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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Outro problema identiﬁcado é o descarte de resíduos, visto que o Brasil se conﬁgura como um dos maiores produtores deles no
mundo (AGÊNCIA BRASIL, 2019). Três rejeitos muito comuns são as cascas de café (FIGURA 01), as escamas de tilápia (FIGURA 02)
e as cascas de uva (FIGURA 03), as quais provêm do beneﬁciamento dessas mercadorias. Estes, por sua vez, são depositados na
natureza e contaminam o meio ambiente, causando morte de fauna e ﬂora.

Gráﬁco 01 - Efeito da concentração e tratamento sobre a não eclosão dos ovos de
Aedes aegypti após 10 dias - Média e Ic95%, pelo Teste de Tukey (p>0,05).
Interação %ovo não-eclodidos*Concentração
F(12, 21)=5,2202, p=,00050

Legenda:

CA – Solução de Cascas de Café
Ovos não-eclodidos (%)

O mosquito Aedes aegypti é o vetor de doenças que atingem o mundo todo, como a dengue, chikungunya, febre amarela e zika. Tais
patologias afetam milhões de pessoas todos os anos e até os dias atuais não se tem uma medida eﬁcaz para o combate do mosquito.
Há populações desses insetos que se tornaram resistentes aos métodos usualmente empregados, como o inseticida, sendo que o
mesmo provoca contaminação ambiental e problemas de saúde na população.

TI – Solução de Escamas de Tilápia

UV – Solução de Cascas de Uva

A testemunha, o Piriproxifem e o ácido
acético não apresentaram mortalidade
estatisticamente signiﬁcativa em nenhuma
das fases de vida no último momento de
análise.

Concentração (ml/L)

Fonte: Os autores (2021).
Figura 01: Casca de Café.
Fonte: Os autores (2020).

Figura 02: Escamas de Tilápia.
Fonte: Os autores (2020).
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Figura 03: Casca de Uva.
Fonte: Os autores (2020).

Gráﬁco 02 - Efeito da concentração e tratamento sobre a mortalidade das larvas de
Aedes aegypti após 24 horas - Média e Ic95%, pelo Teste de Tukey (p>0,05).
Interação de tratamento x Concentração
F: (12,84)=7,62, P: 00000

PROBLEMA
Mortalidade (%)

É possível desenvolver, através de resíduos agroindustriais, uma alternativa viável e eﬁciente para o combate do mosquito Aedes
aegypti?

Segundo os Gráﬁcos 01, 02 e 03, as
soluções de cascas de café apresentaramse eﬁcazes em todos os estágios; as de
escamas de tilápia foram destaque em
larvas e pupas; e as soluções de cascas de
uva obtiveram as melhores médias de
mortalidade quando foram aplicadas em
larvas e ovos.

OBJETIVOS
Desenvolver, a partir de resíduos agroindustriais do café, da tilápia e da uva, soluções com efeito inseticida frente ao A. aegypti;
Analisar a capacidade letal das soluções produzidas neste trabalho em ovos, larvas e pupas do mosquito vetor das arboviroses.
Concentração (ml/L)

O ovo do Aedes aegypti apresenta-se
sendo a fase mais resistente do ciclo
biológico, o qual suporta variadas
condições desfavoráveis e se mantém
viável por até 492 dias após a postura
(RODHAIN,1996; SILVA et al., 1998).
Mesmo assim, as soluções foram eﬁcazes
contra todos os estágios testados, incluindo
esse (GRÁFICO 01).

Fonte: Os autores (2021).

HIPÓTESE

Gráﬁco 03 - Efeito da concentração e tratamento sobre a mortalidade das pupas de
Aedes aegypti após 24 horas - Média e Ic95%, pelo Teste de Tukey (p>0,05).

As soluções produzidas possuem efeito letal sobre os diferentes ínstares da espécie de mosquito Aedes Aegypti.

Interação tratamento * concentração
F (12,84):27,83, p:0

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, seguindo o esquema fatorial (solução de cascas de café x solução de
escamas de tilápia x solução de cascas de uva x concentrações). Após a produção dos três extratos alcoólicos (FIGURA 04), os
rotaevaporou (FIGURA 05).

Mortalidade (%)

METODOLOGIA

Observou-se que instantes após a adição
das soluções desenvolvidas 100% de
mortalidade foi atingida em diversos
tratamentos (GRÁFICO 02 e 03). Dessa
forma, os inseticidas produzidos possuem
efeito rápido.

Concentração (ml/L)

Fonte: Os autores (2021).

Tabela 01- Concentrações letais (CL99) frente às diferentes fases de vida do Aedes aegypti, pela Análise Probit.

Figura 04 - Extratos alcoólicos prontos.
Fonte: Os autores(2021).

Figura 05 - Rotaevaporação dos extratos.
Fonte: Os autores(2021).

SOLUÇÃO

CL99(mL/L) EM
OVOS

CL99(mL/L) EM
LARVAS

CL99(mL/L) EM
PUPAS

CASCAS DE
CAFÉ

39,49406

44,82356

32,10429

ESCAMAS DE
TILÁPIA

103,9410

37,8000

32,39136

CASCAS DE
UVA

44,36825

43,60076

37,99508

Em seguida, diluiu-se em ácido acético 2%, formando as soluções-mãe, que foram fracionadas nos seguintes tratamentos:
T1 - Testemunha
T2 - Piriproxifem (dose recomendada pelo Setor de Endemias)
T3 - Solução base (Ácido acético 2%) a 40 mL/L
T4 - Solução 25 mL/L
T5 - Solução 27 mL/L
T6 - Solução 30 mL/L
T7 - Solução 32 mL/L
T8 - Solução 35 mL/L
T9 - Solução 37 mL/L
Fonte: Os autores (2021).

T10 - Solução 40 mL/L
• Método quali-quantitativo (GODOY, 1995).
• Os ovos de Aedes aegypti foram coletados por meio de armadilhas ovitrampas (FIOCRUZ, 2017) e esses eclodidos.
• Testes realizados seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde (WHO, 1981; WHO, 2005), com algumas
modiﬁcações.
• Para larvas (FIGURA 04) e pupas (FIGURA 05), ao total de 5 réplicas, 3.000 amostras foram proferidas para cada fase. Já
•
•
•
•

referente aos ovos (FIGURA 06), foram utilizados 1.200, divididos em 2 repetições.
Análise de Variância (ANOVA) Bifatorial, Teste de Tukey (p>0,05) e Análise Probit (FINNEY, 1971).
Estudo sobre a aceitabilidade da ideia do projeto pela população – Pesquisa de Opinião Pública.
Análise de ﬁtotoxicidade (BRASIL, 2009).
Aferição de efeito residual (PINHEIRO; TADEI, 2002).

De acordo com a Tabela 01, observa-se que todos os
tratamentos mostraram menor CL99 quando em pupas; e
maiores quando em larvas para as soluções de cascas de café
e cascas de uva. Já para os ovos, a concentração apresentouse maior para os tratamentos com escamas de tilápia.

Nas aferições de toxicidade dos inseticidas do
trabalho, observou-se que as plântulas das amostras
apresentaram o sistema radicular, as raízes primárias e
secundárias bem desenvolvidas e mostraram
uniformidade de tamanho.
Assim, evidenciando que os tratamentos com os
pesticidas não ocasionaram dano por ﬁtotoxicidade.

No geral, as quantidades necessárias das soluções para
causar mortalidade são pequenas. Desse modo, facilitando a
aplicação no cotidiano da população.

A ideia do projeto foi bem aceita pelos consumidores,
sendo que 100% dos entrevistados aﬁrmaram que
utilizariam os produtos desenvolvidos a partir dos
resíduos para combater o Aedes aegypti.
Além disso, as soluções desenvolvidas apresentam
efeito residual de 14 dias, diminuindo a quantidade de
aplicações necessárias para controlar o mosquito.

CONCLUSÃO

Figura 06 - Uma das cinco réplicas do
teste larvicida.
Fonte: Os autores(2021).

Figura 07 - João Pedro fazendo análise em uma
das cinco réplicas do teste pupicida.
Fonte: Os autores(2021).

Figura 08 - Uma das duas réplicas do
teste ovicida.
Fonte: Os autores(2021).
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