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RESUMO:  
 

O Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e da febre amarela urbana, põe seus 

ovos em recipientes com água parada e se adapta facilmente a todos os ambientes, 

principalmente aos domésticos e urbanos. Os casos de dengue têm-se alastrado, apesar 

de existirem muitas maneiras de realizar a prevenção da doença. Uma das formas de 

prevenção é a utilização de inseticidas e repelentes sintéticos e naturais que podem ser 

muito eficazes. Assim o objetivo deste projeto é a utilização da Icaridina presente em 

Capsicum baccatum e outras plantas repelentes para a produção de repelentes naturais no 

combate ao Aedes aegypti, que sejam viáveis, eficientes e de baixo custo. Nas plantas do 

gênero Capsicum, são encontradas substâncias provenientes do metabolismo secundário 

com atividade inseticida e de repelência (Luz, 2007). Esses extratos vegetais são benéficos, 

além de serem naturais ao ambiente, menos tóxicos e com decomposição mais rápida são 

economicamente viáveis e sustentáveis. No caso do Brasil, que sofre com as doenças 

relacionadas ao Aedes aegypti, a proteção caseira é também aprovada pelo Ministério da 

Saúde. A Icaridina tem vantagens em relação aos demais compostos, porém, outras plantas 

também apresentam características com capacidade de repelir insetos como o cravo-da-

índia (Syzygium aromaticum), o alecrim (Salvia rosmarinus) e o manjericão (Ocimum 



 

basilicum). 

 

Palavras-chave: Aedes aegypti, arboviroses, repelentes naturais, extratos vegetais, 

Icaridina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 



 

O Aedes aegypti  é o mosquito transmissor da dengue e da febre amarela urbana. 

Menor do que os mosquitos comuns, é preto com listras brancas no tronco, na cabeça e 

nas pernas. Põe seus ovos em recipientes com água parada. 

(https://mosquito.saude.es.gov.br/aedes-aedypti). Segundo Oliveira (2015), O Aedes 

aegypti foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, é originário do Egito, na 

África. Mello et. al, (2019) ressalta que este mosquito se adapta facilmente a todos os 

ambientes, principalmente aos domésticos e urbanos.A dengue consiste em uma doença 

que tem caráter infeccioso, tendo como principal agente transmissor o mosquito Aedes 

aegypti. Os casos da doença têm-se alastrado com o passar dos anos apesar de existirem 

muitas maneiras de realizar a prevenção da dengue. Uma da formas de prevenção da 

dengue é a utilização de inseticidas e repelentes.O uso de inseticidas obtidos a partir de 

plantas, apresentam várias vantagens em relação aos sintéticos, são rapidamente 

degradáveis, obtidos de produtos renováveis, além de apresentarem menor custo de 

produção, serem atóxicos para a população e o meio ambiente (Machado et.al 2016). Como 

em todos os vegetais, nas plantas do gênero Capsicum, pertencente a família das 

Solanaceae, também são encontradas substâncias provenientes do metabolismo 

secundário com atividade inseticida e de repelência (Luz, 2007). Esses extratos vegetais 

são benéficos, além de serem naturais ao ambiente, são menos tóxicos e com 

decomposição mais rápida. Ainda, são economicamente viáveis e sustentáveis (Guimarães 

et. al, 2014). Simões (2014)  afirma que as pimentas do gênero Capsicum possuem uma 

ampla variedade e diversas formas de utilização. A Icaridina é a substância mais 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) quando o assunto é proteção 

contra insetos. No caso do Brasil, que sofre com as doenças relacionadas ao Aedes aegypti, 

a proteção certeira é também aprovada pelo Ministério da Saúde. A Icaridina tem vantagens 

em relação aos demais compostos (http://www.sunlau.com.br/blog/o-que-e-icaridina/) 

https://mosquito.saude.es.gov.br/aedes-aedypti
http://www.sunlau.com.br/blog/o-que-e-icaridina/


 

Além da Capsicum, outras plantas também apresentam características com 

capacidade de repelir insetos. Costa et.al (2016) afirma que a planta aromática citronela 

(Cymbopogonnardus), apresenta em suas folhas, o óleo essencial citronelal que possui 

aroma característico, sendo um repelente natural de mosquitos. Sobre seu mecanismo de 

ação, age promovendo uma forte excitação do sistema nervoso central do inseto e um 

bloqueio da circulação de sódio nas células nervosas, provocando uma paralisia no inseto, 

a planta é uma alternativa de alta eficiência e baixo custo para uso como repelente natural 

ao combate do mosquito. Outro vegetal, o Ocimum basilicum é uma erva popular, valorizada 

pelo seu sabor rico e picante, e levemente apimentado, utilizado diariamente para 

aromatizar confeitaria e em vários outros alimentos. É usado tanto como erva culinária 

quanto erva ornamental de acordo com Bilal et. al (2019). 

Ainda, segundo Machado et.al (2016) , os óleos essenciais das seguintes plantas 

possuem atividade inseticida e repelente sobre o mosquito Aedes aegypti: Mentha piperita 

(hortelã-pimenta), Foeniculum vulgare (erva-doce), Cymbopogon winterianus (Citronela), 

Cympogon citratus (capim-limão), (alecrim pimenta), Ocimum basilicum L. (manjericão), 

citrus limon L. (limão), Syzygium aromaticum (cravo-da india), Piper nigrum (pimenta-do-

reino), Azadiractha indica A. Juss (Nim), Melia azedarach (cinamomo). Os repelentes 

naturais mais encontrados no mercado brasileiro utilizam como ativos a citronela, o nim, a 

andiroba e a alfazema.  

 

OBJETIVO  

 

Objetivos gerais: 
 

O objetivo do presente projeto é a utilização da Icaridina presente em frutos de Capsicum 

baccatum e outros extratos vegetais para a produção de repelentes naturais no combate 

ao Aedes aegypti e outros mosquitos. 

 
Objetivos específicos: 

- Avaliar os processos de extração de metabólitos de plantas com potencial para 

serem utilizados como repelentes. 

- Testar a eficiência destes extratos para repelir mosquitos que sejam vetores de 

doenças. 



 

- Testar dermatologicamente os extratos e verificar sua possibilidade real de uso. 

- Analisar concentrações ideais para a utilização dos extratos de forma eficiente. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

O mosquito Aedes aegypti é um grande transmissor de doenças congênitas e até 

fatais, como a febre amarela, a dengue, a zika e a chikungunya. Nesse período de 

pandemia, a atenção está toda voltada à COVID-19 enquanto a epidemia de dengue 

continua ocorrendo, mas recebendo menor atenção, os métodos preventivos são uma saída 

para minimizar os problemas causados pelo mosquito Aedes aegypti (Pereira et.al 2020). 

Sabendo disso, seria possível extrair compostos vegetais como a Icaridina para serem 

utilizados como repelentes naturais de mosquitos? Qual seria a melhor forma de extração 

destes compostos? Estes extratos teriam eficiência como repelentes naturais, sendo 

capazes de afastar mosquitos responsáveis pela transmissão de arboviroses? Outras 

plantas possuem princípios ativos que teriam potencial para ser utilizadas como repelentes 

naturais? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

       

PRODUÇÃO DOS EXTRATOS 

 

Inicialmente realizou-se uma revisão de literatura para a seleção dos vegetais que 

seriam utilizados no presente projeto. Foram selecionados: Manjericão desidratado, cravo-

da-índia (Syzygium aromaticum), orégano, hortelã, alecrim, pimenta dedo-de-moça 

(Capsicum baccatum) e babosa (Aloe vera).  

Os extratos foram produzidos com a maceração do material vegetal em dois 

processos distintos. Um em hexano e álcool metílico na proporção 1:10 m/v, após a 

extração, duas etapas de extração em chapa térmica com temperatura de 200°C foram 

realizadas. A primeira etapa consistiu na extração dos componentes vegetais no solvente, 

durante 30 minutos com agitação constante, para tal foram colocados 50 ml de hexano e 

50 ml de álcool metílico para cada 10 g do vegetal a ser testado. Após este procedimento 



 

eram inseridos mais 50 ml do solvente e a extração era continuada por mais 15 minutos 

(Figura 6) 

Ao final da extração o produto final era filtrado e colocado em um funil de decantação 

para separação das fases oleosas e aquosas do extrato (Figuras 4 e 5). Cada uma das 

fases era evaporada em chapa térmica para obtenção de um extrato sólido que seria 

utilizado e base para a confecção do repelente. Para tal o resíduo sólido foi dissolvido em 

100 ml de álcool 70° utilizado como dispersor. 

O outro processo consistia no material vegetal submerso na água, e após uma 

semana filtrado e evaporado na chapa térmica para a obtenção de um extrato sólido e por 

fim, dissolvido em 100 ml de álcool 70°. 

 

                                                  

Figura 1 - Extrato de                                                      Figura 2 - Filtração do extrato de                                   
Capsicum baccatum na                                                  Capsicum baccatum 
chapa térmica na segunda etapa.                                   Fonte: Autor 
Fonte: Autor 

 

                                                 



 

 Figura 3 - Extrato de                                                   Figura 4 - Extrato de Capsicum                                 
Capsicum baccatum no                                                baccatum depois da evaporação.                                           
funil de decantação.                                                      Fonte: Autor 
Fonte: Autor 
 

OS TESTES DE EFICIÊNCIA 

 

Os testes de eficiência do repelente foram realizados de duas formas distintas. 

Inicialmente foram produzidos três protótipos semelhantes (Figura 8)com recipientes de 

dimensões de 7 cm de altura,13 cm de comprimento e 9 cm largura. Uma tela foi colocada 

na tampa e uma mangueira transparente de 7cm entre os recipientes. 

Um dos protótipos será usado de controle no qual serão colocados apenas 

mosquitos, sem nenhuma substância. Nos outros protótipos serão colocados na caixa 1 um 

recipiente com o extrato que será testado como repelente, na caixa 2 serão colocados os 

mosquitos. O comportamento dos mosquitos será monitorado durante 8 horas 

consecutivas, realizando-se a contagem dos mosquitos em cada uma das caixas em 

períodos intercalados de uma hora. Após este período será retirado o repelente e 

acompanhado se haverá ou não modificação no comportamento dos mosquitos, com o 

repelente produzido e sem ele. Após cada experimento os mosquitos serão mortos com 

utilização de inseticidas comuns. 

A segunda forma da testagem será realizada através de teste prático de repelência 

com Aedes aegypti. Os testes serão feitos de forma corporativa, pareadas, em   voluntários 

sadios entre a formulação experimental dos extratos produzidos. Para os testes de 

repelência será fixada uma caixa acrílica em cada um dos antebraços contendo 10 

mosquitos adultos sem risco de contaminação. A armadilha para testes em uma das faces 

apresenta duas aberturas distintas, de 5x5 cm de diâmetro cada, de forma a expor aos 

mosquitos a área do antebraço contendo a formulação. Em cada ponto experimental, os 

mosquitos ficaram expostos às formulações por 20 minutos. 

 



 

 

Figura 6 - Armadilhas para teste de eficácia dos repelentes 

Fonte: Autor 

 

 

           RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base nas extrações realizadas os primeiros resultados indicam que com os 

solventes utilizados, os extratos produzidos com o solvente álcool, o produto final foi a 

obtenção de um óleo, que no processo de decantação, conseguiu-se separar as fases. 

 E através disso nos extratos no qual utilizou-se álcool e foi realizada a separação, foi 

possível obter dois tipos de repelentes (os das fases aquosas e os das fases oleosas).  

 

Figura 7 - Extratos de pimenta dedo-de-moça, à esquerda o óleo extraído. 

Fonte: Autor 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente projeto era encontrar uma maneira alternativa para a 

substituição dos repelentes sintéticos e assim extrair de plantas os metabólitos secundários 

das plantas para produzir um repelente natural. Métodos para a extração dos componentes 



 

das plantas foram realizados para que pudessem agir como inseticida, como os processos 

de evaporação, decantação e separação das fases dentro da substância. 

      Portanto, com base nos extratos produzidos e os protótipos de armadilhas feitos, 

concluiu-se que os repelentes naturais, produzidos a partir de extratos vegetais, podem 

ser eficazes e menos nocivos à saúde humana, além de ser um produto extremamente 

viável no mercado atual. Até o momento a construção das armadilhas foi concluída e os 

extratos foram feitos com excelência, porém com a mudança constante de temperatura 

em Londrina, não foi possível realizar os testes. 

       Com os extratos produzidos e os resultados obtidos até agora, provavelmente, o 

repelente poderá ser testado, atingindo o objetivo do projeto. 
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