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Atividade larvicida do óleo essencial de Cymbopogon winterianus Jowitt e seu éster 

contra Aedes aegypti (Linnaeus,1762) e toxicidade em diferentes modelos experimentais 

Aluna: Leidiane Falcão 

Autores: Rogério Luis Cansian; Silvane Sousa Roman 

 

Resumo  

Produtos gerados a partir de fontes naturais (óleos essenciais ou compostos isolados) via 

catálise enzimática ou via biotransformação são considerados naturais, proporcionando 

assim, menor impacto ambiental. Tais produtos naturais podem apresentar compostos 

com excelentes potenciais biológicos, sendo que estes compostos em doses elevadas 

podem apresentar-se tóxicos. Assim sendo, realizar testes preliminares em organismos 

menos desenvolvidos pode ser uma forma de vizualização rápida e simples, 

disponibilizando também a identificação dos compostos que possam possuir potencial 

inseticida e larvicida contra  insetos vetores de doenças, como é o caso das larvas de 

Aedes aegypti. Desta maneira, este trabalho objetivou determinar a toxicidade do óleo 

essencial de citronela (Cymbopogon winterianus) e de seu éster frente a naúplios do 

microcrustáceo Artemia salina, frente larvas do mosquito Aedes aegypti e toxicidade 

aguda em camundongos Swiss. O óleo essencial apresentou como compostos 

majoritários o citronelal (27,5%), citronelol (15,1%) e geraniol (13,1%), sendo os dois 

últimos, os substratos da esterificação. As condições maximizadas de esterificação 

foram razão molar anidrido acético:óleo de 5:1 e 1% de enzima (lipaze Novozym 435) 

para produção de acetato de citronelila e razão molar de 3:1 e 5,5% de enzima para 

produção de acetato de geranila. A toxicidade obtida frente Artemia salina em 6 horas 

de experimento (óleo CL50=39,91µg/mL, éster CL50=62,7µg/mL) e em 24 horas (éster 

CL50=35,2µg/mL, óleo CL50=26,3µg/mL), sugere que ambos os óleos (puro e 

esterificado) possuem alto potencial tóxico frente aos naúplios de A. salina, 

apresentando também toxicidade frente às larvas de Aedes aegypti, cujos resultados 

foram para 6 horas de exposição (óleo CL50=122,24µg/mL, éster CL50=136,9 µg/mL) e 

para 24 horas (óleo CL50=99,95µg/mL, éster CL50=124,57µg/mL). Perante o teste de 

toxicidade aguda, o óleo essencial esterificado na dosagem de 1200mg/kg, induz um 

aumento do órgão linfoide Baço, o que demonstra um indício de toxicidade nos 

camundongos Swiss. Porém, maiores estudos se fazem necessários, como por exemplo, 

a coleta de sangue para visualização das células linfoides geradas, proporcionando uma 

melhor base sobre que compostos estão sendo combatidos. 

Palavras-chave: microcrustáceo, larvas, camundongos, toxicidade. 
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Larvicidal activity of Cymbopogon winterianus Jowitt essential oil and its ester against 

Aedes aegypti (Linnaeus,1762) and toxicity in different experimental models 

Student: Leidiane Falcão 

Advisors: Rogério Luis Cansian; Silvane Sousa Roman 

Abstract 

Products generated from natural sources (essential oils or isolated compounds) via 

enzymatic catalysis or via biotransformation are considered natural, thus providing less 

environmental impact. These natural products may contain compounds with excellent 

biological potentials, and these compounds at high doses may be toxic. Therefore, 

conducting preliminary tests on less developed organisms can be a quick and simple 

visualization, also making possible the identification of compounds that may have 

insecticidal and larvicidal potential against insects vectors of diseases, such as Aedes 

aegypti larvae. In this way, this work aimed to determine the toxicity of the essential oil 

of citronella (Cymbopogon winterianus) and its ester against nauplii of the 

microcrustacean Artemia salina, against larvae of the Aedes aegypti mosquito and acute 

toxicity in Swiss mice. The essential oils presented citronellal (27.5%), citronellol 

(15.1%) and geraniol (13.1%) as major compounds, the latter two being the 

esterification substrates. The maximized conditions of esterification were acetic 

anhydride: oil molar ratio 5: 1 and 1% enzyme (lipase Novozym 435) for the production 

of citronellyl acetate and molar ratio of 3: 1 and 5.5% enzyme for the production of 

geranyl acetate. The toxicity obtained with Artemia salina in 6 hours of experiment (oil 

LC50 = 39.91μg/mL, ester LC50 = 62.7μg/mL) and in 24 hours (ester LC50 = 35,2μg/mL, 

oil LC50 = 26,3μg/mL), suggests that both oils (pure and esterified) have a high toxic 

potential against the A. salina nauplii, also showing toxicity to Aedes aegypti larvae, 

with results for 6 hours of exposure (oil LC50 = 122, 24 μg/mL, LC50 ester = 136.9 

μg/mL) and for 24 hours (LC50 = 99.95μg/mL, LC50 ester = 124.57μg/mL). Due to the 

acute toxicity test, esterified essential oil at a dosage of 1200mg/kg induces an increase 

in the spleen lymphoid organ, which shows a sign of toxicity in the Swiss mice. 

However, further studies are needed, such as blood collection for visualization of the 

generated lymphoid cells, providing a better basis on which compounds are being 

combated. 

 

Key words: microcrustaceans, larvae, mice, toxicity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a World Health Organization (WHO, 2016), a incidência global da 

Dengue tem crescido drasticamente nas últimas décadas, e com o surgimento de novas 

doenças como a Zika, a Chikungunya e a febre amarela, que são doenças transmitidas 

pelo vetor Aedes aegypti (Linnaeus, 1762), é necessária uma intervenção na 

disseminação deste inseto. No Brasil, até a campanha 25 do Ministério da Saúde, no ano 

de 2018 foi possível observar casos prováveis de Dengue (171.582 casos prováveis, 

sendo 49,9% confirmados), de febre Chikungunya (53.089 casos prováveis, sendo 

64,2% confirmados) e do vírus do Zika (5.401 casos prováveis, sendo 39,9% 

confirmados) (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). 

 Agroquímicos podem ser utilizados tanto para o controle de pragas na agricultura, 

quanto para controle de animais vetores de doenças, como é o caso do Aedes aegypti, sendo 

o Brasil o maior consumidor de agrotóxicos do mundo (AZEVEDO e MEYER, 2017).   

Estes são amplamente utilizados no controle de doenças e de pragas na agricultura e 

também, no controle de insetos vetores de doenças. Entretanto, estes insumos podem deixar 

resíduos tóxicos nos alimentos e no ambiente (ISMAN, 2000), no caso do Brasil, o mesmo 

entre os anos de 2010-2011,foram consumidos 936 mil toneladas(AZEVEDO e MEYER, 

2017). Além disso, os insetos e microrganismos acabam por se tornar resistentes a estes 

produtos (ROY e DUREJA, 1998). A busca por novos inseticidas de origem vegetal tem 

sido intensificada já que, de uma forma geral, estes compostos são degradados com maior 

velocidade que os inseticidas sintéticos, não deixando resíduos no alimento ou no meio 

ambiente (HENZ et al., 2007). 

 Existem ainda muitas questões a serem discutidas e analisadas, para esclarecer sobre 

vantagens, desvantagens e limitações no uso de aleloquímicos no controle de insetos 

considerados pragas, especialmente no que diz respeito à utilização de plantas pertencente a 

nossa biodiversidade.  

Os principais controles utilizados são os inseticidas químicos, porém estes têm 

feito surgir populações do mosquito resistentes ao produto e são tóxicos ao meio 

ambiente (COELHO et al., 2009). Diante deste fato novas substâncias se fazem 

necessárias, para um controle de pragas mais eficaz, onde se ofereça maior segurança, 
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seletividade, biodegradabilidade, viabilidade econômica e aplicabilidade que ofereçam 

menor impacto ambiental (VIEGAS JÚNIOR, 2003). 

Vários inseticidas sintéticos contêm grupamento éster na sua estrutura química 

(organofosforados, carbamatos e piretróides), estes inseticidas químicos possuem alta 

eficácia, porém resistências têm sido detectadas para todas as classes de inseticidas, 

afetando, direta e profundamente no ressurgimento de doenças transmitidas por vetores 

(BRAGA e VALLE, 2007). Braga e Valle também explanam que mesmo que tenhamos 

obtido avanços no desenvolvimento de métodos alternativos, os inseticidas químicos 

continuam sendo usados nos programas integrados de controle, indicando a necessidade 

de estudos para o desenvolvimento de produtos alternativos e menos agressivos ao 

homem e meio ambiente. 

A biotecnologia tem contribuído para o desenvolvimento de pesquisas sobre 

produção de ésteres, estimulando as indústrias à utilização de enzimas ou 

microrganismos para a produção destes compostos (VANIN et al., 2017). Os processos 

biotecnológicos são capazes de gerar sistemas complexos, com muitos dos compostos 

necessários para a caracterização dos ésteres, o que muitas vezes, na produção por via 

sintética não é alcançado ou se mostra economicamente inviável (BERGER, 2009). 

Os produtos gerados a partir de fontes naturais (óleos essenciais ou compostos 

isolados) via catálise enzimática ou via biotransformação são considerados naturais, o 

que, na teoria, proporciona menor impacto ambiental, sendo importante ressaltar que 

não é possível saber o impacto dos mesmos à longo prazo.  A vantagem da síntese 

enzimática é que as reações podem ocorrer em condições amenas, além de suprir as 

exigências de pureza e estereoespecificidade, evitando a formação de misturas 

racêmicas. Em geral, não emitem alta carga de resíduos e estão menos sujeitos a 

variações sazonais (BERGER, 2009). 

Kumar et al. (2011), explanam ao fato de muitas abordagens já  terem sido feitas 

para combater a iminente ameaça do mosquito, sendo o uso de larvicidas e de repelentes 

uma das práticas mais econômicas para impedir a proliferação do mesmo. Sendo tais 

vetores problemas, se faz necessária criar novas formas de combate, sendo uma das 

soluções encontradas a utilização de bioinseticidas. Neste sentido, fazer a utilização de 

plantas com potencial ativo larvicida e/ou inseticida, tem se mostrado alternativa 

promissora, devido ao seu alto índice de substâncias bioativas oriundas de seu 

metabolismo secundário (RODRIGUES, 2012).  
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A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization  - WHO, 2002), 

explana sobre a importância de maiores estudos referentes à toxicidade de plantas de 

cunho medicinal, pois as mesmas podem apresentar potenciais riscos que podem 

acarretar variados problemas aos seres humanos, tais como: reações adversas, 

superdosagens ou ineficácia; estas sintomalogias podem ser causadas pelos próprios 

constituintes das plantas em questão ou pela própria interação das mesmas com: 

possíveis medicamentos utilizados pelos usuários, identificação incorreta das plantas 

utilizadas, entre outros. 

Chagas et al. (2004) definem óleos essenciais como substâncias voláteis, 

lipofilícas, geralmente odoríferas e líquidas, conhecidas de maneira geral como óleos 

voláteis. Óleos essenciais são compostos voláteis complexos que podem ser isolados de 

um grande número de plantas, tais óleos podem ser caracterizados por apresentarem 

propriedades inseticidas contra inúmeros artrópodos hematófagos, sendo certas plantas 

já conhecidas e utilizadas com tal propósito (CURTIS et al., 1989; TRONGTOKIT et 

al., 2005; BAGAVAN et al., 2011). Estes óleos essências podem ser utilizados em 

estudos de sua toxicidade, como ensaio preliminar de toxicidade, fazer utilização de 

modelos experimentais como Artemia salina, pode ser base em estudos de plantas que 

possuam potencial bioativo (PARRA et al., 2001).   

A planta foco deste trabalho foi a Citronela (Cymbopogon winterianus Jowitt), 

pertencente ao gênero Cymbopogon e à família Poaceae. A família Poaceae, é uma das 

maiores famílias de plantas, a qual engloba cerca de 500 gêneros e aproximadamente 

8000 espécies, em sua grande maioria herbáceas (UNIVERSITY, 2018).  

Considerando as características do gênero Cymbopogon, como a de possuir boa 

quantidade de compostos bioativos em seu óleo essencial, e a necessidade de novos 

estudos de espécies com potencial larvicida e inseticida, para a busca de soluções de 

problemas na saúde pública, o presente trabalho objetivou caracterizar os constituintes 

químicos do óleo essencial de Cymbopogon winterianus, assim como avaliar sua 

toxicidade frente à larvas de Aedes aegypti, naúplios de Artemia salina e toxicidade oral 

em Camundongos Swiss. 

A Artemia salina, é um microcrustáceo pertencente à classe Anostracea, sendo 

seu habitat águas salinizadas, Artemia possui quatro estágios de desenvolvimento, sendo 

o custo de implantação e manutenção do cultivo da mesma muito baixo, o que faz da 

mesma um ótimo modelo experimental, sendo conhecida como indicador de toxicidade 
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em bioensaios e também para a Concentração Letal Média (CL50) como parâmetro de 

avaliação biológica (XIMENES, 2008). 

Aedes aegypti, é o principal vetor de doenças como a dengue, a febre amarela, 

entre outras, em países tropicais, sendo esta uma das maiores preocupações mundiais de 

saúde pública, pois apresenta alta ocorrência em países subtropicais e tropicais (WHO, 

2016). Adaptado ao ambiente urbano, este mosquito vive em contato com um terço da 

população mundial, sendo permanente o risco de transmissão de dengue (NATAL, 

2002). 

Ratos e camundongos são animais utilizados em pesquisas biomédicas, sendo 

que o uso dos mesmos passam desde a prevenção até a cura de doenças, sem contar que 

podem possibilitar o desenvolvimento de técnicas e procedimentos cirúrgicos 

(MENDES e SOUZA, 2017). No Brasil a utilização de animais de laboratório e as 

condições éticas aos quais devem ser submetidos vêm sendo discutidas desde a década 

de 80, não havendo porém uma regulamentação para a prática, até o ano de 2008 com a 

aprovação da Lei Arouca (n°11.794/08), que estabelece normas para a utilização de 

modelos experimentais (BRASIL, 2008). 

Assim sendo, utilizar animais modelos em pesquisas de cunho biomédico 

experimentais se faz ferramenta fundamental e necessária, onde dificilmente será 

possível encontrar métodos alternativos que representem a fisiologia humana e animal 

de forma completa. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Otimizar a produção de ésteres a partir de óleos essenciais via catálise 

enzimática, para posterior teste quanto a sua atividade larvicida em Aedes aegypti, e sua 

toxicidade sobre náuplios de Artemia salina e toxicidade aguda em camundongos, 

visando a obtenção de inseticida natural para o controle de vetores de doenças, sendo a 

hipótese a de que a esterificação do óleo essencial iria aumentar sua atividade larvicida, 

além de aumentar sua estabilidade. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Determinar a composição química do óleo essencial de citronela (Cymbopogon 

winterianus); 

- Otimizar o processo de produção dos ésteres (acetato de citreonelila e acetato de 

geranila) via esterificação enzimática do óleo essencial de citronela; 

- Avaliar a toxicidade sobre naúplios de Artemia salina; 

- Avaliar a atividade larvicida sobre Aedes aegypti; 

- Avaliar a toxicidade aguda em camundongos por meio de sinais clínicos, peso 

corporal e consumo de ração. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Atividade inseticida de Óleos essenciais 

Figueiredo (2014), define óleo essencial como um produto, que pode ser obtido 

de duas maneiras: primeiramente via destilação, hidrodestilação ou destilação por 

arrastamento; e a outra forma, ocorre através de processo mecânico, sem envolvimento 

de calor, o qual se denomina expressão. Complementando, Bakkali et al. (2008), 

elucidam óleos essenciais como compostos voláteis, naturais e complexos,  os quais 

podem ser caracterizados por um forte odor, sendo formados por plantas aromáticas 

como metabólitos secundários, sendo conhecidos desde a antiguidade por suas 

propriedades antissépticas, bactericidas, virucidas/fungicidas e também por suas 

propriedades medicinais e aromáticas; além do mais, não descartando sua utilização nos 

processos de embalagem, preservação de alimentos e como remédios antimicrobianos, 

analgésicos, sedativos, anti-inflamatórios, espasmolíticos e anestesistas locais. 

A atividade dos óleos essenciais engloba ação fitoterápica, antiviral, antisséptica, 

nutricional, antifúngica, entre outras. A atividade bacteriostática e/ou bactericida de 
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óleos essenciais é exercida principalmente por compostos terpenóides (BURT, 2004). 

Porém, a composição e a atividade de um óleo essencial pode ser modificada por vários 

aspectos, desde o modo de extração, a fatores próprios da planta e do ambiente em que 

ela esta inserida (SILVA et al., 2011). 

O uso de óleos essenciais na perfumaria e na indústria de sabores têm uma longa 

história, o aumento do uso destes, acabou por dar abertura à expansão dos produtores de 

óleos essenciais (ISMAN, 2011). Muitas plantas foram documentadas com indicativo de 

uso para repelir insetos e outras pragas, porém dificilmente encontram-se repelentes 

comercialmente eficientes e menos ainda inseticidas, anterior ao final da década de 

1990, com exceção dos de à base de Citronela, com base em óleos essenciais de outras 

plantas (ISMAN, 2000). 

Isman (2004), nos mostra que há alternativas aos inseticidas sintéticos, como os 

pesticidas microbianos, ferômonios e os inseticidas a base de plantas (bioinseticidas). 

Espera-se que os bioinseticidas tenham um funcionamento melhor que os inseticidas 

sintéticos, e que os mesmos não sejam agressivos ao meio ambiente e às pessoas. 

Plantas possuem naturalmente capacidades bioativas contra inúmeros grupos de 

pragas, devido, em grande parte, ao seu desenvolvimento evolutivo, para própria defesa 

e em resposta a possíveis ataques, sendo assim, são fontes de compostos bioativos, que 

provém de seu metabolismo especializado, neste metabolismo encontra-se seu potencial 

fitoterápico através de compostos como: alcalóides, terpenos, flavonóides e esteróides 

(GONÇALVES et al., 2016).  

Zapata e Smagghe (2010) avaliaram a atividade repelente, fumigante e 

toxicidade de contato de quatro óleos essenciais extraídos de folhas e cascas de Laurelia 

sempervirens e Drimys winteri contra besouros (Tribolium castaneum). Os quatro óleos 

testados tiveram uma atividade repelente muito forte contra o besouro. Após quatro 

horas de exposição >90% de repelência foi conseguida com L. sempervirens em baixas 

concentrações (0,032µl/cm²), para D. winteri as concentrações variaram de 3-10 vezes 

mais para ter o mesmo resultado. Ambos óleos foram tóxicos para o besouro quando 

aplicados topicamente ou por fumigação, sendo os valores da DL50 de 39-44µg/mg para 

L. sempervirens; já para D. winteri a DL50 variou de 75-85µg/mg. Assim sendo, os 

óleos essenciais podem ser explorados como bioinseticida natural contra insetos devido 

sua alta repelência e atividade inseticida. 

Teixeira et al. (2017) avaliaram o potencial inseticida de óleos essenciais 

comerciais (hortelã pimenta, canela, melaleuca, capim-limão e citronela) no controle de 
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S. zeamais. Foram utilizados papéis filtro embebido nos óleos essenciais puros e 

colocados em gerbox. Após 72 horas de exposição ao óleo foi contabilizado o número 

de insetos mortos. Como resultados obtidos, estatisticamente nenhum dos óleos 

essenciais apresentou poder inseticida contra S. zeamais. 

 Bezerra et al. (2018) avaliaram a composição química e o efeito inseticida do 

óleo essencial de Lantana montevidensis contra Drosophila melanogaster, onde as 

mesmas foram expostas a diferentes concentrações do óleo essencial (3-30,5µg/mL). 

Como resultados o óleo essencial apresentou uma CL50 na concentração de 15,14µg/mL 

em 3 horas de exposição, apresentando um efeito significativo no dano do aparelho 

locomotor das moscas, indicando um potencial bioinseticida do óleo em questão. 

 Gusmão et al. (2013) avaliaram a composição química, a toxicidade de contato e 

fumigação, e o potencial inseticida de: Eucalyptus citriodora, Eucalyptus staigeriana, 

Foeniculum vulgare e Cymbopogon winterianus, contra Callosobruchus maculatus. 

Como resultados, as CL50 de F. vulgare, R. citriodora, C. winterianus e E. staigeriana 

foram estimados em: 178,13, 298,17, 328,42 e 345,57 ppm, respectivamente. Em todas 

as concentrações testadas, E. citriodora e C. winterianus foram repelentes contra C. 

maculatus; F. vulgare mostrou-se neutro e E. staigeriana foi neutro em concentrações 

abaixo de 558 ppm e repelente em altas concentrações. 

Óleos essenciais, em sua constituição, podem possuir alguns componentes com 

toxicidade moderada, como é o caso dos terpenóides purificados, esta toxicidade 

também pode ocorrer em mamíferos, porém, com algumas poucas exceções os óleos 

essenciais em si, ou produtos à sua base, não são tóxicos para mamíferos, aves ou 

peixes (ISMAN, 2000; STROH et al., 1998). 

 

3.2. Óleo essencial de Citronela 

Cymbopogon winterianus (Citronela de Java) é uma erva aromática e medicinal 

pertencente à família Poaceae com efeitos medicinais e terapêuticos comprovados 

(SINGH e KUMAR, 2017). Alguns componentes químicos encontrados em seu óleo 

essencial são extensivamente utilizados como fonte nas indústrias: cosmética, 

aromatizantes e perfumaria (KATIYAR, 2011). Pode-se definir as plantas pertencentes 

a este gênero como plantas perenes e formadoras de rizomas (WIJESEKERA et al., 

1973).  

Pandu (2014), em análise da constituição química do óleo essencial de citronela 

encontrou diferentes proporções de vinte constituintes do óleo, sendo que as análises 
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foram feitas com diferentes amostras (plantas com até 90 dias), os resultados obtidos 

foram: limoneno (2,2-3,1%), linalol (0,8-0,8%), citronelal (30,6-33,0%), isopulegol 

(0,3-0,4%), citronelol (5,4-6,9%), neral (0,6-0,8%), geraniol (19,2-26,7%), geranial 

(0,9-1,0%), citronelil acetato (3,8-5,3%), eugenol (0,9-1,2%), geranil acetato (9,0-

14,8%), β-elemeno (0,7-1,0%), germacreno-D (0,4-0,7%), murroleno (0,2%), δ-

cadineno (0,8-1,0%), elemol (6,8-8,2%), β-germacrenol (1,1-1,9%), T-murolol (0,6-

0,9%), α-cadinol (1,0-1,6%), e trans-farnesol (0,2-0,3%). Esses resultados apresentam 

significativa variabilidade no conteúdo de citronelal (30,6-33,0%), também se observa 

uma quantidade significativa de citronelol (5,4-6,9%) e geraniol (19,2-26,7%). 

Segundo a László (2010), a citronela pode ser utilizada como repelente de 

insetos, atuando também como anti-bacteriana, anti-inflamatória e óleo refrescante. O 

citronelol, já possui características conhecidas, como sua capacidade de repelir insetos, 

seu aroma peculiar, sua atividade antimicrobiana e atividade acaricida (MATTOS, 

2000). A utilização de Citronela de Java na perfumaria também é muito difundida, 

porém a qualidade do óleo essencial irá depender das características físico-químicas do 

solo e das condições climáticas em que a mesma foi cultivada (SINGH, 2017). 

Costa et al. (2013) avaliaram os compostos majoritários e o potencial inseticida 

de Cymbopogon citratus contra Frankliniella schultzei e Myzus persicae. Como 

resultados para a composição do OE, os componentes majoritários principais foram 

geraniais (49,98%) e neral (37,78%). Em relação à atividade inseticida, os insetos foram 

pulverizados com o óleo essencial de C. citratus em diferentes concentrações. Os 

valores obtidos para CL50 de M. persicae e F. schultzei foram de 0,28% e 1,49% 

respectivamente, o que demonstra que C. citratus pode ser considerado uma alternativa 

natural como pesticida no manejo de M. persicae. 

Xavier et al. (2012), avaliaram a influência do óleo essencial de Citronela 

(Cymbopogon  winterianus) na germinação de sementes do feijão Vigna unguiculata. 

Os mesmos utilizaram as dosagens de 20, 15, 10 e 5µg/L
-1

 e o grupo controle. Como 

resultado obtido, o OE de citronela revelou potencialidade alelopática sobre a 

germinação de sementes do feijão, a germinação variou conforme a concentração do 

óleo. 

Santos et al. (2015) utilizando os extratos aquoso, hidroalcoólico concentrado e 

o óleo essencial puro de Citronela (Cymbopogon winterianus) sobre larvas e teleóginas 

de Riphicephalus (Boophilus) microplus, nas concentrações 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50 e 

100% de cada extrato mais o grupo controle; obtiveram como resultado que a citronela 
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demonstra potencial acaricida, principalmente na forma de OE, pois a partir da 

concentração de 12,5% causou 100% de mortalidade larval, e a 25% demonstrou índice 

de eficácia de 100% no teste com as teleóginas,  demonstrando que a citronela na forma 

de óleo essencial é eficaz no controle de R. microplus. 

 

3.3 Esterificação de óleos essenciais 

Os ésteres são substâncias orgânicas, frequentemente encontradas na natureza e 

utilizadas como importantes intermediários em síntese orgânica. Tais substâncias 

desempenham um papel relevante na indústria farmacêutica, de perfumes, de polímeros, 

de cosméticos, de alimentos e agroquímica (TAN et al., 2006). 

Em 1895, Fischer e Speier constataram que era possível a obtenção de ésteres 

através do aquecimento de um ácido carboxílico e um álcool na presença de catalisador 

ácido (MCMURRY, 2011). Esta reação ficou conhecida como esterificação de Fischer 

(Figura 1), sendo um dos principais métodos utilizados na produção de ésteres, sendo 

até hoje o método mais comum e mais utilizado em processos industriais e em escala de 

laboratório para obtenção de ésteres.  

 

 

Figura 1- Reação de esterificação de Fisher catalisada por ácido. Fonte: Oliveira et al. (2013). 

  

Essas reações geram água e são facilitadas através do aumento da temperatura 

do meio de reação e da presença de um catalisador ácido de Brönsted-Lowry. Sem 

catalisador, em condições normais de temperatura e pressão, essa reação ocorre 

lentamente, devido a sua reversibilidade (CLAYDEN et al., 2007). 

Algumas das desvantagens deste método são as dificuldades de reutilização do 

catalisador, corrosão de reatores industriais, além do impacto ambiental decorrente dos 

resíduos inorgânicos e da formação de subprodutos tóxicos. A maior parte dos resíduos 

é gerada durante a fase de separação por neutralização (MCMURRY, 2011). 

A esterificação pode ocorrer na ausência de catalisador, entretanto devido aos 

ácidos carboxílicos serem ácidos fracos, a reação é extremamente lenta, sendo 

necessários dias para que se alcance uma situação de equilíbrio (BRITO, 2010).  

Portanto, a utilização de catalisador na reação de esterificação é essencial para a 
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ativação do grupo carbonila do ácido envolvido, devido a função doadora de próton que 

o catalisador exerce (PATTANAIK e MANDALIA, 2011). 

A fim de minimizar os impactos causados pelos processos químicos, inúmeras 

alternativas baseadas na Química Verde visam o desenvolvimento de técnicas, 

equipamentos e processos de produção capazes de reduzir ou eliminar a geração de 

substâncias agressivas ao meio ambiente e à saúde humana. Uma das rotas é a utilização 

da catálise enzimática (BRITO, 2010). 

A biotecnologia tem contribuído para o desenvolvimento de pesquisas sobre 

produção de ésteres, estimulando as indústrias à utilização de enzimas ou 

microrganismos para a produção destes compostos. Os processos biotecnológicos são 

capazes de gerar sistemas complexos, com muitos dos compostos necessários para a 

caracterização dos ésteres, o que muitas vezes, na produção por via sintética não é 

alcançado ou se mostra economicamente inviável (BERGER, 2009). 

Paroul (2011) define ésteres como uma importante classe de compostos 

orgânicos com propriedades aromáticas, que podem ser sintetizados por vários 

mecanismos, entre eles a síntese enzimática. Os ésteres obtidos via síntese enzimática 

têm sido muito valorizados devido à sua obtenção em condições brandas, podendo 

então, ser considerados produtos naturais quando os substratos têm esta origem. Assim 

sendo, Dhake et al. (2013), explanam sobre as vantagens desta síntese, pois estas 

funcionam com condições de reação mais amenas e com seletividade apreciável. Pode-

se citar entre o leque de enzimas estudas as lipases, sendo esta uma das enzimas mais 

utilizadas para a síntese de produtos químicos importantes (LOZANO, 2010). 

Ribeiro Neto et al. (2013), avaliaram a toxicidade do óleo comercial FAME 

(Fatty acid methyl esters) esterificado e bruto contra larvas de Culex quinquefasciatus, 

primeiramente em concentrações iniciais de 124,5mg/L e 116,0mg/L e das frações 

iniciais duas outras concentrações dez vezes mais diluídas que as anteriores. Como 

resultados, a mortalidade encontrada foi determinada em 35% para o FAME em sua 

maior dosagem, enquanto para o óleo bruto comercial a mortalidade ficou em 8,3%, 

obtendo-se uma DL50=478,21mg/L. 

Vanin (2014) testou a toxicidade do óleo essencial de Cravo (Caryophyllus 

aromaticus) bruto e esterificado em  naúplios de Artemia salina, sendo que o resultado 

obtido para o óleo foi de DL50=0,5993µg.mL
-1

 e para o óleo essencial esterificado foi de 

DL50=0,1178 µg.mL
-1

, demonstrando que, tanto o óleo essencial bruto quanto o óleo 
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essencial esterificado apresentam alto potencial tóxico, sendo que o éster apresenta  uma 

toxicidade 5 vezes maior perante o organismo testado. 

Alves  et al. (2015) investigaram o potencial fumigante dos óleos essenciais de 

Ocimum gratissium, Ocimum basilicum, Xymbopogon nardus, Cymbopogon citratus, 

Lippia alba, Menha arvensis, Schinus terebinthifolius e Cordia verbenacea no controle 

dos ciclos de vida do caruncho do feijão-caupi. Os óleos foram extraídos e avaliados por 

CG/EM, e utilizados então para avaliação da mortalidade, postura de ovos e emergência 

de novos adultos. Pôde ser observado na análise dos compostos: linalol (32,8%) e 

eugenol (48,1%) para O. basilicum, eucaliptol (14,8%) e eugenol (74,5%) para O. 

gratissimum; acetato de mentol (10%) e mentol (73,3%) para M. arvensis; citonelal 

(50,13%) e nerol (10,8%) para C. nardus; citral (75,8% e 87,1%) respectivamente para 

C. citratus e L. alba; α-santaleno (35,8%) e β-sinensal (17,7%) para C. verbenacea e 

αpineno (23,1%), δ-3-careno (32,1%) e limoneno (16,9%) para S. terebinthifolius. Nos 

testes biológicos, os OE’s apresentaram efeitos tóxicos sobre o ciclo de vida do 

caruncho, inibindo acima de 80% a postura de ovos e mais de 98% a emergência de 

novos insetos, com excessão do óleo de C. verbenacea. 

  

3.4 Toxicidade em Artemia salina 

Artemia salina é um artropoda pertencente a Classe Crustacea que pode suportar 

altas taxas de salinidade (BROWN et al., 1991), sendo sensível à muitos compostos 

químicos este organismo é  muito utilizado em experimentos laboratoriais, devido ao 

fácil manuseio e ao cultivo fácil e barato (IANNACONE et al., 2016). Seu tamanho 

varia conforme sexo, produzindo cistos que podem logo eclodir (se em condições 

favoráveis) ou ficar inativos até as condições serem propícias (FAO, 2018). 

Artemia salina passa por alguns estágios de desenvolvimento, sendo que estes 

foram determinados por Drach (1939), onde o mesmo os dividiu em: Pós-muda A, Pós-

muda B, intermuda, pré-muda e Ecdise. A partir da análise dos exopoditos de Artemia 

salina, Criel e Walgrave (1989) estagiaram o ciclo da muda nesses, a partir de 

microscopia óptica simples. O desenvolvimento da nova matriz celular compõem os 

expoditos que podem ser observados com bastante distinção durante todo o ciclo da 

muda. Cada estágio é marcado pelo desenvolvimento da nova matriz celular que vai 

compor o exopodito, sendo que após sua eclosão, já é possível identificar em que 

estádio o mesmo se encontra (CRIEL e WALAGRAVE, 1989). 
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O uso de bioensaios para monitorar a bioatividade de extratos, frações e 

compostos isolados de plantas têm sido, muitas vezes, incorporadas na pesquisa 

fitoquímica. Entre estes ensaios biológicos é o ensaio de toxicidade com Artemia salina 

(BST-Brine Shrimp Test), que foi desenvolvido para detectar compostos bioativos em 

extratos de plantas (MEYER et al., 1982; NOLDIN et al., 2003). Este teste é um método 

simples na pesquisa de produtos naturais, que tem uma boa correlação com os testes de 

toxicidade oral aguda in vivo (PARRA et al., 2001). 

Tem sido demonstrado que existe uma boa correlação entre a concentração letal 

média (CL50) de extratos de plantas às larvas e as doses letais médias (DL50) dos 

mesmos extratos (PARRA et al., 2001), assim sendo, alguns autores em seus 

respectivos estudos fizeram testes de toxicidade utilizando Artemia como modelo, para 

tanto a mesma é utilizada em testes de toxicidade (SILVA, 2010; ROCHA, 2011; 

CHAVES, 2017). 

 

3.5 Aedes aegypti 

Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) é um mosquito pertencente à ordem Diptera, 

família Culicidae tendo como gênero Aedes e sub-gênero aegypti (NATURDATA, 

2018). O Aedes aegypti pode ser citado como o vetor mais importante de algumas 

doenças, entre elas a dengue (SIMMONS, 2012) e a febre amarela (BLYTHE, 2015). 

Sendo extremamente adaptado ao ambiente urbano, este organismo vive em contato 

com um terço da população mundial (WHO, 2016). 

Aedes (Stegomyia) aegypti é uma espécie exótica na América do Sul, sendo 

introduzido no Brasil provavelmente na época do tráfego de escravos (FORATTINI 

1986; CONSOLI e LOURENÇO 1994). Seu desenvolvimento dura cerca de 8-10 dias 

possuindo fase aquática e uma fase terrestre durante seu ciclo de vida. A primeira fase 

possui três estádios de desenvolvimento: ovo, larva e pupa, ao emergir da pupa o 

mesmo torna-se adulto (CONSOLI e LOURENÇO, 1994). Desde a oviposição até a 

fase adulta decorrem em média 10 dias, sendo os ovos depositados individualmente 

pelas fêmeas nas paredes internas de recipientes, próximos à superfície da água, embora 

as posturas possam ser realizadas diretamente na água (GOMES et al., 2006; 

MADEIRA et al., 2002).  

Os ovos de Aedes aegypti podem permanecer em locais secos (sendo portanto 

resistentes à dessecação) desde que, o desenvolvimento embrionário ocorra em 

ambiente úmido (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). Após a eclosão, 
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emergem as larvas que apresentam quatro estádios larvais (L1, L2, L3 e L4) e em 

seguida ao desenvolvimento larval tem início a fase de pupa. Neste estágio de 

desenvolvimento, o imaturo não se alimenta e a forma como irá se desenvolver é 

consideravelmente influenciada pela temperatura. Estes mosquitos passam de forma 

rápida pela fase imatura, já que todo o ciclo inteiro de vida deve acontecer antes que o 

liquido do criadouro evapore por completo. Em condições ideais (27-38ºC) o mosquito 

emerge entre um e três dias, as fêmeas são realizam hematofagia, atacando durante o dia 

(CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). 

Tendo preferência por criadouros artificiais, Aedes aegypti teve um aumento 

considerável em sua população devido à concentração humana originada pela 

urbanização e a grande utilização de recipientes artificiais como utensílios domésticos e 

de embalagens alimentícias, o que acaba por contribuir para a crescente proliferação 

desta espécie de mosquito nos centros urbanos e nas regiões tropicais e subtropicais do 

planeta (TAUIL, 2001). 

Aedes aegypti é um mosquito de hábitos domésticos, que pica durante o dia, 

sendo que fêmeas possuem preferência acentuada por sangue (TAUIL, 2001), assim 

sendo as fêmeas realizam hematofagia em horários diurnos, principalmente ao 

amanhecer e pouco antes do crepúsculo, entretanto pode picar o homem e animais 

domésticos, a qualquer hora do dia e mais raramente à noite, caso o hospedeiro se 

aproxime de seu abrigo. O hábito diurno também é apresentado pelos machos, que 

seguem as fêmeas em seus abrigos na tentativa de efetuar a cópula e também obter 

alimento como substâncias açucaradas (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 

1994).  

A espécie A. aegypti possui a habilidade de se resguardar enquanto fazem 

repasto sanguíneo, pois possuem grande sensibilidade a qualquer movimento, 

escapando rapidamente quando ameaçados e logo após, podendo atacar novamente ou 

procurar nova fonte de alimento, sendo este, um importante fator do ponto de vista 

epidemiológico, pois fêmeas infectadas e não infectadas acabam alimentando-se 

rapidamente por diversas vezes, e em diferentes hospedeiros, sendo as infectadas as 

responsáveis por disseminar o vírus para um maior número de pessoas (CONSOLI e 

LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). 

Diversos autores publicaram trabalhos nos quais fizeram testes das 

concentrações letais mínimas e da atividade larvicida de diversos óleos essenciais 

perante larvas de Aedes aegypti (COSTA et al., 2008; PORTO et al., 2008; CAVALCA 
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et al., 2010; CASTRO et al., 2015; PEREIRA et al., 2016; VORIS et al., 2017), sendo 

que estes estudos sugerem que óleos essenciais podem representar uma nova ferramenta 

no controle da larva do vetor Aedes aegypti. 

 

3.6 Toxicidade em Camundongos Swiss 

Camundongos são mamíferos onívoros e granívoros, altamente sociais, e se 

comunicam principalmente através do olfato e da audição. Na cadeia alimentar ocupam 

a posição de presas, por isso, fogem e se escondem de ameaças. Eles são principalmente 

noturnos, vivem em tocas e constroem ninhos (SUCKOW et al., 2001). 

O uso de animais em laboratório, incluindo camundongos, continua a ser uma 

parte importante da pesquisa biomédica (MENDES e SOUZA, 2017). Camundongos 

têm sido domesticados por séculos, até mesmo milênios, e têm sido usados nas 

pesquisas cientificas desde 1600, seu desenvolvimento como modelo de pesquisa 

realmente iniciou, com os experimentos genéticos por volta de 1900 (SUCKOW et al., 

2001). sendo que atualmente, utilizar modelos animais em pesquisas é de extrema 

relevância nas diferentes áreas da biomedicina, podendo citar como exemplo pesquisas 

a respeito do Zika vírus na área da virologia (MENDES e SOUZA, 2017). O 

camundongo de laboratório é reconhecido como o modelo preeminente para pesquisa 

genética moderna, incluindo câncer, imunologia, toxicologia, metabolismo, 

desenvolvimento biológico, diabetes, obesidade, envelhecimento e doenças 

cardiovasculares, sendo os mais geneticamente os mais bem caracterizados de todos os 

mamíferos o que aumenta o seu valor em todos os campos de estudo (SUCKOW, 2001). 

Comportamentos sociais de camundongos em laboratório são também 

conservados e eles preferem a proximidade com outros de sua espécie (VAN LOO et 

al., 2004), sendo amplamente estudados em pesquisas biomédicas (ABRAMOV et al., 

2008; ARNDT et al., 2009; KOIKE et al., 2009), e em laboratório, os mesmos são 

alojados em grupos como no ambiente selvagem, porém são normalmente segregados 

por sexo, em contraste com seu habitat natural (ALLEVA, 1993).  

Variados autores em suas respectivas publicações, demonstraram (em distintos 

casos) que os óleos essenciais causam diversas alterações fisiológicas em mamíferos 

(RAMALHO et al., 2014;  TROMBETA et al., 2014; ZANCANARO FILHO et al., 

2015; GUILARDUCCI et al., 2016), sendo estes estudos importantes ferramentas para o 

entendimento de como tais substâncias podem interferir na fisiologia de mamíferos até a 

utilização em seres humanos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Determinação dos compostos do óleo essencial de Citronela  

Para a determinação dos compostos do óleo essencial foi utilizada a 

cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) modelo 

Shimadzu, Modelo QP 5050A. As amostras foram preparadas em uma concentração de 

50.000 ppm com diclorometano. O método utilizado na cromatografia foi com split 

1:20, em coluna DB5, fluxo de 1mL/min, injetor de 250 ºC e interface de 250 ºC, com 

um detector de 1,6 Kv e um corte de solvente em 3,5 minutos. Com um tempo inicial 3 

minutos a 50 ºC, aumentando 5 ºC por minuto até atingir 130 ºC, depois 15 ºC por 

minuto até atingir 210 ºC por 7 min e 20 ºC por minuto até atingir 250 ºC por 10 min. 

Para a identificação dos compostos utilizou-se a biblioteca do equipamento (Wiley) e o 

índice de kovats tabelado destes compostos (ADAMS, 2007). 

 

4.2 Determinação do tempo reacional para produção de ésteres e Otimização da 

Produção enzimática de ésteres terpênicos 

Para a reação de esterificação e produção de acetato de citronelila e acetato de 

geranila, foram utilizados como substratos o anidrido acético e o óleo de citronela 

comercial. A enzima utilizada foi a lipase comercial imobilizada Novozym 435, 

produzida por fermentação submersa a partir do micro-organismo Candida antarctica e 

imobilizada em resina acrílica macroporosa, com tamanho de partícula entre 0,3-0,9 

mm, densidade de aproximadamente 430 Kg/m
3
 e conteúdo de água entre 1-2%, sendo 

uma lipase termoestável com uma atividade ótima na faixa de temperatura entre 40-80 

ºC. 

Para determinação das condições experimentais de maximização da síntese dos 

ésteres, foi realizado um planejamento experimental (Tabela 1) variando-se a razão 

molar (RM) e a concentração de enzima ([E]). A reação de esterificação enzimática foi 

conduzida em um agitador rotativo, onde os erlenmeyers com a mistura reacional dos 

reagentes e enzima foram deixados sob agitação e temperatura de 50 °C. O tempo de 

reação e agitação do sistema foram fixados, respectivamente, em 6 horas e 150 rpm 

(PAROUL, 2011).  
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Tabela 1 - Níveis e variáveis estudados para a produção enzimática de acetato de Citronelila e acetato de 

Geranila a 50°C, 150 rpm e 6 horas. 

Níveis/Variáveis RM (mol:mol) 

(anidrido acético/óleo) 

[E] (%) 

(m/m substratos) 

-1 1:1 1 

0 3:1 5,5 

1 5:1 10 

 

A quantificação do éster foi realizada por cromatografia gasosa em equipamento 

Shimadzu GC-2010 equipado com processador de dados. As análises foram realizadas 

utilizando coluna capilar de sílica fundida INOWAX (30m x 250μm i.d.), 0,25μm de 

espessura de filme e detector FID. A determinação da conversão das reações foi feita 

acompanhando a redução na área do sinal do agente limitante.  

Para a análise estatística foi utilizado o software Statistica® 5.0 (Statsoft Inc., 

EUA), adotando-se em todos os casos estudados um nível de confiança de 95% (p < 

0,05). 

 

4.3 Avaliação da toxicidade dos óleos essenciais antes e após a esterificação 

enzimática 

 Para fins comparativos, as determinações de atividade larvicida foram feitas com 

o óleo essencial bruto e com óleo essencial esterificado.  

 

4.3.1 Bioensaios de letalidade para larvas de Artemia salina 

Cistos de A. salina foram colocados em recipiente de vidro com solução salina 

artificial (10g de sal marinho/1 litro de água destilada/0,7g de bicarbonato de sódio) 

com iluminação artificial, sob aeração e controle da temperatura (24°C) para a eclosão 

dos cistos. Após 24 h de incubação, as larvas foram retiradas para o ensaio por sucção, 

com o auxílio de uma pipeta Pasteur.  

Para os bioensaios de letalidade utilizando o óleo comercial de citronela 

esterificado e não esterificado (óleo puro), foram utilizadas as seguintes concentrações 

(10, 25, 50, 75, 100, 250 e 400 µg/mL) + 2% DMSO (dimetilsulfóxido). Após o período 

de incubação, 40 náuplios de A. salina foram colocados em placas de Petry juntamente 

com 20 mL de cada concentração de óleo puro e esterificado, o procedimento foi feito 

em triplicata. As soluções foram preparadas em 2% de DMSO e avolumadas com 

solução salina artificial (preparada anteriormente), sendo o controle avaliado nesta 
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solução sem a adição de óleo esterificado. Os controles foram utilizados também para se 

ter certeza de que a mortalidade observada dos náuplios de A. salina fosse resultante da 

toxicidade ao composto e não devido à falta de alimentação (CARBALLO et al., 2002). 

Após 24 h de exposição, foi realizada contagem dos náuplios vivos e mortos, 

sendo considerados vivos todos aqueles que apresentaram qualquer tipo de movimento 

quando observados próximos a uma fonte luminosa por 10 segundos. Os naúplios de A. 

salina após a eclosão não recebiam alimento, assim sendo, tanto o grupo controle 

quanto os grupos que recebiam o tratamento, obtiveram índices de mortalidade, onde 

como solução foram considerados válidos somente os testes nos quais o controle 

apresentou mortalidade igual ou inferior a 10 % da população. 

 

4.3.2 Bioensaio de atividade larvicida sobre Aedes aegypti 

As larvas de A. aegypti, foram cedidas pelo laboratório LABENT – ECO, com 

sede na Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), no qual o 

experimento foi realizado, em parceria entre ambas as Universidades, sendo que a 

eclosão dos ovos e criação até o momento do experimento foi realizada no LABENT-

ECO. As larvas cedidas estavam em torno do terceiro a quarto estádio de 

desenvolvimento, as mesmas eram alimentadas com ração para peixe. 

 Os óleos essenciais de Cymbopogon winterianus puro e esterificado foram 

testados nas seguintes concentrações: 10, 25, 55, 75, 100, 125, 155, 175, 200, 250 e 400 

µg/mL
-1

, dissolvidos em dimetilsulfóxido (DMSO) 2% e água (50 mL). Como controles 

negativos, foram utilizados  um controle somente composto por água e outro com água 

e   DMSO 2%. Para cada amostra foram avaliadas 25 larvas em 3° e 4° estádio, em 

triplicata. Os resultados foram avaliados em 6 h e novamente após 24 h, considerando-

se como mortas as larvas que não reagiram à estímulos mecânicos (pinça). A estimativa 

da CL50 foi feita pela análise de Probit, utilizando o programa SPSS. 

 

4.3.3 Ensaio de toxicidade aguda em camundongos Swiss 

 O projeto foi aprovado na CEUA Erechim sob número 57, sendo utilizados 44 

camundongos Swiss, pesando entre 30-45g fornecidos pelo Laboratório de 

Experimentação Animal da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões – Campus de Erechim. Os animais foram mantidos em condições adequadas no 

biotério, com temperatura controlada (22 ± 2 ºC), umidade relativa (50 ± 5%) e em ciclo 

de 12 horas claro/escuro, com livre acesso à alimentação e água. 
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 Para este ensaio foi utilizada a metodologia da OECD, (2001) e foram seguidas 

as diretrizes 420, 423 e 425, às quais tem como objetivo identificar a menor dose que 

cause toxicidade evidente. Segundo as diretrizes, na ausência de testes de toxicidade in 

vitro, a dose inicial permitida é de 300 mg/kg, por gavagem, e um período de pelo 

menos 24 horas entre a dose de cada animal é analisado (VALADARES, 2006).  

A partir dos resultados com Artemia salina e Aedes aegypti foram definidas as 

doses utilizadas para a toxicidade nos camundongos. Para tanto foram utilizados dois 

grupos controles e seis grupos experimentais subdivididos conforme o óleo essencial 

(puro e esterificado) nas doses de 120, 600 e 1200mg/kg (Tabela 2). A administração 

aguda do veículo (água destilada e DMSO) e dos óleos (essencial e esterificado) nos 

animais dos diferentes grupos foi via gavagem (Gavagem: define-se gavagem quando 

uma substância é introduzida na cavidade oral ou no aparelho digestório através de um 

tubo esofágico ou estomacal, no caso dos camundongos é utilizado uma agulha curvada 

com a ponta arredondada é introduzida na boca do animal e gentilmente empurrado pelo 

esôfago até o estômago - USP), em dose única no primeiro dia do experimento. Todos 

os animais dos diferentes grupos  foram observados ao longo de 14 dias.  

 

Tabela 2 - Protocolo experimental. 

Grupos Descrição 

CTL- água destilada 

DMSO água destilada com DMSO 2% 

OP 120 óleo puro na dose de 120mg/kg 

OE 120 óleo esterificado na dose de 120mg/kg 

OP 600 óleo puro na dose de 600mg/kg 

OE 600 óleo esterificado na dose de 600mg/kg 

OP 1200 óleo puro na dose de 1200mg/kg 

OE 1200 óleo esterificado na dose de 1200mg/kg 
CTL- = Controle negativo; DMSO = controle com DMSO 2%; OP = óleo essencial puro (não 

esterificado); OE = óleo essencial esterificado. 

Foram realizadas observações clínicas comportamentais segundo Malone 

(1983), nos tempos de: 15 min, 30 min, 1, 2, 4 e 8 h após a administração e, a partir de 

então, de quatro em quatro dias, até o décimo quarto dia. Sinais de toxicidade, a época 

do seu aparecimento, a intensidade, a duração e a progressão dos mesmos foram 

anotados, tabulando-os numa escala de 0 a 3 (0 - ausente, 1 - pouco, 2 - moderado, 3 - 

intenso), para posterior análise.  

Além disso, durante o experimento foram anotados o peso corporal, consumo de 

água e ração. No décimo quinto dia, os animais dos diferentes grupos foram 
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previamente anestesiados com Zoletil IM50 para posterior eutanásia em câmara de 

CO2. O abdômen foi incisado para a análise macroscópica e coleta dos seguintes 

órgãos: fígado, rins, cérebro e baço; com o objetivo de verificar uma possível 

toxicidade. 

4.3.4 Análise Estatística 

A análise dos dados de toxicidade foi feita através da análise estatística 

ANOVA, seguida pelo teste de comparação múltipla de Tukey, usando software 

validado (IBM SPSS Statistics) e pelo Kruskal Wallis do Bioestat, seguido do teste 

Student-Newmam-Keuls. Foi considerado um nível de significância de 5%. Os 

resultados foram expressos através de média ± desvio padrão (Média ± DP).  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Composição Química do óleo essencial de Cymbopogon winterianus 

A Figura 1 apresenta o perfil cromatográfico do óleo essencial de citronela, 

obtido por CG-EM. Na Tabela 2 observa-se a composição química do óleo essencial de 

citronela (Cymbopogon winterianus), apresentando como composto majoritário o 

citronelal (27,52%), citronelol (15,10%) e geraniol (13,09%). 

 

 

Figura 2- Cromatograma do óleo essencial de Citronela. 
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Tabela 3 - Compostos majoritários do óleo essencial de Citronela. 

Número Composto Área (%) 

5 L- Limoleno 3,62 

8 Citronelal 27,52 

11 Linalol 1,09 

13 β – Elemeno 1,70 

16 Citronelil acetato 4,27 

29 Cedreno 0,06 

19 Geranial 1,08 

33 Δ – Cadineno 0,61 

20 Geranil Acetato 7,37 

21 Citronelol 15,10 

24 Geraniol 13,09 

18 Germacren-4-ol D 2,54 

30 Elemol 2,43 

 TOTAL 80,5% 
 

Em análise da constituição química do óleo essencial de Citronela, Pandu (2014) 

encontrou 20 constituintes do óleo, destes 3 foram semelhantes: citronelal (30,6-33,0%), 

citronelol (5,4-6,9%) e geraniol (19,2-26,7%). De acordo com Marco et al. (2007) 

diferenças na composição química dos óleos essenciais extraídos de plantas da mesma 

espécie são comuns e dependem de alguns fatores como época, local da coleta, 

variações climáticas, espaçamento entre as plantas, altura em que são cortadas e pH do 

solo, entre outros. 

 

5.2 Produção do éster 

Visando avaliar o efeito das variáveis independentes na produção de acetato de 

citronelila e acetato de geranila, a partir de óleo de citronela, realizou-se um 

planejamento experimental 2² com triplicata do ponto central, totalizando 7 

experimentos. As variáveis estudadas foram concentração de enzima (m/m substratos) e 

razão molar anidrido acético/óleo. A Tabela 3 apresenta a matriz do planejamento com 

os valores reais e codificados das variáveis independentes e as conversões de acetato de 

citronelila e acetato de geranila para a lipase comercial Novozym 435. 

De acordo com a Tabela 4, pode-se observar que o ensaio 2 conduziu a uma 

maior conversão em acetato de citronelila, alcaçando um valor de 99,60% de produto 

nas condições: razão molar 5:1 (anidrido acético/óleo), concentração de enzima de 1% 

(m/m substratos), na temperatura de 50 ºC, 150 rpm por 6 horas. A conversão máxima 

obtida para o acetato de geranila foi de 99,59, nas condições: razão molar 3:1 (anidrido 
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acético/óleo), concentração de enzima de 5,5% (m/m substratos), na temperatura de 50 

ºC, 150 rpm por 6 horas. 

 

Tabela 4 - Matriz do planejamento experimental (valores codificados e reais) com as respostas em termos 

de conversão em acetato de Citronelila e acetato de Geranila, a 50°C, 150 rpm e 6 horas. 

Ensaio RM 

(anidrido 

acético/óleo)  

[E]  

(m/m 

substratos)  

Conversão de acetato 

de citronelila (%) 

Conversão de 

acetato de geranila 

(%) 

1 -1 (1:1) -1 (1%) 87,80 88,45 

2 1 (5:1) -1 (1%) 99,60 98,70 

3 -1 (1:1) 1 (10%) 35,85 47,45 

4 1 (5:1) 1 (10%) 91,24 88,42 

5 0 (3:1) 0 (5,5%) 99,12 99,59 

6 0 (3:1) 0 (5,5%) 99,24 99,50 

7 0 (3:1) 0 (5,5%) 99,21 99,59 

 

Os dados apresentados na Tabela 4 foram tratados estatísticamente e os efeitos 

das variáveis independentes na produção de acetato de citronelila e acetato de geranila 

estão apresentados na Figura 3.  

 

 

Figura 3 - Gráfico de Pareto da produção de acetato de Citronelila (A) e acetato de geranila (B) (6 horas 

de reação a 50°C). 

 

Nas Figuras 3A e 3B é possível observar que a variável razão molar apresentou 

efeito significativo positivo, indicando que maiores níveis conduzem a maiores 

conversões, já a variável concentração de enzima, mostrou efeito significativo negativo 

A B 
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indicando que menores níveis conduzem a maiores conversões, tanto de acetato de 

citronelila quanto de acetato de geranila. 

O efeito negativo da concentração de enzima na produção de acetato de 

citronelila e acetato de geranila indica que, reduzindo-se a concentração de enzima, as 

altas taxas de produção podem ser mantidas, possibilitando a economia de enzima.  

Paroul (2011) utilizou a técnica de planejamento de experimentos e análise de 

superfície de resposta para otimizar as condições de produção de oleato de citronelila e 

propionato de citronelila. Em 6 horas de reação o maior rendimento em oleato de 

citronelila foi de 98,9%, obtido para razão molar dos reagentes de 1:1 e concentração de 

enzima 10% (m/m substratos). Os efeitos das variáveis independentes para este éster 

mostraram que a razão molar e concentração de enzima tiveram efeitos significativos (p 

< 0,05) negativo e positivo, respectivamente. Os maiores rendimentos para propionato 

de citronelila (92,9%) foram obtido em 6 horas de reação com concentração de enzima 

de 10% (m/m substratos), razão molar de 1:1 e temperatura de 60°C. A partir da análise 

estatística dos dados obtidos observou-se que em 6 horas de reação todas as variáveis 

tiveram efeitos significativos (p < 0,05). A concentração de enzima apresentou um 

efeito positivo, e temperatura e a razão molar apresentaram efeitos negativos. 

 

5.3 Toxicidade frente às larvas de Aedes aegypti 

Em 6 horas de exposição, o percentual máximo de mortalidade (100%), para o 

óleo essencial bruto foi observado na concentração de 200 µg/mL, com CL50 = 122,24 

µg/mL
-1

. Já para o óleo essencial esterificado o percentual máximo de mortalidade 

(100%), foi observado na concentração de 250 µg/mL
-1

 e CL50 = 136,9 µg/mL
-1

. 

 

 

Figura 4 - Percentual de mortalidade de Aedes aegypti de acordo com as concentrações de óleo essencial 

de Citronela esterificado e bruto em 6 horas de exposição. 
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Em 24 horas de exposição (Figura 5), o percentual máximo de mortalidade 

(100%), para o óleo essencial bruto foi observado na concentração de 200 µg/mL
-1

, com 

CL50 = 99,95 µg/mL
-1

. Já para o óleo essencial esterificado o percentual máximo de 

mortalidade (100%), foi observado na concentração de 250 µg/mL
-1

, com CL50 = 124,57 

µg/mL
-1

. 

 

 

Figura 5 - Percentual de mortalidade de Aedes aegypti de acordo com as concentrações de óleo essencial 

de Citronela em 24 horas de exposição. 

Os resultados obtidos na avaliação da dose letal média necessária para haver 

morte de 50% das larvas de A. aegypti em 6 horas (CL50 = 122,24 µg/mL
-1

) e em 24 

horas  (CL50 = 99,95 µg/mL
-1

) para o óleo essencial bruto de Citronela, em comparação 

ao óleo essencial esterificado (CL50 = 136,9 µg/mL
-1

  e CL50 = 124,57 µg/mL
-1

) para 6 e 

24 horas respectivamente, mostram que, apesar da pequena diferença de maior 

toxicidade do óleo essencial bruto, o óleo essencial esterificado possui um bom 

potencial bioativo/tóxico conforme Meyer et al. (1982), agregando a maior estabilidade 

do éster em relação ao óleo bruto.  

Na literatura, há diversos trabalhos que utilizam a metodologia de teste das 

concentrações letais mínimas e da atividade larvicida dos mais diversos óleos essenciais 

perante larvas de Aedes aegypti (COSTA et al., 2008; PORTO et al., 2008; GOMES et 

al., 2016, RAMOS et al., 2016, ROSA, et al., 2016; MACHADO et al., 2017), fazendo 

utilização do óleo essencial de Citronela podemos encontrar Furtado et al. (2005) que 

comprova a atividade larvicida de alguns óleos essenciais, dentre estes óleos, 

encontramos o óleo essencial de Citronela, onde obtiveram  CL50 = 54.700 µg/mL
-1

, 

sendo que no presente trabalho o resultado obtido foi de 99,95 µg/mL
-1

. No ano de 
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2016, Phasomkusolsil e Soonwera utilizando o óleo essencial de Capim Limão 

(Cymbopogon citratus), que é uma planta pertencente ao mesmo gênero que a Citronela, 

e também fazendo utilização do óleo de cravo, determinaram a taxa de mortalidade, 

alterações morfológicas e persistência quando utilizando os mesmos em larvas de Aedes 

aegypti e Anopheles dirus. Ambos os óleos causaram alterações morfológicas, e todas 

as concentrações causaram mortalidade, sendo então possível a utilização dos mesmos 

no controle larvicida contra ambos os mosquitos. Comparando os estudos, é possível 

concluir, que utilizar o óleo essencial de Cymbopogon winterianus e plantas do mesmo 

gênero, como bioinseticidas é uma forma viável de combater o Aedes aegypti ainda em 

sua fase larval. 

 

5.4 Toxicidade sobre naúplios de Artemia salina 

Em relação aos ensaios de toxicidade com ambos os óleos essenciais (óleo e 

éster), observa-se que o percentual de mortalidade aumenta com o aumento do tempo de 

exposição, independentemente da concentração, podendo obter-se alta toxicidade com 

concentrações maiores em pouco tempo ou concentrações menores com mais tempo de 

exposição. Com 6 horas de exposição ao tratamento, o percentual máximo de 

mortalidade (100%) para o óleo essencial (óleo) pode ser observado na concentração de 

100 µg/mL, sendo determinada uma CL50 = 39,91 µg/mL
-1

; já para o éster o percentual 

máximo de mortalidade (100%) também ocorreu com a concentração de 100 µg/mL
-1

 

com CL50 = 62,7 µg/mL
-1

 (Figura 6). 

Em relação aos ensaios de toxicidade com ambos os óleos essenciais (óleo e 

éster), é possível observar que há uma relação entre a concentração do óleo essencial 

utilizada e a mortalidade dos indivíduos, onde se visualiza que em independente das 

concentrações utilizadas, há um aumento na mortalidade conforme o aumento do tempo 

de exposição, podendo obter-se alta toxicidade com concentrações maiores em pouco 

tempo ou concentrações menores com mais tempo de exposição (Figura 4). 



36 
 

 

Figura 6- Percentual de mortalidade de Artemia salina em relação a diferentes concentrações 

dos óleos essenciais (óleo e éster) de Citronela em 6 horas de exposição. 

Entre os componentes químicos do óleo de C. winterianus, são encontrados em 

maiores quantidades o citronelal, o citronelol e o geraniol. Esses componentes são 

referidos pela sua eficácia contra insetos e, segundo Furtado et al. (2005), são os 

responsáveis pela mortalidade larval do A. aegypti. Dessa forma, podemos sugerir que 

os componentes majoritários encontrados na composição do óleo essencial de citronela, 

influenciaram diretamente e de forma positiva na mortalidade de Artemia salina 

verificada neste trabalho. 

Os resultados do ensaio toxicológico de ambos os óleos com 24 horas (Figura 7) 

de exposição aos óleos, demonstraram que o percentual de morte vai aumentando 

conforme a concentração, atingindo o percentual máximo de mortalidade (100%) na 

concentração de 75 µg/mL
-1

 em 24h para o óleo esterificado, obtendo-se uma CL50 = 

35,2 µg/mL
-1

. Já referindo-se às 24 horas do óleo essencial  (óleo) o percentual máximo 

de mortalidade (100%) foi observado com a concentração de 50 µg/mL
-1

, e  o valor 

CL50 foi estimado em 26,3 µg/mL
-1

 para 24 horas. 
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Figura 7 - Percentual de mortalidade de Artemia salina em relação a diferentes concentrações dos óleos 

essenciais de Citronela (óleo e éster) em 24 horas de exposição. 

Os resultados obtidos na avaliação da concentração letal média necessária para 

haver morte de 50% dos náuplios de A. salina em 6 horas (CL50 = 62,7 µg/mL
-1

) e em 

24 horas  (CL50 = 35,2 µg/mL
-1

) para o óleo essencial esterificado de citronela, indicam 

que o óleo essencial esterificado pode ser considerado com bom potencial 

bioativo/tóxico, visto que Meyer et al. (1982) definem substâncias tóxicas em testes 

com A. salina quando estas apresentam CL50 < 1000 µg/mL
-1

.  

Vários trabalhos publicados na literatura indicam a toxicidade de vários óleos 

essenciais, incluindo a toxicidade do óleo essencial de C. winterianus. 

Sendo A. salina um microcrustáceo amplamente utilizado como indicador de 

toxicidade em bioensaios que utilizam DL50 como parâmetro de avaliação da atividade 

biológica, muitos autores, fazem utilização deste organismo modelo em estudos de 

diversas atividades, incluindo testes de toxicidade (RODRIGUES, et al., 2013; COSTA 

et al., 2008; PEREIRA  et al., 2014;  VANIN et al., 2014; ROSA et al., 2016). Sendo o 

trabalho de  Rodrigues (2013),  que fez a utilização do óleo essencial de Cymbopogon 

winterianus, encontrou uma DL50  de  181 µg/mL, frente aos náuplios de A. salina, 

valor este aproximadamente 7 vezes maior que a encontrada no presente trabalho (26,3  

µg/mL
-1

). Esta diferença pode estar relacionada com diferenças metodológicas mas, 

principalmente, com diferenças na composição química do óleo, que varia 

qualitativamente em função do clima, época e horário de coleta, tipo de solo, etc. 

(FERNANDES et al., 2011). 
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5.5. Toxicidade aguda camundongos Swiss 

5.5.1 Sinais clínicos 

No decorrer do experimento não houve morte dos animais nos diferentes grupos, 

mostrando nenhuma letalidade do óleo essencial e do óleo esterificado. Na Tabela 5, é 

possível observar os sinais clínicos ao longo dos 14 dias de experimento, nos grupos de 

óleos essenciais (puro e esterificado) e controles nas doses testadas. 

Dentre os diferentes parâmetros analisados dos sinais clínicos de toxicidade, 

somente o eriçamento de pelo e a redução da atividade motora, foram constatados, 

conforme mostrado nas tabelas 5, 6 e 7. Na Tabela 5, podemos notar diferença 

significativa no período de 08 horas e no 7° Dia para o parâmetro eriçamento de pelos. 

Ainda na tabela 5 houve significância na redução da atividade motora em apenas 1 hora 

após o tratamento. 

Conforme mostra a Tabela 6, no parâmetro eriçamento de pelos, houve um 

aumento significativo no tempo de 08 horas entre os grupos de OP (120 e 600) e OE 

(600) em relação ao grupo CTL-, e do grupo OP120 em relação ao grupo DMSO. Para o 

7° Dia, pode-se observar que os grupos de OE (120 e 600) tiveram um aumento 

significativo no eriçamento de pelos em relação aos grupos controles (CTL- e DMSO). 

Na Tabela 7, podemos observar que no parâmetro redução da atividade motora, 

houve um aumento significativo no tempo de 1 hora de experimento, sendo em relação 

ao grupo controle (DMSO) somente os grupos OP600 e OE600. 

A falta de correlação (Kruskal Wallis) entre o aumento da concentração das 

doses e a redução da atividade motora em comparação a DMSO, pode indicar que os 

valores significativos encontrados devem-se à outros fatores que não foram avaliados e 

não propriamente a toxicidade dos óleos essenciais utilizados (puro ou esterificado). 
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Tabela 5 - Sinais clínicos observados no grupo de óleos essenciais (puro e esterificado) e controles nas 

diferentes doses durante 14 dias. 

 Valores de p 

Tempo Eriçamento de Pêlos Redução da atividade motora Lamber-se 

15 minutos 0,1882 0,4739 0,9763 

30 minutos 0,0896 0,0827 0,9771 

1 hora 0,0917 0,0419* 0,2832 

2 horas 0,1263 0,2048 0,5094 

4 horas 0,0652 0,0586 0,3217 

8 horas 0,0132* 0,1396 0,9963 

24 horas 0,3261 0,0725 0,3324 

4° Dia 0,0606 0,3026 0,2832 

7° Dia 0,0397* 0,4156 1,0000 

10° Dia 0,5489 
 

0,7515 

14° Dia 0,9992     

* Significância estatística (p<0,05) pelo teste de Kruskal wallis. 

 

Tabela 6 - Comparativo do parâmetro Eriçamento de pelos nos grupos tratados com óleos essenciais 

(puro e esterificado) e controles nas diferentes doses, durante 14 dias.  

Eriçamento de Pêlos 

8 horas 7° Dia 

Tratamentos valor de p Tratamentos valor de p 

CTL- x OP120 0,0392 CTL- x OE120 0,0305 

CTL- x OP600 0,0457 CTL- x OE600 0,0115 

CTL- x OE600 0,0457 DMSO x OE600 0,0438 

DMSO x OP120 0,0456 OE120 x OP1200 0,0305 

OP120 x OP1200 0,0161 OE120 x OE1200 0,0305 

OP120 x OE1200 0,0315 OE600 x OP1200 0,0115 

OE120 x OP1200 0,0398 OE600 x OE1200 0,0115 

OP600 x OP1200 0,0164 Valor de p geral 0,0397 

OP600 x OE1200 0,0357 
  

OE600 x OP1200 0,0164 
  

OP600 x OE1200 0,0357 
  

Valor de p geral 0,0132 
  

CTL- = Controle negativo; DMSO = controle com DMSO 2%; OP = óleo essencial puro (não 

esterificado); OE = óleo essencial esterificado. Significância estatística (p<0,05) pelo teste de Kruskal 

wallis. 
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Tabela 7 - Comparativo do parâmetro de toxicidade redução da atividade motora nos grupos tratados com 

óleos essenciais (puro e esterificado) e controles nas diferentes doses, durante 14 dias.. 

Redução da Atividade Motora 

Tratamentos Valores de p 

DMSO x OP600 0,0438 

DMSO x OE600 0,0438 

OE120 x OP1200 0,0305 

OP600 x OP1200 0,0115 

OE600 x OP1200 0,0115 

Valor de p geral 0,0419 

DMSO = controle com DMSO 2%; OP = óleo essencial puro (não esterificado); OE = óleo essencial 

esterificado. Significância estatística (p<0,05) pelo teste de Kruskal wallis. 

Assim sendo, a toxicidade de plantas e seus constituintes, como é o caso dos óleos 

essenciais, pode ser verificada quando animais intoxicados apresentam sinais clínicos 

como: vômito, diarreia, tremores, sinais de stress (eriçamento de pêlo, irritabilidade), e 

em casos de intoxicação mais grave podem ser observadas convulsões e mortalidade 

(FRASER et al., 1991). No caso da toxicidade aguda os sinais devem aparecer nas 

primeiras 24 horas após a administração (OLIVEIRA, 2009). Neste estudo as doses 

utilizadas foram de 120, 600 e 1200 mg/kg do óleo essencial puro e do óleo essencial 

esterificado de Cymbopogon winterianus Jowitt, e administrados uma única vez, via 

gavagem. Os resultados mostraram sinais de estresse e desconforto físico nos animais 

nos parâmetros comportamentais avaliados, tais como: o eriçamento de pelos, redução 

da atividade motora e lamber-se, embora sem relação dose efeito.  

Padilha de Paula (2003), utilizando o óleo essencial de Ocimum spp., fez o teste 

de toxicidade aguda, onde o óleo essencial foi administrado em camundongos Swiss 

adultos, não sendo percebidos efeitos adversos em doses até 1250 mg/kg. Mortes e 

sintomas (hipoatividade, ataxia e letargia, etc) só foram observados em doses maiores 

≥1500 mg/kg, sendo fêmeas mais suscetíveis que os machos. Sendo assim, o óleo 

essencial avaliado apresentou baixa toxicidade. 

Li et al. (2009), utilizando ésteres de forbol (Jatropha curcas - óleo essencial das 

sementes), teve por objetivo avaliar a toxicidade destes ésteres através da administração 

intragástrica para determinação da DL50 em camundongos Swiss. Como resultados 

obtidos o DL50 e os limites de confiança (95%) e o para camundongos machos foram de 

27,34 mg/kg e de 24,9-29,89 mg/kg de massa corporal, respectivamente. Como 

resultados para histopatologia, não foi constatada nenhuma alteração anormal 

significativa nos órgãos na dose mais baixa (21,26 mg/kg), em doses ≥32,40 mg/kg 
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foram encontradas lesões proeminentes, principalmente nos rins e pulmão, na dose mais 

alta (36,0 mg/kg) foram observados deslocamentos múltiplos de fibras musculares 

cardíacas e anacromases de neurônios corticais, sendo necessários mais estudos para o 

desenvolvimento de medidas de segurança para a utilização dos ésteres de forbol. 

Costa et al. (2011) investigaram a toxicidade do óleo essencial de capim limão 

(Cymbopogon citratus) em camundongos Swiss machos, sendo que a única dose que 

apresentou toxicidade oral aguda, foi a dose de 3500 mg/kg. Não ocorreram alterações 

significativas na patologia geral, peso corporal, peso do dos órgãos absolutos ou 

relativos, histologia (cérebro, coração, rins, fígado, pulmões, estômago, baço e bexiga), 

urina ou bioquímica clínica foram observados nos camundongos tratados em relação ao 

grupo controle. Assim sendo, a ingestão de capim limão (nas dosagens testadas) pode 

ser considerado seguro, como é o caso do óleo essencial testado neste presente trabalho. 

 

5.5.2 Peso corporal e Consumos de água e ração 

A avaliação da toxicidade sistêmica pode ser identificada pela diminuição do 

peso corporal dos animais e por alterações no consumo de água e ração, sendo tais 

sinais importantes para a avaliação da toxicidade de uma substância, pois fornece 

informações sobre o estado geral de saúde dos animais (VALADARES, 2006).  As 

análises apresentadas nas Figuras 8 e 9, mostram a média do ganho de massa corporal 

dos grupos experimentais no 1° e 14° dia e ao longo dos 14 dias de experimento, não 

havendo diferenças significativas entre os diferentes grupos, o que mostra ausência de 

toxicidade dos óleos frente a este parâmetro avaliado.  

 

Figura 8 - Ganho de peso (g) dos grupos ao longo do período de tratamento. Os dados estão expressos 

em média±desvio padrão. Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 
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Figura 9 - Peso corporal do 1 e do 14 dia de tratamento dos grupos. Os dados estão expressos em média 

± desvio padrão. Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

Em relação ao consumo de ração (Figura 10), pode-se observar que houve um 

aumento significativo nos grupos de animais tratados com o óleo essencial puro e com o 

óleo essencial esterificado,  nas diferentes doses em relação aos grupos controle (CTL- e 

DMSO), além disso,  também foi observado um aumento no consumo de ração nos 

animais dos grupos OE120 e OP600 em comparação aos demais grupos, oque indica 

que o óleo essencial de C. winterianus , puro ou esterificado, não induz toxicidade, 

porém induz aumento do apetite. 

Desta forma, a ingestão alimentar e o gasto de energia são controlados por 

sistemas neurais complexos e redundantes, verdadeiros sistemas integradores, que 

recebem sinais aferentes desde o sistema digestório, passando pelo tecido adiposo e 

chegando às estruturas centrais, sendo a Leptina (proteína produzida pelo tecido adiposo 

subcutâneo) a responsável por informar ao cérebro que há presença de excesso do tecido 

adiposo, tal processo acaba por induzir um bloqueio de um neuropeptídeo (Y), que é 

responsável por suprir o apetite (DAMINIANI e DAMINIANI, 2010). Sendo assim, 

sugerimos que algum dos componentes do óleo essencial de Citronela possa estar 

influenciando a ativação de Leptina, porém a realização de mais estudos se faz 

necessária. 
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Figura 10 - Consumo de ração ao longo do períodos de tratamento. Os dados estão expressos em média ± 

desvio padrão. Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 
 

Referindo-se ao consumo de água, foi visto um aumento no grupo OP120 em 

relação aos demais grupos (Figura 11), o que não representa toxicidade. O aumento 

somente neste grupo, pode ter sido ocasionado devido à dificuldade de controle da 

quantidade de água que era consumida ou perdida no manuseio dos bebedouros. 

  

 

Figura 11 - Consumo de água ao longo do períodos de tratamento. Os dados estão expressos em média ± 

desvio padrão. Letras iguais não diferem entre si, letras diferentes diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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 Na literatura são apresentados trabalhos que fazem a avaliação da toxicidade 

aguda de extratos vegetais, onde podem ser observadas alterações nos consumos (água e 

ração), diminuição ou aumento do peso corpóreo e escores de toxicidade de óleos 

essenciais em modelo animal.  

Como já citado anteriormente, neste trabalho com o óleo essencial de Citronela 

(Cymbopogon winterianus) foram encontrados compostos majoritários como o 

Citronelal, o Citronelol e o Geraniol. Alguns trabalhos já foram desenvolvidos por 

outros pesquisadores demonstrando efeitos toxicológicos e/ou terapêuticos com estes 

compostos, sendo alguns deles citados a seguir.  

Em testes toxicológicos e farmacológicos em ratos, fazendo utilização do óleo 

essencial de Citronela, Leite et al. (2012), obteve com resultados DL50 de 1,953mg/kg e 

de 567,3mg/kg, respectivamente. Frente ao teste de movimentação espontânea em ratos 

após a administração com o óleo essencial de Citronela, foi observada redução no 

número de cruzamentos e aumento no tempo de sono induzido pelo tiopental (ácido 

barbitúrico que induz sonolência, sedação e hipnose). Foram observadas também 

propriedades depressoras, antinociceptiva, anti-inflamatória e antioxidante do óleo 

essencial de Citronela, sem que tais efeitos ocasionassem perda de coordenação motora. 

Entretanto, no ensaio agudo foram vistas alterações histológicas nos rins e no fígado 

desses animais tratados com o óleo essencial de Citronela. 

 Carnesecchi et al. (2004), investigaram o efeito do geraniol na síntese da 

timidilato e na expressão da timidina quinase em células de câncer de cólon, que foram 

transplantadas para camundongos Swiss. O Geraniol (150µM) causou uma redução de 2 

vezes na timidilato sintase e da expressão de timidina quinase em células cancerosas. 

Após a administração combinada do fármaco 5-fluoracil (20mg/kg) com geraniol 

(150mg/kg) obteve-se uma redução de 53% do volume do tumor, enquanto o geraniol 

administrado sozinho apresentou uma redução de 26%, sendo que 5-fluorouracil 

sozinho não demonstrou nenhum efeito. 

 Brito et al. (2013), avaliaram os efeitos antinociceptivos do Citronelol em dor 

orofacial em camundongos, investigando a principal via envolvida no efeito. 

Camundongos machos Swiss foram pré tratados com Citronelol (25, 50 e 100 mg/kg via 

intraperitoneal), morfina (5mg/kg via intraperitoneal) ou veículo (solução salina+tween 

80% a 0,2%). Citronelol produziu efeito antinociceptivo significativo (p<0,01), em 

todas as doses testadas, nos testes de formalina, capsaicina e glutamato. A 
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imunofluorescência mostrou que Citronelol ativa de forma significativa (p<0,05) o 

bulbo olfativo, o córtex piriforme, o córtex retrosplico e a área cinzenta periaquedutal 

do SNC. Tais resultados fornecem evidências iniciais de que o Citronelol atenua a dor 

orofacial pelo menos em parte, por meio da ativação de áreas do SNC, principalmente 

do córtex retrosplenial e do eriqueduto. 

 

5.5.3 Peso absoluto e relativo dos órgãos 

Nas figuras 12 e 13 pode-se observar os pesos absoluto e relativo dos órgãos dos 

animais nos diferentes grupos. Foi visto um aumento significativo no peso absoluto do 

baço somente na maior concentração de óleo esterificado (OE1200) apresentou 

diferença significativa em relação aos grupos controle (CTL- e DMSO), mas sem 

diferença em relação aos demais tratametos (Figura 12). O aumento do baço representa 

aumento na produção de células de defesa de organismo, já que é um órgão linfóide 

secundário, sendo o principal local das respostas imunes adaptativas aos antígenos 

originados do sangue (ABBAS, 2015). 

Já o fígado desempenha função central no metabolismo devido à sua 

interdisposição entre o trato digestivo e a circulação geral do organismo, sendo também 

o principal órgão envolvido na biotransformação de substâncias exógenas, e possui a 

capacidade de converter compostos hidrofóbicos em hidrossolúveis, que serão mais 

facilmente eliminados pelo organismo (CARVALHO et al., 2013). Nossos resultados 

mostraram que no fígado houve pequena variação entre todos os grupos, sendo o valor 

mais significativo para o tratamento de óleo essencial esterificado na dose de 120 

(OE120), e as menores médias nos grupos CTL-, OP600 e OE1200, indicando não 

haver correlação entre aumento de concentração da dose dos óleos (puro e esterificado) 

e do peso absoluto do fígado.   O indício de aumento deste órgão no peso absoluto, pode 

indicar que em tratamentos com doses maiores dos que as utilizadas no presente 

trabalho podem causar hipertrofia do fígado. Este pressuposto é baseado em Aguiar et 

al., (2011),  onde o fígado é capaz de se auto-regenerar, este processo pode ocorrer de 

duas maneiras: hiperplasia (aumento do número de células) e hipertrofia (aumento do 

volume celular ou do conteúdo proteico na fase pré-replicação). O indício de aumento 

deste órgão no peso absoluto, pode indicar que em tratamentos com doses maiores dos 

que as utilizadas no presente trabalho podem causar hipertrofia do fígado. 

Referindo-se ao cérebro, os tratamentos variaram entre os grupos que receberam 

a dose, sendo o valor mais elevado de peso de cérebro no tratamento de OE120, e o 
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menor no de OP600, porém sem diferenças em relação aos controles, o que indica não 

haver toxicidade do óleo essencial ou seu éster nas concentrações avaliadas.  

 

 

Figura 12 - Peso absoluto dos órgãos no 15° dia de experimento. Os dados estão expressos em média ± 

desvio padrão. Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

Já, referindo-se ao peso relativo dos órgãos (Figura 13), os únicos órgãos que 

apresentaram variação significativa foram: Baço e Cérebro. Para o Baço, o tratamento 

de óleo essencial esterificado na dose de 1200 mg/kg (OE1200) diferiu estatisticamente 

do controle com DMSO e do tratamento OE120. Observa-se também uma tendência de 

aumento no peso relativo do baço com o aumento da concentração, tanto de óleo 

essencial como de óleo esterificado, indicando que doses maiores que as avaliadas no 

presente trabalho podem gerar um aumento significativo no peso do baço. 

Pode também ser observado na Tabela 13 um menor peso relativo significativo 

do cérebro dos animais do grupo OP600 quando comparado com os grupos controles 

(CTL- e DMSO). 
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Figura 13 - Peso relativo dos órgãos no 15° dia do experimento. Os dados estão expressos em média ± 

desvio padrão. Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

Os resultados mostram alterações no baço e no fígado o que representa indícios de 

toxicidade causada pelo óleo. Segundo Isman (2006), a toxicidade dos óleos essenciais, 

incluindo a de Cymbopogon winterianus, se dá devido à presença de monoterpenos e 

sequiterpenos, o que poderia justificar as lesões observadas nos órgãos como: baço, 

fígado e cérebro em nosso trabalho. 

Outro sinal de que uma substância pode ou não ter toxicidade, são as alterações no 

peso corporal de animais tratados com as mesmas (OLIVEIRA et al., 2013). Desta 

forma, é recomendada a avaliação da existência de toxicidade pelo fator perda de peso, 

seja ela ou não, acompanhada da redução do consumo de ração e de água (LOUZADA 

et al., 2008). 

O fato de não terem ocorrido mortes de animais nos diferentes grupos no decorrer 

do experimento, não significa ausência de toxicidade aguda do óleo essencial puro e do 

óleo esterificado, pelo fato de terem sido encontrados alguns indicativos de toxicidade. 

Entrentanto, vale ressaltar que a dose de 1200mg/kg é considerada extremamente alta, 

pois, de acordo com o Sistema de Classificação Global Harmonizado da OCDE (1996), 

doses letais são consideradas acima de 2000mg/kg-1. Por esta razão, podemos 

considerar que há um indício de toxicidade, porém é de extrema importância que sejam 

realizados outros estudos avaliando a toxicidade crônica para maiores esclarecimentos.  
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Há diversos trabalhos avaliando a toxicidade aguda, entre eles o de Trombeta et 

al. (2014), nestes trabalhos é possível observar alterações nos consumos de água e ração 

(ROCHA et al., 2012; TROMBETA et al., 2014), diminuição ou aumento de peso 

corpóreo e escores de toxicidade (MIKULSKI et al.,2017) sendo esta toxicidade 

atribuída à diversos óleos essenciais em modelos animais.  Testando a toxicidade aguda 

do óleo essencial de Cymbopogon citratus, planta pertencente ao mesmo gênero da 

Citronela, Lima e colaboradores (2017) obtiveram como resultados baixa toxicidade, 

assim como em nosso trabalho.  

Assim sendo, estudar as propriedades toxicológicas das plantas se faz necessário, 

pois é importante determinar os seus efeitos potenciais, para então fornecer diretrizes 

para selecionar a dose mais segura para humanos e animais (CARDOSO et al., 2011; 

FONSECA et al., 2016). Para tanto, a utilização de testes toxicológicos que permitam 

perceber a dosagem mínima necessária para causa de toxicidade é de suma importância 

para a evolução do estudo, e que futuramente seus compostos possam ser usados para 

vários setores (FONSECA et al., 2016).  

 

6 CONCLUSÕES 

Com o referido trabalho, foi possível concluir, que ambos os óleos (puro e 

esterificado) possuem alto potencial tóxico, nas concentrações testadas, tanto frente aos 

naúplios de Artemia salina quanto às larvas de Aedes aegypti. E o mais importante, no 

teste de toxicidade aguda em mamíferos, a dose máxima utilizada neste experimento, foi 

extremamente alta e causou somente um índicio de toxicidade. Assim sendo, se faz 

necessária a realização de estudos complementares, para ter uma melhor base de como 

estes compostos agem no organismo, como o mesmo o combate, entre outros, para uma 

melhor compreensão e futura utilização destes compostos em produtos que possam vir a 

ser utilizados futuramente. 
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