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Os mosquitos Aedes aegypti e Anopheles darlingi são os responsáveis, no Brasil, 
pela transmissão da Dengue/Chikungunya/Zika/Febre amarela e malária, 
respectivamente. A principal forma de controle é o químico, no entanto, estes 
inseticidas têm promovido resistência. O controle biológico apresenta vantagens, 
por não promover resistência, ser especifico e biodegradável, devido ao baixo 
potencial residual. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade larvicida do óleo 
essencial da semente e das folhas de Cinnamomum zeylanicum e das folhas de 
Melaleuca quinquenervia, sobre Anopheles spp. e A. aegypti da cepa Rockefeller e 
de campo. Foram realizados testes, em triplicata, expondo dez larvas de 3º. instar 
a concentração de 500 ppm, no período de 24, 48 e 72 h de exposição. 
Posteriormente, foram realizados bioensaios de dose, nas concentrações de 500, 
250, 125, 62,5 e 31,2 ppm, nas mesmas condições descritas. O óleo da semente 
de C. zeylanicum, causou mortalidade de 30,0 e 66,7% de Anopheles spp e 23,3 e 
60,0% de A. aegypti (Rockefeller), nas concentrações de 250 e 500 ppm, 
respectivamente, após 72 h. O óleo extraído das folhas desta espécie, mostrou-se 
mais eficiente do que o da semente para ambas espécies de vetores. O valor da 
CL50 foi 330,291 mg/mL (IC=475,081-253,432) para Anopheles spp. e 55,941 
mg/mL (IC=65,479-47,877) para A. aegypti de campo, no tempo de 24 h. A 
mortalidade  de A. aegypti (Rockefeller) foi de 100%, após 24 h, em 250 ppm. O 
óleo das folhas de M. quinquenervia apresentou maior efetividade sobre as larvas 
de A. aegypti de campo em relação à cepa Rockefeller e Anopheles spp., onde a 
CL50 foi 75,794 mg/mL (IC=87,021-66,030) e 88,388 mg/mL (IC=99,923-78,185), 
respectivamente, após 72 h. A mortalidade de Anopheles spp. foi 96,7 e 100%  em  
250 e 500 ppm, respectivamente.  Os valores da CL50 comprovaram a eficiência 
dos óleos das folhas de C. zeylanicum e M. quinquenervia sobre as larvas de A. 
aegypti de campo.  
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