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Sinopse: 

Estudaram-se dois derivados semi-sintéticos do dilapiol sobre ovos e larvas de Aedes 

aegypti, para determinar a atividade ovicida, larvicida e genotóxica desses compostos. 

Ensaios toxicológicos e de citogenética clássica foram realizados, para evidenciar a 

toxicidade e a genotoxicidade desses derivados, a fim de propor uma possível aplicação para 

o controle desse mosquito. 
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RESUMO 

 O Aedes aegypti é o principal vetor da dengue no Mundo, e vem apresentando 

casos de resistência a inseticidas químicos nos últimos anos. O dilapiol, derivado 

encontrado em óleos essenciais de algumas plantas, tal como o Piper aduncum, da 

família Piperaceae, tem sido apontado como potencial bioinseticida contra A. aegypti. 

Neste estudo, o éter etil dilapiol (1KL39-B) e o éter n-butil dilapiol (1KL43-C), derivados 

semi-sintéticos do dilapiol, foram avaliados quanto a sua atividade ovicida, larvicida e 

genotóxica em A. aegypti. A partir de formas imaturas de A. aegypti coletadas no bairro 

de Puraquequara em Manaus, Estado do Amazonas, foram estabelecidas colônias em 

insetário após cruzamento de fêmeas e machos adultos. Os ovos obtidos desse 

cruzamento originaram a geração F1. Os ovos e larvas de 3º estádio da F1 foram 

expostos ao 1KL39-B (50, 70 e 80 µg/mL) e 1KL43-C (20, 25 e 30 µg/mL) por 4 horas, 

para avaliar a genotoxicidade desses compostos em larvas e fêmeas adultas de A. 

aegypti e, em seguida, expostas por mais 24 horas, para avaliar a atividade ovicida, 

larvicida e estabelecer a CL50 e CL90. Ovos expostos por 24 horas ao 1KL39-B e ao 

1KL43-C, em todas as concentrações, tiveram mortalidade de 100%. As larvas de 3º 

estádio expostas a 80 µg/mL de 1KL39-B e a 30 e 25 µg/mL de 1KL43-C tiveram 100% 

de mortalidade, após 24 horas de exposição; a CL50 e CL90 para o 1KL39-B foi  61,76 ± 

1,89 µg/mL e 88,98 ± 1,73 µg/mL, respectivamente, e para o 1KL43-C foi 18,63 ± 1,93 

µg/mL e 27,08 ± 2,27 µg/mL, respectivamente, após 24 horas. A genotoxicidade de 

1KL39-B e 1KL43-C foi analisada em preparações citológicas de cérebros de larvas e 

de ovários de fêmeas adultas, após exposição, por 4 horas. Machos e fêmeas 

cruzaram, para formar as gerações seguintes (F2, F3 e F4). No controle foi utilizado 

DMSO 0,05% em água potável. As preparações citológicas mostraram efeito genotóxico 

de ambos os semi-sintéticos, com significativa frequência de anomalias em núcleos 

interfásicos e metafásicos de larvas de 3º estádio e fêmeas adultas, em comparação ao 

controle. A frequência de anomalias aumentou quando a concentração dos semi-

derivados foi aumentada, conforme ANOVA (p<0,05). Ainda, as frequências de núcleos 

anômalos aumentaram gradativamente, nas gerações posteriores. Os adultos que 

emergiram após o tratamento com o 1KL39-B e 1KL43-C, em estágio de larvas, 

sofreram uma diminuição significativa e progressiva na produção de ovos  a cada 

geração, corroborando o aumento progressivo das anomalias nucleares. Esses 

resultados sugerem a suscetibilidade de A. aegypti a esses compostos e um efeito 

cumulativo de anomalias nucleares nele, que pode ter afetado a sua fertilidade. Os 

achados deste trabalho sugerem que os semi-sintéticos do dilapiol (1KL39-B e 1KL43-

C) sejam potenciais alternativas ao controle do A. aegypti, se realizados testes 

posteriores para esclarecer o seu mecanismo de ação, resistência dos mosquitos 

tratados aos semi-sintéticos e seu potencial tóxico para humanos. 
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ABSTRACT 

Evaluation of genotoxic potential of two semi-synthetic derivatives of the 

phenylpropanoid dillapiol on Aedes (Stegomyia) aegypti (Diptera: Culicidae) 

nuclei, Manaus, Amazonas 

Aedes aegypti is the main vector of dengue in the world, and has shown cases of 

resistance to chemical insecticides in recent years. The dillapiol, essential oils derivative 

found in some plants such as Piper aduncum, family Piperaceae, has been identified as 

a potential insecticide against A. aegypti. In this study, ethyl ether dillapiol (1KL39-B) 

and n-butyl ether dillapiol (1KL43-C), semi-synthetic derivatives of the dillapiol were 

evaluated for their ovicidal, larvicidal and genotoxic activity on A. aegypti. From 

immature forms of A. aegypti collected in the neighborhood of Puraquequara in Manaus, 

Amazonas State, colonies in insectary were established after a cross from adult males 

and females. The eggs obtained this cross originated the F1 generation.  Eggs and 

larvae of 3rd instar from F1 were exposed to 1KL39-B (50, 70 and 80 µg/mL) and 1KL43-

C (20, 25 and 30 µg/mL) for 4 hours to evaluate the genotoxic effects these compounds 

in larvae and adult females of A. aegypti, and then exposed for 24 hours to evaluate the 

ovicidal and larvicidal activity, and to establish the CL50 and CL90. Eggs exposed for 24 

hours to 1KL39-B or 1KL43-C, in all concentrations, had 100% of mortality. The larvae 

of 3rd instar exposed to 80 µg/mL of 1KL39-B or 30 and 25 µg/mL of 1KL43-C had 100% 

of mortality after 24 hours of exposure; the LC50 and LC90 to 1KL39-B was 61.76 ± 

1.89 µg/mL and 88.98 ± 1.73 µg/mL, respectively, and to the 1KL43-C was 18.63 ± 1.93 

µg/mL and 27.08 ± 2.27 mg / mL, respectively, after 24 hours. The genotoxicity of 

1KL39-B and 1KL43-C was analyzed in cytologic preparations of larval brains and 

ovaries of adult females, after exposure for 4 hours. Males and females crossed to form 

the next generation (F2, F3 and F4). In the control was used 0.05% DMSO in potable 

water. The cytological preparations showed genotoxic effect of both semi-synthetic, with 

a significant frequency of abnormalities in metaphase and interphase nuclei of 3 rd  instar 

larvae and adult females compared to control. The frequency of abnormalities increased 

when the concentration of semi-synthetic was increased, analyzed by ANOVA. Also, the 

frequency of abnormal nuclei increased gradually in subsequent generations. The adults 

that emerged after treatment with 1KL39-B and 1KL43-C in larval stage, suffered a 

significant and progressive decrease in egg production in each generation, confirming 

the gradual increase in nuclear abnormalities. These results suggest the susceptibility of 

A. aegypti to these compounds and a cumulative effect of nuclear anomalies in it, which 

may have affected their fertility. Our findings suggest that the semi-synthetics of the 

dilapiol (1KL39-B and 1KL43-C) are potential alternatives to control A. aegypti, is 

performed further tests to clarify its mechanism of action, resistance of mosquitoes 

treated with semi-synthetic and its potential toxicity to humans. 
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prometáfase com quebra cromossômica (30 µg/mL de 1KL43-C); F – prófase com aderência 

cromossômica (80 µg/mL de 1KL39-B); G – metáfase com quebra (20 µg/mL de 1KL43-C); H – 

fragmentação cromossômica (30 µg/mL de 1KL43-C); I – metáfase com micronúcleo (seta) (50 

µg/mL de 1KL39-B); J – telófase normal (Controle); K – telófase com ponte nuclear (seta) (25 

µg/mL de 1KL43-C); L – ponte anafásica (seta) (70 µg/mL de 1KL39-B). Aumento: 1000x. ...... 35 
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1- INTRODUÇÃO 

 1.1- Dengue 

Dentre as viroses que acometem os humanos, a mais importante, cuja 

transmissão ocorre por vetores artrópodes, é a dengue (Clements et al., 2010; Kuhn et 

al., 2002). Essa arbovirose é causada por vírus do gênero Flavivirus, família Flaviridae, 

que pode ser encontrado em quatro sorotipos diferentes: Dengue tipo 1 (DEN1), 

Dengue tipo 2 (DEN2), Dengue tipo 3 (DEN3) e Dengue tipo 4 (DEN4). Todos esses 

sorotipos causam a dengue, mas a infecção por um desses não confere proteção 

imunológica aos outros sorotipos (Clements et al., 2010; Murrell et al., 2011) Essas 

infecções são responsáveis por uma alta morbidade e significativa mortalidade dos 

indivíduos infectados, devido às características sintomáticas da doença em suas duas 

formas, a clássica e a hemorrágica, sendo a última mais grave (Clements et al., 2010; 

MS/FUNASA, 2002; Murgue, 2010; Ross, 2010). 

O vírus da dengue necessita para o seu desenvolvimento de um hospedeiro 

artrópode, como os mosquitos do gênero Aedes, onde possa se desenvolver. O 

mosquito é infectado com o vírus da dengue ao fazer o repasto sanguíneo em 

indivíduos acometidos por esse vírus. Após se multiplicar nos tecidos do mosquito 

fêmea adulta, o vírus poderá ser transmitido após um novo repasto sanguíneo em 

hospedeiros susceptíveis. Essa forma de contaminação do mosquito também é a forma 

de transmissão da doença para os hospedeiros vertebrados (Forattini, 2002; Miller, 

2008). 

Essa virose está distribuída nas regiões tropicais e subtropicais do Mundo 

(Figura 1), de acordo com a distribuição geográfica de seus vetores (Gibbons, 2010; 

Gubler, 2002; Guzmán e Kourí, 2001; Kumar et al., 2010; Murrell et al., 2011; Ross, 

2010; Wilder-Smith e Gubler, 2008). O Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) 

transmite o vírus da dengue a cerca de 50 milhões de pessoas no mundo e destas 

chegam a óbito, aproximadamente, 22 mil por ano. Além disso, mais de 2,5 bilhões de 

pessoas estão em áreas de risco por essa infecção (WHO, 2010). O Aedes (Stegomyia) 

albopictus (Skuse, 1894), outro mosquito desse gênero, também é descrito como um 
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potencial vetor desse vírus, ocorrendo também em nas regiões tropicais e subtropicais, 

como o A. aegypti, mas ainda estão restritos a regiões de vegetação em zonas rurais e 

periurbanas. Surtos de dengue na África e Ásia já  foram relacionados a estas duas 

espécies, A. aegypti e A. albopictus, ambas originárias desses continentes, onde 

apresentam uma maior importância médica quanto a transmissão da dengue em 

relação aos outros continentes (Guzmán e Kourí, 2001; Ross, 2010 ; Wilder-Smith e 

Gubler, 2008).       

Nas Américas, a dengue já teve registro de erradicação em algumas regiões 

(Figura 2), graças à campanhas efetivas de controle e combate ao seu principal vetor, o 

A. aegypti. Porém, devido ao abandono das medidas de vigilância e a falta de novos 

investimentos nessas ações, os mosquitos acabaram recolonizando essas áreas 

(Gubler, 2002; Ross, 2010). Atualmente, o A. aegypti é encontrado em todo o 

continente sul-americano, e a cada ano vem ocasionando surtos de dengue em altas 

proporções. O A. albopictus é encontrado com mais frequência na costa leste do Brasil, 

no sul dos Estados Unidos e em algumas ilhas da América Central. Porém, a ocorrência 

desse mosquito ainda não foi relacionada a surtos dessa arbovirose no continente 

americano (Forattini, 2002).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Distribuição geográfica da Dengue e áreas de risco de infecção (WHO, 2010. 

http://www.who.int/ith/en/). 
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No Brasil, segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde, 

há registros de mais de 765.000 casos de dengue em 2011, mais de sete vezes o 

número de casos registrados em 2010 (SINAN, 2012). O mapa de risco (Figura 3A), 

segundo o Ministério da Saúde (2011), demonstra a gravidade da situação da dengue 

no Brasil, estando grande maioria dos estados em áreas de grande vulnerabilidade à 

transmissão do dengue, e a maioria dos casos estão presentes nas regiões sudeste, 

nordeste e norte, respectivamente, destacando o Rio de Janeiro como o estado com 

maior número de casos no Brasil, o que elevou a média de casos da região em relação 

as outras. O número de óbitos em 2011 também chamou a atenção pela elevação do 

número de casos em alguns estados brasileiros, chegando a mais de 480 óbitos no 

Brasil em 2011 (SINAN, 2012). Os estados que tiveram o maior aumento nos óbitos 

foram o Rio de Janeiro, o Ceará e o Amazonas. Esse último com 16 casos confirmados 

(SINAN, 2012).  

 

 

 

 

Figura 2: Distribuição do Aedes aegypti nas Américas após 

sua erradicação em vários países do continente da década de 

70. As áreas mais claras estão infestadas pelo mosquito 

(http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/dengue). 
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Outro fator preocupante, é o número e os tipos de sorotipos do dengue 

circulantes em cada Estado (Figura 3B). A circulação de mais de um sorotipo do 

dengue é frequentemente relacionado, em estudos epidemiológicos, com o aumento 

dos casos graves dessa infecção, devido às reinfecções por sorotipos variados 

(Gibbons, 2010; Humayoun et al., 2010; Sierra et al., 2010). A Figura 3B ilustra a 

situação de risco de casos mais graves de dengue na maioria dos Estados, pois foram 

isolados mais de um sorotipo dessa virose. O sorotipo 1 se destaca dentre os 

isolamentos, sendo encontrado em todos os Estados, exceto o Acre (não registraram os 

casos), com uma prevalência entre as amostras positivas de 86,1% de todos os 

registros no Brasil. O outro destaque foi o registro do isolamento do sorotipo 4 do 

dengue (DEN-4) em julho de 2010, em Roraima (MS, 2010; MS - CGVS/SES-RR, 

2010). Esse sorotipo não circulava no Brasil há 28 anos. Depois desse registro em 

Roraima, o DEN-4 foi isolado em outros oito estados brasileiros até outubro de 2011 

(CGPNCD/DEVEP/SVS/MS, 2011), representando 4,2% dos casos registrados, 

aumentando, consequentemente, os sorotipos circulantes dos Estados das regiões 

Norte, Nordeste e Sudeste brasileiras (Figura 3B). 

Figura 3: Áreas de maior vulnerabilidade para surtos de dengue em 2011(A) e sorotipos circulantes 

do dengue em 2011 (B). 
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Em 2012 já foram registrados 286.011 casos de dengue no Brasil, uma redução 

de 58% em relação a 2010, último grande surto, sendo 81,6% dos casos concentrados 

em 10 estados:  RJ (80.160), BA (28.154), PE (27.393), SP (19.670), CE (17.205), MG 

(14.006), MG (13.802), TO (11.589), PA (11.223) e RN(10.286). Foram até agora  1083 

casos graves e 74 óbitos (MS/SVS, 2012). 

Tentativas para a produção de uma vacina contra o dengue têm sido 

dificultadas pela falta de modelos experimentais adequados, a necessidade de 

proporcionar proteção contra os quatro sorotipos ao mesmo tempo e um possível 

envolvimento de uma resposta imune específica para o vírus em casos graves da 

doença (Murrell et al., 2011; Stephenson, 2005). Atualmente, vários centros de 

pesquisa nacionais e internacionais buscam o desenvolvimento da vacina contra o 

dengue e em alguns casos já apresentam bons resultados e planos para os testes, 

como o Instituto de Pesquisas Butantan, que iniciará os testes em humanos com uma 

vacina contra o dengue, em junho de 2012 (http://www.infectologia.org.br), mas sem 

previsão para chegar ao mercado.  Diante disso, a melhor forma de controle da doença 

ainda é o desenvolvimento de métodos de combate aos seus vetores, como o A. 

aegypti.  

 

1.2- Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) 

Aedes (Stegomyia) aegypti, pertence à ordem Diptera, e é o principal vetor do 

vírus da dengue no mundo (Figura 4) (Forattini, 2002; Gibbons, 2010; Kumar et al., 

2010; Wilder-Smith e Gubler, 2008), devido a sua acentuada antropofilia e grande 

adaptação a condições artificiais de armazenagem de água (Forattini, 2002).  

http://www.infectologia.org.br/default.asp?site_Acao=mostraPagina&paginaId=134&mNoti_Acao=mostraNoticia&NoticiaId=26539
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O A. aegypti é um mosquito pequeno de coloração escura, variando do preto ao 

marrom, que apresenta escamas brancas nas pernas e no tórax que lhe confere uma 

fácil identificação, devido ao padrão de linhas laterais e longitudinais formado em seu 

escudo, no tórax, lembrando uma ―lira‖ (Forattini, 2002). A diferença entre o macho e a 

fêmea é feita basicamente pela observação das antenas mais plumosas no macho e 

dos palpos extensos, quase do mesmo comprimento da probócide.  

Esses mosquitos apresentam desenvolvimento holometábolo com metamorfose 

completa (eclosão dos ovos, as fases de larva e pupa e a forma adulta). Os ovos são 

depositados pelas fêmeas nas paredes de reservatórios variados de água, desde 

pequenos recipientes, como tampas de garrafa, até grandes reservatórios de água, 

como caixas d’água ou piscinas. Quando entram em contato com a água, os ovos 

eclodem e as larvas permanecem ali até completar todo o desenvolvimento larval 

passando por quatro estádios, ocorrendo entre quatro a oito dias em condições ótimas, 

até chegar a fase de pupa, levando em média dois dias até emergirem os mosquitos 

adultos. Geralmente os machos desenvolvem-se em mosquitos adultos mais rápido que 

as fêmeas, e diferem delas quanto à alimentação à base de compostos açucarados, 

enquanto que as fêmeas necessitam de sangue para o desenvolvimento embrionário 

dos ovos (Forattini, 2002). Um aspecto marcante quanto a esses mosquitos, é a 

preferência por paredes rugosas em ambientes escuros e com águas não poluídas para 

deposição dos seus ovos. Em média, uma fêmea pode ovipor cerca de 120 ovos 

Figura 4: Fêmea adulta de Aedes aegypti. 
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durante a vida. Esses ovos podem ser viáveis por até um ano em condições não 

favoráveis, como períodos secos e de estiagem (Forattini, 2002). 

O A. aegypti é originário da África, tem ocorrência quase cosmopolita, e sua 

distribuição se deu, principalmente, pela dispersão de povos a partir daquele continente 

pelo tráfico negreiro e migração, devido a atividade colonizadora e comercial (Forattini, 

2002). Esta espécie apresenta um comportamento antropofílico, sendo encontrado 

tanto nas regiões urbanas como nas periurbanas, devido a sua grande adaptabilidade a 

criadores artificiais (Pinheiro, 2005).  

O controle da dengue por todo Mundo, inclusive aqui no Brasil, consiste no 

combate aos vetores, devido a grande dificuldade que existe em desenvolver uma 

vacina contra esse vírus. Esse controle é feito com a utilização de produtos químicos e 

biológicos, integrados a programas de manejo ambiental e políticas de educação 

ambiental (Braga e Valle, 2007; Luna et al., 2004). Porém, apesar dos esforços para o 

controle dos vetores dessa arborivose, ainda são relatadas epidemias dessa doença.  

 

1.3- Inseticidas 

Embora avanços importantes tenham surgido no desenvolvimento de medidas 

alternativas para o controle de mosquitos, os inseticidas químicos ainda se mantêm 

como parte vital dos programas de controle integrado (Campos e Andrade, 2001). O 

controle integrado consiste na vigilância, redução da fonte ou manejo ambiental, 

controle biológico, o controle químico com o uso dos inseticidas e repelentes, 

armadilhas e manejo da resistência aos inseticidas (Braga e Valle, 2007), esse último 

devido ao aparecimento de vários casos de resistência pelo Mundo (Hemingway e 

Ranson, 2000; Hemingway et al., 1989; Lumjuana et al., 2005; Mazzarri e Georghiou, 

1995; Montella et al., 2007; Rawlins, 1998; Vaughan et al., 1998). 

Há quatro principais classes de inseticidas químicos que são utilizados para 

controle de insetos nos mais variados campos, incluindo o controle de vetores de 

importância médica: organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretróides. Os 
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primeiros a serem desenvolvidos foram da classe dos organoclorados, representado 

principalmente pelo dimetil-difenil-tricloro-etano (DDT) (Braga e Valle, 2007). Os 

mecanismos de ação das quatro classes de inseticidas são comuns num âmbito geral, 

uma vez que todos agem no sistema nervoso do inseto, apresentado diferenças entre 

eles quanto ao sitio de ligação e atuação de cada uma das classes. 

A utilização de inseticidas no combate aos mosquitos vetores do dengue é 

prejudicada pelo surgimento de resistência a esses compostos químicos, a qual pode 

ser originada por resistência cruzada, falhas na utilização ou, ainda, pela seleção de 

mosquitos resistentes em áreas que utilizavam esses compostos, com fins de controle 

de pestes agrícolas. Essas resistências já foram identificadas para todas as classes de 

inseticidas, e apresentam mecanismo de resistência diretamente relacionada ao 

mecanismo de ação do inseticida utilizado, ou ainda relacionados à redução na taxa de 

penetração do composto ou sua metabolização pelo inseto, que é capaz de formar a 

partir deles compostos menos tóxicos (Braga e Valle, 2007; Brogdon e McAllister, 

1998).  

No Brasil, os principais programas de controle do A. aegypti utilizam os 

inseticidas químicos em situações de risco ou de surto de dengue, e são os 

organofosforados e os piretróides as principais classes de inseticidas utilizadas (Luna et 

al., 2004; Macoris et al., 2003). No Brasil, já foram relatados casos pelo país de 

resistência do A. aegypti a essas classes de inseticidas, o que tem levado à diversas 

ações de busca por novas formas de controle e de combate a esses vetores, uma vez 

que esses relatos de resistência geralmente estão relacionados a surtos de dengue 

(Beserra et al., 2007; Braga et al., 2004; Campos e Andrade, 2003; De Carvalho et al., 

2004; Lima et al., 2006; Luna et al., 2004; Macoris et al., 2003; Montella et al., 2007). 

Por outro lado, nos últimos anos, produtos biológicos têm sido usados como 

alternativa no controle de insetos de importância epidemiológica. Estes parecem ser 

uma solução viável, para fornecer opções de controle desses vetores pela utilização de 

produtos naturais para o desenvolvimento de novos compostos inseticidas que 
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controlem a expansão desses vetores e que causem o mínimo de degradação ao 

ambiente (Braga e Valle, 2007), como os bioinseticidas. 

 

1.4- Bioinseticidas 

Dentre os inseticidas biológicos, ou bioinseticidas, podemos citar produtos de 

microorganismos tóxicos para os insetos, ou mesmo extratos de vegetais (Becker, 

2000; Braga e Valle, 2007; Knaak e Fiuza, 2010; Zoubiri e Baaliouamer, 2011). 

Um exemplo de utilização de microorganismo no controle de vetores, inclusive 

para o A. aegypti, é o Bacillus thuringiensis, que já vem sendo estudado e aplicado no 

controle de vários tipos de insetos, inclusive agrícolas, a algum tempo. O B. 

thuringiensis israelensis é um grande exemplo de sucesso do uso dessas bactérias no 

controle do A. aegypti (Becker, 2000). Essas bactérias produzem cristais de toxinas Cry 

e Cyt, que representam genericamente várias toxinas muito eficientes no combate a 

insetos, e que devido a grande diversidade e alta toxicidade os insetos não conseguem 

desenvolver resistência a elas.  

Já as plantas sintetizam e secretam inúmeros compostos voláteis para atrair 

polinizadores e se defender de invasores. Essas substâncias naturalmente produzidas 

são uma forma de defesa intrínseca de várias espécies vegetais contra vários insetos 

invasores. Sharma e Faruqi (1998) obtiveram, a partir de cerca de 300 espécies de 

plantas, pertencentes às famílias Cyperaceae, Dichapetalaceae e Piperaceae, extratos 

naturais que mostraram ações larvicidas muito eficientes em vetores de importância 

médica de destaque no Brasil, como o A. aegypti, o Anopheles spp. e o Culex spp. A 

literatura mostra o sucesso da aplicação de extratos vegetais no controle de vetores 

(Costa et al., 2005; Govindarajan, 2010; Pohlit et al., 2004; Simas et al., 2004), sendo 

que extratos obtidos de plantas da família Piperaceae têm sido estudados mais 

amplamente, tal como o controle de larvas de Aedes na Argentina, Bolívia, Peru e Brasil 

(Bergeron et al., 1996; Chantraine e Shultes, 1998; Morais et al., 2007). 



 

10 
 

Piper aduncum, da família Piperaceae naturalmente encontrada na Amazônia 

pode ser usada no controle de pragas (Silva et al., 2007). Dessa espécie é extraído um 

óleo essencial, cujo efeito inseticida foi descrito por Maia et al. (1987). Vários estudos 

têm demonstrado que esta planta, além da importância medicinal, como anti-

inflamatório, anti-hemorrágico, adstringente, diurético e outros, também apresenta 

atividade inseticida, bactericida e fungicida (Silva et al., 2007). 

Frações desses extratos naturais tem sido usados em A. aegypti (Costa et al., 

2005; Rafael et al., 2008; Santiago et al., 2005; Silas et al., 2004), onde obtiveram 

ótimos resultados com a utilização do dilapiol (Figura 5), componente de maior 

abundância no óleo essencial do Piper aduncum (Maia et al., 1987; Maia et al., 1998).  

O dilapiol apresenta em sua estrutura um anel aromático contendo uma porção 

metilenodioxibenzeno ou ortodiidroxibenzeno, o que lhe confere vantagem quanto a sua 

utilização como matéria-prima para produtos sintéticos (Costa, 2000). Produtos semi-

sintéticos processados, a partir de compostos com potencial ação inseticida ou 

farmacológica estão sendo desenvolvidos no INPA, em colaboração com outras 

instituições do Estado do Amazonas e outras regiões do país, a fim de obter melhor 

atividade, estabilidade e toxicidade (Pinto et al., 2009; Silva et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Belzile et al. (2000) registraram a ação eficiente de derivados do dilapiol sobre 

mosquitos Aedes atropalpus (Coquillett, 1902), como agente sinergísta do inseticida 

phototoxin alpha-terthienyl. Outros bons resultados na utilização de derivados semi-

Figura 5: Fórmula química do Dilapiol 

(Oliveira et al., 2005). 
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sintéticos com atividade adulticida em A. aegypti foram obtidos por Pinto (2008, dados 

não publicados), onde também foram utilizados derivados do dilapiol. Santos et al. 

(2011) testaram semi-sintéticos de outros derivados de óleos essenciais, os 

monoterpenos, e observaram melhoria na ação de alguns compostos quanto a sua 

atividade larvicida contra A. aegypti.  

A avaliação do potencial desses bioenseticidas pode ser realizada utilizando em 

acréscimo aos bioensaios de avaliação de mortalidade, estabelecidos pela literatura, 

uma abordagem de análise celular, utilizando a citogenética para caracterizar e 

evidenciar os efeitos desses compostos sobre amostras testadas. 

 

1.5- Citogenotoxicidade 

A citogenética é uma ferramenta útil para ensaios de genotoxicidade em testes 

de produtos in vitro e in vivo (Rafael et al., 2008). O teste do micronúcleo in vivo (MNT) 

está bem estabelecido como um padrão em ensaios para avaliação de genotoxicidade 

em nível cromossômico (Cammerer et al., 2007). A análise da frequência de 

micronúcleos em intérfase é um meio rápido e fácil para determinar efeito genotóxico de 

algum composto sobre determinado organismo (Matsumoto et al., 2006). 

A formação de micronúcleos e de aberrações cromossômicas são duas 

importantes consequências prejudiciais e que caracterizam algum efeito genotóxico e 

que podem ser utilizados para avaliação de efeitos de alguns compostos em 

determinado organismo (Krishna et al., 1991; Zanoni et al., 2005). A observação de 

micronúcleos formados após a exposição de indivíduos a alguma substância, ou 

mesmo falhas nos processos de divisão celular, provocando aparecimento de células 

polinucleadas, com deleções ou alterações nos cromossomos são formas de avaliação 

do potencial genotóxico causado por alguma substância ou composto sobre organismos 

ou células expostas (Carrasco, 1990; Matsumoto et al., 2006). A maioria das falhas na 

divisão correta dos cromossomos está relacionada a problemas na formação do fuso no 

centrômero (Carrasco et al., 1990). 



 

12 
 

A presença ou ausência de micronúcleos tem auxiliado no estudo da frequência 

de mutações em células expostas a vários agentes comprovadamente genotóxicos 

(Fenech e Holland, 1997). Rafael et al. (2008) mostraram o efeito do dilapiol sobre a 

formação de micronúcleos e aberrações cromossômicas como um parâmetro, para a 

caracterização desse composto como bioinseticida, uma vez que ovos e as larvas de A. 

aegypti expostos apresentaram comprometimento genético evidente e mortalidade 

confirmada por ensaio toxicológico. 

 

 

2- JUSTIFICATIVA 

A proposta de utilização de novos compostos e novas metodologias de 

avaliação de potencial tóxicos de substâncias, vem de encontro com a crescente 

necessidade de se utilizar inseticidas naturais alternativos no controle de vetores do 

dengue, cujos mosquitos transmissores têm apresentado casos de resistência aos 

inseticidas usuais.  

As perspectivas para os resultados positivos deste trabalho serão úteis quando 

forem somados a outros fatores envolvidos no desenvolvimento desses mosquitos, para 

a indicação desses semi-sintéticos como um inseticida de potencial controle natural de 

A. aegypti.  

 

 

3- OBJETIVOS 

3.1- Objetivo Geral 

* Determinar o efeito citogenotóxico de dois compostos semi-sintéticos 

derivados do dilapiol, extraído do óleo essencial do Piper aduncum, em A. aegypti do 

bairro de Puraquequara, Manaus, Amazonas. 
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3.2- Objetivos Específicos 

* Avaliar a taxa de oviposição, longevidade de adultos, e mortalidade de ovos e 

larvas. 

* Caracterizar o potencial efeito genotóxico dos semi-sintéticos éter etil dilapiol 

(1KL39-B) e éter n-butil dilapiol (1KL43-C) em duas fases do desenvolvimento (larva e 

adulto) de A. aegypti, em quatro gerações (F1, F2, F3 e F4). 

* Verificar se há anormalidades em núcleos interfásicos e metafásicos de larvas 

e adultos. 

* Estimar a taxa de anormalidades nucleares em intérfase (frequência de 

micronúcleos, brotamentos e más-formações) e em metáfase (quebra de braços 

cromossômicos, micronúcleos, anomalias numéricas e estruturais) em A. aegypti 

expostos. 

 

  

4- MATERIAL E MÉTODOS 

4.1- Coleta, identificação e formação de colônia de A. aegypti 

Os ovos, larvas e mosquitos utilizados nesse trabalho foram obtidos a partir de 

colônia de mosquitos estabelecida em insetário do Laboratório de Vetores de Malária e 

Dengue no prédio da Coordenação de Sociedade, Ambiente e Saúde (CSAS), no 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

 

4.1.1- Coleta e identificação:  

Formas imaturas de Aedes aegypti, larvas de vários estádios, foram obtidas por 

meio de armadilhas de pneus (SUCEN, 1997) instaladas no bairro de Puraquequara, 

em Manaus – AM, 03º 03’ 06.95" S e 59º 52’ 31.38" W (Figura 6). As armadilhas 

consistem em pneus cortados ao meio e preenchidos com 2/3 do seu volume com água 
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(Figura 7). Nestes, as fêmeas depositaram seus ovos na superfície úmida das paredes 

internas do pneu, onde após a eclosão dos ovos, as larvas foram mantidas para o seu 

desenvolvimento natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Localização dos pontos de coleta de 

Aedes aegypti (Puraquequara, Manaus-AM). 

Figura 7: Armadilha de pneu para coleta de 

formas imaturas de Aedes aegypti. 
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As armadilhas foram verificadas em intervalos de 5 dias, quando coletávamos 

as formas imaturas. As amostras coletadas tiveram seu desenvolvimento completado e 

acompanhado sob condições ótimas de temperatura e umidade (26-28 oC, 70% de 

umidade), em insetário da Coordenação de Sociedade, Ambiente e Saúde (CSAS)  – 

INPA. Os mosquitos adultos que emergiram tiveram sua identificação confirmada para a 

espécie Aedes aegypti por chave de identificação taxonômica (Consoli & Lourenço de 

Oliveira, 1994; Forattini, 2002).  

 

4.1.2- Colônia de A. aegypti: 

As formas imaturas coletadas em campo, após identificação, foram colocadas 

em bandejas esmaltadas preenchida com 1/3 de seu volume com água de poço 

artesiano. A alimentação das larvas foi feita com ração de peixe e extrato de fígado 

bovino macerados, dosados de acordo com padronização do laboratório.  

Após o desenvolvimento das larvas, ao atingirem o estágio de pupas, estas 

foram separadas em recipientes apenas com água e cobertos com tela. Os mosquitos 

adultos que emergiram foram transferidos para gaiolas de madeira telada (Figura 8), 

para cruzamento e deposição dos ovos pelas fêmeas em copos plásticos revestidos 

internamente com papel filtro e preenchidos com água em 1/3 de seu volume. A 

alimentação dos mosquitos adultos foi realizada por meio de solução açucarada e 

sangue de hamster (Mesocricetus aureatus), para o repasto sanguíneo das fêmeas, 

esse último necessário para o desenvolvimento dos embriões. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Gaiola de madeira telada 

para cruzamento e oviposição de 

formas adultas de Aedes aegypti 
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Os ovos depositados no papel filtro, geração 1 (F1), foram utilizados para os 

bioensaios posteriores, e os ovos remanescentes foram estocados após a sua 

secagem, caso fosse necessário à utilização de mais ovos para novos testes. Essa 

estocagem foi feita no insetário, em condições de temperatura e umidade já descritas. 

 

4.2- Bioensaios  

Foram realizados dois bioensaios independentes, um para a avaliação do 

potencial ovicida e larvicida dos compostos testados (1KL39-B e 1KL43-C), e o outro 

para avaliar a atividade genotóxica dos compostos sobre neuroblastos e ovócitos. Os 

dois ensaios utilizaram o mesmo número de ovos e de larvas, variando apenas nos 

tempos de exposição das amostras em cada teste.  Os compostos utilizados foram o 

éter etil dilapiol (1KL39-B) e o éter n-butil dilapiol (1KL43-C), Figura 9, disponibilizados 

pela Dra. Ana Cristina Pinto, Coordenação de Sociedade, Ambiente e Saúde (CSAS) – 

INPA, com o apoio da Coordenação de Pesquisas em Produtos Naturais (CPPN) – 

INPA. Tais compostos são óleos insolúveis em água, que foram solubilizados em 

DMSO (10 mg/mL de DMSO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1- Bioensaio I 

O primeiro bioensaio foi realizado para avaliar o potencial ovicida (ovos) e 

larvicida (larvas de 3º estádio) dos compostos 1KL39-B e 1KL43-C contra A. aegypti, 

Figura 9: Estrutura dos derivados do dilapiol. A – Éter etil dilapiol (1KL39-B); B – Éter n-

butil dilapiol (1KL39-C). 
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utilizando três concentrações padronizadas para cada composto, usando como 

referência a concentração letal (CL) observada por Pinto (2008) para  indivíduos adultos 

de A. aegypti, após exposição por 24 horas a esses dois derivados.  

O bioensaio para avaliar o potencial ovicida do 1KL39-B e 1KL43-C (Figura 10 

A) foi realizado a partir das desovas da colônia, subitem 4.1.2, primeira geração (F1). 

Foram adicionados 40 ovos em copos plásticos de 40 mL, contendo 20 mL da solução 

de cada composto nas concentrações: 80 µg/mL, 70 µg/mL e 50 µg/mL de 1KL39-B; 30 

µg/mL, 25 µg/mL e 20 µg/mL de 1KL43-C; e dimetil sufóxido (DMSO) 0,05% em água 

potável (controle). Para cada concentração dos produtos testados foram realizadas 

cinco réplicas, totalizando 200 ovos. Os ovos foram expostos aos tratamentos  por  24 

horas, a 26-28 ºC. Após esse período, os ovos foram transferidos para copos 

individuais contendo apenas água potável, por até uma semana, para a eclosão. 

Os ovos expostos aos tratamentos com 1KL39-B e com o 1KL43-C por 24 

horas e depois transferidos para copos individuais apenas com água potável, foram 

observados durante uma semana para contagem de larvas que eclodiam. Os ovos que 

não eclodiram até o fim desse período foram considerados inviáveis, mortos. 

O bioensaio para avaliar o potencial larvicida dos dois compostos (Figura 10 B) 

foi realizado a partir de ovos obtidos da colônia (F1), subitem 4.1.2., que foram 

transferidos para bandejas contendo água potável e mantidos até a eclosão. As larvas 

que eclodiram foram criadas em insetário, subitem 4.1.2., até o 3º estádio larval. Dentre 

essas, 40 larvas de 3º estádio foram adicionadas em copos plásticos de 40 mL com 20 

mL da solução de cada composto nas concentrações: 80 µg/mL, 70 µg/mL e 50 µg/mL 

de 1KL39-B; 30 µg/mL, 25 µg/mL e 20 µg/mL de 1KL43-C; e DMSO 0,05% em água 

potável (controle). Para cada concentração dos produtos testados foram realizadas 

cinco réplicas, totalizando 200 larvas. As larvas foram expostas aos tratamentos por 48 

horas, a 26-28 ºC. Após esse período, as larvas foram transferidas para copos 

individuais contendo água potável e alimento, até alcançar a fase de pupa. 
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As larvas de 3º estádio expostas aos tratamentos com 1KL39-B e com o 1KL43-

C por 24-48 horas, e depois transferidas para copos individuais apenas com água 

potável e alimento, foram observadas durante uma semana para estabelecer o 

potencial larvicida dos compostos. 

 

Figura 10: Desenho experimental do bioensaio I para avaliação de potenciais ovicida (A) e larvicida (B). 

A: ovos em copos individuais com água a 80, 70 e 50 µg/mL de 1KL39-B (B80, B70 e B50) e a 30, 25 e 

20 µg/mL de 1KL43-C (C30, C25 e C20).  B: ovos em bandeja para eclosão e desenvolvimento de larvas 

até o 3º estádio, posteriormente transferidas para copos individuais com soluções a 80, 70 e 50 µg/mL 

de 1KL39-B (B80, B70 e B50) e a 30, 25 e 20 µg/mL de 1KL43-C (C30, C25 e C20). Cont: Controle. 
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4.2.2- Bioensaio II 

O segundo bioensaio foi realizado, para acompanhar o desenvolvimento de 

larvas e adultos de A. aegypti para as preparações citológicas (Figura 11), tópico a ser 

descrito em abordagens seguintes. Em copos plásticos de 40 mL, como no subitem 

4.2.1., foram adicionados 40 ovos e as soluções dos derivados nas concentrações: 80, 

70 e 50 µg/mL de 1KL39-B; 30, 25 e 20 µg/mL de 1KL43-C; e DMSO 0,05% em água 

potável (controle). Para cada concentração dos produtos testados foram realizadas 

cinco réplicas, totalizando 200 ovos. Os ovos foram expostos a esses tratamentos por 4 

horas, a 26-28 ºC. Após esse período, os ovos foram transferidos para copos 

individuais contendo apenas água potável. 

Desses ovos eclodiram larvas, que ao atingirem o 3º estádio foram expostas 

novamente aos mesmos tratamentos (parágrafo anterior), por 4 horas. Após esse 

período, um total de 30 larvas de 3º estádio de cada concentração (seis larvas de cada 

réplica) foram utilizadas nas preparações citológicas (cromossomos mitóticos). O 

restante das larvas completou o seu desenvolvimento em água potável até a fase 

adulta. Destas, 30 fêmeas adultas de cada concentração, seis fêmeas de cada réplica, 

foram utilizadas nas preparações citológicas (cromossomos meióticos). 

Do restante foram selecionados 15 fêmeas e 15 machos, três fêmeas e três 

machos de cada réplica, que foram utilizados para cruzamentos, a fim de obter as 

gerações seguintes (F2, F3 e F4).  
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Figura 11: Desenho experimental do bioensaio II para desenvolvimento de larvas e adultos de A. aegypti, 

utilizadas nas preparações citológicas. Os ovos, e posteriormente as larvas de 3º estádio, foram 

submetidos aos tratamentos com 80, 70 e 50 µg/mL de 1KL39-B (B80, B70 e B50) e com 30, 25 e 20 

µg/mL de 1KL43-C (C30, C25 e C20), durante 4 horas. Em seguida, os ovos e as larvas foram 

transferidos para copos individuais contendo água potável, sendo os ovos para eclosão e 

desenvolvimento larval e as larvas para alcançar a fase adulta. 
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4.3- Taxa de oviposição e longevidade de A. aegypti adultos 

A taxa de oviposição foi avaliada a partir da contagem dos ovos de cinco casais 

(um de cada réplica) para cada concentração. Foram três concentrações de 1KL39-B 

(80, 70 e 50 µg/mL), três concentrações de 1KL43-C (30, 25 e 20 µg/mL) e o controle 

(DMSO 0,05% em água potável). Ao final foi estimada a média e desvio padrão da 

oviposição para cada tratamento de ambos os compostos. 

A longevidade de A. aegypti adulto foi registrada no período de 30 dias, a partir 

da observação dos casais utilizados para cruzamentos e formação das gerações F2, F3 

e F4. Foram registrados cinco casais por concentração (um para cada réplica), nas 

mesmas concentrações descritas no parágrafo anterior. 

 

4.4- Preparações Citológicas 

Um total de 30 larvas e 30 adultos de cada geração (F1, F2, F3 e F4) de A. 

aegypti sob os tratamentos de 1KL39-B (80 µg/mL, 70 µg/mL e 50 µg/mL) e 1KL43-C 

(30 µg/mL, 25 µg/mL e 20 µg/mL), além do controle, durante 4 horas, foram utilizadas 

para a preparação de lâminas de cromossomos mitóticos e meióticos, para avaliar a 

ocorrência de efeito citogenotóxico desses compostos em A. aegypti. 

As preparações citológicas foram realizadas de acordo com o método de 

espalhamento (Imai et al., 1988), com modificações (Rafael et al., 1998). Os 

cromossomos mitóticos foram obtidos de gânglios cerebrais de larvas de terceiro 

estádio e os cromossomos meióticos, a partir dos ovários de fêmeas adultas 

alimentadas com sangue de hamster (Mesocricetus aureatus). Larvas e fêmeas adultas 

foram dissecadas, e tiveram suas cabeças (larvas) e abdomens (fêmeas adultas) 

incubadas em solução de citrato de sódio 0,8% e colchicina 0,01%, concentração final 

de colchicina a 0,005%, durante uma hora à 37 oC. 

Após a incubação, o material foi dissecado em lâmina com o acréscimo do 

Fixador I (etanol PA 1,5: ácido acético glacial (100%) 1,5: água 2). Após a dissecção foi 

adicionada mais uma gota do Fixador I sobre o material, por 1 minuto. O excesso do 
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Fixador I foi retirado vertendo a lâmina a 90º. Em seguida, mais uma gota do fixador I 

foi adicionada e realizado o espalhamento do material, com o auxílio de microestiletes. 

Após a secagem da lâmina foram adicionadas duas gotas do Fixador II (etanol PA 1: 

ácido acético glacial (100%) 1) sobre o material, por 5 minutos em temperatura 

ambiente (T.A.). Em seguida, foram adicionadas duas gotas do Fixador III (ácido acético 

glacial (100%)) e as lâminas foram secas ao ar, por cerca de 4 horas. 

As lâminas foram coradas com Giemsa e Tampão Fosfato 8%, pH 6,8, por 15 

minutos. As lâminas foram lavadas em água destilada e secas em T.A., por 24 horas. 

Foi adicionada sobre a lâmina uma gota de Entelan®, e sobre esta uma lamínula. As 

lâminas coradas e com lamínula foram estocadas em caixas fechadas a uma 

temperatura de -20 oC,  para posterior análise microscópica. 

 

4.5- Avaliação do potencial genotóxico 

Determinou-se a contagem de 10.000 células em intérfase, a partir de 

preparações de células dos gânglios cerebrais (mitóticos) e dos ovários (meióticos) de 

15 indivíduos, para cada tratamento, visando verificar a ocorrência de anomalias 

nucleares (brotamentos, micronúcleos, células polinucleadas e outras más-formações). 

Determinou-se a contagem dos núcleos em divisão celular (mitose ou meiose), 

a partir de 15 indivíduos para cada tratamento, afim de observar o comportamento dos 

cromossomos nas diferentes fases do ciclo celular, como também para verificar a 

ocorrência de anomalias cromossômicas (quebras, micronúcleos, pontes anafásicas e 

outras alterações morfológicas). 

Os núcleos mitóticos e meióticos, assim como as anomalias encontradas 

nestes, foram registrados com auxílio de um contador mecânico hematológico de 

células (Blood Cell Counter, DigiTimer), sob microscópio de luz Axioplan Zeiss, por 

meio de objetiva de imersão 100x e optovar 1x, 1,25x e 1,6x. As microfotografias foram 

obtidas com a câmera AxioCam MRc.  
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4.6- Análise estatística 

A mortalidade dos ovos e das larvas foi submetida à análise de variância (One-

way ANOVA) e ao teste de Tukey realizada por meio do programa GraphPad Prism 

version 5.00 para Windows, a fim de verificar a ocorrência de diferenças entre os 

tratamentos e entre cada tratamento dos semi-sintéticos e o controle, respectivamente. 

A partir dos resultados de mortalidade foi realizada uma análise de probit, para 

estabelecer a CL50 e CL90 de cada composto. 

A frequência dos parâmetros genotóxicos analisados nos núcleos interfásicos 

(brotamentos, micronúcleos e más-formações) e nas demais fases da divisão celular 

(quebras e más-formações cromossômicas, micronúcleos, atrasos cromossômicos e 

pontes anafásicas) foi avaliada pela ANOVA e pelo teste de Tukey (One-way ANOVA, 

GraphPad Prism version 5.00), para determinar se ocorreu variação entre as três 

concentrações de 1KL39-B (80 µg/mL, 70 µg/mL e 50 µg/mL) e 1KL43-C (30 µg/mL, 25 

µg/mL e 20 µg/mL) e entre cada concentração desses derivados e o controle. Também 

foram avaliadas se as frequências dos parâmetros de cada concentração variaram em 

gerações posteriores (F2, F3 e F4). 

 

 

5- RESULTADOS 

Os bioensaios mostraram alta taxa de mortalidade e inibição no 

desenvolvimento embrionário dos ovos, e aumento significativo do período de 

desenvolvimento entre as fases larval e adulta.  Além disso, dentre os parâmetros 

avaliados para caracterizar a genotoxicidade a serem descritos no subitem 5.3., 

posteriormente, alta taxa dessas anomalias foi registrada em núcleos interfásicos e 

metafásicos, seguida por um aumento progressivo nas gerações posteriores. Esses 

resultados são descritos nos subitens a seguir:  
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5.1- Mortalidade de ovos e larvas 

A mortalidade dos ovos da geração F1 com os semi-sintéticos 1KL39-B (80 

µg/mL, 70 µg/mL e 50 µg/mL) e 1KL43-C (30 µg/mL, 25 µg/mL e 20 µg/mL), após 24 

horas foi de 100% em todos os tratamentos (Figura 12).  

 

A mortalidade dos ovos da geração F1, expostas por período de 4 horas aos 

compostos semi-sintéticos 1KL39-B (80 µg/mL, 70 µg/mL e 50 µg/mL) e 1KL43-C (30 

µg/mL, 25 µg/mL e 20 µg/mL) variou entre 80 e 93%, enquanto que no controle foi de 

19%. Devido a elevada taxa de mortalidade, essa etapa que seria utilizada no bioensaio 

para análise genotóxica (bioensaio II), não foi mais executada nesse projeto, devido ao 

baixo número de sobrevivente para a continuidade dos bioensaios.  

Esses resultados não apresentaram variação estatística significativa entre os 

diferentes tratamentos, nem entre os dois compostos utilizados no experimento 

(ANOVA, p<0.05).   

A mortalidade de larvas de 3º estádio, após exposição por 24 horas nas 

concentrações de 80 µg/mL de 1KL39-B e de 30 e 25 µg/mL de 1KL43-C, foi de 100%. 

Nas concentrações 70 e 50 µg/mL de 1KL39-B, a mortalidade foi de 83,75% e 28,75%, 

respectivamente, após 48 horas de exposição. Na concentração de 20 µg/mL de 

1KL43-C, a mortalidade foi de 88,75%, após 48 horas exposição (Figura 13).  

Figura 12: Taxa de mortalidade de ovos de Aedes aegypti exposto ao éter etil dilapiol (1KL39-B), A, e ao 

éter n-butil dilapiol (1KL43-C), B, durante 24 horas de exposição. B50, B70 e B80: 50, 70 e 80 µg/mL de 

1KL39-B, respectivamente; C20, C25 e C30: 20, 25 e 30 µg/mL de 1KL43-C,respectivamente.  
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A CL50 para o 1KL39-B e para o 1KL43-C foi de 61,76 ± 1,89 µg/mL e 18,63 ± 

1,93 µg/mL, respectivamente, após 24 horas de exposição. A CL90 para o 1KL39-B e 

para o 1KL43-C foi de 88,98 ± 1,73 µg/mL e 27,08 ± 2,27 µg/mL, respectivamente, após 

24 horas. 

Ocorreu variação significativa entre os tratamentos apenas quando comparadas 

as concentrações de 50 e 80 µg/mL do 1KL39-B, conforme a ANOVA (p<0,05). Quando 

comparados o 1KL39-B (80 µg/mL, 70 µg/mL e 50 µg/mL) e 1KL43-C (30 µg/mL, 25 

µg/mL e 20 µg/mL) com o controle, todos mostraram um aumento significativo da 

mortalidade de larvas, Tukey (p<0,05), com exceção do tratamento a 50 µg/mL de 

1KL39-B (Figura 13, A). O 1KL43-C destacou-se por ter causado mortalidade 

significativa logo após as primeiras 10 horas de bioensaio em todas as concentrações, 

resultado obtido pelo 1KL39-B, apenas na sua maior concentração (80 µg/mL).   

  

5.2- Taxa de oviposição e longevidade dos adultos 

Das larvas expostas ao 1KL39-B e 1KL43-C (50, 70 e 80 µg/mL e 20, 25 e 30 

µg/mL, respectivamente) no bioensaio II (subitem 4.2.2), as que atingiram a fase adulta, 

machos e fêmeas (15 casais por concentração), foram utilizados para cruzamentos. As 

Figura 13: Taxa de mortalidade de larvas de terceiro estádio de Aedes aegypti expostos ao éter etil 

dilapiol (1KL39-B), A, e ao éter n-butil dilapiol (1KL43-C), B, durante 48 horas de exposição. B50, B70 e 

B80: 50, 70 e 80 µg/mL de 1KL39-B, respectivamente; C20, C25 e C30: 20, 25 e 30 µg/mL de 1KL43-

C,respectivamente. 
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fêmeas foram utilizadas para oviposição. Houve diferença entre a quantidade de ovos 

postos pelas fêmeas tratadas e as não tratadas (controle). A maior redução do número 

de ovos foi no tratamento com 30 µg/mL de 1KL43-C, onde a quantidade de ovos teve 

média de 51,40 ± 5,595 (geração F1), chegando a 27,00 ± 5,612 (geração F4), 

enquanto que no controle a média foi de 100,4 ± 11,72 e 99,60 ± 9,914 (gerações F1 e 

F4, respectivamente). As variações na média de ovos para cada tratamento estão 

detalhadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Taxa de oviposição média de fêmeas de Aedes aegypti expostas ao 1KL39-B e ao 1KL43-C 
por quatro gerações. 

Composto 
Concentração 

(µg/mL) 
F1 F2 F3 F4 

Controle ******** 100,40 ± 11,72 100,00 ± 11,85 99,20 ± 12,21 99,60 ± 9,91 

1KL39-B 

50 91,60 ± 7,73 87,20 ± 5,26 50,80 ± 8,53 47,40 ± 6,35 

70 64,40 ± 7,76 53,40 ± 6,23 41,40 ± 5,03 38,60 ± 3,51 

80 56,80 ± 6,61 54,40 ± 6,69 38,20 ± 3,96 37,60 ± 4,39 

1KL43-C 

20 98,80 ± 8,73 73,00 ± 5,70 65,80 ± 6,10 52,20 ± 8,76 

25 61,40 ± 4,39 59,80 ± 8,81 50,00 ± 7,18 47,40 ± 5,13 

30 51,40 ± 5,59 45,00 ± 8,15 32,80 ± 4,32 27,00 ± 5,61 

 

 

A longevidade dos adultos de A. aegypti expostos aos tratamentos com 1KL39-

B e com o 1KL43-C, durante 30 dias de observação, não foi alterada significativamente 

em relação aos indivíduos controle.  

 

5.3- Genotoxicidade 

A partir dos tratamentos de larvas com os compostos éter etil dilapiol e éter n-

butil dilapiol foram observados parâmetros genotóxicos (micronúcleos, brotamentos, 
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células polinucleadas, más-formações, quebras cromossômicas, pontes anafásicas) em 

neuroblastos e ovócitos, conforme os subitens a seguir: 

 

5.3.1- Anormalidades nucleares (interfásicos) 

A frequência total de alterações (micronúcleos, brotamentos, células 

polinucleadas e outras más-formações) observadas em núcleos interfásicos foi 

significativa, quando comparadas ao controle (Tukey, p<0,05), a partir da F1. Nessa 

geração, nas menores concentrações de 1KL39-B (50 µg/mL) e do 1KL43-C (20 µg/mL) 

a frequência média de alterações foi de 10,48% e 9,06% em neuroblastos, 

respectivamente, e de 9,80% e 11,70% em ovócitos, respectivamente. No controle a 

frequência de núcleos alterados na F1 foi de 4,64% (neuroblastos) e 8,48% (ovócitos). 

Na F4, essa frequência foi de 23,00% e 25,24% em 50 µg/mL de 1KL39-B e 20 µg/mL 

de 1KL43-C, respectivamente, nos neuroblastos analisados, e de 35,98% e 33,94%, 

respectivamente, nos ovócitos. Nas demais concentrações, essas frequências foram 

ainda maiores (Figura 14), com detalhes no APÊNDICE I. 

O maior aumento nas frequências de alterações em núcleos interfásicos 

ocorreu entre a geração F1 e a F2, cujas as frequências continuaram aumentando nas 

gerações posteriores (Figura 14). Nas concentrações mais altas (80 µg/mL de 1KL39-B 

e 30 µg/mL de 1KL43-C), a frequência de alterações também foi maior, segundo a 

ANOVA (p<0,05), e nas demais concentrações essas alterações em interfase, apesar 

de menores, foram significativas em relação ao controle.  
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As más-formações e os brotamentos (Figura 15 B, C e D) foram os parâmetros 

genotóxicos que mais aumentaram suas frequências com os tratamentos por 1KL39-B e 

1KL43-C, em todas as concentrações em F1, F2, F3 e F4, alcançando valores 

significativos segundo teste de Tukey (p<0,05) (APÊNDICE I). Na F4 (Tabela 2), O 

composto 1KL39-B a 80 µg/mL  causou frequência média de 17,08% para más-

formações e de 12,06% para brotamentos, em neuroblastos, e de 19,18% e 13,20%, 

respectivamente, em ovócitos. Nessa mesma geração (F4), o composto 1KL43-C em 

sua maior concentração (30 µg/mL) ocasionou frequência média de más-formações e 

brotamentos de 15,88% e 13,88%, respectivamente, em neuroblastos, e de 16,00% e 

14,50%, respectivamente, em ovócitos. No controle, as frequências médias de más-

formações foram de 4,32% (neurobastos) e 6,80% (ovócitos), e as de brotamentos 

foram de  0,70% (neuroblastos) e 1,16% (ovócitos). O aumento nas frequências de 

más-formações e de brotamentos entre a F1 e a F4 foram significativos (Tukey, p<0,05) 

Figura 14: Alterações nucleares observadas em núcleos interfásicos de neuroblastos (A e B) e ovócitos 

(C e D), durante quatro gerações de tratamento de larvas de Aedes aegypti com 1KL39-B a 50, 70 e 80 

µg/mL (B50, B70 e B80, respectivamente) e com o 1KL43-C a 20, 25 e 30 µg/mL (C20, C25 e C30, 

respectivamente).  
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tanto com a utilização do 1KL39-B, quanto com o 1KL43-C, como pode ser observado 

no APÊNDICE II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os micronúcleos e células polinucleadas (Figura 15 E, F, G, H e I) tiveram 

aumento significativo em sua frequência, a partir da 3ª geração das larvas tratadas com 

80 µg/mL de 1KL39-B (Tukey, p<0,05), apresentando na F4 (Tabela 2) frequência 

média de micronúcleos de 2,52% (neuroblastos) e 3,92% (ovócitos), enquanto a do 

controle foi de 0,36%. As células polinucleadas na F4 desse mesmo tratamento teve 

frequência média de 4,02% (neuroblastos) e de 5,94% (ovócitos), enquanto que os 

controles foram de 0,72% (neuroblastos) e 0,64% (ovócitos). No tratamento com o 

Figura 15: Núcleos interfásicos de neuroblastos (A, B, C, F e G) e ovócitos (D, E, H e I) de Aedes aegypi 
(geração F4) corados com Giemsa em tampão Fosfato 8%. A – núcleo interfásico normal (Controle); B – 
núcleo segmentado e brotamento nuclear (seta) (25 µg/mL de 1KL43-C); C – núcleo segmentado (70 
µg/mL de 1KL39-B); D – brotamento (seta) e ponte internuclear (70 µg/mL de 1KL39-B); E – micronúcleo 
(seta) (30 µg/mL de 1KL43-C); F – micronúcleo (seta) (70 µg/mL de 1KL39-B); G – célula binucleada (50 
µg/mL de 1KL39-B); H – célula polinucleada (20 µg/mL de 1KL43-C); I – célula polinucleada por 
fragmentação nuclear (50 µg/mL de 1KL39-B). Aumento: 1000x. 
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1KL43-C, o aumento na frequência desses dois parâmetros (micronúcleos e células 

polinucleadas) foi significativo a partir da 2ª geração nas concentrações de 25 e 30 

µg/mL, e em todas as concentrações a partir da F3 (Tukey, p<0,05). A frequência média 

de micronúcleos na F4 do 1KL43-C a 30 µg/mL (maior concentração) foi de 4,04% 

(neuroblastos) e de 8,88% (ovócitos), enquanto que o controle foi de 0,36% 

(neuroblastos e ovócitos). A frequência de células polinucleadas nessa mesma 

concentração da F4 foi de 3,58% (neuroblastos) e de 9,36% (ovócitos), enquanto que o 

controle foi de 0,72% (neuroblastos) e de 0,64% (ovócitos).  

 

Tabela 2: Frequência média (%) de alterações em neuroblastos e ovócitos de F4 de A. aegypti expostos 
ao 1KL39-B a 50, 70 e 80 µg/mL (B50, B70 e B80, respectivamente) e ao 1KL43-C a 20, 25 e 30 µg/mL 
(C20, C25 e C30, respectivamente). 

Tipo celular Tratamento Brotamento Micronúcleo 
Célula 

Polinucleada 
Má-Formação Total 

 

Controle 0,70 ± 0,12 0,36 ± 0,09 0,72 ± 0,13 4,32 ± 0,59 6,10 ± 0,57 

 

B50 6,98 ± 1,23 1,14 ± 0,21 2,36 ± 0,77 12,52 ± 2,24 23,00 ± 3,37 

 

B70 11,50 ± 1,50 1,70 ± 0,52 3,78 ± 0,58 14,84 ± 0,59 31,82 ± 2,14 

Neuroblasto B80 12,06 ± 1,90 2,52 ± 0,64 4,02 ± 0,95 17,08 ± 0,60 35,68 ± 2,94 

 

C20 8,56 ± 0,72 2,36 ± 0,36 2,10 ± 0,43 12,22 ± 0,70 25,24 ± 1,47 

 

C25 11,18 ± 0,69 3,22 ± 0,76 3,34 ± 0,44 14,36 ± 1,02 32,10 ± 1,33 

 

C30 13,88 ± 1,59 4,04 ± 0,68 3,58 ± 0,36 15,88 ± 0,96 37,38 ± 1,81 

 

Controle 1,16 ± 0,60 0,36 ± 0,11 0,64 ± 0,32 6,80 ± 0,70 8,97 ± 0,97 

 

B50 11,72 ± 1,61 3,38 ± 1,72 6,18 ± 1,44 14,70 ± 1,38 35,98 ± 3,32 

 

B70 10,80 ± 1,10 5,50 ± 0,89 8,36 ± 0,59 14,58 ± 0,73 39,24 ± 2,14 

Ovócito B80 13,20 ± 0,80 3,92 ± 0,62 5,94 ± 0,36 19,18 ± 1,06 42,24 ± 1,81 

 

C20 10,50 ± 0,64 5,04 ± 0,76 6,14 ± 0,55 12,26 ± 0,65 33,94 ± 0,77 

 

C25 11,62 ± 1,00 7,20 ± 0,73 7,82 ± 1,27 12,90 ± 1,08 39,54 ± 2,23 

 

C30 14,50 ± 1,89 8,88 ± 1,66 9,36 ± 0,86 16,00 ± 2,01 48,74 ± 3,05 
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O tipo celular que apresentou maior frequência de parâmetros genotóxicos foi 

dos ovócitos. A média dessas alterações na F4 chegou a 42,24% (80 µg/mL de 1KL39-

B) e a 48,74% (30 µg/mL de 1KL43-C), enquanto que nos neuroblastos essa frequência 

foi de 35,68% (80 µg/mL de 1KL39-B) e 37,38% (30 µg/mL de 1KL43-C), conforme a 

Tabela 2. Apesar disso, tanto os resultados para ovócitos como para neuroblastos 

foram significativos em relação ao controle (8,97% e 6,10%, respectivamente), segundo 

o teste de Tukey (p<0,05). 

 

5.3.2- Anormalidades cromossômicas (metafásicos) 

Semelhante ao observado nos núcleos interfásicos, a frequência total de 

alterações em núcleos em divisão (quebras cromossômicas, más-formações, pontes 

anafásicas e micronúcleos) aumentou significativamente (Tukey, p<0,05) após os 

tratamentos com o 1KL39-B a 70 e 80 µg/mL, e o 1KL43-C a 25 e 30 µg/mL, a partir da 

primeira geração (Figura 16). A maior variação entre os indivíduos tratados e o controle 

ocorreu entre as gerações F1 e F2, nos neuroblastos após tratamento com 1KL39-B ou 

com o 1KL43-C, por 4 horas. Os resultados obtidos após a avaliação de neuroblastos e 

ovócitos quanto a alterações em núcleos metafásicos estão resumidos no APÊNDICE 

III, onde podemos observar as maiores frequências, tanto em neuroblastos como em 

ovócitos, nas maiores concentrações de cada composto, 80 µg/mL de 1KL39-B e 30 

µg/mL de 1KL43-C. Todos os valores observados a partir da F2 apresentaram aumento 

significativo em relação ao controle (APÊNDICE IV), independente da concentração do 

composto utilizado, mas quando comparado às variações entre os tratamentos, na 3ª e 

4ª geração na maioria dos casos não houve variação significativa na frequência de 

alterações entre as concentrações do 1KL39-B e do 1KL43-C , segundo ANOVA 

(p<0,05), conforme a Figura 16. Os valores dessas frequências estão detalhados no 

APÊNDICE III. 

Comparando a frequência de alterações cromossômicas entre as diferentes 

concentrações de cada produto tesado, foi observada uma variação significativa entre 

elas, segundo ANOVA (p<0,05). Essa variação ocorreu proporcionalmente ao aumento 
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da concentração, ou seja, quanto maior a concentração maior a frequência de 

anomalias. As exceções foram quando comparados os tratamentos com 50 e 70 µg/mL 

de 1KL39-B nos ovócitos analisados na F2, e também entre os tratamentos com 20 e 

25 µg/mL de 1KL43-C, isso na F3 e F4 dos neuroblastos analisados, que não 

mostraram variação significativa (ANOVA, p<0,05) entre os tratamentos em uma 

geração específica (Figura 16). 

Segundo ANOVA, comparado agora a significância de cada tratamento com o 

seu correspondente na próxima geração, ocorreu uma inversão significativa na 

frequência de alterações entre a F3 e a F4 dos ovócitos analisados nos tratamentos 

com 20 e com 25 µg/mL de 1KL43-C, ou seja, ocorreu variação entre os tratamentos, 

mas a frequência maior não foi na última geração como ocorreu em todos os outros 

tratamentos, e sim na anterior que nesse caso foi a F3.  

Figura 16: Alterações nucleares observadas em núcleos em divisão de neuroblastos (A e B) e de 
ovócitos (C e D) durante quatro gerações de tratamento de larvas de Aedes aegypti. B50, B70 e B80: 50, 
70 e 80 µg/mL de 1KL39-B, respectivamente; C20, C25 e C30: 20, 25 e 30 µg/mL de 1KL43-C, 
respectivamente. 
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 As menores frequências de alterações cromossômicas foram obervadas na F1 

tratada com 50 µg/mL do 1KL39-B (5,41% e 13,05%) e com 20 µg/mL do 1KL43-C 

(8,73% e 15,12%), mas apesar disso foram significativas em relação ao controle (3,23% 

e 6,62%), segundo teste de Tukey (p<0,05). Na geração F4 (Tabela 3), os valores 

observados para 50 µg/mL de 1KL39-B foram de 36,86% (neuroblastos) e 41,54% 

(ovócitos), e para 20 µg/mL foram de 41,35% (neuroblastos) e 40,32% (ovócitos), 

aumento que chegou a mais de sete vezes no primeiro e cinco vezes no segundo. As 

frequências observadas e suas significâncias, em relação ao controle e entre elas, nos 

demais tratamentos nas quatro gerações estão detalhadas no APÊNDICE III e IV. 

 

Tabela 3: Frequência média (%) de alterações em núcleos em divisão, de neuroblastos e de ovócitos, na 
F4 de A. aegypti expostos ao 1KL39-B a 50, 70 e 80 µg/mL (B50, B70 e B80, respectivamente) e ao 
1KL43-C a 20, 25 e 30 µg/mL (C20, C25 e C30, respectivamente). 

Tipo celular Tratamento Má-Formação Quebra Micronúcleo 

Ponte 

Anafásica 

 

Total 

 

Controle 2,33 ± 0,53 0,92 ± 0,58 0,32 ± 0,45 1,41 ± 0,98 4,99 ± 1,25 

 

B50 
19,99 ± 4,30 7,79 ± 2,65 2,43 ± 2,00 6,65 ± 1,32 36,86 ± 7,34 

 

B70 
22,59 ± 4,32 10,57 ± 2,06 3,94 ± 1,56 6,69 ± 2,15 43,79 ± 7,65 

Neuroblasto B80 25,71 ± 3,41 16,31 ± 3,03 5,10 ± 0,675 6,03 ± 2,59 53,15 ± 2,94 

 

C20 
19,94 ± 3,88 11,32 ± 1,62 3,04 ± 0,77 7,05 ± 1,99 41,35 ± 4,95 

 

C25 
17,85 ± 2,99 13,81 ± 2,98 3,39 ± 1,48 8,17 ± 1,64 43,23 ± 2,65 

 

C30 
19,47 ± 2,07 15,58 ± 3,95 3,90 ± 0,35 7,36 ± 3,37 46,30 ± 4,65 

 

Controle 1,98 ± 0,91 1,47 ± 0,59 0,55 ± 0,50 1,61 ± 1,22 5,61 ± 1,74 

 

B50 
16,17 ± 5,00 12,51 ± 4,11 8,13 ± 2,93 4,74 ± 3,11 41,54 ± 4,96 

 

B70 
16,92 ± 2,58 16,92 ± 2,33 9,18 ± 2,33 4,32 ± 2,73 47,34 ± 4,05 

Ovócito B80 17,47 ± 2,60 17,72 ± 6,14 8,35 ± 3,12 4,21 ± 2,38 47,74 ± 2,14 

 

C20 
16,56 ± 1,51 10,26 ± 2,07 6,84 ± 2,89 6,66 ± 1,63 40,32 ± 2,05 

 

C25 
17,44 ± 2,63 10,79 ± 2,20 8,19 ± 4,32 8,63 ± 3,91 45,05 ± 3,55 

 

C30 
16,74 ± 3,28 12,24 ± 2,51 11,88 ± 3,89 9,18 ± 3,79 50,04 ± 3,22 
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As más-formações e quebras cromossômicas (Figura 17 C, D, E, F e G) foram 

os parâmetros genotóxicos com as frequências mais altas após os tratamentos com 

ambos os derivados semi-sintéticos em todas as concentrações. Os valores dessas 

frequências foram significativos a partir da F2 com 1KL39-B (todas as concentrações) e, 

a partir da F1 com o 1KL43-C, nas concentrações de 25 e 30 µg/mL, segundo o teste 

de Tukey (p<0,05). As significâncias de todas as frequências nas quatro gerações, 

estão detalhadas no APÊNDICE IV. Na geração F4 (Tabela 3), a frequência média de 

más-formações e de quebras cromossômicas em células de larvas de A. aegypti 

expostas a 80 µg/mL de 1KL39-B (maior concentração), foi de 25,71% e 16,31%, 

respectivamente, em neuroblastos, e de 17,47% e 17,72%, respectivamente, em 

ovócitos. Essas frequências para o tratamento com 30 µg/mL de 1KL43-C foram de 

19,47% (más-formações) e 15,58% (quebras) nos neuroblastos, e de 16,74% (más-

formações) e 12,24% (quebras), em ovócitos. O controle teve 2,33% de más-formações 

e 0,92 de quebras, em neuroblastos, e 1,98% e 1,47%, respectivamente, em ovócitos. 
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Figura 17: Núcleos em divisão celular de neuroblastos (B, C, E, G, I e K) e de ovócitos (A, D, F, H e 
L) de Aedes aegypi (geração F4) corados com Giemsa em tampão Fosfato 8%. A – prófase normal 
(Controle); B – metáfase normal (Controle); C e D – metáfase com quebra cromossômica (seta) (70 
µg/mL de 1KL39-B e 25 µg/mL de 1KL43-C, respectivamente); E –prometáfase com quebra 
cromossômica (30 µg/mL de 1KL43-C); F – prófase com aderência cromossômica (80 µg/mL de 
1KL39-B); G – metáfase com quebra (20 µg/mL de 1KL43-C); H – fragmentação cromossômica (30 
µg/mL de 1KL43-C); I – metáfase com micronúcleo (seta) (50 µg/mL de 1KL39-B); J – telófase 
normal (Controle); K – telófase com ponte nuclear (seta) (25 µg/mL de 1KL43-C); L – ponte 
anafásica (seta) (70 µg/mL de 1KL39-B). Aumento: 1000x.  

 

Os micronúcleos (Figura 17 H e I) tiveram aumento significativo em suas 

frequências a partir da 3ª geração, segundo teste de Tukey (<0,05). Na F4 as 

frequências média foram de 5,10% (neuroblastos) e 8,35% (ovócitos), quando as larvas 

foram expostas a 80 µg/mL de 1KL39-B, e de 3,90% (neuroblastos) e 11,88% 

(ovócitos), quando expostas a 30 µg/mL de 1KL43-C. No controle essas frequências 

foram de 0,32% (neuroblastos) e 0,55% (ovócitos). Esses valores nas outras 
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concentrações (70 e 50 µg/mL de 1KL39-B; 25 e 20 µg/mL de 1KL43-C), apesar de 

menores, também foram consideradas significativas a partir da 3ª geração (APÊNDICE 

IV). 

As pontes anafásicas, ou telofásicas, (Figura 17 K e L) tiveram aumento 

significativo (Tukey, p<0,05) em sua frequência média a partir da F3, apenas nos 

ovócitos analisados, nos tratamentos com 70 e 80 µg/mL de 1KL39-B, e em todos os 

tratamentos na F4 (APÊNDICE IV). Essas frequências em A. aegypti tratados com o 

1KL43-C foram significativas (Tukey, p<0,05) a partir da F2 em todas as concentrações 

(20, 25 e 30 µg/mL), tanto em neuroblastos quanto em ovócitos. Na F4 (Tabela 3) a 

frequência de pontes anafásicas foi de 6,03% (80 µg/mL de 1KL39-B) e de 7,36% (30 

µg/mL de 1KL43-C), nos neuroblastos, enquanto no controle foi de  1,41%. Nos 

ovócitos, as frequências foram de 4,21% (80 µg/mL de 1KL39-B) e 9,18% (30 µg/mL de 

1KL43-C), enquanto o controle foi de 1,61%. Todos esses valores foram considerados 

significativos, segundo o teste de Tukey (p<0,05), detalhados no APÊNDICE IV. 

Entre os tipos celulares analisados não houve alterações significativas, ANOVA 

(p<0,05), ambos apresentaram frequências médias de alterações similares, variando 

apenas com o aumento da concentração de cada composto ou com a geração 

considerada na análise.  

 

 

6- DISCUSSÃO 

Dados na literatura sobre a atividade larvicida de derivados semi-sintéticos 

ainda são escassos, mas a utilização de óleos essenciais e seus derivados têm 

registrado atividades larvicida, ovicida e repelente em A. aegypti (Bakkali et al., 2008). 

Na composição desses óleos essenciais há diversas moléculas voláteis, como 

monoterpenos, terpenos, componentes aromáticos derivados do fenol e componentes 

alifáticos, com atividades biológicas úteis ao controle desse mosquito (Bakkali et al., 
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2008; Lima et al., 2009; Pohlit et al., 2004; Rajkumar e Jebanesan, 2010; Santos et al., 

2011; Zoubiri e Baaliouamer, 2011). 

O dilapiol, composto base da síntese dos derivados (1KL39-B e 1KL43-C) 

utilizados nesta pesquisa, é um fenilpropanóide. Esse composto aromático é sintetizado 

por alguns vegetais, a partir do aminoácido fenilalanina, e tem como característica 

principal o anel benzeno ligado a uma cadeia lateral de três carbonos (radical propil), 

formando sua estrutura básica. O anel aromático confere uma alta estabilidade a essa 

molécula, o que a coloca como uma ótima opção para manipulação química, 

viabilizando a síntese de produtos semi-sintéticos a partir do dilapiol e de outros 

compostos desse tipo, para os mais diversos fins (Costa, 2000; Maia et al., 1987). Na 

literatura, óleos essenciais com compostos aromáticos como componente principal 

tiveram sua atividade larvicida testada com sucesso no controle de larvas de A. aegypti 

(Lima et al., 2009; Pohlit et al., 2004; Rajkumar e Jebanesan, 2010). 

Estudos sobre o dilapiol sugerem que esse composto induz mutações pontuais, 

aberrações cromossômicas e aneuploidia, em organismos superiores e células de 

mamíferos (Richard, 1994). Mas, estudos semelhantes em insetos são escassos e não 

incluem a avaliação de genotoxicidade (Rafael et al., 2008). Burkey et al. (2000) 

observaram o efeito genotóxico em células de mamíferos causado por compostos 

aromaticos, safrol e eugenol, com estrutura basica idêntica ao dilapiol e que, também, 

são componentes encontrados em óleos essenciais com potencial larvicida 

comprovado.  

Os resultados do presente trabalho mostram que, os compostos derivados do 

dilapiol, o éter etil dilapiol (1KL39-B) e o éter n-butil dilapiol (1KL43-C), foram tóxicos 

para ovos e larvas de A. aegypti, causando alta mortalidade. Além da elevada 

mortalidade, ambos compostos causaram redução no número de ovos postos, retardo 

no desenvolvimento larval, e danos celulares em neuroblastos de larvas de 3º estádio e 

em ovócitos de fêmeas adultas.  

A diminuição do número de ovos postos, advindas de fêmeas expostas aos dois 

derivados semi-sintéticos quando larvas, desde a geração F1 até a geração F4, foi 
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observada em concomitância ao aumento das concentrações de ambos os compostos. 

Infere-se, assim, uma intolerância dos indivíduos tratados ao potencial efeito cumulativo 

desses derivados. Redução na média de ovos por casal também foi observada em 

fêmeas adultas de A. aegypti tratadas, quando larvas, com dilapiol a 200 µg/L e 400 

µg/mL, cuja diminuição foi relacionada ao aumento na concentração do dilapiol e ao seu 

efeito cumulativo nas gerações testadas (Rafael et al., 2008). Não foram encontrados 

mais trabalhos que relacionem a exposição de A. aegypti a óleos essenciais ou seus 

derivados e a redução na oviposição de A. aegypti, mas apenas ao caráter repelente 

desses compostos, que diminuem a quantidade de ovos postos em reservatórios com a 

adição desses óleos (Autran et al., 2009). A atividade repelente de óleos essenciais e 

seus derivados é outra abordagem do uso desses compostos contra A. aegypti (Bakkali 

et al., 2008; Knaak e Fiuza, 2010). 

Registros na literatura da utilização de derivados semi-sintéticos para controle 

de mosquitos de importância médica são escassos, citam-se os derivados semi-

sintéticos do dilapiol em Aedes atropalpus, como agente sinergista do inseticida 

phototoxin alpha-terthienyl, o primeiro registro de ação inseticida, a partir de compostos 

manipulados a base do dilapiol (Belzile et al., 2000). Em A. aegypti (forma adulta), o 

efeito inseticida dos compostos semi-sintéticos derivados do dilapiol (Pinto, 2008) e 

larvicida dos monoterpênicos e seus derivados semi-sintéticos, tem sido apontado como 

alternativa útil ao controle desse mosquito (Santos et al., 2011). 

O presente trabalho foi o primeiro a submeter um vetor de importância médica, 

A. aegypti, a bioensaios com os derivados semi-sintéticos do dilapiol (éter etil dilapiol e 

éter n-butil dilapiol) e evidenciar efeitos tóxicos e genotóxicos nesse mosquito. Em 

todas as concentrações desses derivados utilizadas, a mortalidade de ovos foi de 100% 

após 24 horas de exposição. Esse resultado careceu de análise comparativa, pela 

inexistência de estudos com esses derivados, na literatura. 

Rafael et al. (2008) evidenciaram em larvas e pupas de A. aegypti a ação tóxica 

e genotóxica do dilapiol em núcleos de neuroblastos e ovócitos, além da redução na 

oviposição de fêmeas que passaram, quando larvas, por tratamentos com o dilapiol a 
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200 e 400 µg/mL. Essas características, também, foram observadas em A. aegypti 

tratado com o 1KL39-B e 1KL43-C, utilizados neste trabalho. Porém, esses resultados 

foram mais expressivos em relação à mortalidade de larvas de 3º estádio (100%), 

expostas às concentrações de 80 µg/mL do 1KL39-B e de 25 e 30 µg/mL de 1KL43-C, 

por 24 horas, em comparação à mortalidade de larvas de 3º estádio expostas ao dilapiol 

a 400 e 200 µg/mL (67% e 53%), respectivamente, durante 72 horas (Rafael et al., 

2008). 

Compostos à base de dilapiol foram utilizados por Quadros e colaboradores 

(2010, dados não publicados), com variações nas localizações e no grau de oxigenação 

dos radicais adicionados ao dilapiol sobre larvas de 3º estádio de A. aegypti, para 

avaliar o seu potencial larvicida. Foi observada uma alta mortalidade nos exemplares 

expostos aos compostos, que continham maior grau de oxigenação em seus radicais. 

Esses resultados, de maior toxicidade dos compostos mais oxigenados, corroboram 

com a elevada toxicidade de 1KL39-B e 1KL43-C do presente estudo, em relação ao 

dilapiol, que além do efeito tóxico agudo evidenciado pela elevada mortalidade, também 

implicou na redução e mortalidade dos ovos postos, retardo no desenvolvimento larval 

e danos em neuroblastos de larvas de 3º estádio e em ovócitos de mosquitos fêmeas 

adultas. 

Além do grau de oxigenação dos radicais, a estrutura química dos derivados 

semi-sintéticos (1KL39-B e 1KL43-C) foi fundamental para sua toxicidade, pois os 

radicais desses derivados têm o mesmo número de carbonos na estrutura básica, mas 

nos radicais há uma pequena diferença (1KL39-B: 2 carbonos; 1KL43-C: 4 carbonos) 

que confere ao 1KL43-C um maior grau de lipofilia, refletida nos resultados diferentes 

entre as CL50 desses dois derivados, como registrado neste estudo. Belzile e 

colaboradores (2000), também sugeriram a maior toxicidade de derivados semi-

sintéticos do dilapiol com maior grau de lipofilia, observado na maior toxidade desses 

quando aplicados como agentes sinergistas ao inseticida phototoxin alpha-terthienyl 

sobre A. atropalpus. Semi-sintéticos derivados de monoterpenos naturais que 

apresentam lipofilia maior também foram relacionados a maior toxicidade sobre larvas 

de 3º estádio de A. aegypti (Santos et al. 2011). Isso pode explicar a diferença da 
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concentração letal encontrada entre os derivados 1KL39-B e o 1KL43-C no presente 

estudo, o que explicaria a maior toxicidade do 1KL43-C devido a sua maior lipofilia, em 

relação ao 1KL39-B. 

Alterações na quantidade de anomalias em núcleos interfásicos e metafásicos 

ocorreram com o aumento das concentrações de 1KL39-B e 1KL43-C. Observou-se 

que o potencial efeito cumulativo desses semi-sintéticos nas larvas expostas durante 4 

horas apenas, foi mais alto em comparação ao potencial genotóxico do dilapiol em 

larvas expostas por 72 horas (Rafael et al., 2008), que mostrou efeito menos expressivo 

do que aqueles encontrados no presente estudo.  

O cariótipo de A. aegypti possui três pares de cromossomos, com pequena 

variação no tamanho entre eles (MacDonald e Rai, 1970). Os elementos do par 3 

podem apresentar uma constrição secundária no braço longo desse cromossomo. Não 

há registros sobre a ocorrência natural de micronúcleos e aberrações nucleares em A. 

aegypti, mas estes foram observados em Aedes atropalpus (Rai, 1963) e Aedes vittatus 

(Rai, 1966), e em outros mosquitos da família Culicidae como no gênero 

Orthopodomyia e Toxorhynchites (Breland, 1961; Kitzmiller, 1963) e em Psorophora 

signipennis (Mukherjee e Rees, 1970). Rafael et al. (2008) registraram micronúcleos e 

aberrações nucleares somente após tratamento de larvas de 3º estádio com o dilapiol. 

Porém, os resultados com os semi-sintéticos 1KL39-B e 1KL43-C mostraram que A. 

aegypti exposto (4 horas) apresentou as más-formações nucleares, brotamentos, 

células polinucleadas e micronúcleos, em frequência maior do que aquele exposto ao 

dilapiol (72 horas). 

Quanto à ocorrência de brotamento nuclear, este apresentou aumento de sua 

frequência após o tratamento de larvas de A. aegypti com os derivados semi-sintéticos, 

como foi observado em larvas expostas ao dilapiol (Rafael et al., 2008). 

A frequência de células polinucleadas ou fragmentação nuclear aumentou, o 

que pode estar relacionado à falhas na divisão celular em anáfase. Ponte anafásica é 

um evento celular visível pela não disjunção do cromossomo e/ou cromátides durante a 

anáfase (Guerra, 1988; Leme e Marin-Morales, 2009). As pontes anafásicas 
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observadas em neuroblastos e ovócitos de larvas de 3º estádio e fêmeas adultas, após 

o tratamento de A. aegypti com o 1KL39-B e 1KL43-C, podem estar relacionadas à 

falhas na separação das cromátides irmãs, como também na inibição da formação do 

fuso mitótico.  

Os micronúcleos em neuroblastos e ovócitos de larvas de 3º estádio e fêmeas 

adultas, tratadas com 1KL39-B e 1KL43-C, assim como no tratamento com o dilapiol 

(Rafael et al., 2008) foram frequentes, podendo estar associados à quebras ocorridas 

durante o processo de desespiralização do DNA, quando essa molécula fica mais 

vulnerável a agentes externos (Rafael et al., 2008). No presente estudo, micronúcleos 

foram encontrados em fases de intérfase, prometáfase e metáfase, tanto em 

neuroblastos como em ovócitos. Considerando os micronúcleos observados em 

prometáfase, estes podem desaparecer no processo de condensação da metáfase 

(Breland, 1961).  

As quebras cromossômicas, observadas após tratamento com 1KL39-B e 

1KL43-C, ocorreram nas fases de prometáfase e metáfase. Essas quebras estão 

relacionadas às regiões mais frágeis do cromossomo (Bianchi et al., 1972; Mukherjee e 

Rees, 1970; Rafael et al., 2008), como as constrições secundárias observadas no 

cromossomo  3 do A. aegypti (Rafael et al., 2008). 

 Os derivados semi-sintéticos do dilapiol, o éter etil dilapiol e o éter n-butil dilapiol, 

podem ser uma alternativa útil no controle de A. aegypti, uma vez que, como mostrado 

neste trabalho, apresentam um elevado efeito genotóxico. No entanto, estudos futuros 

devem ser realizados, visando aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos de 

ação envolvidos nesse processo e, ainda, para que esses semi-sintéticos sejam 

aplicados em reservatórios (criadouros) em condições específicas.  
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7- CONCLUSÕES 

Os derivados semi-sintéticos 1KL39-B e 1KL43-C causaram toxicidade em 

ovos e larvas de A. aegypti, evidenciado pela alta mortalidade provocada após 

exposição a esses compostos e pelo comprometimento na oviposição das fêmeas 

adultas. 

Os derivados semi-sintéticos 1KL39-B e 1KL43-C causaram 

citogenotoxicidade em larvas e fêmeas adultas de A. aegypti, evidenciado pelo 

aumento na frequência média de anomalias nucleares em neuroblasto e ovócitos. 

Além disso, um efeito cumulativo dessas anomalias foi observado com o passar 

das gerações, comprometendo a fertilidade da forma adulta desse mosquito.  

Os derivados semi-sintéticos 1KL39-B e 1KL43-C podem ser alternativas para 

o controle de formas imaturas do A. aegypti. Porém, mais estudos sobre o 

desenvolvimento de resistência, o efeito sinergista a inseticidas sintéticos, o 

esclarecimento do mecanismo de ação e a determinação do potencial tóxico 

desses compostos para outros organismos, faz-se necessário para estabelecer as 

melhores formas e circunstâncias da aplicação desses compostos no controle do 

A. aegypti.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I: Frequência média (%) de alterações em núcleos interfásicos após exposição ao 1KL39-B e ao 1KL43-C. Controle = 
DMSO 0,05% em água potável; Total = Σ das frequências individuais. 

Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL39-B 

(µg/mL) 
Brotamento Micronúcleo 

Célula 
polinucleada 

Má-Formação Total 
Células 
Normais 

  
50 3,62 ± 0,31 0,24 ± 0,05 0,16 ± 0,15 6,46 ± 0,59 10,48 ± 0,91 89,52 ± 0,91 

 
Cérebro 70 3,82 ± 0,44 0,36 ± 0,09 0,16 ± 0,05 9,18 ± 0,79 13,52 ± 0,57 86,48 ± 0,57 

  
80 4,14 ± 0,51 0,78 ± 0,16 0,16 ± 0,11 10,26 ± 0,81 15,34 ± 1,15 84,66 ± 1,15 

F1 
 

Controle 0,66 ± 0,15 0,14 ± 0,05 0,34 ± 0,21 3,50 ± 0,29 4,64 ± 0,48 95,36 ± 0,48 

  
50 1,84 ± 0,47 0,20 ± 0,10 0,42 ± 0,27 7,34 ± 0,44 9,80 ± 0,93 90,20 ± 0,93 

 
Ovário 70 3,52 ± 0,63 0,24 ± 0,15 0,40 ± 0,35 11,90 ± 0,75 16,06 ± 0,64 83,94 ± 0,64 

  
80 4,24 ± 0,65 0,42 ± 0,18 0,50 ± 0,29 12,46 ± 0,56 17,62 ± 1,24 82,38 ± 1,24 

  
Controle 1,22 ± 0,23 0,20 ± 0,07 0,36 ± 0,22 6,70 ± 0,98 8,48 ± 1,23 91,56 ± 1,18 

  
B50 2,72 ± 0,61 0,28 ± 0,18 0,14 ± 0,09 5,78 ± 0,85 8,92 ± 1,37 91,08 ± 1,37 

 
Cérebro B70 2,78 ± 0,50 0,20 ± 0,12 0,22 ± 0,11 9,02 ± 0,88 12,22 ± 1,23 87,78 ± 1,23 

  
B80 4,14 ± 0,72 0,16 ± 0,11 0,22 ± 0,13 12,66 ± 0,85 17,18 ± 0,84 82,82 ± 0,84 

F2 
 

Controle 0,68 ± 0,15 0,18 ± 0,08 0,40 ± 0,24 3,78 ± 0,26 5,04 ± 0,15 94,96 ± 0,15 

  
B50 6,52 ± 0,75 1,44 ± 0,21 2,10 ± 0,42 8,66 ± 0,61 18,72 ± 0,89 81,28 ± 0,89 

 
Ovário B70 6,32 ± 1,40 0,94 ± 0,15 2,36 ± 1,06 15,78 ± 2,13 25,40 ± 4,34 74,60 ± 4,34 

  
B80 7,96 ± 0,72 1,48 ± 0,42 2,02 ± 0,84 17,28 ± 0,91 28,74 ± 1,34 71,26 ± 1,34 

  
Controle 1,14 ± 0,60 0,20 ± 0,07 0,52 ± 0,25 6,78 ± 0,78 8,64 ± 1,23 91,36 ± 1,23 
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Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL39-B 

(µg/mL) 
Brotamento Micronúcleo 

Célula 
polinucleada 

Má-Formação Total 
Células 
Normais 

  
B50 9,06 ± 0,62 2,50 ± 0,32 3,12 ± 0,54 10,06 ± 0,57 27,74 ± 1,01 75,26 ± 1,01 

 
Cérebro B70 10,48 ± 0,34 2,64 ± 0,32 3,18 ± 0,56 15,20 ± 0,81 31,50 ± 0,43 68,50 ± 0,43 

  
B80 13,34 ± 1,00 3,48 ± 0,37 3,16 ± 0,33 17,36 ± 0,87 37,34 ± 2,20 62,66 ± 2,20 

F3 
 

Controle 0,70 ± 0,16 0,34 ± 0,11 0,70 ± 0,16 4,12 ± 0,59 5,86 ± 0,61 94,14 ± 0,61 

  
B50 10,10 ± 0,71 4,00 ± 0,83 5,20 ± 0,60 13,04 ± 0,84 32,34 ± 1,39 67,66 ± 1,39 

 
Ovário B70 10,78 ± 0,39 4,04 ± 0,21 5,66 ± 0,46 16,80 ± 0,81 37,28 ± 0,90 62,72 ± 0,90 

  
B80 11,82 ± 1,54 5,62 ± 0,93 6,58 ± 0,51 15,62 ± 1,31 39,64 ± 1,25 60,36 ± 1,25 

  
Controle 1,16 ± 0,60 0,36 ± 0,11 0,64 ± 0,32 6,80 ± 0,70 8,97 ± 0,97 91,03 ± 0,97 

  
B50 6,98 ± 1,23 1,14 ± 0,21 2,36 ± 0,77 12,52 ± 2,24 23,00 ± 3,37 77,00 ± 3,37 

 
Cérebro B70 11,50 ± 1,50 1,70 ± 0,52 3,78 ± 0,58 14,84 ± 0,59 31,82 ± 2,14 68,18 ± 2,14 

  
B80 12,06 ± 1,90 2,52 ± 0,64 4,02 ± 0,95 17,08 ± 0,60 35,68 ± 2,94 64,32 ± 2,94 

F4 
 

Controle 0,70 ± 0,12 0,36 ± 0,09 0,72 ± 0,13 4,32 ± 0,59 6,10 ± 0,57 93,90 ± 0,57 

  
B50 11,72 ± 1,61 3,38 ± 1,72 6,18 ± 1,44 14,70 ± 1,38 35,98 ± 3,32 64,02 ± 3,32 

 
Ovário B70 10,80 ± 1,10 5,50 ± 0,89 8,36 ± 0,59 14,58 ± 0,73 39,24 ± 2,14 60,76 ± 2,14 

  
B80 13,20 ± 0,80 3,92 ± 0,62 5,94 ± 0,36 19,18 ± 1,06 42,24 ± 1,81 57,76 ± 1,81 

  
Controle 1,16 ± 0,60 0,36 ± 0,11 0,64 ± 0,32 6,80 ± 0,70 8,97 ± 0,97 91,03 ± 0,97 
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Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL43-C 

(µg/mL) 
Brotamento Micronúcleo 

Célula 
polinucleada 

Má-Formação Total 
Células 
Normais 

  20 2,54 ± 0,39 0,40 ± 0,12 0,24 ± 0,19 5,88 ± 0,84 9,06 ± 1,02 90,94 ± 1,02 

 Cérebro 25 2,90 ± 0,59 0,42 ± 0,25 0,14 ± 0,15 8,50 ± 0,80 11,96 ± 0,92 88,04 ± 0,92 

  30 2,88 ± 0,54 0,08 ± 0,11 0,36 ± 0,21 9,36 ± 0,79 12,68 ± 0,69 87,32 ± 0,69 

F1  Controle 0,66 ± 0,15 0,14 ± 0,05 0,34 ± 0,21 3,50 ± 0,29 4,64 ± 0,48 95,36 ± 0,48 

  20 2,52 ± 0,16 0,46 ± 0,15 0,30 ± 0,12 8,42 ± 0,39 11,70 ± 0,50 88,30 ± 0,50 

 Ovário 25 3,08 ± 0,43 0,46 ± 0,18 0,44 ± 0,38 10,66 ± 0,84 14,64 ± 1,28 85,36 ± 1,28 

  30 3,62 ± 0,38 0,26 ± 0,15 0,10 ± 0,12 11,48 ± 1,65 15,46 ± 1,52 84,54 ± 1,52 

  Controle 1,22 ± 0,23 0,20 ± 0,07 0,36 ± 0,22 6,70 ± 0,98 8,48 ± 1,23 91,56 ± 1,18 

  C20 4,20 ± 0,51 0,70 ± 0,21 1,32 ± 0,28 10,98 ± 0,58 17,20 ± 1,27 82,80 ± 1,27 

 Cérebro C25 7,94 ± 0,83 1,68 ± 0,36 2,18 ± 0,52 15,06 ± 1,14 26,86 ± 1,14 73,14 ± 1,14 

  C30 8,02 ± 0,69 1,80 ± 0,46 2,32 ± 0,85 17,64 ± 2,25 29,78 ± 2,77 70,22 ± 2,77 

F2  Controle 0,68 ± 0,15 0,18 ± 0,08 0,40 ± 0,24 3,78 ± 0,26 5,04 ± 0,15 94,96 ± 0,15 

  20 6,06 ± 0,96 1,48 ± 0,52 1,70 ± 0,16 9,62 ± 1,08 18,86 ± 1,97 81,14 ± 1,97 

 Ovário 25 8,66 ± 1,30 2,10 ± 0,28 2,04 ± 0,74 11,54 ± 0,95 24,34 ± 1,63 75,66 ± 1,63 

  30 9,66 ± 1,00 2,18 ± 0,36 2,78 ± 0,94 16,04 ± 1,76 30,66 ± 1,87 69,34 ± 1,87 

  Controle 1,14 ± 0,60 0,20 ± 0,07 0,52 ± 0,25 6,78 ± 0,78 8,64 ± 1,23 91,36 ± 1,23 

  20 6,86 ± 0,51 0,96 ± 0,18 1,94 ± 0,79 12,16 ± 0,92 21,92 ± 1,10 78,08 ± 1,10 

F3 Cérebro 25 5,70 ± 1,25 1,40 ± 0,57 2,54 ± 0,88 12,02 ± 1,91 21,66 ± 2,10 78,34 ± 2,10 

  30 9,30 ± 1,90 1,40 ± 0,16 3,48 ± 0,63 13,30 ± 2,28 27,48 ± 4,45 72,52 ± 4,45 
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Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL43-C 

(µg/mL) 
Brotamento Micronúcleo 

Célula 
polinucleada 

Má-Formação Total 
Células 
Normais 

 
 Controle 0,70 ± 0,16 0,34 ± 0,11 0,70 ± 0,16 4,12 ± 0,59 5,86 ± 0,61 94,14 ± 0,61 

  20 10,46 ± 0,72 4,36 ± 0,96 5,88 ± 0,70 13,16 ± 0,94 33,86 ± 0,88 66,14 ± 0,88 

F3 Ovário 25 13,58 ± 1,95 5,80 ± 0,93 7,88 ± 0,52 14,84 ± 1,00 42,10 ± 1,46 57,90 ± 1,46 

  30 16,80 ± 0,85 5,66 ± 0,68 9,46 ± 0,40 18,04 ± 0,67 49,96 ± 0,82 50,04 ± 0,82 

  Controle 1,16 ± 0,60 0,36 ± 0,11 0,64 ± 0,32 6,80 ± 0,70 8,97 ± 0,97 91,03 ± 0,97 

  20 8,56 ± 0,72 2,36 ± 0,36 2,10 ± 0,43 12,22 ± 0,70 25,24 ± 1,47 74,76 ± 1,47 

 Cérebro 25 11,18 ± 0,69 3,22 ± 0,76 3,34 ± 0,44 14,36 ± 1,02 32,10 ± 1,33 67,90 ± 1,33 

  30 13,88 ± 1,59 4,04 ± 0,68 3,58 ± 0,36 15,88 ± 0,96 37,38 ± 1,81 62,62 ± 181 

F4  Controle 0,70 ± 0,12 0,36 ± 0,09 0,72 ± 0,13 4,32 ± 0,59 6,10 ± 0,57 93,90 ± 0,57 

  20 10,50 ± 0,64 5,04 ± 0,76 6,14 ± 0,55 12,26 ± 0,65 33,94 ± 0,77 66,06 ± 0,77 

 Ovário 25 11,62 ± 0,10 7,20 ± 0,73 7,82 ± 1,27 12,90 ± 1,08 39,54 ± 2,23 60,46 ± 2,23 

  30 14,50 ± 1,89 8,88 ± 1,66 9,36 ± 0,86 16,00 ± 2,01 48,74 ± 3,05 51,26 ± 3,05 

  Controle 1,16 ± 0,60 0,36 ± 0,11 0,64 ± 0,32 6,80 ± 0,70 8,97 ± 0,97 91,03 ± 0,97 
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APÊNDICE II: Diferença significativa (Tukey, p<0,05) das frequências de cada parâmetro em relação ao 

seu respectivo controle. Total: Σ das frequências individuais. ns: não significativo; *: significativo 
(p<0,05); **: significativo (p<0,005) 

Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL39-B 

(µg/mL) 
Brotamento Micronúcleo 

Célula 
polinucleada 

Má-Formação Total 

  
50 ** ns ns ** ** 

 
Cérebro 70 ** ns ns ** ** 

F1 
 

80 ** * ns ** ** 

  
50 ns ns ns ns ns 

 
Ovário 70 * ns ns ** ** 

  
80 * ns ns ** ** 

  
50 * ns ns * * 

 
Cérebro 70 * ns ns ** ** 

F2 
 

80 ** ns ns ** ** 

  
50 ** ns * ns ** 

 
Ovário 70 ** ns * ** ** 

  
80 ** ns * ** ** 

  
50 ** ** ** ** ** 

 
Cérebro 70 ** ** ** ** ** 

F3 
 

80 ** ** ** ** ** 

  
50 ** ** ** ** ** 

 
Ovário 70 ** ** ** ** ** 

  
80 ** ** ** ** ** 

  
50 ** * ** ** ** 

 
Cérebro 70 ** ** ** ** ** 

F4 
 

80 ** ** ** ** ** 

  
50 ** ** ** ** ** 

 
Ovário 70 ** ** ** ** ** 

  
80 ** ** ** ** ** 
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Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL43-C 

(µg/mL) 
Brotamento Micronúcleo 

Célula 
polinucleada 

Má-Formação Total 

  
20 ns ns ns ns * 

 
Cérebro 25 * ns ns ** ** 

F1 
 

30 * ns ns ** ** 

  
20 ns ns ns ns ns 

 
Ovário 25 ns ns ns ** ** 

  
30 * ns ns ** ** 

  
20 ** ns ns ** ** 

 
Cérebro 25 ** ** ** ** ** 

F2 
 

30 ** ** ** ** ** 

  
20 ** ns ns * ** 

 
Ovário 25 ** * * ** ** 

  
30 ** ** ** ** ** 

  
20 ** ns * ** ** 

 
Cérebro 25 ** * ** ** ** 

F3 
 

30 ** * ** ** ** 

  
20 ** ** ** ** ** 

 
Ovário 25 ** ** ** ** ** 

  
30 ** ** ** ** ** 

  
20 ** ** * ** ** 

 
Cérebro 25 ** ** ** ** ** 

F4 
 

30 ** ** ** ** ** 

  
20 ** ** ** ** ** 

 
Ovário 25 ** ** ** ** ** 

  
30 ** ** ** ** ** 
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APÊNDICE III: Frequência média (%) de alterações em núcleos em divisão celular após exposição ao 1KL39-B e ao 1KL43-C. 

Controle = DMSO 0,05% em água potável; Total = Σ das frequências individuais. 

Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL39-B 

(µg/mL) 
Quebra 

Ponte 
Anafásica 

Má-Formação Micronúcleo Total Célula Normal 

  
50 0,85 ± 0,74 1,33 ± 0,94 3,24 ± 1,87 0,00 5,41 ± 2,22 94,59 ± 2,22 

 
Cérebro 70 1,26 ± 1,24 2,14 ± 0,64 3,42 ± 1,25 0,00 6,82 ± 2,81 92,18 ± 2,81 

  
80 2,33 ± 0,66 4,32 ± 0,81 6,71 ± 0,84 0,00 13,36 ± 1,51 86,64 ± 1,51 

F1 
 

Controle 0,34  ± 0,48 0,65 ± 0,64 2,24 ± 1,05 0,00 3,23 ± 1,31 96,77 ± 1,31 

  
50 2,70 ± 0,80 2,10 ± 1,06 7,93 ± 2,13 0,32 ± 0,44 13,05 ± 2,15 86,95 ± 2,15 

 
Ovário 70 3,46 ± 0,65 1,80 ± 0,62 10,02 ± 1,14 0,68 ± 0,75 15,96 ± 1,34 84,04 ± 1,34 

  
80 3,75 ± 0,76 2,51 ± 0,52 9,94 ± 2,24 0,42 ± 0,58 16,61 ± 3,19 83,39 ± 3,19 

  
Controle 1,15 ± 0,49 1,00 ± 0,46 4,28 ± 1,84 0,18 ± 0,41 6,62 ± 2,96 93,38 ± 2,96 

  
50 2,57 ± 1,01 2,59 ± 0,93 9,07 ± 2,64 0,36 ± 0,51 14,59 ± 1,75 85,41 ± 1,75 

 
Cérebro 70 3,26 ± 2,47 3,35 ± 3,19 8,99 ± 2,91 0,61 ± 0,56 16,22 ± 2,11 83,78 ± 2,11 

  
80 7,98 ± 0,70 5,57 ± 0,89 13,99 ± 1,05 0,38 ± 0,35 27,93 ± 1,91 72,07 ± 1,91 

F2 
 

Controle 1,06 ± 0,78 0,79 ± 0,53 2,52 ± 0,82 0,19 ± 0,42 4,56 ± 1,38 95,44 ± 1,38 

  
50 9,63 ± 2,31 2,06 ± 1,33 15,00 ± 1,10 0,89 ± 0,99 27,59 ± 0,73 72,41 ± 0,73 

 
Ovário 70 7,55 ± 2,68 1,57 ± 1,05 17,64 ± 3,33 1,30 ± 1,83 28,06 ± 2,83 71,94 ± 2,83 

  
80 12,97 ± 3,22 2,13 ± 0,60 18,44 ± 6,35 1,20 ± 0,94 34,74 ± 7,87 65,26 ± 7,87 

  
Controle 1,36 ± 0,82 1,07 ± 1,04 2,29 ± 0,60 0,20 ± 0,44 4,92 ± 1,64 95,08 ± 1,64 

  
50 8,94 ± 3,71 3,88 ± 1,24 21,78 ± 2,35 3,01 ± 0,68 37,61 ± 3,36 62,39 ± 3,36 

F3 Cérebro 70 7,59 ± 2,16 7,93 ± 2,13 24,17 ± 3,60 2,92 ± 1,17 42,61 ± 5,08 57,39 ± 5,08 
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Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL39-B 

(µg/mL) 
Quebra 

Ponte 
Anafásica 

Má-Formação Micronúcleo Total Célula Normal 

 
Cérebro 80 11,70 ± 6,33 6,84 ± 2,63 24,20 ± 2,45 4,65 ± 1,57 47,40 ± 4,73 52,60 ± 4,73 

  
Controle 0,64 ± 0,37 0,64 ± 0,37 2,05 ± 0,76 0,00 3,33 ± 0,78 96,67 ± 0,78 

F3 
 

50 14,00 ± 2,04 4,29 ± 1,08 19,06 ± 3,35 4,08 ± 0,57 41,43 ± 1,89 58,57 ± 1,89 

 
Ovário 70 16,82 ± 4,18 6,54 ± 2,79 19,91 ± 2,78 3,62 ± 3,13 46,90 ± 4,86 53,10 ± 4,86 

  
80 18,26 ± 4,80 4,16 ± 2,10 22,87 ± 5,51 4,50 ± 2,87 49,79 ± 2,38 50,21 ± 2,38 

  
Controle 1,03 ± 0,53 0,88 ± 0,67 1,79 ± 0,55 0,36 ± 0,50 4,06 ± 1,24 95,74 ± 1,62 

  
50 7,79 ± 2,65 6,65 ± 1,32 19,99 ± 4,30 2,43 ± 2,00 36,86 ± 7,34 63,14 ± 7,34 

 
Cérebro 70 10,57 ± 2,06 6,69 ± 2,15 22,59 ± 4,32 3,94 ± 1,56 43,79 ± 7,65 56,21 ± 7,65 

  
80 16,31 ± 3,03 6,03 ± 2,59 25,71 ± 3,41 5,10 ± 0,675 53,15 ± 2,94 46,85 ± 2,94 

F4 
 

Controle 0,92 ± 0,58 1,41 ± 0,98 2,33 ± 0,53 0,32 ± 0,45 4,99 ± 1,25 95,01 ± 1,25 

  
50 12,51 ± 4,11 4,74 ± 3,11 16,17 ± 5,00 8,13 ± 2,93 41,54 ± 4,96 58,46 ± 4,96 

 
Ovário 70 16,92 ± 2,33 4,32 ± 2,73 16,92 ± 2,58 9,18 ± 2,33 47,34 ± 4,05 52,66 ± 4,05 

  
80 17,72 ± 6,14 4,21 ± 2,38 17,47 ± 2,60 8,35 ± 3,12 47,74 ± 2,14 52,26 ± 2,14 

  
Controle 1,47 ± 0,60 1,61 ± 1,22 1,98 ± 0,91 0,55 ± 0,50 5,61 ± 1,74 94,39 ± 1,74 

Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL43-C 

(µg/mL) 
Quebra 

Ponte 
Anafásica 

Má-Formação Micronúcleo Total Célula Normal 

  20 1,65 ± 0,75 2,73 ± 0,39 4,02 ± 0,79 0,34 ± 0,46 8,73 ± 1,26 91,27 ± 1,26 

 Cérebro 25 3,62 ± 1,28 2,77 ± 0,73 11,22 ± 1,78 0,96 ± 0,97 18,57 ± 2,94 81,43 ± 2,94 

F1  30 4,36 ± 1,08 3,01 ± 0,70 15,50 ± 1,81 1,34 ± 1,18 24,21 ± 2,65 75,79 ± 2,65 

 
 Controle 0,34 ± 0,48 0,65 ± 0,64 2,24 ± 1,05 0,00 3,23 ± 1,31 96,77 ± 1,31 
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Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL43-C 

(µg/mL) 
Quebra 

Ponte 
Anafásica 

Má-Formação Micronúcleo Total Célula Normal 

  20 3,59 ± 0,53 1,06 ± 0,74 9,52 ± 0,93 0,96 ± 1,08 15,12 ± 1,67 84,88 ± 1,67 

F1 Ovário 25 5,27 ± 1,38 1,40 ± 1,39 11,91 ± 2,16 1,09 ± 0,79 19,68 ± 5,06 80,32 ± 5,06 

  30 5,79 ± 0,88 2,86 ± 0,76 12,66 ± 1,68 0,82 ± 0,82 22,13 ± 3,96 77,87 ± 3,96 

  Controle 1,15 ± 0,49 1,00 ± 0,46 4,28 ± 1,84 0,18 ± 0,41 6,62 ± 2,96 93,38 ± 2,96 

  20 4,41 ± 1,93 1,87 ± 0,76 8,20 ± 2,87 1,46 ± 0,89 15,93 ± 4,69 84,07 ± 4,69 

 Cérebro 25 7,28 ± 2,47 3,38 ± 1,52 15,80 ± 3,89 1,03 ± 0,69 27,49 ± 5,53 72,51 ± 5,53 

  30 9,24 ± 4,39 3,01 ± 1,38 21,02 ± 3,09 1,31 ± 1,22 34,59 ± 2,68 65,41 ± 2,68 

F2  Controle 1,06 ± 0,78 0,79 ± 0,53 2,52 ± 0,82 0,19 ± 0,42 4,56 ± 1,38 95,44 ± 1,38 

  20 8,02 ± 1,31 2,38 ± 1,30 13,45 ± 3,58 0,72 ± 0,34 24,56 ± 5,59 75,44 ± 5,59 

 Ovário 25 12,02 ± 4,93 2,03 ± 2,00 19,14 ± 1,77 1,21 ± 1,00 34,40 ± 2,29 65,60 ± 2,29 

  30 12,25 ± 4,10 2,77 ± 0,34 21,53 ± 3,49 2,21 ± 1,13 38,77 ± 4,69 61,23 ± 4,69 

  Controle 1,36 ± 0,82 1,07 ± 1,04 2,29 ± 0,60 0,20 ± 0,44 4,92 ± 1,64 95,08 ± 1,64 

  20 6,87 ± 2,01 5,86 ± 1,62 24,51 ± 2,19 3,11 ± 1,88 40,34 ± 3,65 59,66 ± 3,65 

 Cérebro 25 11,58 ± 3,59 4,60 ± 1,57 20,23 ± 1,63 3,41 ± 2,35 39,81 ± 3,80 60,19 ± 3,80 

  30 14,33 ± 4,10 4,81 ± 1,33 25,99 ± 2,04 2,42 ± 0,81 47,56 ± 2,04 52,44 ± 2,04 

F3  Controle 0,64 ± 0,37 0,64 ± 0,37 2,05 ± 0,76 0,00 3,33 ± 0,78 96,67 ± 0,78 

  20 10,37 ± 4,21 10,37 ± 4,03 23,04 ± 3,87 2,40 ± 2,26 46,19 ± 2,56 53,81 ± 2,56 

 Ovário 25 13,89 ± 3,06 6,60 ± 2,25 22,62 ± 3,77 5,12 ± 1,29 48,23 ± 3,08 51,77 ± 3,08 

  30 16,34 ± 1,22 7,07 ± 2,29 21,58 ± 6,64 4,85 ± 2,99 49,84 ± 7,60 50,16 ± 7,60 

  Controle 1,03 ± 0,53 0,88 ± 0,67 1,79 ± 0,55 0,36 ± 0,50 4,06 ± 1,24 95,94 ± 1,24 
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Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL43-C 

(µg/mL) 
Quebra 

Ponte 
Anafásica 

Má-Formação Micronúcleo Total Célula Normal 

  20 11,32 ± 1,62 7,05 ± 1,99 19,94 ± 3,88 3,04 ± 0,77 41,35 ± 4,95 58,65 ± 4,95 

 Cérebro 25 13,81 ± 2,98 8,17 ± 1,64 17,85 ± 2,99 3,39 ± 1,48 43,23 ± 2,65 56,77 ± 2,65 

  30 15,58 ± 3,95 7,36 ± 3,37 19,47 ± 2,07 3,90 ± 0,35 46,30 ± 4,65 53,70 ± 4,65 

F4  Controle 0,92 ±0,58 1,41 ± 0,98 2,33 ± 0,53 0,32 ± 0,45 4,99 ± 1,25 95,01 ± 1,25 

  20 10,26 ± 2,07 6,66 ± 1,63 16,56 ± 1,51 6,84 ± 2,89 40,32 ± 2,05 59,68 ± 2,05 

 Ovário 25 10,79 ± 2,20 8,63 ± 3,91 17,44 ± 2,63 8,19 ± 4,32 45,05 ± 3,55 54,95 ± 3,55 

  30 12,24 ± 2,51 9,18 ± 3,79 16,74 ± 3,28 11,88 ± 3,89 50,04 ± 3,22 49,96 ± 3,22 

  Controle 1,47 ± 0,60 1,61 ± 1,22 1,98 ± 0,91 0,55 ± 0,50 5,61 ± 1,74 94,39 ± 1,74 
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APÊNDICE  IV: Diferença significativa (Tukey, p<0,05) das frequências de cada parâmetro em relação 

ao seu respectivo controle. Total: Σ das frequências individuais. ns: não significativo; *: significativo 
(p<0,05); **: significativo (p<0,005) 

Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL39-B 

(µg/mL) 
Quebra 

Ponte 
Anafásica 

Má-Formação Micronúcleo Total 

  
50 ns ns ns ns ns 

 
Cérebro 70 ns ns ns ns ns 

F1 
 

80 ns ns ns ns * 

  
50 ns ns ns ns ns 

 
Ovário 70 ns ns ns ns * 

  
80 ns ns ns ns * 

  
50 ns ns * ns ** 

 
Cérebro 70 ns ns * ns ** 

F2 
 

80 * * ** ns ** 

  
50 * ns ** ns ** 

 
Ovário 70 ns ns ** ns ** 

  
80 ** ns ** ns ** 

  
50 ** ns ** ** ** 

 
Cérebro 70 * ** ** ** ** 

F3 
 

80 ** ** ** ** ** 

  
50 ** ns ** ns ** 

 
Ovário 70 ** ** ** ns ** 

  
80 ** ns ** * ** 

  
50 * ** ** * ** 

 
Cérebro 70 ** ** ** ** ** 

F4 
 

80 ** * ** ** ** 

  
50 ** ns ** ** ** 

 
Ovário 70 ** ns ** ** ** 

  
80 ** ns ** ** ** 
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Geração Órgão 
Concentração 
do 1KL43-C 

(µg/mL) 
Quebra 

Ponte 
Anafásica 

Má-Formação Micronúcleo Total 

  20 ns ns ns ns ns 

 Cérebro 25 ns ns ** ns ** 

F1  30 ns ns ** ns ** 

  20 ns ns ns ns ns 

 Ovário 25 ns ns * ns ** 

  30 ns ns * ns ** 

  20 ns ns * ns ** 

 Cérebro 25 * ns ** ns ** 

F2  30 ** ns ** ns ** 

  20 * ns ** ns ** 

 Ovário 25 ** ns ** ns ** 

  30 ** ns ** ns ** 

  20 * ** ** * ** 

 Cérebro 25 ** * ** ** ** 

F3  30 ** * ** * ** 

  20 ** ** ** ns ** 

 Ovário 25 ** * ** * ** 

  30 ** * ** * ** 

  20 ** ** ** * ** 

 Cérebro 25 ** ** ** * ** 

F4  30 ** ** ** ** ** 

  20 ** * ** ** ** 

 Ovário 25 ** ** ** ** ** 

  30 ** ** ** ** ** 

 

 


