., 2002). Estudos 

realizados in vitro demonstraram que o suco do sisal apresenta atividade 

antiparasitária por reduzir a motilidade de larvas e adultos de nematóides de 

pequenos ruminantes (SILVEIRA et al, 2009). Além desse potencial como 

antiparasitário, é importante destacar que em estudos preliminares de 

toxicidade aguda em camundongos realizados no Laboratório de Controle 

Neural e Hipertensão do Cbiotec/UFPB demonstraram que o suco de sisal não 

se mostrou tóxico quando administrado por via oral até a dose de 300 mg/Kg. 

Outros estudos em andamento no Centro de Ciências Agrárias/UFPB em 

colaboração com a EMBRAPA Algodão de Campina Grande tem demonstrado 

que o suco de sisal apresenta uma eficiente atividade carrapaticida, quando 

utilizados contra carrapatos bovinos (Rhipicephalus microplus) (dados não 

publicados). 

 

 

Figura 24: Bagaço do sisal após moagem para obtenção da fibra. 

Fonte: Embrapa Algodão, 2012. 
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3.Objetivos 

3.1. Objetivo Geral 

Estudar a ação do suco de A. sisalana contra larvas do mosquito Aedes 

aegypti. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Determinar a mortalidade das larvas (L4) expostas a diferentes 

concentrações do suco de Agave sisalana; 

 Determinar a CL50 para larvas (L4) expostas a diferentes concentrações 

de suco de Agave sisalana; 

 Investigar a ocorrência de necrose em hemócitos extraídos de larvas 

(L4) expostas ao suco de Agave sisalana; 

 Investigar a produção de NO em hemolinfa de larvas (L4) expostas ao 

suco de Agave sisalana; 

 Investigar as alterações histopatológicas ocorridas nas larvas (L4) 

expostas ao suco de Agave sisalana; 
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4.Materiais e Métodos 

4.1. Obtenção do suco de Agave sisalana 

Folhas de A. sisalana foram obtidas na Cooperativa Agropecuária de 

Pocinhos, situada no município de Pocinhos, no agreste paraibano, 

microrregião do Curimataú Ocidental (IBGE, 2012). A parte da planta utilizada 

para a obtenção do suco foi a folha. As folhas de A. sisalana utilizadas nos 

experimentos foram coletadas no mês de outubro de 2012. 

A obtenção do suco de A. sisalana in natura foi realizada por meio de 

moagem das folhas em moinho manual até a completa extração da seiva 

clorofilada. Em seguida o suco foi coado e acondicionado em recipiente 

plástico, ao abrigo da luz, em um freezer a - 10°C até o momento da utilização 

(Figura 24).  O suco de A. sisalana foi utilizado em até 6 meses após sua 

obtenção. 

 

Figura 25: Aspecto do suco de A. sisalana após extração e filtragem. 
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A composição do suco de A. sisalana, analisado pela Embrapa-Algodão, em 

Campina Grande é apresentada abaixo: 

 Brix: 7,7 ± 0,09; 

 pH: 4,82  

 Fenólicos: 1,93 ± 0,02 mg/L  

 Nitrogênio: 980 mg/L; 

 Proteína: 6.130 mg/L; 

 Glicose: 12,4 g/L; 

 Frutose: 1,2 g/L; 

 Outros: saponinas 

 

 

4.2. Obtenção das Larvas de Aedes aegypti 

Para coleta das larvas de Aedes Aegypti, foram utilizadas armadilhas 

denominas mosquitéricas, confeccionadas a partir de garrafas pet (Faperj, 

2013). Após a confecção, a armadilha foi preenchida com água da torneira e foi 

deixada durante aproximadamente 3 semanas no peridomicílio aguardando a 

oviposição das fêmeas, a qual se dá pouco acima da lâmina da água. Para 

nutrição das larvas, utilizou-se ração animal, adicionada a água das armadilhas 

no momento da montagem das mesmas. Após a eclosão dos ovos, aguardou-

se que as larvas atingissem o quarto estágio de vida (L4) para realização dos 

ensaios de atividade larvicida. Optou-se por trabalhar com larvas L4 pela maior 

facilidade na coleta de hemolinfa, devido ao tamanho das larvas, em 

comparação aos estágios mais imaturos de vida. 
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4.3. Ensaio de atividade larvicida 

 A atividade larvicida foi avaliada seguindo as recomendações da WHO 

(1970). Vinte larvas saudáveis em estágio L4 de A. aegypti foram transferidas 

das armadilhas, com o auxílio de pipetas Pasteur de plástico, para um becker 

contendo 50 mL das concentrações finais de suco de sisal de 1 mg/mL, 3 

mg/mL, 6 mg/mL, 6,5 mg/mL, 10 mg/mL, 20 mg/mL (Figura 26). O suco de sisal 

foi diluído em água da torneira. As larvas foram mantidas a temperatura 

ambiente, durante um fotoperíodo de 12 horas de claro e escuro. O grupo 

controle negativo foi composto por 20 larvas L4 expostas apenas a água da 

torneira. O grupo controle positivo foi composto por 20 larvas L4 expostas ao 

inseticida novaluron na concentração de 0,05 mg/L. Os experimentos foram 

realizados em triplicata e a mortalidade das larvas foi verificada em 24 horas. 

Com o auxílio do programa Prisma, calculou-se a CL50.  

Para verificar o padrão temporal de mortalidade das larvas expostas ao 

suco de A. sisalana na concentração de 6,5 mg/mL, traçou-se uma curva de 

sobrevivência durante 24 horas (Figura 30). 

 

Figura 26: Ensaio de atividade larvicida. A) Grupo experimental exposto ao 
suco de sisal. B) Grupo controle exposto à água da torneira. 
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4.4. Coleta da hemolinfa 

Para coletar a hemolinfa, as larvas de A. aegypti (L4) foram lavadas em 

tampão PBS e colocadas sob refrigeração (1-2 minutos) para imobilização. As 

larvas foram então colocadas em placa de petri, sob uma lupa, onde tiveram a 

cabeça amputada com o auxílio de uma lâmina de bisturi e a hemolinfa foi 

então, coletada com o auxilio de um microcapilar de vidro e acondicionada em 

um tubo plástico de 1,5 mL contendo 100 µL de tampão PBS (Figuras 27 e 28). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27: Procedimento para coleta de hemolinfa. A) vizualização da larva; B) 
acondicionamento do pool de hemolinfa; C) larva L4 de A. aegypti. 
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Figura 28: Material para coleta de hemolinfa. A) Lupa; B) Capilar de vidro; 
Coleta de hemolinfa.  
 

4.5. Citometria de fluxo  

Para a citometria de fluxo utilizou-se um pool de hemolinfa de 15 larvas 

(L4) as quais foram expostas a concentração de 6,5 mg/mL de suco de A. 

sisalana durante os tempos de 3, 6, 12 e 24 horas, totalizando 4 grupos 

experimentais. Para cada grupo experimental utilizou-se 1 grupo controle, onde 

larvas (L4) foram mantidas em água da torneira durante os tempos de 3, 6, 12 

e 24 horas, totalizando 4 grupos controle. Os experimentos foram realizados 

em triplicata e repetidos por 3 vezes. 

O pool de hemolinfa foi centrifugado a 151.33248 g durante 7 minutos em 

centrífuga refrigerada a 4ºC e o sobrenadante foi desprezado. O volume final 

foi completado para 300 µL e transferido para tubos Falcon de 15 mL. A cada 

tubo adicionou-se 15 µL de iodeto de propídio. O citômetro de fluxo foi usado 

para diferenciar hemócitos intactos de hemócitos em necrose, que 

incorporaram iodeto de propídio. O aparelho utilizado foi um BD 

FACSCaliburTM com 4 cores, equipado com laser de íons de argônio de 15mW  

em 488nm e com laser diodo em 635nm, resfriados a ar. A fluorescência 

laranja do iodeto de propídeo foi detectada após passagem em filtro de 585nm 

(FL2).  

 

4.6. Determinação da produção de óxido nítrico 

Com o objetivo de verificar a produção de NO pelas larvas expostas ao 

suco de A. sisalana, realizou-se a sua determinação com base no reagente de 

Griess (Green et al. 1981). Foram realizadas comparações das concentrações 
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do íon nitrito (NO2
-) nas amostras de hemolinfa coletadas nos intervalos de 3, 6 

e 24 h após tratamento com o suco de Agave sisalana na concentração de 6,5 

mg/mL. Nos grupos controle, as larvas ficaram em água da torneira durante 3, 

6 e 24 h. Os ensaios foram realizados em triplicata. Cada amostra constou da 

coleta de hemolinfa de 20 larvas de quarto estágio, diluída em 20 μL de tampão 

PBS, os quais foram depositados em tubos de plástico de 1,5 mL contendo 10 

μL da solução de naftilenamida (0,1 % p/v) em ácido ortofosfórico (5% v/v) e 10 

μL sulfanilamida (1%). Para determinar as concentrações de NO2
-, uma 

alíquota de 20 μL de cada amostra/intervalo/tratamento foi depositada em placa 

de fundo chato de 96 poços contendo 20 μL de naftilenamida (NEED, Sigma, 

St. Louis, MO). Após quinze minutos, a absorbância foi medida com um leitor 

de microplacas com filtro de 562 nm. O NO foi quantificado usando uma curva 

padrão de NaNO2 como referência.  

4.7. Histopatologia 

Larvas (L4) expostas a concentração de 6,5 mg/mL durante 24 horas 

foram fixadas em uma solução de paraformaldeído a 10% por 1 semana e 

foram então embebidas em parafina e cortadas em secções de 7 μm por meio 

de um micrótomo. Como controle, utilizaram-se larvas (L4) expostas apenas à 

água da torneira durante 24 horas. Foram então coradas com hematoxilina e 

eosina (HE) e observadas em microscópio óptico. 

 

   4.8. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada usando o programa GraphPad Prism 

versão 5.0 para Windows (GraphPad Software, San Diego, CA). Diferenças 
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significativas entre os grupos foram analisadas por ANOVA e pós-teste de 

Tukey (P < 0.05).  
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5. Resultados 

A mortalidade média das larvas L4 em cada dose pode ser observada na 

tabela 1.   

Tabela 1: Mortalidade média das larvas (L4) expostas a diferentes 
concentrações de suco de A. sisalana. 
 

Concentrações Mortalidade média (n) Desvio padrão (triplicata) 

1,0 mg/mL 0 0 

3,0 mg/mL 0 0 

6,0 mg/mL 15,6 (78%) 2,5 

6,5 mg/mL 17,6 (88%) 0,5 

10,0 mg/mL 17,6 (88%) 2,5 

20,0 mg/mL 20,0 (100%) 0 

 

A dose de 20.0 mg/mL causou uma mortalidade de 100 % das larvas, 

enquanto as doses de 10 mg/mL, 6.5 mg/mL, 6 mg/mL, 3 mg/mL e 1 mg/mL 

causaram a morte de 88 %, 78 %, 78 %, 0% e 0% respectivamente. Apenas as 

doses de 6 mg/mL e a 20 mg/mL foram consideradas diferentes 

estatisticamente considerando um P < 0.05, conforme pode ser observado na 

figura 29 e no quadro 1. A CL50 do suco de Agave sisalana foi de 5.9 mg/mL.  
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Figura 29: Atividade larvicida das diferentes concentrações de suco de A. 
sisalana sobre larvas de A. aegypti em 24 horas. CP = controle positivo, CN 
= controle negativo. Figura A: Número de larvas mortas em 24h. B) 
Percentual de larvas mortas em 24 h. 
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Em relação à sobrevivência das larvas expostas ao suco de A. sisalana na 

concentração submáxima de 6.5 mg/mL verificamos que as larvas começam a 

morrer a partir de 12 h. Ao atingir 24 horas de exposição, 88 % das larvas já 

estão mortas, mesmo na concentração submáxima (figura 30). 

 

 

Figura 30: Sobrevivência das larvas de A. aegypti expostas a concentração 
sub-letal de suco de A. sisalana durante 24 horas. 

 

Neste estudo, avaliou-se o efeito citotóxico do suco de A. sisalana numa 

concentração submáxima de 6.5 mg/mL em diferentes períodos de exposição 

das larvas ao suco (3, 6, 12 e 24 h). Conforme pode ser verificado na figura 31, 

nas primeiras 12 horas de exposição ao suco de A. sisalana não há uma 

expressiva necrose celular de hemócitos de larvas tratadas em comparação 

aos hemócitos das larvas do grupo controle.  
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Figura 31: Necrose de hemócitos expostos à concentração de 6.5 mg/mL 
durante 3, 6, 12 e 24 horas. 

 

Porém, a partir de 12 horas de exposição das larvas ao suco de A. sisalana, 

verificou-se um percentual de necrose de hemócitos de 21 % em comparação 

ao grupo controle. Após 24 horas de exposição ao suco, a necrose foi de 16.5 

% em relação ao grupo controle. Destaca-se que após 12 e 24 horas de 

exposição ao suco de A.sisalana o grupo experimental obteve cerca de 3,8 e 

3,6 vezes, respectivamente, mais necrose que o grupo controle.  
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Embora a necrose tenha sido maior no tempo de exposição ao suco de 12 

horas, notou-se que antes da coleta de hemolinfa, o número de larvas mortas 

era muito superior no tempo de 24 h, necessitando de mais larvas nesse grupo, 

para possibilitar a coleta de hemolinfa de 20 larvas vivas, quando comparado 

aos outros grupos. Além disso, também se notou que as larvas que ficavam 

expostas por 24 horas ao suco de A. sisalana, quando não estavam mortas, se 

apresentavam bastante debilitadas, com diminuição da motilidade, alteração na 

coloração e no aspecto do corpo (Figura 32). Também é possível observar no 

histograma (Figura 31) que existe um segundo pico no gráfico, que mostra que 

as células estão absorvendo mais iodeto de propídeo, demostrando que estão 

mais debilitadas que no tempo de 12 horas. Ressalta-se que não foram 

encontrados estudos similares que avaliassem o percentual de necrose celular 

através da citometria de fluxo e marcação com iodeto de propídio para 

hemócitos de larvas de A. aegypti. 

1 mm

 

Figura 32: Aspecto macroscópico da larva de A. aegypti após 24 horas de 
exposição ao suco de A. sisalana. 
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Na figura 33 podemos observar o tamanho e a granulosidade dos hemócitos 

de larvas de A. aegypti após 3, 6, 12 e 24 horas de exposição ao suco de A. 

sisalana na concentração de 6,5 mg/mL.  É possível verificar que há um 

aumento na granulosidade das células, compatível com a necrose observada, 

uma vez que durante o processo de necrose há um aumento do tamanho das 

organelas celulares por absorção de água, antes do rompimento celular. 

 

 

Figura 33: Tamanho e granulosidade de hemócitos exposto a concentração de 
6,5 mg/mL durante 3, 6, 12 e 24 horas.  

 
 
Com o objetivo de verificar se há variação na produção de NO produzidos 

pelos hemócitos de larvas (L4) expostas ao suco de A. sisalana, realizou-se a 

determinação da concentração do íon nitrito (NO2
-) após 3, 6 e 24 horas de 

exposição das larvas submetidas à concentração submáxima de 6.5 mg/mL. 

Os resultados mostram que a concentração de NO nos grupos de larvas 

expostas ao suco de A. sisalana foi menor que as concentrações de NO nos 
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grupos controles. Após 3, 6 e 24 horas de exposição ao suco de sisal, a 

produção de NO foi 77,7%, 42,8 % e 72,2 %, respectivamente, quando 

comparado aos controles (Figura 34). Essa diferença foi considerada 

estatisticamente significa após 3 horas de exposição, considerando P < 0,05.  

 

Figura 34: Produção de NO em larvas (L4) expostas ao suco de A. sisalana 
em diferentes períodos de tempo. 

 

Com o objetivo de avaliar a ação do suco de A. sisalana a nível histológico 

em larvas (L4) expostas a concentração submáxima de 6,5 mg/mL durante 24 

horas, realizou-se o estudo histopatológico das larvas sobreviventes e de 

larvas do grupo controle.  

Na figura 35 é possível observar o aspecto histológico de uma larva (L4) 

normal. Na região torácica observa-se o ceco gástrico e a região do cárdia. Já 

na figura 36 é possível visualizar as regiões anterior, média e posterior do 
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mesentério da larva, bem como o lúmen intestinal com conteúdo alimentar. 

Também se podem visualizar células epiteliais desses três seguimentos 

intestinais. As células epiteliais da região anterior são dispostas em uma única 

camada de células cilíndricas baixas, com citoplasma e regiões mais e menos 

acidófilas. Na região média e posterior do mesentério, as células epiteliais são 

mais altas, porém, têm a mesma característica citoplasmática. Pode-se 

visualizar também a membrana peritrófica como uma fina membrana 

envolvendo todo o conteúdo alimentar.  

 

CG

C

750 µm

 

Figura 35: Aspecto histológico da parte anterior de uma larva (L4) normal. 
C – região do cárdia; CG – região do ceco gástrico. 
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 Figura 36: Aspecto geral de uma larva (L4) normal. CE – célula epitelial,  FM – 

fibra muscular, IL – íleo, MP – membrana peritrófica, RA – região anterior do 

mesentério, RM – região média do mesentério,  RP – região posterior do 

mesentério.  

 
  

Quando se analisa as lâminas das larvas que foram expostas a 

concentração de 6,5 mg/mL do suco de A. sisalana, durante 24 horas, a 

primeira alteração que é possível verificar é a basofilia do citoplasma das 

células epiteliais do mesentério, a granulação tóxica e a vacuolização, o que 

pode indicar uma ação tóxica do suco de A. sisalana (figura 37). 
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A B

750 µm
 

Figura 37: Células epiteliais do mesentério médio de larvas L4. A) Células de 
larvas do grupo controle, com aspecto normal, núcleo basófilo e citoplasma 
acidófilo. B) Células de larva do grupo exposto a A. sisalana, mostrando 
basofilia do citoplasma, granulação tóxica, vacuolização e lise celular. 

 
 
Na figura 38 é possível verificar a lise das células epiteliais do mesentério 

das larvas, bem como a ausência da membrana peritrófica.   

 

Figura 38: Aspecto do mesentério de larva L4 após exposição por 24 horas ao 
suco de A. sisalana. LC – lise celular. Ausência de membrana peritrófica. 
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Na figura 39 é possível verificar a destruição da região posterior do 

mesentério de larva exposta ao suco de A. sisalana por 24 horas, em 

comparação ao intestino normal de larva do grupo controle. 

A) B)

 

Figura 39: Região posterior de larva (L4) de A. aegypti. A) Larva do grupo 
controle com intestino de aspecto normal. B) Larva exposta ao suco de A. 
Sisalana (6,5 mg/mL) por 24 h, mostrando o intestino destruído. 

  

Na figura 40 observa-se uma alteração na morfologia do ceco gástrico e do 

cárdia, causada pela exposição da larva ao suco de A. sisalana durante 24 h. 
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Figura 40: Aspecto do ceco gástrico e cárdia de larvas de A. aegypti. A) 
Aspecto histológico normal de larva do grupo controle. B) Alteração na 
morfologia de larva exposta ao suco de sisal por 24 h. 

 

Na figura 41 é possível verificar um grande infiltrado de hemócitos do tipo 

granulócitos na região torácica de larva exposta ao suco de A. sisalana por 24 

horas. Esse infiltrado pode ter sido causado por um extravasamento oriundo do 

dano causado a órgãos e vasos nas larvas expostas ao suco de sisal. Além 

disso, os granulócitos são as células que possuem a função de fagocitose de 

partículas invasoras nas larvas e numa situação de intoxicação essas células 

estariam aumentadas.  
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Figura 41: Infiltrado de granulócitos na região torácica de larvas de A. 
aegypti expostas ao suco de A. sisalana por 24 horas 
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6. Discussão 

Os principais achados desse estudo foram: a A. sisalana possui atividade 

larvicida matando 100 % das larvas (L4) de A. aegypti após 24 h de exposição 

das mesmas em uma solução aquosa de 20 mg/mL.  A partir de 12 horas de 

exposição das larvas (L4) em concentração submáxima do suco de A. sisalana, 

os hemócitos dessas larvas começam a sofrer necrose celular em 21 % mais 

células que nos hemócitos de grupo controle. Esses achados foram 

confirmados através da histopatologia, que também mostrou a destruição da 

membrana peritrófica e do epitélio intestinal das larvas. Além desses achados, 

esse estudo também mostrou que o suco de A. sisalana inibiu a produção do 

NO das células das larvas, que é uma das estratégias de defesa dos 

mosquitos.  

Heal et al (1950) fez uma revisão bibliográfica sobre a atividade inseticida 

de 2500 espécies de plantas, entre elas plantas do gênero Agave, contra 

insetos e ácaros. Nesse trabalho não foi verificada a atividade inseticida do 

gênero Agave. Já Consolli et al. (1988) testou a atividade larvicida da Agave 

americana em Aedes fluviatilis na concentração de 100 ppm de extrato bruto, 

causando 93% de mortalidade em 48 horas. Já Daharan et al. (1983) testou a 

atividade larvicida de Agave americana, A. americana marginata e A. 

arrovirence em larvas de primeiro e quarto estágios de Anopheles stephensi, 

Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus. Os extratos brutos foram diluídos em 

água em concentrações que iam de 1.250 até 5.000 ppm e as larvas foram 

expostas por 24 horas. Os resultados mostraram que as três espécies de 

plantas possuem atividade larvicida nestas altas concentrações, sendo que a 
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A. americana mostrou ser a mais eficiente, registrando mortalidade acima de 

50% na concentração de 1250 ppm.   

Pizarro (1999) avaliou a ação do extrato bruto desidratado do suco de 

Agave sisalana contra larvas (L3) de A. aegypti e Culex quinquefasciatus. Os 

autores encontraram as seguintes concentrações letais: para A. aegypti a CL50 

foi 322 ppm, CL90 980 ppm e CL95 1343 ppm e para C. Quinquefasciatus CL50 

183 ppm, CL90 408 ppm e CL95 512 ppm. Como é possível observar, a CL50 de 

A. sisalana para A. aegypti encontrada por Pizarro et al. (1999) foi bem menor 

do que a encontrada neste trabalho de tese, o que pode ser explicado pela 

diferente origem geográfica e época de colheita da planta utilizada nos dois 

trabalhos, bem como pelo fato desses autores terem trabalhado com o extrato 

bruto desidratado enquanto neste estudo trabalhou-se com o suco.  

Com o intuito de investigar a ação do suco de A. sisalana sobre a 

viabilidade celular dos hemócitos de larvas (L4) de A. aegypti utilizou-se a 

citometria de fluxo, com marcação das células pelo iodeto de propídeo. O 

iodeto de propídio se liga às cadeias do DNA, mas não consegue atravessar 

uma membrana citoplasmática saudável. Sendo assim, ele só vai corar células 

que estão com a membrana celular rompida e, portanto em processo de 

necrose.  

Verificou-se que o suco de A. sisalana causou necrose celular, sobretudo 

após 12 e 24 horas de exposição. De modo geral, estímulos tóxicos ou 

deletérios à célula podem desencadear a morte celular por necrose ou 

apoptose, as quais são diferenciadas pela morfologia e vias bioquímicas 

celulares (Foster, 2008). A necrose refere-se a um padrão de morte celular com 

características morfológicas distintas da apoptose. A necrose é definida como 
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uma forma violenta de morte celular iniciada por estímulos ambientais que 

resultam em rápida desregulação da homeostasia (BRAS et al., 2005). Durante 

a necrose, ocorre condensação da cromatina e a célula aumenta de volume, as 

mitocôndrias dilatam-se, juntamente com o retículo endoplasmático, e há 

desagregação dos ribossomos. Há alteração na permeabilidade da membrana, 

por diminuição nos níveis de ATP, que tem como consequência o 

comprometimento da bomba de Na+/K+ e de outros fenômenos que são ATP- 

dependentes (Duarte, 2010). Isso resulta no rompimento de organelas e da 

membrana plasmática e liberação de componentes intracelulares, ocasionando 

uma reação inflamatória local (BOUJRAD et al.,2007). Ainda que o material 

necrótico seja removido por fagócitos, a inflamação causa danos locais 

significativos (KERR et al., 1995). 

Diversas pesquisas em invertebrados têm relacionado à produção de NO a 

efeitos citotóxicos contra patógenos (Nappi & Ottaviani 2000, Gourdon et al. 

2001, Foley & O` Farel 2003), sendo o aumento da sua produção pelos 

hemócitos correlacionado com a resposta imune contra agentes estranhos 

(Faraldo et al. 2005).  

Faraldo et al. (2005) encontraram em seus estudos elevada produção de 

NO em Chrysomya megacephala após inoculação com a levedura 

Saccharomyces cerevisiae, verificando diferenças entre os diferentes períodos 

de avaliação, pois um pico na produção ocorreu com 24 horas, seguido por 

uma redução 48 horas após tratamento. Os autores atribuíram este fato a 

possível tentativa de controlar a proliferação do microrganismo na hemocele. 

Ribeiro (2010) avaliou a produção de NO em P. xylostella tratados com 

diferentes inseticidas, tendo encontrado um aumento na produção de NO dos 
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insetos tratados em relação ao controle no intervalo de 12 horas, evidenciando 

o envolvimento desta molécula no processo imune de defesa desses insetos. 

Nappi et al. (2000) mostraram em suas pesquisas, um aumento na produção 

de NO durante processo de encapsulação em larvas de Drosophila 

melanogaster  e D. teissieri em resposta a presença de ovos do parasitóide 

Leptopilina boulardi.  

Neste trabalho de tese observou-se uma diminuição da produção de NO 

nas larvas expostas ao suco de A. sisalana, em relação aos controles, o que 

pode ter sido causado por um possível efeito inibidor da enzima NO sintase 

provocado pela A. sisalana. Vale destacar que as saponinas, as quais estão 

presentes nas plantas do gênero Agave, possuem um comportamento anfifílico 

e são capazes de formar complexos com esteróides, proteínas e fosfolipídeos 

de membranas celulares. A sua ação sobre membranas celulares pode alterar 

a permeabilidade ou até mesmo levar à destruição da célula (SCHENKEL et 

al., 2001). As atividades hemolíticas, ictiotóxica e molusquicida das saponinas 

estão relacionadas com essa ação sobre membranas (CASTEJON, 2011). Em 

algumas situações, receptores presentes na membrana celular podem induzir a 

produção de NO, como é o caso dos receptores M2 no tecido cardíaco 

(VENTURA et al., 2009). Dessa forma, uma alteração na integridade da 

membrana celular causada pelas saponinas presentes no suco de sisal, 

poderia interferir na produção de NO nas larvas dos grupos experimentais. 

Essa diminuição na produção de NO observada pode ter potencializado os 

efeitos deletérios do sisal e agravado os danos ao inseto. 

A ação larvicida da A. sisalana contra larvas (L4) de A. aegypti verificada 

em nosso estudo pode ser devido ao fato do suco de sisal ser rico em 
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sapogeninas esteroidais, entre elas o acetato de hecogenina e tigogenina 

(Zullo et al., 1989). Uma das hipóteses de mecanismo de ação envolvido na 

ação larvicida do suco de A. sisalana seria de que essas substâncias químicas 

presentes no sisal mimetizassem os hormônios do crescimento desses 

mosquitos. 

Hormônios do crescimento são sesquiterpenoides que desempenham um 

importante papel na reprodução, desenvolvimento e comportamento dos 

insetos (Goodman et al., 2005). Eles são sintetizados e secretados por um par 

de glândulas com conexões neurais no cérebro, chamadas de Corpora Allata. 

Alguns inseticidas afetam a ação desses hormônios reguladores do 

crescimento. Os juvenóides são análogos dos hormônios juvenis e levam a 

uma metamorfose incompleta do inseto. Os anti-hormônios juvenis agem 

antagonicamente aos hormônios juvenis. Os ecdisteróides são agonistas da 

ecdisona, o hormônio responsável pela muda de insetos. O principal grupo é o 

das diacilhidrazinas que tem como representantes o metoxifenozide (RH-2485) 

e tebufenozide (RH-5992). Esses compostos se ligam a receptores de ecdisona 

ou de ecdisteróides nas células epidérmicas induzindo as larvas a entrarem em 

um ciclo de muda prematura e letal (Guedes, 2013).  

As saponinas são prontamente reconhecidas pela formação de espuma em 

certos extratos vegetais. Essas substâncias são semelhantes ao sabão porque 

possuem uma parte solúvel (glicose) e outra lipossolúvel (triterpeno). Nas 

plantas, as saponinas desempenham um importante papel na defesa contra 

insetos e microorganismos. Isso pode ocorrer de diversos modos. Uma delas é 

a complexação das saponinas com esteróides dos fungos, tornando-os 

indisponíveis. As plantas também podem desenvolver saponinas como 
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análogos de hormônios esteróides de insetos. Esses análogos, denominadas 

fitoecdisonas, interferem no desenvolvimento dos insetos, tornando-os estéreis. 

Há inclusive a possibilidade de sintetizar hormônios animais a partir de 

saponinas (Peres, 2013). Portanto, esse pode ser o mecanismo de ação do 

suco de A. sisalana. 

Outro achado importante deste estudo foi a destruição da membrana 

peritrófica das larvas de A. aegypti por meio da ação da A. sisalana. A 

membrana peritrófica é composta por quitina e por proteínas chamadas de 

peritrofinas. Essa membrana protege o epitélio da ação de microrganismos e 

da abrasão, além de promover a compartimentalização de enzimas 

(Bolognese, 2005). Uma das estratégias de defesa das plantas à ação de 

insetos é a produção de proteínas de defesa. Pesquisadores descreveram a 

presença de uma cisteína proteinase que é expressa em resposta a predação 

por lagartas. Essa proteinase causa danos na membrana peritrófica dos 

insetos, diminuindo a absorção de nutrientes e o crescimento dos insetos 

(Pechan et al., 2002). Outra possibilidade que explicaria o dano causado à 

membrana peritrófica das larvas de A. aegypti analisadas em nosso estudo 

seria a possível presença de inibidores da enzima quitina sintase ou de 

quitinases no suco de A. sisalana (Peters, 1992; Bolognese, 2002). 

Por outro lado, de acordo com os resultados obtidos em nossa pesquisa, 

verificamos que a A. sisalana teve um efeito citotóxico necrosante em 

hemócitos e tecidos de A. aegypti. Esse efeito foi agudo, pois em 24 horas a 

maioria das larvas estavam mortas mesmo utilizando uma concentração sub-

letal, o que sugere que este seja o principal mecanismo de ação do suco de 

sisal.  
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Os dados desta pesquisa resultaram no pedido de depósito de patente PI 

102013006972-8, referente a um larvicida contra larvas de mosquitos A. 

aegypti a base de suco de A. sisalana (Anexo). 
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7. Conclusões  

Os resultados deste estudo mostram que o suco de A. sisalana constitui-se 

de um agente larvicida eficaz contra larvas de quarto estágio do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue.  Esta conclusão é corroborada 

pela ação necrosante apresentada pelo suco da A. sisalana em hemócitos das 

larvas (L4) em menos de 24 horas, mesmo em concentrações sub-letais. Além 

disso, a A. sisalana inibiu a produção de NO nas larvas expostas por 24 horas 

ao suco.  

Por ser o suco de sisal um resíduo da indústria sisaleira, o qual é 

completamente desprezado, essa matéria-prima possui baixíssimo custo. O 

seu aproveitamento para a produção de um biolarvicida, além de agregar valor 

ao sisal, se constitui numa forma sustentável de utilização desse recurso 

natural abundante na região nordeste do Brasil. 
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8. Perspectivas futuras 

Como perspectivas futuras, pretende-se continuar investigando os 

mecanismos de ação envolvidos na atividade larvicida da A. sisalana. Além 

disso, também pretende-se identificar os compostos químicos presentes no 

suco de sisal, responsáveis pelo seu efeito larvicida, bem como avaliar seus 

efeitos em cultura de hemócitos o efeito tóxico em mamíferos, no sentido de 

determinar se o larvicida é seguro para utilização nas ações de controle do 

mosquito. 
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