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A partir da grande dispersão dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus 
pelo ambiente, sua presença tem sido evidenciada e associada com várias 
doenças, dentre elas a dengue merece destaque diante do frequente número de 
casos em todo o mundo. Diante das diversas estratégias desenvolvidas no intuito 
de controlar a disseminação desses insetos, e consequentemente de doenças 
virais transmitidas por eles, os produtos naturais surgem como uma alternativa 
possivelmente viável. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial larvicida de 
produtos naturais de origem vegetal sobre Aedes aegypti e Aedes albopictus. 
Foram selecionadas para cada teste 20 larvas de 3º e 4º estádios desses 
culicídeos, sendo submetidas ao tratamento com óleo essencial de Syzygium 
aromaticum, Croton nepetafolius e Cymbopongon citratus, ésteres metílicos de 
Linum usitatissimum, Helianthus anneus e Brassica napus, além dos extratos 
vegetais de Anadenanthera colubrina, Mormodica charantia e Sterculia striata, 
sendo verificada a mortalidade após 24h e 48h. Diante dos dados de mortalidade 
larval foi possível estimar a CL50 de cada um dos compostos citados. Os óleos 
essenciais apresentaram maior eficácia quando testados sobre ambas as 
espécies em comparativos com os demais compostos, especialmente o Croton 
nepetafolius e o Syzygium aromaticum, com CL50, respectivamente, sobre Aedes 
aegypti de 141 mg/L e 4,5 mg/L, e frente a Aedes albopictus de 121 mg/L e 142 
mg/L. A cepa mais susceptível a maioria dos produtos testados foi a de Aedes 
albopictus, sendo sensível aos diversos tratamentos utilizados. 
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