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Sinopse:  

Estudou-se o efeito do semissintético éter metil dilapiol (EMD), derivado do 

dilapiol e o larvicida temefós sobre Aedes aegypti de Manaus-AM. O EMD 

apresentou alta atividade ovicida e larvicida comparado ao temefós. Por 

quatro gerações sucessivas, estas substâncias provocaram redução da 

oviposição, eclosão e comprimento total de ovos de fêmeas tratadas. 

Micronúcleos, ponte nucleares, células polinucleadas, dentre outros danos 

genotóxicos foram observados em neuroblastos e ovócitos dos indivíduos 

tratados com EMD e temefós, mas o EMD provocou maior frequência desses 

danos em G4, em relação ao temefós.  

 

Palavras-chave: Aedes aegypti. Toxicicidade. Genotoxicidade. EMD. 

Dilapiol. Temefós. Controle vetorial.  
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RESUMO 

O Aedes aegypti possui grande importância epidemiológica, por ser vetor de arboviroses, e 

vem apresentando resistência a inseticidas sintéticos. Estudos têm mostrado que o dilapiol, 

presente no óleo essencial da Piper aduncum, e seus derivados, podem ser alternativas para o 

controle desse mosquito. Neste trabalho, o éter metil dilapiol (EMD) e o temefós (TF), foram 

comparados quanto à atividade ovicida e larvicida, por quatro gerações (G1 a G4) sucessivas, 

quanto à ação genotóxica e alterações no desenvolvimento de A. aegypti. As formas imaturas 

(ovos e larvas 3º estádio de A. aegypti), foram expostos às concentrações 60, 80, 100, 120 e 

140 µg/mL do EMD, 0.002, 0.005, 0.007, 0.01 e 0.02 µg/mL do temefós e ao controle 

negativo (água e DMSO 0.05%), por 24 e 48 horas, para avaliar a atividade ovicida e larvicida 

e determinar as concentrações letais (CL50 e CL90). As fêmeas adultas grávidas de A. aegypti, 

tratadas na fase larval por 4 horas com EMD a 60, 80 e 100µg/mL e TF a 0.002, 0.005 e 0.007 

µg/mL, foram separadas para estimar a taxa de oviposição, durante quatro gerações (G1 a 

G4). Foi verificada a taxa de eclosão e realizada a morfometria do comprimento total dos 

ovos. Em cada geração, fêz-se preparações citológicas, de neuroblastos de larvas e de 

ovócitos, para determinar ação genotóxica. Após 24 hs, o EMD e TF, em suas maiores 

concentrações, 140 µg/mL e 0.02 µg/mL), provocaram 97% e 84% de inviabilidade dos ovos, 

respectivamente. As CI50 e CI90, foram 60 e 119 µg/mL para o EMD, e de 0.002 e 0.011 

µg/mL para o TF. Após 24 hs, estes provocaram 99% e 85% de mortalidade das larvas, nas 

maiores concentrações, e 100% de mortalidade após 48 h, na concentração 120 e 140 µg/mL 

do EMD e 0.02 µg/mL do temefós. A CL50 e CL90 após 24 hs, com o EMD foram, 97 e 140 

µg/mL e em temefós, 0.005 e 0.019 µg/mL, respectivamente, após 48 h foi de 75 e 99 µg/mL 

em EMD, e de 0.003 e 0.007 µg/mL em TF, respectivamente. Fêmeas tratadas na fase larval 

com EMD e temefós, reduziram a oviposição significativamente (Tukey, p < 0.05), 

comparado ao controle negativo, ao longo das quatro gerações. Ambos produtos reduziram a 

taxa de eclosão de ovos de fêmeas tratadas em relação àquelas do grupo controle. Houve 

redução significativa (p < 0.05) no comprimento médio de ovos de fêmeas tratadas com EMD 

e temefós em relação ao controle negativo, exceto as gerações G1 e G4. O efeito genotóxico 

de EMD e TF em neuroblastos de larvas e ovócitos de adultos de A. aegypti, em G1 a G4, foi 

registrado por meio da ocorrência de micronúcleo, má-formação, célula polinucleada, ponte 

nuclear, brotamento e quebra cromossômica, mas, o EMD apresentou maior frequência desses 

danos na G4, comparado ao TF. O EMD, nas concentrações testadas, apresentou maiores 

efeitos tóxicos, genotóxicos e alterações no desenvolvimento em A. aegypti comparado ao TF, 

mas estudos posteriores serão necessários para maior conhecimento dos efeitos da molécula 

EMD. 
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ABSTRACT 

 

Aedes aegypti has great epidemiological importance, being arbovirus vector, and has been 

showing resistance to synthetic insecticides. Studies have shown that dilapiol, present in the 

essential oil of Piper aduncum, and its derivatives, may be alternatives for the control of this 

mosquito. In this work, methyl dilaphol ether (EMD) and temephos (TF) were compared for 

ovicidal and larvicidal activity, for four successive generations (G1 to G4), for genotoxic 

action and changes in A. aegypti development. The immature forms (eggs and larvae 3rd stage 

of A. aegypti) were exposed to concentrations of 60, 80, 100, 120 and 140 μg / mL of EMD, 

0.002, 0.005, 0.007, 0.01 and 0.02 μg / mL of temephos and (water and DMSO 0.05%) for 24 

and 48 hours to evaluate ovicidal and larvicidal activity and to determine lethal concentrations 

(LC50 and CL90). Pregnant adult females of A. aegypti, treated in the larval phase for 4 hours 

with EMD at 60.80 and 100 μg / mL and TF at 0.002, 0.005 and 0.007 μg / mL, were 

separated to estimate the oviposition rate for four generations (G1 to G4). The hatching rate 

was verified and the morphometry of the total egg length was performed. In each generation, 

cytological preparations of larval neuroblasts and oocytes were made to determine genotoxic 

action. After 24 h, EMD and TF, at their highest concentrations, 140 μg / mL and 0.02 μg / 

mL), caused 97% and 84% of egg infeasibility, respectively. The IC 50 and IC 90. were 60 

and 119 μg / mL for the EMD, and 0.002 and 0.011 μg / mL for the TF. After 24 h, they 

caused 99% and 85% mortality of the larvae at the highest concentrations, and 100% 

mortality after 48 h at the concentration 120 and 140 μg / mL EMD and 0.02 μg / mL 

temephos. The LC50 and CL90 after 24 h with EMD were 97 and 140 μg / mL and in 

temephos, 0.005 and 0.019 μg / mL respectively, after 48 h it was 75 and 99 μg / mL in EMD, 

and 0.003 e 0.007 μg / mL in TF, respectively. Females treated in the larval phase with EMD 

and temephos, significantly reduced oviposition (Tukey, p <0.05), compared to the negative 

control, over the four generations. Both products reduced the hatching rate of treated female 

eggs relative to those in the control group. There was a significant reduction (p <0.05) in 

mean egg length of females treated with EMD and temephos in relation to the negative 

control, except the G1 and G4 generations. The genotoxic effect of EMD and TF on 

neuroblasts of larvae and oocytes of adults of A. aegypti, from G1 to G4, was recorded by 

means of the micronucleus, malformation, polynucleotide, nuclear bridge, budding and 

chromosome breaks, but, the EMD presented a higher frequency of these damages in G4, 

compared to the TF. The EMD, at the concentrations tested, presented higher toxic, genotoxic 

and developmental changes in A. aegypti compared to TF, but later studies will be necessary 

to better understand the effects of the EMD molecule. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações gerais sobre o Aedes aegypti   

O Aedes aegypti descrito por Linnaeus em 1762, pertence ao filo Artropoda, ordem 

Diptera, família Culicidae, subgênero Stegomyia, gênero Aedes. Essa família possui mais de 

3.600 espécies, 40 gêneros (Consoli e Oliveira, 1994; Forattini, 2002; Marcondes, 2011).  

O mosquito teve origem na África, e foi descrito como sendo do Egito. A dispersão do 

A. aegypti para outros continentes ocorreu de forma passiva, por transportes aéreo, aquático e 

terrestre. Acredita-se que a introdução do A. aegypti nas Américas, ocorreu por meio de 

expedições marítimas do tráfico negreiro, em atividades comerciais e colonizadoras. 

Atualmente, habita regiões tropicais e subtropicais, compreendidas entre 45º de latitude norte 

até 35º de latitude sul. Possui hábitos domésticos, sendo encontrado no domicílio e 

peridomicílio dos centros urbanos (Franco, 1969; Consoli e Oliveira, 1994; Forattini, 2002; 

Marcondes, 2011). 

Devido sua grande importância como vetor da febre amarela foi intensamente 

combatido no Brasil a partir de 1940, e declarado erradicado do país em 1958. No entanto, 

países vizinhos como as Guianas, Venezuela, Estados Unidos e Cuba não o erradicaram. Isso 

possibilitou a reintrodução desse mosquito no Brasil, na década de 1960 e, consequentemente, 

sua proliferação, provavelmente devido o relaxamento das medidas de controle. Atualmente, 

encontra-se amplamente distribuído por todo território brasileiro (Consoli e Oliveira, 1994; 

Brasil/Funasa, 2001; Braga e Valle, 2007a).  

 Na Região Norte, o A. aegypti ocorreu em grandes proporções nos Estados de Roraima 

e Tocantins. Em Manaus, capital do Estado do Amazonas, foi registrado pela primeira vez em 

1996, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul da cidade. Em seguida, foi encontrado no bairro 

São José Operário, Zona Leste, de onde se espalhou para vários bairros da cidade (Bastos, 

2004).   

O A. aegypti apresenta desenvolvimento completo (holometábolo), constituído por 

ovo, larva, pupa e adulto, sendo aquáticas as três primeiras fases e a última, terrestre, 

conforme a Figura 01 (Marcondes, 2011).  Os ovos de A. aegypti medem cerca de 1 mm de 

comprimento. Sua forma é alongada, fusiforme, com um lado côncavo e outro plano. São 

fecundados no momento da postura e, resistem a longos períodos de dessecação, o que facilita 

a dispersão e dificulta a erradicação da espécie (Consoli e Oliveira, 1994; Brasil/Funasa, 

2001; Forattini, 2002; Eiras, 2002).  
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Figura 01: Ciclo de vida do Aedes aegypti. Fonte: Adaptado do CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2017).  

 

Uma das características reprodutivas do A. aegypti, é a distribuição dos ovos em vários 

sítios de oviposição, preferindo criadouros artificiais (pneus, latas, vidros, tampinhas, 

garrafas, pratos de vasos, vasos de cemitério, caixas d'água e cisternas) de ambiente urbano. 

Estes criadouros são selecionados por meio de estímulos visuais, olfativos e táteis, segundo as 

condições de temperatura, luminosidade, substrato e propriedades físico-químicas da água. 

Nestes locais são depositadas pequenas porções de ovos, de forma a garantir maior número de 

indivíduos na natureza (Consoli e Oliveira, 1994; Forattini, 2002; Eiras, 2002; Marcondes, 

2011).  

Esse comportamento tem várias implicações. Uma delas é o favorecimento da 

dispersão do mosquito, fato que dificulta o controle populacional do vetor, podendo aumentar 

sua densidade numa determinada área e infestar novas, uma vez que as larvas eliminadas por 

ações de vigilância podem representar apenas uma parte do total de ovos liberados por uma 

fêmea (Oliva, 2011). A quiescência dos ovos é outra característica que garante a permanência 

desta espécie durante as variações climáticas, uma vez que estes podem permanecer viáveis 

por até 492 dias na natureza, em ausência de água (Silva e Silva, 1999). Desse modo, ações de 
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controle que visem a inviabilidade de ovos deste vetor devem ser rapidamente pensadas e 

colocadas em prática. 

A fase de larva, dura em média 8 dias, podendo variar para mais ou para menos, 

dependendo das condições ambientais (temperatura, luz e competição), e da água (parada e 

limpa ou poluída), que irão influenciar na duração dessa fase e no tamanho do adulto. O corpo 

está dividido em cabeça, tórax e abdômen, e durante seu desenvolvimento passam por quatro 

estágios (L1, L2, L3 e L4). A fase de pupa dura em média dois a três dias, e normalmente, não 

se alimentam nesse período. Durante as transformações morfofisiológicas para a fase adulta, o 

seu corpo é dividido em cefalotórax e abdômen (Brasil/Funasa, 2001; Forattini, 2002). 

Aedes aegypti adulto possui coloração escura, que varia do marrom ao preto com 

faixas brancas nas bases dos segmentos tarsais e um desenho em forma de lira no mesonoto. 

Nessa fase adulta apresentam dimorfismo sexual, pois a fêmea apresenta antenas pilosas, 

palpos curtos e probóscide longa, ao contrário do macho que possui antenas plumosas, palpos 

longos e probóscide curta (Figura 02). Após emergir o mosquito adulto, este pousa sobre a 

parede do recipiente, onde permanece por várias horas, permitindo o endurecimento do 

exoesqueleto (Consoli e Oliveira, 1994; Brasil/Funasa, 2001; Forattini, 2002; Eiras, 2002). 

 

 

 

Figura 02: Características morfológica de Aedes aegypti macho (A) e fêmea (B). Fonte: Adaptado 

hwww.mdsaude.com.  
 

 

A forma alada vive em média de 30 a 35 dias, quando ocorre a reprodução, cujo 

acasalamento tem sido registrado durante o voo nupcial. Uma única cópula é suficiente para 

http://www.mdsaude.com/
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fecundar todos os ovos da espermateca da fêmea (Consoli e Oliveira, 1994; Brasil/Funasa, 

2001; Forattini, 2002; Eiras, 2002). Fêmea e macho se alimentam de seiva e néctar, porém as 

fêmeas são hematófagas, e necessitam de sangue para a maturação dos ovos. Essa 

hematofagia é normalmente realizada ao amanhecer e ao entardecer, mas pode ocorrer a 

qualquer hora do dia. Em cada repasto sanguíneo, a fêmea suga cerca de 1,5 a 4,2 mm3 de 

sangue, que dura menos de dois minutos (Clements, 1963; Consoli e Oliveira, 1994; Forattini, 

2002).  

 

1.2 Aspectos epidemiológicos do Aedes aegypti 

 O A. aegypti possui grande importância epidemiológica, devido sua capacidade 

vetorial na transmissão de várias “arboviroses”, termo derivado do inglês “arthropod borne 

vírus” que significa vírus transmitido por artrópode. Dentre as arboviroses causadas por esse 

mosquito, podemos destacar a dengue, zika e chikungunya (Rust, 2012; Weaver, 2014).  

O vírus dengue, pertence ao gênero Flavivirus, família Flaviridae. Teve origem na 

África e difundiu-se pelo mundo.  Encontra-se amplamente distribuído nas regiões Tropical e 

Subtropical (Figura 03) (Gubler, 1997; Rust, 2012; Weaver, 2014). Segundo estimativas da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a cada ano ocorrem cerca de 390 milhões de 

infecções e 20.000 mortes causadas por dengue. Essa doença constitui um dos maiores 

problemas de saúde pública no mundo. No Brasil é uma das doenças infecciosas mais 

frequentes (Brasil/Funasa, 2001).  

 

 

Figura 03: Distribuição do vírus da dengue em áreas tropicais e subtropicais (WHO 2013). Fonte: 

www.who.int/ith/en/ 

http://www.who.int/ith/en/
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Após picar uma pessoa infectada, o A. aegypti fêmea contrai o vírus dengue e poderá 

transmiti-lo nos próximos repastos sanguíneos (Santos, 2007). Segundo Rust (2012). Existem 

quatro diferentes sorotipos do vírus dengue (DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4), distribuídos 

geograficamente, todos eles em circulação no Brasil (Figura 04). Uma vez infectada por um 

desses sorotipos, a pessoa adquire imunidade ao vírus, mas continua suscetível aos demais 

(Foratini, 2002). 

 

Figura 04: Distribuição dos sorotipos DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4 do dengue nas Américas. Fonte: 

OPAS-OMS. 

 

 

Na metade do século XX, ações de combate ao A. aegypti para erradicar a febre 

amarela no Brasil, ao mesmo tempo favoreceu o desaparecimento de casos de dengue no país. 

Porém, em 1982 o A. aegypti causou a primeira epidemia de dengue no Estado de Roraima, 

após sua reintrodução (Osanai, 1984; Brasil/Funasa, 2001; Teixeira et al. 2008). Entre anos de 

1990 e 2000 novas epidemias ocorreram no Rio de Janeiro (Nogueira et al. 1990), e o vírus 

dispersou-se rapidamente pelos demais estados. Em 2004, o vírus atingiu 23 dos 27 estados 

brasileiros (Brasil, 2009), com quase 2 milhões de casos em 2013 (Brasil, 2014a).  

No Brasil, em 2015, registrou-se 1.688.688 casos de dengue, e em 2016 foram 

1.483.623. Em 2017, foram registrados 249.056 casos prováveis de dengue no país, incidência 

de 120,9 casos/100 mil habitantes). As regiões Nordeste e Centro-Oeste apresentaram os 

maiores números de casos prováveis, com 34,6 e 31,2% dos casos, respectivamente, seguida 

da Sudeste (23,4%), Norte (8,9%) e Sul (1,9%). Centro-Oeste e Nordeste apresentam as 
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maiores taxas de incidência, com 495,5 e 151,3 casos/100 mil habitantes, respectivamente 

(Brasil/MS, 2017). 

O vírus chicungunha (chikungunya), pertence ao gênero Alphavirus, família 

Togaviridae e, foi descrito em 1950 na atual Tanzânia, na África. O termo é derivado da 

língua Makonde e significa “curvar-se”, referindo à postura do doente (Robinson, 1955; 

Weaver, 2014). Este encontra-se distribuído nas regiões tropicais e subtropicais do mundo 

(Tauil, 2014). No Brasil, os primeiros registros ocorreram no Amapá, e logo se espalhou para 

outros Estados (Brasil, 2014b; Honório et al. 2015) e, atualmente encontra-se distribuído por 

todo o país.  

Em 2015, foram registrados 20.901 casos prováveis de febre de chikungunya, e em 

2016, foram 277.882 casos. Em 2017, foram confirmados 185.605 casos. A região Nordeste 

apresentou o maior número de casos prováveis (76,5%), seguida das regiões Sudeste (12,4%), 

Norte (8,9%), Centro-Oeste (2,0%) e Sul (0.2%). A região Nordeste apresenta a maior taxa de 

incidência: 248,4 casos/100 mil habitantes (Brasil/MS, 2017).  

O vírus zica (Zika vírus), também, pertence ao gênero Flavivirus, família Flaviridae, e 

é transmitido por A. aegypti e A. albopictus (Luz et al. 2015). O quadro clínico da doença 

pode ser assintomático ou apresentar sintomas leves, caracterizados por febre, erupções 

cutâneas, artralgia ou conjuntivite não purulenta (Musso et al. 2015). O vírus zica foi isolado 

pela primeira vez em 1947 em macacos Rhesus da Floresta zica (que significa “mato”) na 

Uganda, com registro em humanos, a partir de 1952 (Dick et al. 1952). Em 2007, o vírus zica 

espalhou-se para outros continentes e em 2015 foram relatados os primeiros casos da doença 

na América do Sul (Dick et al. 1952; Kindhauser et al. 2016). No Brasil, o zika pode ter sido 

introduzido durante a Copa do Mundo de 2014 (Zanluca et al. 2015) ou no evento mundial de 

canoagem, no Rio de Janeiro (Musso, 2015). No entanto, Lemey et al. (2014) e Pybus et al. 

(2014) sugerem que esse vírus chegou ao Brasil em 2013, durante a Copa das Confederações 

de Futebol.  

Em 2016, foram registrados 216.207 casos prováveis de febre pelo vírus zika, no País. 

Em 2017, foram registrados 17.338 casos prováveis, incidência de 8,4 casos/100 mil 

habitantes. As regiões Centro-Oeste e Norte apresentam as maiores taxas de incidência, com 

38,8 e 12,5 casos/100 mil habitantes, respectivamente (Brasil/MS, 2017). 

Ao picar uma pessoa infectada com um dos vírus causadores dessas enfermidades, o 

mosquito torna-se infectivo e, posteriormente, apto a transmiti-los (Brasil, 2014a). O fato de 

não haver vacinas para prevenção ou tratamento para essas arboviroses, torna-se necessário 

alternativas de controle populacional do mosquito, para minimizar os casos dessas doenças. 
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1.3 Controle do Aedes aegypti 

O controle de mosquitos transmissores de arbovírus pode ser feito de forma mecânica, 

biológica e química, para reduzir o seu tamanho populacional e os registros das doenças por 

eles veiculadas (Finkler, 2012; Brasil, 2014a). O controle mecânico consiste na eliminação de 

reservatórios que possam acumular água servindo de criadouros para oviposição e 

desenvolvimento das larvas (Brasil/MS, 2009; Manrique-Saide et al. 2015). No controle 

biológico são utilizados organismos predadores como peixes larvófagos, ou microrganismos 

patógenos como bactérias, vírus e fungos, que realizam o controle populacional da espécie 

(Braga e Valle, 2007b; Brasil/MS, 2009). No controle químico são usados produtos sintéticos 

ou semissintéticos, com ação neurotóxica, assim como os análogos ao hormônio juvenil e 

inibidores de síntese de quitina, que causam a morte do indivíduo (World Health Organization 

- WHO, 1996; Braga e Valle, 2007b), impedindo-o de chegar a vida adulta. 

O crescimento populacional do A. aegypti está diretamente relacionado ao crescimento 

urbano sem planejamento, distribuição irregular de água canalizada que leva às pessoas a 

armazenarem água em depósitos, além da falta de cuidado dos populares para evitar 

criadouros (Gubler, 2002; Eisen et al. 2009). O combate ao A. aegypti normalmente é 

direcionado aos estágios imaturos, por meio do uso de larvicidas e, também, à forma adulta, 

além disso, estudos têm sido desenvolvidos no sentido de descobrir substâncias com ação 

ovicida (Domingos et al. 2014; Govindarajan e Rajeswary, 2015; Meireles et al. 2016; 

Oliveira et al. 2016), uma vez que não há registro de produtos inseticidas com ação tóxica em 

ovos. 

 

1.3.1 Inseticidas sintéticos 

Os inseticidas são uma opção para o controle de espécies de mosquitos. Esse tipo de 

pesticida usado para matar insetos nas suas diversas fases, podendo ser aplicado na água para 

matar larvas, sendo chamado de larvicidas, ou borrifado no ambiente em ultrabaixo volume 

(UVB) para eliminação das formas adultas, chamados de adulticidas. Normalmente são 

aplicados quando identificada alta incidência dos mosquitos e ocorrência de doenças causadas 

pelos arbovírus transmitidos por ele (Muller, 1959; Raghavendra et al. 2011; Braibante e 

Zappe, 2012). Durante a Segunda Guerra Mundial, quando surgiram várias infestações de 

insetos causadores de doenças, a busca por compostos com ação inseticida se intensificou, 

resultando na formulação de novos produtos como os organoclorados, organofosforados, 

carbamatos e piretróides, alguns deles utilizados até hoje (Muller, 1959; Raghavendra et al. 

2011; Braibante e Zappe, 2012). 
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 Os organoclorados possuem em sua composição, carbono, hidrogênio e cloro. São 

classificados em difenil-alifáticos; hexaclorociclohexanos; ciclodienos; e policloroterpenos. O 

dicloro difenil tricloroetano (DDT), foi muito utilizado em campanhas de controle dos vetores 

da malária e febre amarela. Agem no organismo impedindo a transmissão do impulso 

nervoso, causando morte no inseto (Ware, 2000; Moreira et al. 2012). Esses inseticidas 

tiveram seu uso descontinuado e proibido inclusive no Brasil, devido sua alta persistência no 

ambiente, acúmulo nos organismos a eles expostos, alto grau de toxicidade e surgimento de 

resistência nos insetos (Beaty e Marquardt, 1996; Palchick, 1996; Hemingway e Ranson, 

2005; Braga e Valle, 2007).  

Os carbamatos são praguicidas derivados do ácido carbâmico, e são compostos 

instáveis, susceptíveis a degradação por umidade, temperatura, luz e volatilidade. Estes agem 

inibindo a colinesterase, que pode ser reversível (Beaty e Marquardt, 1996; Casida e Quistad, 

1998; Ware, 2000; Hemingway e Ranson, 2005).  

Os piretróides, como a deltametrina e cipermetrina, usados no controle de mosquitos 

dos gêneros Anopheles e Aedes, respectivamente, são substâncias sintéticas e semissintéticas, 

produzidos a partir do piretro, substância natural presente na flor do crisântemo 

(Chrysanthemum cinenariaefolium, Asteraceae), segundo Dewick (1997). Atuam causando a 

excitabilidade do sistema nervoso, seguido de paralisia. Apresentam vantagem por serem 

biodegradáveis, não acumulativos, possuirem baixa toxicidade em aves e mamíferos, mas são 

extremamente tóxicos para animais aquáticos e tem custo elevado (Ware, 2000; Braga e 

Valle, 2007).  

Os organofosforados possuem fósforo em sua composição. São biodegradáveis e não 

acumuláveis, cuja ação dura de 1 a 3 meses. Existem desde os extremamente tóxicos até 

aqueles com baixa toxicidade, como o temefós, que tinha seu uso permitido em água potável 

(Palchick, 1996; Ware, 2000). Agem como inibidores de enzimas colinesterase, causando 

aumento dos impulsos nervosos seguida de morte do inseto (Braga e Valle, 2007). No Brasil, 

o temefós foi o larvicida utilizado ao longo de 30 anos, mas teve seu uso restringido em 2010 

(Figura 05), mediante registros de populações de A. aegypti resistentes a esse composto 

(Brasil, 2010). Por este motivo, em 2014 o larvicida piriproxifen foi introduzido nos 

programas de controle (Brasil, 2014a). Este pertence ao grupo químico éter 

piridiloxipropílico, um análogo do hormônio juvenil, atua inibindo o desenvolvimento das 

características adultas do inseto, como o surgimento de asas, maturação dos órgãos 

reprodutivos e genitália externa (Ministério da Saúde, 2014). 
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Figura 05: Estrutura da molécula do larvicida temefós, da classe dos organofosforados. Fonte: Sigma Aldric. 

 

 

O uso contínuo dos inseticidas sintéticos no combate a mosquitos vetores, e o aumento 

na dosagem do produto utilizado, seleciona formas resistentes a esses químicos (Hemingway 

e Ranson, 2005; Braga e Valle, 2007), elevando a frequência de indivíduos geneticamente 

resistentes aos inseticidas, como consequência dos efeitos seletivos dessas substâncias 

(Georghiou, 1983), devendo ser analisada como um processo de adaptação, resultante de uma 

pressão seletiva (Braga e Valle, 2007). 

Estudos têm mostrado populações de A. aegypti resistentes a inseticidas sintéticos em 

diversas partes do mundo. No Brasil, foram encontradas populações com essa característica 

nos Estados de São Paulo (Macoris et al. 2014) e Mato Grosso do Sul (Silva et al. 2015).  No 

estudo de Chediak et al. (2016), entre os anos de 1999 e 2011, observou-se que 

aproximadamente metade do país apresentou populações de mosquitos resistentes ao temefós. 

O surgimento de populações de mosquitos resistentes à essas classes de inseticidas 

químicos, vem demandando a necessidade de novas alternativas de controle populacional. Os 

inseticidas de origem botânica, considerados inseticidas naturais, têm se mostrado um método 

viável no controle de insetos, já que possuem ação seletiva sobre o mesmo, não causam danos 

aos predadores, não contaminam os alimentos, o solo e água, e são biodegradáveis 

(Vendramine e Castiglione, 2000). 

 

1.4 Fitoinseticidas como alternativa de controle de insetos vetores 

As plantas são organismos sésseis, assim não podem fugir de seus agressores, mas 

desenvolveram autodefesas aos agentes fitopatogênicos (fungos, bactérias, vírus, nematóides 

e insetos), sintetizando metabólitos secundários (Prithiviraj et al. 2007), compostos químicos 

biologicamente ativos que exercem efeitos nocivos nestes organismos (Pletsch, 1998; 

Agostini-Costa et al. 2012). 

Nos organismos, essas substâncias causam alterações no material genético, interferem 

na capacidade das células se multiplicarem e realizarem suas atividades, levando a morte 
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celular, processo denominado citotoxicidade, podendo levar inclusive à morte do organismo 

exposto (Fenech e Holland, 1997; Carrasco, Tilbury e Myers, 1990; Matsumoto et al. 2006).  

Substâncias extraídas de plantas podem ser utilizadas em associação com outros 

métodos de controle, tornando-os menos agressivos aos sistemas ecológicos. Tais compostos 

têm sido investigados, principalmente, quanto à atividade ovicida e larvicida em A. aegypti, 

uma vez que extratos orgânicos, óleos essenciais e derivados semissintéticos apresentam 

toxicidade contra larvas e ovos desta espécie (Govindarajan, 2011; Fenech et al. 2011; 

Domingos et al. 2014; Govindarajan e Rajeswary, 2015; Meireles et al. 2016), pois provocam 

inibição da oviposição, alimentação, causam repelência, alteram o desenvolvimento, causam 

deformações, infertilidade, mortalidade, dentre outros efeitos (Roel, 2001; Amer e Mehlhorn, 

2006; Costa et al. 2012; Deletre et al. 2013; Kamiabi et al. 2013; Pontual et al. 2014). 

O emprego dessas substâncias para controle de pragas ou vetores tem diversas 

vantagens, já que eles são obtidos de fontes naturais renováveis, são biodegradáveis, não 

contaminam a água, solo e ar (Peron e Pereira, 2012). Nesse aspecto, Autran et al. (2009) 

comprovaram que o óleo essencial extraído da Piper marginatum mostrou-se potencialmente 

ativo em larvas de quarto instar (L4) de A. aegypti. O extrato etanólico de Annona coriacea 

apresentou atividade sobre larvas, pupas e adultos desse mosquito (Dill et al. 2012).  

O extrato alcoólico da Azadiractha indica, assim como extratos orgânicos da Eclipta 

alba e Andrographis paniculata apresentam efeitos ovicida e larvicida sobre o A. aegypti 

(Pereira et al. 2009; Govindarajan, 2011; Govindarajan; Karuppannan, 2011). Extratos de 

Delonix elata e óleo essencial de Cananga odorata tornaram inviáveis ovos desse vetor 

(Marimuthu et al. 2012; Phasomkusolsil et al. 2012). Espécies como Albizia lebbeck, 

Crataeva magna e Terminalia chebula apresentaram atividade ovicida e larvicida contra 

Anopheles stephensi, Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus (Govindarajan e Rajeswary, 

2015; Veni et al. 2016; 2017). Extrato de Callistemon citrinus também é capaz de causar 

redução na porcentagem de ovos viáveis desse mosquito (Palanikumar et al. 2017).  

Assim, as plantas e seus derivados podem ser utilizadas como um método alternativo 

para controle vetorial por apresentarem efeito ovicida e larvicida em mosquitos vetores, o que 

abre novas perspectivas quanto ao uso de substâncias vegetais. Dentre essas, espécies do 

gênero Piper, como P. arboreum, P. marginatum e P. aducum e especialmente P. 

marginatum e P. aduncum sobre A. aegypi, apresentaram efeito tóxico em larvas de 3º e 4º 

estádios de A. aegypti (Santana et al. 2015). 
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1.5 Pimenta-de-macaco (Piper aduncum) no combate a insetos vetores 

A espécie Piper aduncum (Figura 06), família Piperaceae, também conhecida por 

pimenta-de-macaco ou aperta-ruão, é um arbusto de 2 a 7 m de altura, abundantemente 

encontrado na Amazônia (Maia et al. 1998; Martins, 2011). Piper aduncum possui boa 

representatividade comercial e destaque no cenário econômico (Souto, 2006; Nunes et al. 

2007) devido sua atividade inseticida (Martins, 2011), bactericida (Bastos et al. 2003), 

fungicida (Veras, 2000; Morandim et al. 2003), antimicrobiana (Brazão, 2012) anti-

inflamatória (Kloucek et al. 2005) e citotóxica (Rafael et al. 2008), que pode estar relacionada 

ao dilapiol, componente de maior abundância no óleo essencial dessa planta (Smith, 1979; 

Maia et al. 1987). Tem sido bastante utilizada em testes inseticidas, inclusive contra larvas de 

A. aegypti (Maia et al. 1998; Pinto, 2008; Rafael et al. 2008; Souto, et al. 2011), apresentando 

também atividade repelente contra insetos adultos dessa espécie (Parmar et al. 1997; Maia et 

al. 1998; Pessini et al. 2003; Souto, 2006; Almeida et al. 2009; Martins, 2011).  

 

Figura 06: Planta da espécie Piper aduncum. Fonte: Maia, 2000. 

 

Ao expor larvas de A. aegypti a diferentes concentrações do óleo essencial da P. 

aduncum, Oliveira et al. (2013) observaram mortalidade de 100%, após 48 horas de 

exposição.  O óleo essencial de P. aduncum utilizado na forma de spray contra fêmeas de A. 

aegypti e A. albopictus, provocou, respectivamente, 80% e 71,6% de mortalidade, segure-se 

que o óleo essencial dessa planta possa ser utilizado como spray de aerosol contra essas 

espécies (Misni et al. 2011). 

O dilapiol (Figura 07), componente químico majoritário encontrado no óleo essencial 

da P. aduncum da Amazônia (Maia et al. 1998; Fazolin et al. 2007) é um fenilpropanoide, 

grande grupo de compostos orgânicos produzidos pelas plantas para proteção contra 
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infecções, irradiação ultravioleta, ferimentos e herbívoros (Silva et al. 2014). As 

concentrações do dilapiol presente no óleo essencial desta espécie varia de 58% a 88,4% 

(Smith e Kassim, 1979; Maia et al. 1998; Fazolin et al. 2007).  

 

Figura 07: Estrutura química da molécula do dilapiol, composto químico majoritariamente presente no óleo 

essencial de Piper aduncum. 

 

Segundo Pohlit et al. (2004), o dilapiol apresenta efeito tóxico contra larvas de A. 

aegypti. Rafael et al. (2008) registraram ação tóxica do dilapiol em larvas de 3º estádio (L3) 

desta espécie, expostas por 72 horas, nas concentrações de 200 e 400 µg/mL, com 53% e 

67% de mortalidade, respectivamente. Figueiredo (2014) analisou o efeito desta molécula em 

larvas de A. aegypti e confirmou o potencial deste composto como biopesticida. 

Esse composto apresenta atividade sinérgica, quando utilizado conjuntamente com 

inseticidas sintéticos comerciais, aumentando a atividade destes (Gaertner et al. 1998), efeito 

verificado no A. aegypti e Anopheles albitarsis ao combinar o dilapiol com os piretróides 

Cipermetrina e Deltametrina, respectivamente (Oliveira-Gomes et al. 2016). 

 

1.5.1 Atividade inseticida de derivados semissintéticos do dilapiol 

Os semissintéticos são moléculas resultantes de reações químicas que provocam 

alterações no produto ou matéria prima natural, geralmente inserindo a esta uma molécula 

sintética. O dilapiol, por exemplo ao sofrer reações de epoxidação, oximercuriação, 

isomerização, carbonilação, dentre outras, com álcoois (metanol, etanol, propanol, butanol e 

outros), forma derivados metil, etil, propil, butil e isodilapiol, que apresentaram atividade 

antimalárica, larvicida e adulticida em A. aegypti de colônia de insetário (Pinto, 2008).  

Apesar disso, são poucos os registros de estudos com derivados semissintéticos do 

dilapiol em insetos, com a finalidade de desenvolver produto para controle vetorial, 

principalmente em nível genotóxico. A modificação do grupamento alílico, ligado ao anel 

benzênico, através de reações de hidrogenação e hidroxilação permitiu a obtenção de novos 
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derivados semissintéticos do dilapiol, que apresentaram atividade larvicida em A. aegypti da 

linhagem Rockefeller e de uma população natural (Figueiredo, 2014). Derivados 

semissintéticos do triterpeno e do dilapiol exibiram atividade antimalárica (Pinto, 2008; 

Cargnin et al. 2014; Silva et al. 2015) e larvicida em A. aegypti (Da Silva et al. 2016).  

Os derivados éter etil e éter n-butil do dilapiol, apresentaram toxicidade e 

genotoxicidade em A. aegypti da Amazônia Central (Domingos et al. 2014). Em A. albopictus 

de Manaus, Amazonas, esses compostos mostraram efeitos tóxicos, com alto índice de 

mortalidade de larvas (Meireles et al. 2016). O isodilapiol, outro derivado do dilapiol, ativou 

a expressão dos genes da glutationa s-transferase E7 (GSTE7) e Citocromo P450-12 em larvas 

de A. aegypti expostas a essa substância (Lima et al. 2015).  

A Figura 08 mostra a molécula EMD que, segundo Pinto (2008), apresentou 

toxicidade em A. aegypti de colônia mantida em insetário, mas não teve seus efeitos tóxicos e 

genotóxicos analisados em população proveniente da natureza. Sendo assim, nesta pesquisa 

foi proposto o estudo dos efeitos dessa substância em A. aegypti.  

 

 

Figura 08: Estrutura química da molécula EMD, derivado do dilapiol. 

 

1.6 Genética Toxicológica  

 

Genotoxicidade é um termo amplo que se refere às alterações na estrutura geral e/ou 

na disposição dos cromossomos, ou nas sequências de pares de bases do DNA 

(mutagenicidade) por exposição a agentes tóxicos para os genes (Al-Sabti e Metcalfe, 1995; 

Costa e Menk, 2000). As lesões causadas por agentes tóxicos afetam processos celulares 

(Watson et al. 2006), e podem ser eliminadas através de mecanismos de reparo da célula, 

levando à morte celular, ou causar alterações permanentes no DNA, herdáveis em células 

filhas provocando mutações gênicas ou cromossômicas (Dearfield et al. 2002; Erdtmann, 

2003).   



31 

 

 
 

Testes de toxicologia genética têm por finalidade investigar o potencial dos agentes 

genotóxicos induzirem alterações cromossômicas e lesões ao DNA (Da Silva et al. 2003). 

Estudos de genotoxidade têm sido possíveis graças à Citogenética, que por sua vez analisa os 

cromossomos, isolados ou em conjunto, condensados ou distendidos, tanto no que diz respeito 

a sua morfologia, organização, função e replicação, quanto à sua variação e evolução (Guerra, 

1988). 

Análises citogenéticas são importantes em estudos de cariotipagem em diversos 

organismos, inclusive no A. aegypti (2n = 6 cromossomos), que possui um par de 

cromossomos sexuais e dois pares de cromossomos autossômicos (Hereira-Rojas, 2007), além 

de ser viável para identificar alterações cromossômicas e nucleares provocadas por agentes 

tóxicos (Rafael et al. 2008). Tais parâmetros têm auxiliado na determinação do potencial 

genotóxico de compostos químicos de plantas em insetos (Rafael et al. 2008; Domingos et al. 

2014; Meireles et al. 2016), exercendo importante papel no desenvolvimento de novos 

inseticidas (Gollapudi e Krishna, 2000; Snyder e Green, 2001). 

A detecção de danos celulares, como micronúcleos (MNs), pontes nucleoplasmáticas 

(PNP), brotos nucleares, quebra cromossômica, dentre outras anomalias, são parâmetros 

genéticos que auxiliam em estudos de resposta de células expostas a agentes genotóxicos 

(Carrasco, Tilbury e Myers, 1990; Fenech e Holland, 1997; Matsumoto et al. 2006; Fenech et 

al. 2011). 

O teste de micronúcleo (MN), desenvolvido por Schmid (1975), utilizando células de 

medula óssea de mamíferos, constitui-se em uma técnica simples e de baixo custo, 

amplamente utilizada para detectar a genotoxicidade de substâncias químicas (Fenech, 2000; 

Reis et al. 2004; Fenech, 2007). Micronúcleo (MN) é um ou mais núcleos adicionais em uma 

célula (Figura 09-A). Forma-se a partir de fragmentos cromossômicos ou cromossomos 

acêntricos, que migraram tardiamente para os polos da célula, não sendo incluídos ao núcleo 

principal da célula-filha (Stich e Rosin, 1983; Fenech e Crott, 2002), quando o material 

nuclear se reconstitui (Fenech e Holland, 1997; Albertini et al. 2000).  

Nesse caso, as pontes nucleoplasmática (PNPs) provavelmente se formam após 

rearranjos cromossômicos, envolvendo cromossomos dicêntricos (mais de um centrômero) 

com comportamentos anafásicos anormais (Figura 09-B). Podem também, ser formadas a 

partir de cromátides, que mantém os núcleos das células filhas ligadas por finos fios de 

cromatina (Salvadori et al. 2003; Palazzo e Maluf, 2009).  

O broto nuclear é semelhante ao micronúcleo, mas permanece ligado ao núcleo 

principal (Figura 09-C). Acredita-se que eles sejam formados por DNA amplificado, 
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podendo ser a primeira alteração nuclear em resposta à ação de determinado agente 

genotóxico (Fenech, 2007; Palazzo e Maluf, 2009; Tomaz et al. 2016; Del-Guercio et al. 

2017). Assim, estudos de danos cromossômicos é uma parte essencial da toxicologia genética, 

cujo ensaio de micronúcleo permite confiabilidade na análise da perda e quebra 

cromossômica (Fenech, 2000). 

A 

                                                                           

 

B            

 

C 

 

 

 
 

                                           

Figura 09: Formação de micronúcleo por perda de fragmento cromossômico acêntrico e cromossomo atrasado 

(A). Formação de ponte nucleoplasmática, a partir de um cromossomo dicêntrico (B). Broto nuclear (C). Fonte: 

Adaptado de Fenech et al. 2011. 

 

Estudos sobre ação genotóxica de substâncias de plantas em insetos, especialmente 

utilizando os vetores A. aegypti e A. albopoictus, são escassos. Ensaios de genotoxicidade em 

A. aegypti foram padronizados no Laboratório de Citogenética e Genômica de Mosquitos 

Vetores - LCGEM, do Intituto Naciona de Pesquisas da Amazônia-INPA (Rafael et al. 2008), 

para verificar efeito genotóxico cumulativo, por meio de anomalias nucleares e 

cromossômicas. Para isso, determinou-se 4 horas de exposição das larvas à diferentes 

concentrações de dilapiol, por quatro gerações consecutivas. Esse período foi considerado 

ideal para registrar células com anomalias nucleares e cromossômicas, uma vez que tempos 

de exposição mais prolongados foram testados, mas verificou-se números expressivos de 
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mortalidade dos indivíduos, não sendo possível realizar preparações citológicas para verificar 

danos genotóxicos.  

Os autores registraram ação citogenotóxica do dilapiol em larvas e pupas do A. 

aegypti, por meio de danos cromossômicos e formação de micronúcleo, constatando-se que o 

composto presente no óleo da P. aduncum pode ser utilizado no controle do A. aegypti. Os 

derivados dessa molécula também, causaram anomalias nucleares, como brotamento e 

micronúcleo em células de gânglio cerebral de larvas e de gônadas de fêmeas adultas de A. 

aegypti e A. albopictus (Domingos et al. 2014; Meireles et al. 2016). Nesse sentido, 

bioensaios sobre a ação de compostos vegetais, mostram letalidade mais efetiva e menor risco 

ao meio ambiente, mostrando que podem se constituir em potenciais alternativas ao controle 

do A. aegypti.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

Avaliar o efeito tóxico, ação genotóxica e alteração no desenvolvimento do Aedes 

aegypti, exposto ao EMD e temefós (TF). 

 

 2.2 Objetivos específicos 

i. Avaliar o efeito ovicida e larvicida do EMD em A. aegypti, e determinar em ovos as 

concentrações inibitórias 50% e 90% (CI50 e CI90) e concentrações letais 50% e 90% 

(CL50 e CL90).  

ii. Quantificar a taxa de oviposição e eclosão de ovos de fêmeas adultas expostas ao éter 

metil e ao temefós, nas sucessivas gerações G1 a G4.  

iii. Verificar se o EMD e temefós (TF) causam alteração no comprimento total de ovos de 

fêmeas de A. aegypti, por quatro gerações sucessivas. 

iv. Determinar o efeito genotóxico do EMD e temefós (TF) em neuroblastos de larvas e 

ovócitos de fêmeas adultas de A. aegypti, por quatro gerações (G1 a G4). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Captura de Aedes aegypti  

As capturas de A. aegypti foram realizadas no bairro Centro (S 03°08’33.5” W 

060°01’13.5”) em Manaus, Estado do Amazonas (Figura 10).  

Figura 10: Local das capturas de ovos e imaturos de A. aegypti. Bairro Centro (seta) de Manaus-Amazonas. 

Fonte: Adaptado de: Alecrim et al. 2014; Araujo; Desmoulière; Levino, 2014. 

 

Armadilhas para oviposição (ovitrampas), constituídas por recipiente de cor preta, 

palheta de tecido vegetal prensado de superfície rugosa, água potável e solução atrativa (10%) 

de capim colonião (Panicum maximum) (Figura 11), foram instaladas no domicílio e 

peridomicílio de diferentes residências.  

 

Figura 11: Armadilha para coleta de ovos (Ovitrampa) e larvas de Aedes aegypti. Fonte: Silva, J. S. 2018. 

 

Após sete dias, as ovitrampas foram recolhidas, as larvas nelas presentes foram 

colocadas em recipientes plásticos contendo água potável, as palhetas contendo ovos em sua 

superfície foram envolvidas em papel toalha e levados ao Insetário de Vetores da Malária e 
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Dengue, Coordenação de Sociedade, Ambiente e Saúde (COSAS), no Campus I, do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia –INPA, Manaus, AM. 

3.2 Criação de Aedes aegypti em Insetário  

O desenvolvimento de A. aegypti no Insetário de Vetores da Malaria e Dengue, 

ocorreu em temperatura entre 26 ± 2 ºC, umidade relativa de 70 ± 5%, simulando a 

temperatura do ambiente natural do mosquito e fotoperíodo 12 horas de fase luminosa e 12 

horas de fase escura (Roque, 2002). 

Os imaturos de A. aegypti capturados em campo foram colocados em bacias com 20 

cm de diâmetro, contendo com 1/3 do seu volume de água potável, onde continuaram seu 

desenvolvimento. As paletas foram colocadas em bandejas contendo um litro de água para 

eclosão dos ovos ali presentes.  

As larvas eram distribuídas em bandejas com água e alimentadas com ração para peixe 

(TetraMin Tropical Flakes®), até atingir a fase de pupa, quando eram passadas para bacias 

com água, cobertas com tela (tecido filó). Os espécimes de A. aegypti adultos foram 

identificados de acordo com a chave taxonômica para insetos de Consoli e Oliveira (1994) e, 

em seguida, transferidos para gaiolas, onde ocorriam os cruzamentos (Figura 12 A e B). 

 

A     B C 

        

Figura 12: Criação do Aedes aegypti, no Insetário de Mosquitos da Malária e Dengue, do INPA. A- 

Pupas até a fase adulta (fêmeas e machos); B - Gaiola para cruzamento (machos e fêmeas) e 

oviposição; C – Copo plástico, contendo ovos depositados e aderidos em papel filtro, na parede do 

copo. Fonte: Silva, J. S. 2018. 

 

 

Aedes agypti (machos e fêmeas) adultos foram alimentados com solução de sacarose a 

10% (água e açúcar). As fêmeas realizaram repasto sanguíneo em hamster (Mesocricetus 

auratus) duas vezes por semana, para maturação dos ovos. Os hamsters eram anestesiados, e 

colocados em cima das gaiolas por 30 minutos. Em cada gaiola era colocado um copo plástico 

(40 mL) revestido com papel de filtro e 25 mL de água para oviposição (Figura 12 C).  
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Após sete dias os copos eram retirados das gaiolas e após secar em temperatura 

ambiente eram estocados em caixa de isopor, os quais foram utilizados nos ensaios 

biológicos, para testar a atividade ovicida, larvicida para formar as gerações para testar a 

genotoxicidade das substâncias. A colônia formada a partir dos imaturos selvagens foi criada 

por duas gerações antes de se iniciar os testes experimentais, a fim de obter indivíduos livres 

de possíveis moléculas de inseticidas sintéticos borrifados no ambiente pelo sistema de 

vigilância pública do Estado. 

 

3.3 Obtenção e preparo do EMD dilapiol  

 O derivado EMD dilapiol foi fornecido pela Dra. Ana Cristina Pinto, do Laboratório 

de Vetores da Malaria e Dengue, do INPA, com o apoio da Coordenação de Pesquisas em 

Produtos Naturais (CPPN), da mesma Instituição.  

Para isso, o dilapiol, composto químico presente no óleo essencial da P. aduncum foi 

isolado por destilação fracionada. Este foi submetido à reação em ambiente de nitrogênio em 

temperatura ambiente (T.A.) por 24 horas, na presença do álcool metílico (MeOH, 5 mL) e 

outros reagentes (Figura 13). Após esse período, o organomercurado foi reduzido, a fase 

clorofórmica foi lavada e seca, obtendo-se o derivado EMD dilapiol, que foi purificado por 

cromatografia em coluna flash e caracterizado por método espectroscópico de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) de hidrogênio (1H) e carbono (13C). Obteve-se 175 mg do produto, 

com 78,1 % de rendimento e 95% de pureza. 

 

 

Figura 13: Processo reacional do dilapiol na preparação do derivado EMD. Fonte: Adapatado de Pinto, 2008. 

 

O EMD, possui fórmula C13H18O5, peso molecular 254,27 g/mol, é um óleo amarelo 

claro, solúvel em clorofórmio, diclorometano, acetona, acetato de metila e dimetilsufóxido 

(DMSO). Foi dissolvido em DMSO (10 mg/mL) e a solução estoque armazenada em 

temperatura - 20 ºC, para ser utilizado nos testes de toxicidade e genotoxicidade. 
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3.4 Obtenção e diluição do temefós  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o temefós (TF) é diluído em água 

na concentração de 0.012 µg/mL capaz de matar 99% das larvas. O larvicida na forma de 

emulsão (50%), foi obtido da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Foi preparada 

5 mL de solução estoque a 0.1 mg/mL, para ser usada posteriormente nos ensaios.  

  

3.5 Ensaio toxicológico em Aedes aegypti 

Após a realização dos testes pilotos com larvas de 3º estádio expostas às substâncias, 

definiu-se as concentrações a serem utilizadas nos ensaios toxicológicos com ovos e larvas. 

Foi determinado o potencial ovicida e larvicida das substâncias e estabeleceu-se a 

Concentração de Inibição, capaz de inibir a eclosão de 50% e 90% dos ovos (CI50 e CI90), 

respectivamente, e a Concentração Letal capaz de matar 50 e 90% das larvas expostas (CL50 e 

CL90), respectivamente, ao EMD e ao temefós (controle positivo), conforme descrito nos itens 

4.5.1 e 4.5.2.  

 

3.5.1 Ensaios com ovos  

Para avaliar o potencial ovicida das substâncias, foram adicionados e 

aproximadamente 50 ovos em copos plásticos de 40 mL, contendo 20 mL de solução nas 

concentrações: 140, 120, 100, 80 e 60 μg/mL de EMD, e 0.02, 0.01, 0.007, 0.005 e 0.002 

μg/mL de temefós, e DMSO 0.05% em água potável (controle). Para cada concentração, 

foram feitas triplicatas.  

Após 24 horas de exposição a 26 ± 2 ºC, os ovos foram lavados em água destilada e 

transferidos para outros copos com 20 mL de água potável, e a partir de 48 h, por sete dias 

sucessivos foi feita a contagem das larvas eclodidas de ambas as substâncias testadas. Os ovos 

que não eclodiram nesse período foram considerados inviáveis, embriões mortos. 

 

3.5.2 Ensaios com larvas 

 Aproximadamente cinco mil ovos de A. aegypti foram colocados para eclodir em água 

potável e ao atingir o 3º estádio, as larvas foram utilizadas no bioensaio (Figura 14), para 

determinar as concentrações letais das substâncias. Utilizou-se concentrações do EMD a 60, 

80, 100, 120 e 140 μg/mL. Como controle positivo foi usado o temefós (TF) a 0.002, 0.005, 

0.007, 0.01 e 0.02 μg/mL e água e DMSO - 0.05%, como controle negativo. A concentração 

0.01 μg/mL é a CL99 recomendada pela OMS, e era utilizada no Brasil antes deste larvicida 
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ter seu uso suspenso pelo Ministério da Saúde em 2014, enquanto a concentração 0.02 μg/mL 

é o dobro daquela. 

Para isso, foram utilizados copos plásticos de 40 mL. Preparou-se 20 mL de solução 

(água + DMSO 0.05%), em triplicatas, cada uma com 50 larvas, totalizando 150 por 

concentração. As leituras foram feitas após 24 e 48 horas de exposição, as larvas mortas 

foram contabilizadas para determinar a CL50 e CL90. 

 

 

Figura 14: Ensaio larvicida em Aedes aegypti com o EMD, nas concentrações: 60, 80, 100, 120 e 140 μg/mL, e 

temefós nas concentrações: 0.002, 0.005, 0.007, 0.01* (recomendada pela OMS, para uso em água como 

larvicida) e 0.02 μg/mL e controle negativo (DMSO a 0.05%), realizado no Insetário do Laboratório de Vetores 

da Malária e Dengue do INPA, para determinar as Concentrações Letais 50 e 90% (CL50 eCL90) em larvas de 3º 

estádio de população. Fonte: Silva, J. S. 2018. 

 

 

3.6 Ensaio biológico dos compostos em Aedes aegypti, por quatro gerações (G1 a G4) 

 

Na geração G1, em bandeja com diâmetro de 20 cm, colocou cerca de 50 mil ovos para 

eclodir, submersos em 1 L de água potável, e após as larvas atingirem o 3º estádio, realizou-se 

os bioensaios (Figura 15). Estes foram realizados no Insetário do Laboratório de Vetores da 
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Malária e Dengue, do INPA, sob temperatura de 26 ± 2 ºC, 70 ± 5% umidade e fotofase de 12 

h. As concentrações do EMD utilizadas neste teste foram 60, 80 e 100 μg/mL, e do temefós 

0.002, 0.005 e 0.007 μg/mL, o controle negativo era formado por água e DMSO a 0.05%.  

Estas concentrações foram definidas, a partir das CL50 encontradas no teste larvicida, para a 

população de A. aegypti estudada.  

Inicialmente, em G1, copos plásticos de 40 mL foram preparados 20 mL de solução das 

substâncias EMD ou temefós, em quintuplicata. Em cada recipiente adicionou-se 50 larvas, 

que ficaram expostas a essa substância por 4 horas. Após esse período, as larvas foram 

lavadas em água potável. Utilizou-se dez indivíduos de cada tratamento (n = 70), para 

preparar lâminas de neuroblasto (células mitóticas), as demais foram mantidas em bandejas 

com água potável para desenvolvimento até a fase adulta, quando dez fêmeas de cada 

tratamento (n = 70) do EMD, temefós e controle negativo foram utilizadas para preparações 

citológicas de ovócitos (células meióticas). Desta geração (G1), o restante das fêmeas e 

machos adultos foram mantidos juntos em gaiola para cruzamento, a fim de obter as gerações 

seguintes (G2, G3 e G4). Em seguida, a partir da geração G2 até a G4 foram repetidos os 

mesmos procedimentos. 
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Figura 15: Ensaio, para determinar a ação genotóxica do EMD nas concentrações 60, 80 e 100 μg/mL e temefós 

(0.002, 0.005, 0.007 μg/mL) em larvas de Aedes aegypti, após exposição por 4 horas, para preparações 

citológicas de neuroblastos. Os demais indivíduos continuaram o desenvolvimento até a fase adulta, cujas 

fêmeas foram utilizadas nas preparações citológicas de ovário. Os demais adultos foram colocados juntos para 

cruzamento, para obter ovos e formar as próximas gerações (G2, G3 e G4). Fonte: Silva, J. S. 2018. 

 

 

3.7 Oviposição das fêmeas de A. aegypti nas gerações G1, G2, G3 e G4 

Em cada geração (G1 a G4), a determinação da média de ovos postos por fêmea, foi 

feita a partir da separação aleatória de 10 casais de cada tratamento do EMD, temefós (TF) e 

do controle negativo (n = 70 casais), para verificar se houve redução na taxa de oviposição 

com o aumento das concentrações dos compostos e com o passar das gerações. 
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Após o primeiro repasto sanguíneo das fêmeas, cada casal era colocado em copo 

parafinado e telado, para cruzamento, além de um copo plástico com papel de filtro e água 

para oviposição, onde ficaram por sete dias, sendo alimentados com solução de sacarose a 

10%. Em seguida, os ovos foram contabilizados com o auxílio de estereoscópio (Zeiss) e do 

contador manual de células. Ao final, se estimou a média e desvio padrão da oviposição para 

cada tratamento de ambas as substâncias. 

 

3.8 Eclosão dos ovos nas gerações G1, G2, G3 e G4   

Nas gerações G1 a G4, ovos de fêmeas que foram tratadas na fase larval, com as 

diferentes concentrações do EMD, temefós (TF), além do controle negativo foram colocados 

para eclodir em água potável, para verificar a viabilidade dos mesmos. Para as concentrações 

60, 80 e 100 µg/mL do EMD e 0.002, 0.005 e 0.007 µg/mL do temefós, foram colocados 150 

ovos para eclodir, sendo 50 por copo plástico de 40 mL, contendo 20 mL de água potável e 

deixados por sete dias, registrando diariamente o número de larvas eclodidas. Ao final, 

estimou-se a média e desvio padrão da taxa de eclosão para cada tratamento do EMD, TF e 

para o controle negativo. 

 

3.9 Análise morfométrica de ovos 

Em cada geração (G1, G2, G3 e G4) foram escolhidos ao acaso 10 ovos de fêmeas 

tratadas com EMD a 60, 80 e 100 µg/mL, temefós (TF) a 0.002, 0.005 e 0.007µg/mL e 

controle (água e DMSO) para realização da análise morfométrica. Com o auxílio de 

estereomicroscópio Zeiss, os ovos eram visualizados e fotografados com a câmera AxioCam 

MRc. Utilizando o software Axioplan Image, traçava-se uma linha de uma extremidade a outra 

da imagem do ovo e o comprimento era dado pelo software em µm. Estimou-se a média e 

desvio padrão do tamanho do ovo para cada tratamento do EMD, TF e controle negativo. 

 

3.10 Preparações citológicas 

Estudou-se o efeito genotóxico sobre células mitóticas de neuroblasto, em cada 

geração (G1, G2, G3 e G4), a partir da análise de dez lâminas de neuroblasto de larvas, de cada 

tratamento do EMD (60, 80 e 100 µg/mL), temefós (0.002, 0.005 e 0.007 µg/mL) e controle 

negativo (água e DMSO 0.05%), totalizando 70 lâminas de células meióticas de ovócitos, em 
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cada geração. A mesma quantidade de lâminas por geração foi analisada com células 

meióticas de ovócito de fêmeas adultas. 

Para as preparações citológicas, utilizou-se o método de espalhamento de Imai et al. 

(1988), com adaptações por Rafael e Tadei (1998). De cada concentração, foram utilizadas 

duas larvas de 3º estádio de cada réplica, totalizando dez exemplares, e dez fêmeas adultas 

após 8 h do repasto sanguíneo, para preparação citológica do gânglio cerebral e da gônada, 

respectivamente.  

Com o auxílio de microestiletes (palito de madeira com ponta de alfinete) e 

estereoscópio, retirou-se as cabeças das larvas e abdômen das fêmeas (Figura 16), que foram 

transferidas para solução de citrato de sódio 0.8% e colchicina 0.01% (concentração final de 

0.005%), e incubou-se em estufa a 37 ºC por 1 hora. 

 

 
Figura 16: Preparações citológicas de gânglios cerebrais e ovários de Aedes aegypti, sob estereomicroscópio – 

Zeiss. Fonte: Silva, J. S. 2018. 

 

 

Durante as preparações citológicas, com o auxílio do microestilete, os gânglios 

cerebrais e ovários foram dissecados e espalhados sobre a lâmina, adicionando-se uma gota 

do fixador I (1,5 mL ácido acético glacial -100% + 1,5 mL de etanol P.A + 2 mL água). Em 

seguida, adicionou-se mais uma gota do fixador I, para retirar o excesso de material. Após 5 

minutos, adicionou-se gotas do fixador II (1 mL de etanol P.A + 1 mL ácido acético glacial -

100%) e, passados mais 5 minutos, adicionou-se o fixador III (1 mL de ácido acético glacial-

100%).  

As lâminas foram mantidas em temperatura ambiente (T.A) por 4 horas, depois foram 

coradas pelo método de Giemsa (pH 6,8) e orçeína-lacto-acética a 2%, por 10 minutos. Em 

seguida, foram lavadas em água destilada e secas em T.A. por 24 horas. Após esse período, 

foi adicionada sobre as lâminas uma gota de Entellan®, e sobre esta, uma lamínula. O excesso 
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de Entellan® foi removido com o solvente Xilol e, após 4 horas, as lâminas foram 

armazenadas em caixa e mantidas em freezer à temperatura 20 ºC graus negativos, para 

posterior análise. 

 

3.11 Análise genotóxica em Aedes aegypti 

Em cada geração (G1 a G4), a avaliação da genotoxicidade foi realizada mediante as 

frequências de anomalias em núcleos mitóticos de neuroblastos e meióticos de ovócitos de A. 

aegypti por meio dos seguintes parâmetros: micronúcleos, brotamentos, células polinucleadas, 

pontes, quebra cromossômica, dentre outras más formações (Rafael et al. 2008; Domingos et 

al. 2014; Meireles et al. 2016). Para cada tratamento determinou-se a contagem de 10 mil 

células núcleos interfásicos e em divisão de células de neuroblastos de 10 larvas (n = 10) e 10 

mil dos ovários (n = 10) de indivíduos adultos, respectivamente.  

Para isto, utilizou-se microscópio de luz Axioplan Zeiss, por meio de objetiva de 

imersão 100x e optovar 1x, 1,25x e 1,6x. Na contagem dos núcleos normais e anormalidades 

encontradas, foi utilizado um contador mecânico hematológico de células (Blood Cell 

Counter, DigiTimer) e as microfotografias foram obtidas com a câmera AxioCam MRc, 

acoplada ao microcópio Axio-Plan, Zeiss (Figura 17). 

 

 
Figura 17: Análise de lâminas para identificação de anormalidades nucleares e cromossômicas em células de 

neuroblastos de larvas e em ovócitos de Aedes aegypti tratados com EMD e temefós. Fonte: Silva, J. S. 2018. 

 

 

3.12 Análise estatística 

A inviabilidade dos ovos e mortalidade das larvas do A. aegypti foi verificada por 

meio de análise de probit, para estabelecer a Concentração Inibitória Média (CI50 e CI90) em 

ovos e Concentração Letal Média (CL50 e CL90) em larvas de ambas as substâncias, utilizando 

o software ProStat versão 6.5.  
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Para verificar se houve diferença significativa entre a mortalidade de ovos e larvas 

tratados com as substâncias (EMD e TF) e entre estas e o grupo controle negativo, 

respectivamente, realizou-se Análise de Variância (ANOVA) de dois fatores (Mortalidade x 

Tratamento), seguida do teste de Tukey realizada no software GraphPad Prism, versão 6.00 

para Windows (San Diego, Califórnia, EUA), foi realizada com nível de significância de 95% 

(p < 0,05).  

Verificou se houve variação significativa (p < 0.05) entre as gerações, e entre os 

tratamentos do EMD e os do temefós, e em relação ao controle negativo, na taxa de 

oviposição, eclosão e morfometria dos ovos. Os parâmetros genotóxicos foram analisados a 

partir da frequência de danos genotóxico, tais como micronúcleos, brotamentos, ponte 

nuclear, más-formações, quebra cromossômica em núcleos interfásicos e em células em 

divisão e nas demais fases da divisão celular. Para isso, utilizou-se o software GraphPad 

Prism 6.00, e realizou-se a ANOVA (Tratamento x Geração) para determinar se ocorreu 

variação entre os tratamentos de ambas as substâncias e o controle negativo. O teste de Tukey 

foi realizado para verificar qual diferiu significativamente (p < 0.05). Também foram 

avaliadas se as frequências dos parâmetros de cada concentração variaram ao longo das 

gerações (G1, G2, G3 a G4). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Toxicidade em ovos e larvas de Aedes aegypti 

Após 24 horas de exposição, ambas as substâncias inibiram a eclosão dos ovos de A. 

aegypti. A inviabilidade dos ovos expostos ao EMD variou de 52 a 97%, nas concentrações 

60 e 140 µg/mL, respectivamente. Para o temefós, a porcentagem de inviabilidade variou de 

65 a 84%, sendo que na concentração 0.002 µg/mL, tal efeito foi superior à menor 

concentração do EMD (60 µg/mL), mas a máxima concentração do larvicida apresentou 

inibição inferior a 90%. No controle negativo (água e DMSO 0.05%) foram 20% o número de 

ovos que não eclodiram (Figura 18). Portanto, o EMD exibiu um resultado satisfatório para 

inibição da eclosão dos ovos, quando comparado ao larvicida sintético e ao controle negativo.  

A análise Probit foi realizada para determinar as Concentrações Inibitórias (CI50 e 

CI90), que foram 60 e 119 µg/mL para o EMD, e de 0.002 e 0.011 µg/mL para o temefós, 

respectivamente (Tabela 01). 

 

Figura 18: Porcentual de ovos inviáveis de Aedes aegypti por concentração do EMD (A) e temefós (B), após 

24h de exposição. 

 

Houve diferença significativa pelo teste de Tukey (p < 0.005) entre o número de ovos 

inviáveis tratados com EMD e temefós, e entre estes comparado ao controle negativo (p < 

0.0001). Dentre as concentrações do semissintético EMD, as que não apresentaram aumento 

significativo (p > 0.05) de inviabilidade de ovos, foram 60 e 80 100 μg/mL e para o temefós 

as concentrações 0.007, 0.01 e 0.02, quando comparadas entre si. Os demais tratamentos de 

ambas as substâncias diferiram significativamente. 
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A Figura 19 mostra, que o EMD apresentou toxicidade contra larvas de 3º estádio, na 

geração G1, em todas as concentrações testadas. Após 24 horas de exposição, provocou 

mortalidade mínima de 11% na menor concentração (60 µg/mL), e máxima de 99% na maior 

concentração (140 µg/mL), chegando a 100% de mortalidade nas concentrações 120 e 140 

µg/gL, após 48 horas de exposição. A maior mortalidade de larvas expostas ao temefós, foi de 

85% após 24 horas e 100% após 48 horas, na maior concentração (0.02 µg/mL). Esta dose, 

porém, representa o dobro da dose recomendada pela Organização Mundial de Saúde, para 

tratamento de água com larvas (0.012 µg/mL) e que causou apenas de 75 a 97% de 

mortalidade nos períodos citados, sendo que deveria causar pelo menos 90% de mortalidade 

já nas primeiras 24 horas (Apêndice II). 

 

A                                                                                B 

 

Figura 19: Percentual da mortalidade de larvas de Aedes aegypti para determinar as concentrações letais (CL50 e 

CL90) após 24 e 48 horas de exposição ao bioinseticida EMD (A) e ao larvicida temefós (B). 

 

 

A análise Probit no ProStat 6.5, determinou as concentrações capazes de matar 50 e 

90% das larvas (CL50 e CL90) expostas ao EMD e temefós, apó o período de 24 e 48 horas, 

conforme a Tabela 01.   

 

Tabela 01: Concentrações inibitórias (CI) 50 e 90% de eclosão de ovos expostos por 24 horas ao EMD e 

temefós e Concentração Letal (CL) 50 e 90% em larvas de Aedes aegypti após 24 e 48 horas de exposição a estas 

mesmas substâncias. 

 Ovos Larvas 

Substância  24h 24h 48h 

  CI50 CI90 CL50 CL90 CL50 CL90 

EMD µg/mL 60 119 97 140 75 99 

Temefós µg/mL 0.002 0.011 0.005 0.019* 0.003 0.007 

*CL90 estimada pelo ProStat, tendo em vista que após 24 h, a mortalidade máxima em temefós foi de 85%. 
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A mortalidade das larvas apresentou diferença significativa (ANOVA, p < 0.0001), 

entre os tratamentos e entre estes e o controle negativo (Tukey, p < 0.001), após 24 horas de 

exposição. Quando comparadas as concentrações do EMD, houve diferença significativa da 

mortalidade larval, exceto entre as concentrações 60 e 80 µg/mL.  

Após 48 horas de exposição o número de larvas mortas também apresentou aumento 

significativo entre os tratamentos, e entre estes e o controle negativo (p < 0.05). A  

concentração 140 µg/mL do EMD não causou mortalidade significativa das larvas, quando 

comparada com 100 e 120 µg/mL. As concentrações 0.02 e 0.01 µg/mL do temefós não 

apresentaram-se diferentes de 0.007, tanto após 24 como em 48 horas, as demais 

apresentaram mortalidade significativa quando comparadas entre si.   

A mortalidade das larvas de ambos os compostos, apresentou diferença significativa 

quando comparado o tempo de 24 e 48 horas, estes diferiram também em relação ao controle 

negativo (p < 0.0001). Desse modo, o EMD apresentou melhor efeito sobre larvas de A. 

aegypti provenientes de Manaus, comparado ao larvicida temefós. 

 

4.2 Taxa de oviposição  

 Ao estimar a média de oviposição das fêmeas expostas às diferentes concentrações do 

EMD (60, 80 e 100 µg/mL), temefós (0.002, 0.005 e 0.007 µg/mL) e ao controle negativo 

(água e DMSO 0.05%) ao longo das quatro gerações (G1 a G4), foi observado redução do 

número de ovos postos por fêmeas em todas as concentrações de ambas as substâncias, 

comparada ao controle negativo. Essa redução do número de ovos foi inversamente 

proporcional ao aumento da concentração e da geração, com similaridade entre as mesmas 

(Figura 20). Uma vez que na maior concentração (100 μg/mL), o número médio foi de 58.4 ± 

4.1 na geração G1, chegando a 20.0 ± 4.5 na G4. Do mesmo modo, o temefós apresentou 

maior redução na concentração mais elevada (0.007 μg/mL), com média de 48.8 ± 5.1 ovos 

postos por fêmea na geração, diminuindo para 18.8 ± 3.6, na G4. No controle negativo, a média 

reduziu de 71.4 ± 4.1 na geração G1 para 69.4 ± 7.1 em G4.  
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Figura 20: Valores médios e desvio padrão de oviposição de fêmeas de Aedes aegypti expostas na fase de larva 

por 4 horas a diferentes concentrações do EMD (A) e temefós (B). 

 

 

 

A redução da oviposição ao longo das gerações foi significativa segundo ANOVA (p 

< 0.0001). Esta redução diferiu significativamente em todas as diferentes concentrações, tanto 

do EMD, como do temefós (Tukey p < 0.05). Este efeito não foi observado no controle 

negativo, para o mesmo período.  

 

4.3 Taxa de eclosão de ovos de Aedes aegypti 

Ao longo das 4 gerações, foi observado redução da eclosão dos ovos de fêmeas que 

foram expostas na fase larval às substâncias como mostra a Figura 21. Em G4, essa redução 

no EMD foi maior, comparada ao temefós, uma que vez que na geração G1 a média de 

eclosão de ovos tratados com 60, 80 e 100 µg/mL do EMD, foram de 45.0 ± 4.6, 41.3 ± 2.1 e 

38.3 ± 1.5, respectivamente, reduzindo para 27.7 ± 3.5, 23.0 ± 4.6 e 18.7 ± 2.5. Já na G1, para 

o temefós, registou-se eclosão de 46.7 ± 3.8, 44.7 ± 2.1 e 41.3 ± 2.1 para as concentrações 

0.002, 0.005 e 0.007, reduzindo ao longo das gerações, registrando-se respectivamente, 

eclosão de 31.0 ± 2.6, 27.0 ± 3.0 e 24.7 ± 1.5, em G4. No controle negativo (água + DMSO 

0.5%) a eclosão foi de 48.3 ± 1.5 e 46.0 ± 7.2, em G1 na G4, respectivamente.  
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A       B 

 
Figura 21: Taxa média e desvio padrão da eclosão de ovos de fêmeas de Aedes aegypti que foram tratadas na 

fase larval com EMD a 60, 80 e 100 µg/mL (A) e temefós a 0.002, 0.005 e 0.007 µg/mL (B), por quatro gerações 

(G1 a G4). 

 

 

A taxa de eclosão de ovos das fêmeas tratadas com EMD e temefós, apresentou 

diferenças significativas ao longo das gerações (ANOVA, p < 0.05). Observou-se que os 

diferentes tratamentos do EMD e temefós apresentaram redução significativa (Tukey p < 

0.0001) quando comparados ao controle negativo, que não apresentou redução significativa, 

ao longo das gerações. Ao utilizar o EMD, a taxa de eclosão da geração G4, frente às 

concentrações 60, 80 e 100 µg/mL não mostrou diferença significativa (p > 0.05) quando 

comparadas com G3, mas apresentou quando comparada a G1 e G2 (p < 0.05). As três 

concentrações (0.002, 0.005 e 0.007 µg/mL) do temefós em G4, apresentaram redução 

significativa da taxa de eclosão comparada as gerações G1, G2 e G3 (p < 0.05). Embora os dois 

compostos tenham apresentado efeito sobre a eclosão de ovos ao longo das gerações, 

verificou-se que o EMD reduziu em maior proporção a viabilidade dos ovos provenientes de 

fêmeas tratadas na fase larval. 

 

4.4 Morfometria de ovos de Aedes aegypti 

A análise morfométrica do comprimento total de ovos de fêmeas tratadas com EMD a 

60. 80 e 100 µg/mL e temefós a 0.002, 0.005 e 0.007 µg/mL foi realizada por quatro gerações 

sucessivas. O comprimento deles foi feito em micrômetro (µm) e convertido em milímetro 

(mm).  

Nas quatro gerações, o tamanho médio dos ovos de fêmeas tratadas mostrou-se menor 

em relação aos ovos de indivíduos do grupo controle, cuja diferença foi estatisticamente 

significativa pelo teste de Tukey (p < 0.0001). Em G4, a frequência média de ovos de todas as 
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concentrações também apresentou redução no seu comprimento, mas não foi estatisticamente 

significativa (p > 0.05), ou seja, essa variação ao longo das gerações pode ter sido meramente 

ao acaso (Tabela 02).  

 

Tabela 02: Frequência média e desvio padrão do comprimento total (mm) de ovos de fêmeas de A. 

aegypti tratadas com EMD (60, 80 e 100 µg/mL) e temefós (0.002, 0.005, 0.007 µg/mL) e controle 

negativo (água + DMSO), por quatro gerações sucessivas.  

Tratamento 

µm/mL 

Comprimento ovo (mm) por gerações 

G1 (µ ± Σ) G2 (µ ± Σ) G3 (µ ± Σ) G4 (µ ± Σ) 

Controle 0.86 ± 0.06 0.85 ± 0.05 0.85 ± 0.05 0.85 ± 0.05 

EM-60 0.71 ± 0.10 0.70 ± 0.04 0.69 ± 0.04 0.68 ± 0.02 

EM-80 0.72 ± 0.03 0.71 ± 0.07 0.70 ± 0.04 0.70 ± 0.03 

EM-100 0.71 ± 0.04 0.70 ± 0.04 0.66 ± 0.07 0.65 ± 0.02 

TF-0.002 0.71 ± 0.03 0.68 ± 0.04 0.67 ± 0.04 0.67 ± 0.03 

TF-0.005 0.73 ± 0.03 0.72 ± 0.02 0.72 ± 0.03 0.70 ± 0.03 

TF-0.007 0.71 ± 0.01 0.69 ± 0.02 0.67 ± 0.05 0.67 ± 0.02 

Legenda: EMD = éter metil dilapiol; TF = temefós; G = geração; µ= média; Σ = desvio padrão 

 

4.5 Efeito genotóxico em Aedes aegypti  

 Analisou-se lâminas preparadas com tecido de gânglios cerebrais de larvas e de 

ovários de fêmeas adultas de A. aegypti, para determinar o efeito genotóxico. No EMD foi 

verificado a presença de anomalias nucleares e cromossômicas, como: células polinucleadas, 

ponte nuclear, brotamento, núcleo fragmentado, micronúcleo em metáfase e interfase, quebra 

cromossômica e cromossomo dicêntrico, dentre outras más-formações. Em células de 

indivíduos tratados com temefós, encontrou-se célula polinucleada, broto nuclear, ponte 

anafásica, núcleo fragmentado, ponte anafásica e micronúcleo, outras más-formações também 

foram observadas (Figura 22). 
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Figura 22: Preparações citológicas com Giemsa, em tampão fosfato, pH 6,8, de neuroblastos (A a H) e ovócitos 

(I a P) de Aedes aegypti tratados com EMD e temefós. A- Metáfase normal em controle. B- Broto nuclear em 

EMD. C - Quebra cromossômica (seta) (EMD). D - Cromossomo dicêntrico em EMD. E - Célula binucleada e 

com micronúcelo em temefós. F- Broto nuclear em temefós. G - Metáfase normal em temefós. H- Ponte 

anafásica em temefó. I- Ponte nuclear em EMD. J- Micronúcleo em EMD. K- Célula binucleada em EMD. L- 

Núcleo fragmentado em EMD. M - Núcleo grafmentado em temefós. N- Ponte nuclear em temefós. O - Célula 

polinucleada em temefós. P - Micronúcleo em temefós. 

 

  

Foram encontradas anormalidades cromossômicas, como quebra, cromossomo 

dicêntrico, micronúcleo em metáfase (Figura 22 C, D, J) e ponte anafásica (Figura 22 H). 

Entretanto, quebra cromossômica e cromossomo dicêntrico, foram raramente encontrados ou 

mesmo ausentes nos indivíduos tratados com ambas as substâncias e principalmente no 

controle negativo. Apresentamos a frequência total de anormalidades nucleares (interfásicas e 

em divisão) por concentração em cada geração, uma vez que não foi possível realizar análise 

de anomalias de núcleos em divisão, separadamente.  
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4.5.1 Anormalidades nucleares e cromossômicas de neuroblastos em Aedes aegypti 

Ao analisar células de gânglios cerebrais de larvas de 3º estádio (L3) que foram 

expostas ao EMD (60, 80 e 100 µg/mL), temefós (0.002, 0.005 e 0.007) por 4 horas, 

registrou-se a presença de células com anormalidades. A frequência média do total de 

anormalidades nucleares e cromossômicas (má-formação, micronúcleo, brotamento, ponte 

nuclear, células polinucleadas e quebras cromossômica) em neuroblasto e ovócito de 

organismos expostos por 4 horas a 60, 80 e 100 µg/mL do EMD, apresentou aumento ao 

longo das gerações (Figura 23). 
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Figura 23: Frequência de anomalias em células mitóticas de neuroblastos de larvas de Aedes aegypti, expostas 

por 4 horas ao EMD (A), temefós (B) e controle negativo (DMSO + água). 
 

Ao longo das gerações, houve aumento gradativo de danos em células de indivíduos 

tratados com EMD, com maior ocorrência em G4. Ao contrário do temefós, que apresentou 

um crescimento constante, com pequeno aumento da frequência de anomalias em G4. Em 

EMD, nas concentrações 60, 80 e 100 µg/mL, geração G1, a frequência média do total de 

anormalidades nucleares e cromossômicas, foi de 1.06 1.66 e 2.08% aumentando para 5.30 

6.18 e 9.22%, respectivamente na G4 (Figura 23 - A). Em G1, as concentrações 0.002, 0.005 

e 0.007 µg/mL do temefós apresentou frequências de 3.04, 3.50 e 4.48% e de 4.98 4.38 e 

5.60% em G4. No controle negativo foi de 0.32 e 0.60% em G1 e G4 (Figura 23-B).  Na G2 do 

EMD, a frequência de danos variou de 2.24 a 3.26% para menor (60 µg/mL) e maior 

concentração (100 µg/mL), respectivamente. Na G3, esta variação foi 3.36 a 4.94%. Nessas 

gerações de indivíduos tratados com temefós, a variação foi de 3.4 a 4.02% na G2 e de 3.48 a 

4.44% na G3, para menor (0.002 µg/mL) e maior (0.007 µg/mL) concentração. As demais 
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frequências observadas nos tratamentos do EMD e temefós, nas quatro gerações estão 

detalhadas no Apêndice A. 

Em ambos os compostos, a frequência de anormalidades interfásicas e cromosômicas 

em neuroblastos, observada ao longo das gerações, apresentou aumento significativo em 

relação ao controle negativo (p < 0.0001), e entre todos os tratamentos do EMD (p < 0.05). A 

concentração 0.007 µg/mL do temefós, apresentou-se diferente (p > 0.05) em relação a 0.002 

e 0.005 µg/mL, mas estas não diferiram entre si. Nas concentrações deste semissintético, a G4 

apresentou diferença significativa (p < 0.0001) na frequência de danos celulares, em relação a 

G1, G2 e G3. No temefós, a frequência de anormalidades em G4 dos tratamentos 0.002 e 0.007 

µg/mL, apresentou-se diferente em relação às demais. A G4, na concentração 0.005 µg/mL, 

diferiu apenas em relação a G1.  

 

 

4.5.2 Anormalidades nucleares e cromossômicas de ovócitos em Aedes aegypti 

 

Na geração G1, a frequência de anormalidades em células de ovócito de fêmeas que 

foram tratadas na fase imatura foi de 0.14% para o controle negativo, 1.48% para a 

concentração 60 µg/mL e 2.94% para as concentrações 80 e 100 µg/mL do EMD. O temefós 

apresentou frequência de 3.18, 3.44 e 3.86% para as concentrações 0.002, 0.005 e 0.007 

µg/mL, respectivamente. Mas foi em G4 que se verificou maior frequência de danos celulares. 

Nesta geração, foi registrado frequência de 5.32, 7.96 e 10.88% de anormalidades celulares, 

provocadas pelas concentrações 60, 80 e 100 µg/mL do EMD e de 3.98, 4.66 e 5.46% nas 

concentrações 0.002, 0.005 e 0.007 µg/mL do temefós. No controle negativo, a frequência de 

danos encontrada foi de 0.48%. Também foi observado maior frequência de danos em células 

de indivíduos tratados com 100 μg/mL de EMD em G2 (3.92%) e G3 (4.92%), e em temefós a 

0.007 μg/mL, com frequência de 4.52 e 4.60 em G2 e G3, respectivamente (Figura 24). As 

demais frequências observadas nos tratamentos do EMD e temefós nas quatro gerações, estão 

detalhadas nos Apêndice B. 
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Figura 24: Frequência de anomalias em células meióticas de ovócito de fêmeas de Aedes aegypti, previamente 

expostas na fase larval a diferentes concentrações do EMD (A), temefós (B) e controle negativo (DMSO + água), 

por 4horas. 

 

Aumento estatisticamente significativo nas anormalidades nucleares de ovócitos de 

fêmeas adultas de A. aegypti foi observado, (p < 0.0001) quando os indivíduos expostos ao 

EMD e temefós foram comparados ao controle negativo. A comparação dos tratamentos do 

EMD apresentou diferença (p < 0.0001) entre si, que também ocorreu entre os tratamentos do 

temefós, cujo valor de p < 0.0003. 

No EMD, verificou-se que o maior aumento das frequências de anormalidades em 

células mitóticas e meióticas ocorreu entre as gerações G3 e G4, cujos valores dobraram ou 

mesmo triplicaram em comparação a geração G1, diferentemente do temefós que apresentou 

pequeno aumento na frequência dessas anormalidades ao longo das gerações (Figura 23 e 

24). Ainda, houve aumento significativo (p < 0.001) na frequência de anormalidades em 

ovócitos de fêmeas tratadas com EMD e TF, em releação ao controle negativo.  

 

4.5.3 Más formações, micronúcleo (MN) e pontes nucleares  

Dentre as anomalias nucleares e cromossômicas em células de neuroblasto e ovócitos 

de indivíduos expostos ao EMD e temefós, as más-formações, micronúcleo (MN) e células 

polinucleadas foram encontradas em maior quantidade, e suas frequências estão detalhadas 

nos Apêndice A e B. Verificou-se aumento destes danos genotóxicos ao longo das gerações, 

tanto em gânglio cerebral de larvas de 3º estádio (L3), como em ovócito de fêmeas adultas, 

que foram tratadas por 4 horas com as diferentes concentrações do EMD e temefós (Tabela 

03). A frequência de má formação, registrada em indivíduos expostos a 100 μg/mL do EMD, 

na primeira e quarta geração (G1 e G4) foi de 1.84 e 7.82% em neuroblastos, e de 2.40 e 
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9.72% em ovócitos. Na concentração 0.007 μg/mL do temefós, as gerações G1 e G4 

apresentaram frequência de 3.28 e 4.70% (neuroblastos) e 2.98 e 4.16% (ovócitos). No 

controle negativo G1 e G4 apresentaram 0.32 e 0.40% em neuroblastos, 0.14 e 0.40% em 

ovócitos, respectivamente. 
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Tabela 03: Comparação da média e desvio padrão (µ ± Σ) da frequência de má-formação, micronúcleo e ponte nuclear em neuroblatos de larvas e em 

ovócitos de fêmeas adultas, nas gerações G1 e G4, tratadas com EMD a 60, 80 e 100 µg/mL, temefós (TF) a 0.002, 0.005 e 0.007 µg/mL e o controle negativo 

(água e DMSO 0.05%). 

Tipo celular 

Tratamento 

Má-Formação 

µ ± Σ 

Micronúcleo 

µ ± Σ 

Ponte Nuclear 

µ ± Σ 

µg/mL G1 G4 G1 G4 G1 G4 

N
eu

ro
b

la
st

o
s 

Controle 0.32 ± 0.08 0.40 ± 0.28 0.02 ± 0.04 0.20 ± 0.12 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

EMD-60 1.00 ± 0.16 4.24 ± 0.35 0.06 ± 0.09 0.30 ± 0.12 0.06 ± 0.05 0.38 ± 0.19 

EMD-80 1.40 ± 0.21 4.98 ± 0.67 0.12 ± 0.08 0.42 ± 0.13 0.02 ± 0.04 0.32 ± 0.08 

EMD-100 1.84 ± 0.24 7.82 ± 0.75 0.10 ± 0.10 0.44 ± 0.11 0.02 ± 0.04 0.40 ± 0.10 

TF-0.002 2.44 ± 0.37 4.22 ± 0.70 0.22 ± 0.08 0.30 ± 0.34 0.16 ± 0.11 0.32 ± 0.15 

TF-0.005 2.92 ± 0.38 3.70 ± 0.45 0.18 ± 0.08 0.24 ± 0.05 0.20 ± 0.07 0.20 ± 0.10 

TF-0.007 3.28 ± 0.45 4.70 ± 0.58 0.28 ± 0.15 0.28 ± 0.08 0.48 ± 0.30 0.24 ± 0.11 

O
v
ó
ci

to
s 

Controle 0.14 ± 0.11 0.40 ± 0.10 0.00 ± 0.00 0.08 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

EMD-60 1.22 ± 0.19 4.14 ± 0.52 0.08 ± 0.13 0.56 ± 0.17 0.02 ± 0.04 0.08 ± 0.11 

EMD-80 2.28 ± 0.48 7.06 ± 0.72 0.16 ± 0.11 0.54 ± 0.18 0.12 ± 0.11 0.16 ± 0.11 

EMD-100 2.40 ± 0.59 9.72 ± 0.93 0.12 ± 0.13 0.20 ± 0.12 0.18 ± 0.15 0.40 ± 0.12 

TF-0.002 2.18 ± 0.27 3.00 ± 0.16 0.22 ± 0.15 0.24 ± 0.15 0.22 ± 0.08 0.24 ± 0.11 

TF-0.005 2.78 ± 0.23 3.62 ± 0.54 0.18 ± 0.08 0.42 ± 0.08 0.14 ± 0.11 0.20 ± 0.07 

TF-0.007 2.98 ± 0.20 4.16 ± 0.55 0.30 ± 0.07 0.46 ± 0.05 0.16 ± 0.09 0.22 ± 0.08 

Legenda: EMD = éter metil dilapiol; TF = temefós; G = geração; µ= média; Σ = desvio padrão 

5
7
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Em neuroblastos e ovócitos, foi verificada diferença significativa (p < 0.005) na 

frequência de más-formações, quando comparados os tratamentos do EMD e temefós com o 

controle negativo. E, quando comparados entre si, todos os tratamentos do EMD apresentaram 

diferença entre si (p < 0.0001). Em temefós, apenas os tratamentos 0.005 e 0.002 μg/mL do 

temefós em neuroblasto não apresentaram diferença entre si (p > 0.05). Em G4, a frequência 

de más-formações em neuroblasto e ovócitos dos tratamentos do EMD apresentou-se 

diferente em relação a G1, G2 e G3 (p < 0.0001). Em temefós, a G4 mostrou-se diferente em 

relação a G1, em neuroblasto e ovócitos. A G4 não apresentou diferença (p > 0.05) ao ser 

comparada a G2 e G3, na concentração 0.005 μg/mL, em neuroblasto, o que ocorreu também 

na concentração 0.002 μg/mL em ovócito. 

Em neuroblasto de larvas expostas ao EMD, houve aumento significativo de 

micronúcleos, comparado ao controle negativo (p < 0.05), mas não entre os tratamentos desse 

composto. A frequência de micronúcleo em G4 aumento significativamente em relação G1 (p 

< 0.001). O maior aumento ocorreu com a concentração de 100 μg/mL, que passou de 0.10% 

em G1 para 0.44% em G4 (Tabela 03). Em ovócitos, a frequência de micronúcleos entre G1 e 

G4 nas concentrações 60 e 80 μg/mL apresentou diferença estatísticamente significativa (p < 

0.0001), uma vez que estas concentrações apresentaram frequência de 0.08 e 0.16% e de 0.56 

e 0.54%, não foram observadas diferenças nessas gerações dos indivíduos tratados com EMD 

a 100 μg/mL.  

Já o temefós, nas concentrações de 0.002 e 0.007 μg/mL, mostrou diferença 

significativa na frequência de micronúcleo (p < 0.05) comparada ao controle negativo. A 

maior concentração (0.007 μg/mL), apresentou frequência de 0.28% na G1, e embora tenha 

provocado 0.36% de danos na segunda geração, esse número reduziu para 0.28% em G4. Em 

ovócitos, houve aumento significativo (p < 0.01) da frequência de micronúcleo entre G1 e G4 

com 0.005 μg/mL, que causou 0.18 e 0.42% (Tabela 03). Nas demais concentrações, o 

aumento em número relativo não foi significativo (p < 0.05) ao comparar essas duas gerações. 

No controle negativo, registrou-se 0.02 e 0.20% de micronúcleo em G1 e G4, respectivamente, 

em neuroblasto. Em ovócito, não foi registrado esse dano em G1, e em G4 foi de 0.08% 

(Tabela 03).  

A frequência de pontes nucleares em todos os tratamentos do EMD e temefós, 

apresentaram valores significativos (p < 0.05) em relação ao controle negativo, já que este não 

apresentou esse tipo de dano celular, mas não entre os tratamentos do EMD em neuroblastos e 

entre os do temefós em neuroblastos e ovócitos. Entre G1 e G4, houve aumento significativo 

(p < 0.005) de pontes nucleares em larvas expostas aos tratamentos do EMD. Em ovócitos, 
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apenas a concentração 100 µg/mL causou aumento significativo de pontes nucleares, entre as 

gerações G10 e G4, pois houve frequências de 0.18 e 0.40%, respectivamente (Tabela 03).  

Em neuroblastos e ovócitos de indivíduos tratados com temefós, não houve diferença 

significativa entre a frequência de ponte nuclear de G1 e G4 nos três tratamentos (p > 0.05), 

embora tenha ocorrido aumento da frequência relativa, exceto em 0.007 g/mL, onde células 

com pontes nucleares de neuroblastos apresentaram redução de 0.48% em G1 para 0.24% em 

G4.  

 

4.5.4 Células polinucleadas, brotamento celular e quebra cromossômica 

 Células polinucleadas (dois ou mais núcleos), com brotamento e quebra cromossômica 

foram observadas em células de indivíduos expostos ao EMD e temefós. As frequências em 

cada geração estão detalhadas nos Apêndices A e B. A ocorrência de brotamento celular e 

principalmente, de quebra cromossômica foi pouco frequente, não apresentando aumento 

significativo ao longo das gerações. 

 Não foram registradas células polinucleadas em neuroblastos e ovócitos de indivíduos 

do grupo controle negativo. Este foi significativamente diferente dos tratamentos do EMD em 

neuroblastos e ovócitos (Tukey, p < 0.001). Não houve diferença significativa entre os 

tratamentos do semissintético. O maior aumento desse tipo de dano ocorreu na concentração 

100 µg/mL, que apresentou em G1 e G4, frequência de 0.02 e 0.32% em neuroblasto e 0.08 e 

0.36% em ovócito, respectivamente, como mostra a Tabela 04. As células polinucleadas em 

neuroblastos e ovócito de indivíduos tratados com 80 e 100 µg/mL foi significativo (p < 

0.005) entre G1 e G4. Na concentração 60 µg/mL houve diferença estatisticamente 

significativa (p < 0.001) apenas em ovócito, quando comparadas essas gerações.
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Tabela 04: Comparação da média e desvio padrão (µ ± Σ) da frequência de células polinucleada, brotamentos e quebras cromossômicas em células de 

neuroblato de larvas e em ovócitos de fêmeas adultas, (gerações G1 e G4) tratados com EMD a 60, 80 e 100 µg/mL, temefós (TF) a 0.002, 0.005 e 0.007 

µg/mL e controle negativo (água e DMSO a 0.05%). 

 

Tipo celular 

Tratamento 

Polinucleada 

µ ± Σ 

Brotamento 

µ ± Σ 

Quebra cromossômica  

µ ± Σ 

µg/mL G1 G4 G1 G4 G1 G4 

N
eu

ro
b

la
st

o
 

Controle 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.04 ± 0.09 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

EM-60 0.06 ± 0.09 0.22 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.16 ± 0.05 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

EM-80 0.04 ± 0.09 0.20 ± 0.10 0.12 ± 0.13 0.26 ± 0.09 0.02 ± 0.04 0.00 ± 0.00 

EM-100 0.02 ± 0.04 0.32 ± 0.13 0.10 ± 0.00 0.24 ± 0.15 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

TF-0.002 0.06 ± 0.09 0.04 ± 0.50 0.16 ± 0.13 0.10 ± 0.12 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

TF-0.005 0.10 ± 0.14 0.12 ± 0.04 0.10 ± 0.07 0.12 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

TF-0.007 0.00 ± 0.00 0.18 ± 0.13 0.30 ± 0.07 0.20 ± 0.10 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

O
v
ó
ci

to
 

Controle 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

EM-60 0.08 ± 0.13 0.34 ± 0.11 0.06 ± 0.05 0.20 ± 0.07 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

EM-80 0.26 ± 0.24 0.12 ± 0.08 0.10 ± 0.10 0.08 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

EM-100 0.08 ± 0.11 0.36 ± 0.13 0.16 ± 0.11 0.20 ± 0.12 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

TF-0.002 0.20 ± 0.21 0.36 ± 0.11 0.36 ± 0.11 0.14 ± 0.11 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

TF-0.005 0.18 ± 0.04 0.22 ± 0.08 0.16 ± 0.05 0.20 ± 0.12 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

TF-0.007 0.20 ± 0.16 0.32 ± 0.13 0.22 ± 0.13 0.30 ± 0.07 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Legenda: EMD = éter metil dilapiol; TF = temefós; G = geração; µ= média; Σ = desvio padrão 

6
0
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Em neuroblastos de imaturos expostos ao larvicida temefós, a concentração 0.002 

µg/mL não foi observado aumento significativo na frequência de células polinucleadas 

comparado ao controle negativo. Em ovócito, o controle negativo apresentou-se diferente dos 

tratamentos do larvicida. O maior aumento de células polinucleadas em neuroblasto, ocorreu 

na concentração 0.007 µg/mL, que atingiu 0.18% na G4 e apresentou aumento significativo (p 

< 0.05) comparado a G1, estas gerações não apresentaram diferença significativa nos outros 

tratamentos. Já em ovócitos, o maior aumento ocorreu na concentração 0.002 µg/mL que 

apresentou frequência de 0.20% na G1 e 0.36% na G4, não sendo estatisticamente significativo 

(p > 0.05). 

A Tabela 04 mostra a frequência de brotamento celular, com aumento significativo (p 

< 0.001) de células com essa anormalidade nos tratamentos do EMD em relação ao controle 

negativo, em neuroblasto e ovócito. Em neuroblasto, o tratamento com 0.002 µg/mL do 

temefós não apresentou aumento significativo (p > 0.05), comparado ao controle negativo, e 

este, por sua vez diferiu dos demais tratamento do inseticida, em neuroblastos e ovócitos. 

Observou-se redução entre G1 e G4, quando foi utilizado o EMD nas concentrações de 

80 µg/mL em ovócitos e na concentração 0.002 µg/mL do temefós, em ambos os tecidos. Nos 

demais tratamentos, houve aumento da frequência relativa, que em neuroblastos apresentou 

significância (p < 0.01) quando comparadas G1 e G4 tratados com 80 e 100 µg/mL do EMD e 

com 0.007 µg/mL do temefós. Em ovócitos, apenas as concentrações 60 e 100 µg/mL do 

EMD apresentaram aumento significativo (p < 0.001) entre as gerações G1 e G4.  

Foram registrados apenas 0.02% de quebras cromossômicas em neuroblastos na 

concentração 80µg/mL, em G1 e G2, não sendo encontradas nos demais tratamentos desta 

substância e do temefós, nestas duas gerações (Tabela 04). O maior número desta 

anormalidade foi verificado em cromossomo de neuroblastos de indivíduos da G2, expostos 

ao temefós, que apresentou 0.02% em 0.002 µg/mL e 0.04% em 0.005 e 0.007 µg/mL, 

podendo ser observados com mais detalhes nos Apêndices A e B. Esse número de quebras 

não foi suficiente para realização de análise estatística para verificar a significância. 
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5 DISCUSSÃO  

 

O controle químico do A. aegypti consiste no uso de produtos sintéticos com ação 

neurotóxica, inibidores do hormônio juvenil e da síntese de quitina com efeito letal em larvas 

e insetos adultos (Braga e Valle, 2007). Devido aos vários registros de populações de A. 

aegypti resistentes às classes de inseticidas (Macoris et al. 2014; Chediak et al. 2016), faz-se 

necessário o desenvolvimento urgente de novos produtos com atividade ovicida e larvicida, 

que apresentem baixa toxicidade em outros organismos e pouco impacto ao ambiente 

(Guilhermino et al. 2016), haja vista que o controle pode ser mais facilmente realizado em 

ambas fases (Service, 1996). 

Os ovos do A. aegypti são resistentes a dessecação, facilmente transportados de uma 

região a outra, tornando difícil o controle dessa espécie. Ainda são escassos os produtos 

químicos disponíveis no mercado com ação ovicida comprovada, para serem utilizados em 

campanhas de saúde pública (Santos, 2013).  

Os compostos de origem vegetal, presentes em extratos e óleos essenciais de plantas 

vêm sendo amplamente investigados quanto à sua toxicidade em ovos e larvas de A. aegypti 

(Santos et al. 2010; Govindarajan, 2011; Marimuthu et al. 2012; Pereira et al. 2014). Os 

extratos e óleo essencial de plantas, tais como mamona (Ricinus communisna) e gengibre 

(Zingiber officinale), respectivamente, apresentaram efeito larvicida contra A. aegypti (Neves 

et al. 2014; Gomes et al. 2016). Esses efeitos estão relacionados aos tipos de compostos 

químicos dos extratos e óleos essenciais dessas plantas, ou mesmo pela combinação deles 

(Santos et al. 2010; Pereira et al. 2014).  

A cafeína, um alcaloide presente em grãos de café, frutos do guaraná e folhas de 

diversos chás, é outra substância capaz de reduzir a produção de adultos e a média de ovos 

postos por fêmeas de A. aegypti, por nove gerações sucessivas. A ausência de resistência a 

esse composto natural, mostra que ele apresenta vantagens como bioinseticida (Laranja et al. 

2006).  

O composto químico dilapiol, componente majoritário do óleo essencial da Piper 

aduncum e Piper hispidinervum, é um fenilpropanóide, sintetizado a partir do aminoácido 

fenilalanina (Fazolin et al. 2007), que possui atividade larvicida comprovada (Rafael et al. 

2008; Pinto et al. 2012), e em conjunto com inseticidas, apresenta efeito sinérgico em A. 

aegypti (Lichtenstein et al. 1974). Essa substância possui estabilidade química, facilitando sua 

manipulação em reações para a síntese de novos derivados (Maia et al. 1987; Costa, 2000) 



63 
 

 
 

incluindo o EMD, que neste trabalho foi estudado quanto o seu efeito ovicida, larvicida e 

genotóxico em A. aegypti. Foi verificada a atividade sinérgica de derivados do dilapiol 

(Belzile et al. 2000). 

Estudos sobre a atividade tóxica e genotóxica de derivados semissintéticos, nas fases 

do ciclo de vida do A. aegypti ainda são bastante escassos na literatura. O dilapiol, molécula 

precursora do EMD foi analisada por Rafael et al. (2008), que verificaram atividade larvicida 

nas concentrações 200 e 400 μg/mL, além de redução significativa da taxa de oviposição por 

quatro gerações sucessivas, com ausência de resistência a esse composto.  

Pinto et al. (2012) realizaram modificações estruturais da molécula do dilapiol, 

produzindo diversos derivados semissintéticos, que apresentaram propriedades 

farmacológicas ou insecticidas. Os autores registraram 100% de mortalidade das fêmeas 

adultas, após 45 minutos de exposição ao dilapiol e isodilapiol. Outros derivados do dilapiol, 

incluindo o EMD, utilizado no presente estudo para verificar a atividade larvicida, ovicida e 

genotóxica em A. aegypti, exibiram 80% a 98% de letalidade em mosquitos adultos, após 90 

minutos de exposição. 

Domingos et al. (2014) estudaram em ovos e larvas de A. aegypti, os efeitos tóxicos 

dos derivados do dilapiol, éter etil nas concentrações 40, 50, 60, 70 e 80 μg/mL e do n-butil a 

12,5, 20, 25, 30 e 40 μg/mL. Ambos os compostos inviabilizaram 100% os ovos, após 24 

horas de exposição, mesmo nas menores doses. As concentrações letais (CL) 50 e 90%, em 

larvas de 3º estádio, após 24 horas de exposição, foram: 61 e 89 μg/mL para o éter etil e de 18 

e 27 μg/mL para o éter butil. A análise dessas mesmas substâncias, realizada em A. albopictus 

por Meireles et al. (2016), também mostrou 100% de toxicidade em ovos. As CL50 foram 

56μg/mL para o eter etil e 25 μg/mL para o butil, já as CL90 foram 70 e 41 μg/mL, 

respectivamente. 

O semissintético EMD, analisado nesta pesquisa, apresentou atividade ovicida e 

larvicida em população de A. aegypti de Manaus-AM. Uma vez que na maior concentração 

(140 µg/mL) impediu a eclosão de 97% de ovos expostos e 99% de mortalidade das larvas, 

após 24 horas de exposição. Domingos et al. (2014) e Meireles et al. (2016), obtiveram 100% 

de inviabilidade dos ovos em todas as concentrações do éter etil e éter n-butil, bem como 

concentrações letais abaixo das encontradas no presente estudo, ainda assim, esta molécula 

apresentou melhores resultados comparado aos efeitos do dilapiol, verificado por Rafael et al. 

(2008). O óleo essencial da Piper betle a 1,5 mg/L provocou mortalidade em todos os instares 

larvais de duas populações de A. aegypti, e apresentou CL50 nas concentrações 0.72 e 0.64 

mg/L para ambas as cepas do mosquito (Vasantha-Srinivasan et al. 2017). 
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  Em nossos resultados, a mortalidade de ovos e larvas tratadas com o EMD após 24h 

foi superior comparada ao larvicida comercial temefós. Para este inseticida, a maior 

concentração utilizada no ensaio toxicológico foi de 0.02 µg/mL, o dobro da recomendada 

pela OMS (0.012 µg/mL). Ele inibiu a eclosão de 84% dos ovos e causou 85% de mortalidade 

das larvas. Vasantha-Srinivasan et al. (2017) encontraram CL50 de 0.027 mg/L e 0.081 mg/L 

para as duas populações de A. aegypti tratadas com temefós. Indicando que as populações 

apresentaram níveis de sensibilidade diferentes.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2013) quando uma população de 

mosquitos apresentar percentual de mortalidade entre 80 e 98%, esta é considerada com 

susceptibilidade reduzida (Mazzarri e Georghiou, 1995), havendo necessidade de investigação 

quanto a resistência ao inseticida. Diante disso, pode-se considerar que a população analisada 

em nosso estudo apresentou baixa susceptibilidade ao temefós, uma vez que a mortalidade 

após 24h foi de 85%, na maior dose testada (0.02 µg/mL), o dobro da recomendada para uso 

nos programas de vigilância. No entanto, no Brasil, o temefós teve seu uso suspenso em 

diversos Estados a partir de 2010, devido aos registros de populações de A. aegypti resistentes 

(Brasil, 2010).  

As causas e os mecanismos da resistência podem ser os mais diversos, dentre eles o 

aumento na atividade metabólica de enzimas de detoxificação (Rosa, 2016). Sendo necessária 

a substituição por novos inseticidas. O dilapiol é um grupamento que interage com o 

citocromo P450, inibindo a atividade das monoxigenases responsáveis pelo metabolismo de 

excreção de toxinas em insetos (Belzile et al. 2000), levando a morte dos mesmos.  

Sendo assim, é necessário o desenvolvimento de novos inseticidas com atividade sobre 

os insetos e menor toxicidade para outros organismos. O dilapiol e seus derivados 

semissintéticos provocaram altos níveis de mortalidade dos insetos a eles expostos (Rafael et 

al. 2008; Pinto et al. 2012; Domingos et al. 2014; Meireles et al. 2016), mostrando-se 

potenciais inseticidas. Pesquisas com o dilapiol e seus derivados, têm mostrado que baixas 

concentrações dessas substâncias são suficientes para provocar mortalidade de ovos e larvas 

do A. aegypti e causar alterações no ciclo de vida desse mosquito, como a redução da 

oviposição e eclosão dos ovos de fêmeas que foram tratadas com essas substâncias.  

Sousa et al. (2008), utilizaram em camundongos doses de 1.000 e 3.000 mg/kg do óleo 

essencial de P. aduncum. Não foi verificado mortalidade na menor concentração, mas na 

maior dose a mortalidade foi 100%. A dose letal (DL50) nesses animais foi de 2.400 ± 191,7 

mg/kg de massa corpórea. Doses diárias provocaram perda de equilíbrio e ausência de 

coordenação motora em todas as doses. E ao verificar a toxidade subaguda em ratos, não foi 
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observada alteração no comportamento, nem na alimentação dos mesmos. Desse modo, a 

Organização da Cooperação Econômica e Desenvolvimento (2001) afirma que o óleo de P. 

aduncum pertence à classe dos agentes xenobióticos de baixa toxidade. 

As doses letais encontradas em ratos e camundongos por Santos et al. (2008), são 

muito superiores às encontradas em estudos com mosquitos, utilizando o dilapiol e seus 

derivados (Rafael et al. 2008; Pinto et al. 2012; 2008; Domingos et al. 2014; Meirelles et al. 

2016), inclusive com o EMD, semissintético investigado neste estudo.  

 Os efeitos tóxicos de substâncias químicas podem ser locais, ou seja, no sítio do 

primeiro contato entre o agente tóxico com organismo, ou sistêmico, quando a substância 

precisa ser distribuída no organismo e os efeitos deletérios são produzidos. A maioria das 

substâncias possuem ação sistêmica em um ou dois órgãos-alvo (Klaassen e Watkins-III, 

2012). No presente teste larvicida, percebeu-se que, tanto o EMD, como o temefós 

apresentaram maior toxicidade nas maiores concentrações. Entretanto, o mecanismo de ação 

do EMD ainda é desconhecido. 

Sem receber tratamento com substância química, ovos de A. aegypti na região 

amazônica, foram estocados em diversos recipientes, sob condições ambientais de área interna 

e externa (Soares-Pinheiro et al. 2016). Estes autores verificaram níveis elevados de eclosão 

até quatro meses, a partir daí ocorreram reduções drásticas no percentual de viabilidade dos 

mesmos, principalmente a partir de oito meses. Neste estudo foi verificado das gerações G1 a 

G4, que o EMD interferiu no desenvolvimento do A. aegypti, provocando redução no número 

de ovos viáveis e da oviposição de fêmeas tratadas na fase imatura. O aumento das 

concentrações do bioinseticida EMD e do larvicida temefós observado, provocaram redução 

do número de ovos postos por fêmeas tratadas em relação àquelas não tratadas. Notou-se, 

ainda, que com ao passar das gerações, a taxa de oviposição destas fêmeas diminuiu 

significativamente quando comparada à primeira geração e com controle negativo, mostrando 

que ambos os compostos atuam no organismo do inseto.  

Esses achados são compatíveis com os de Martins et al. (2012), que analisaram em 

condições de laboratório, nove gerações de A. aegypti expostos à deltametrina, e verificaram 

que esse inseticida provocou redução da oviposição de fêmeas tratadas, em comparação às 

não tratadas, desde a primeira geração. Além da redução na viabilidade de ovos nas linhagens 

de tratadas.  

Domingos et al. (2014), ao analisar os derivados do dilapiol, éter etil e éter n-butil, 

verificaram que eles provocaram redução da oviposição em indivíduos tratados, retardo no 

desenvolvimento larval, e danos celulares em neuroblastos de larvas e em ovócitos de A. 
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aegypti. Do mesmo modo, Meireles et al. (2016) verificaram que a diminuição gradual da 

oviposição de fêmeas de A. albopictus, ao longo das gerações foi proporcional ao aumento 

das concentrações desses mesmos compostos, o que pode estar relacionado ao efeito 

cumulativo de anomalias celulares em neuroblastos e ovócitos, respectivamente. Redução na 

média de ovos por fêmeas adultas de A. aegypti também foi observada em tratamentos do 

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).  

O efeito dessas substâncias pode estar relacionado ao núcleo de metilenodioxifenilo 

presente na molécula do dilapiol e que comprovadamente possui efeito inseticida sinergista, 

além de outras propriedades que são importantes para o controle de insetos (Casida e Quistad, 

1998; Alibhai, 1999).  

Estudos com substâncias naturais têm se mostrado promissores para o 

desenvolvimento de novos larvicidas, pois podem apresentar efeitos deletérios no inseto, 

assim como os derivados semissintéticos tem demonstrado serem tóxicos contra ovos, larvas e 

adultos de A. aegypti (Marimuthu et al. 2012; Pinto et al. 2012; Domingos et al. 2014; 

Govindarajan e Rajeswary, 2015; Meireles et al. 2016; Veni et al. 2016; 2017). Por outro 

lado, não foram encontrados na literatura, estudos que relatam efeitos de substâncias vegetais 

sobre a viabilidade de ovos de fêmeas de A. aegypti tratadas por gerações sucessivas. Neste 

estudo foi verificado que, ao longo das gerações, o EMD aumentou significativamente a 

inviabilidade de ovos postos por fêmeas que haviam sido tratadas na fase larval, 

principalmente nas maiores concentrações. Esse efeito foi superior tanto em relação ao 

controle negativo, como em relação ao temefós.  

A redução da oviposição por fêmeas do A. aegypti e o aumento de ovos inviáveis de 

fêmeas tratadas na fase larval pelo EMD, impediram que novos indivíduos chegasse a fase 

adulta. Com menos indivíduos na natureza, a tendência é reduzir a incidência dessa espécie, 

bem como as taxas de doenças por ela veiculadas. Por ser de origem vegetal, com menor 

impacto ao ambiente, e que apresenta esses efeitos sobre o A. aegypti, o EMD representa 

vantagem para o controle vetorial, comparado aos inseticidas químicos. A resistência de ovos 

do A. aegypti à dessecação, ainda é um grande problema no controle desse vetor. Uma vez 

que eles podem ser facilmente transportados e colonizar novas áreas.  

Estudos sobre a variação no tamanho médio de ovos do mosquito A. aegypti são 

escassos, todavia, verificou-se que o comprimento médio de ovos de fêmeas do grupo 

controle negativo foi de 0.85 mm, não apresentando variação no decorrer das quatro gerações 

(G1 a G4) analisadas, nos grupos deste estudo. Não foi encontrado estudo que investigasse o 
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efeito de substâncias naturais ou sintéticas sobre a morfologia de ovos de fêmeas de A. 

aegypti previamente tratadas na fase larval. Aqui verificou-se, que tanto o EMD como o 

temefós provocaram em ovos de fêmeas que foram tratadas na fase imatura, efeito dependente 

da concentração, ou seja, o aumento da concentração reduziu significativamente o tamanho 

médio dos ovos em relação ao controle negativo.  Os tratamentos 100 µg/mL do EMD, 0.002 

e 0.007 µg/mL do temefós mostraram as maiores alterações do tamanho médio de ovos. 

Entretanto, não foi observado em nenhuma das concentrações, influência dessas substâncias 

sobre as gerações. 

De acordo com Steinwascher (1984), fêmeas provenientes de ovos grandes crescem 

mais rapidamente, atingem um tamanho adulto maior e colocam ovos maiores em comparação 

às fêmeas de ovos pequenos. Contudo, há casos em que as fêmeas pequenas também 

produzem ovos grandes. Para Scheiner (1993), as modulações no tamanho de indivíduos 

podem ser produzidas em respostas às influências ambientais pela plasticidade fenotípica 

(PF), que alteram seu fenótipo, sem causar modificações genotípicas. Para Gotthard e Nylin 

(1995), essa característica pode ser considerada uma ferramenta adaptativa importante para a 

sobrevivência em ambientes com alterações, além de evidenciar o quanto determinado 

organismo consegue tamponar seu desenvolvimento frente às condições estressantes (Leung 

et al. 2000; Fuller e Houle, 2002; Cárcamo et al. 2008). 

Com base nos dados deste estudo, sugere-se que, a redução do tamanho médio dos 

ovos postos por fêmeas de A. aegypti tratadas com EMD e temefós pode ter sido uma 

alteração fenotípica em resposta ao stress sofrido pela exposição a ambas substâncias, 

procurando garantir maior sobrevivência das suas proles, efeito que não foi verificado no 

controle negativo, mesmo todas as amostras estando sobre as mesmas condições ambientais. 

Sabe-se que o ovo do A. aegypti possui alta resistência a dessecação, sobrevivendo por 

mais de 360 dias, além do seu tamanho pequeno, sendo facilmente transportados a grandes 

distâncias, infestando novas regiões ou aumentando a densidade populacional destas 

(Forattini, 2002; Fiocruz, 2016). O uso de substâncias extraídas de plantas, bem como seus 

derivados como o EMD, quando usados em associação com outros métodos de controle, 

mostram-se estratégias viáveis para a redução de populações de insetos na natureza. Tendo 

em vista que o EM e TF provocaram a morte de embriões de ovos e de larvas de 3º estádio a 

eles expostos por 24 horas, além de fêmeas que foram expostas na fase larval por 4 horas e 

seus ovos apresentaram aumento de inviabilidade, não chegando a dar origem à larva. Neste 

estudo, células de gânglio cerebral de larvas de 3º estádio (L3) e de ovário de fêmeas adultas 

de A. aegypti foram analisadas de quatro gerações sucessivas e constatou-se que ambas 
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substâncias provocaram anormalidades nucleares e cromossômicas cumulativas nesse 

mosquito. 

O gênero Aedes é constituído por espécies que possuem cariótipo 2n = 6 cromossomos 

de tamanho pequeno (Mc Donald e Raí, 1970), tornando-se ideal para estudos de anormalidades 

nucleares e cromossômicas, no campo da genética toxicológica. Essa caraterística tem sido útil 

para análise morfológica em microscópio óptico de parâmetros de genotoxicidade estabelecidos 

para núcleos interfásicos e em metáfase em A. aegypti (Rafael et al. 2008; Domingos et al. 2014; 

Meireles et al. 2016). Mesmo assim, há poucos estudos utilizando micronúcleos e aberrações 

cromossômicas como mecanismos avaliadores de danos genotóxicos em insetos. Anormalidades 

em núcleos interfásicos, como micronúcleo, brotamento, células polinucleadas e má-formação 

e em células em divisão, como quebras cromossômicas, micronúcleo, pontes anafásicas foram 

parâmetros utilizados como indicadores de genotoxicidade, neste estudo. 

Registros de ocorrência natural de micronúcleos e aberrações nucleares em A. aegypti 

são escassas, mas estes foram observados em Aedes atropalpus (Raí, 1963) e Aedes vittatus 

(Raí, 1966), e em outros mosquitos da família Culicidae, como Orthopodomyia e 

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

Rees, 1970). Estudos de citogenética clássica foram realizados em populações naturais de A. 

aegypti de Santo André, São Paulo, verificando a presença de anomalias cromossômicas que 

foram atribuídas ao uso de inseticidas sintéticos utilizados no controle populacional desta 

espécie (Lima-Catellani, 1994). 

Segundo Rafael et al. (2008), o dilapiol a 200 e 400 μg/mL induziu a formação de 

micronúcleos em células interfásicas, metafásicas diplóide e tetraplóide e em anáfase de larvas e 

pupas de A. aegypti, além de um ou mais núcleos (cromatina condensada), anormalidades 

nucleares, cromossomos fragmentados e retardatários, pontes anafásicas e quebras 

cromossômicas. Esses autores destacam que o dilapiol pode ter causado danos cromossômicos 

estruturais (fragmento) ou no aparelho mitótico de células do A. aegypti, evidenciado pela 

frequência de anormalidades nucleares e cromossômicas dos indivíduos expostos em relação aos 

do grupo controle. 

No trabalho de Domingos et al. (2014), a análise de dois derivados do dilapiol em A. 

aegypti revelou alto índice de má-formação na quarta geração de indivíduos expostos por 4 h 

a esses semissintéticos. Em núcleos interfásicos de neuroblastos foram registrados 17.08 e 

15.88% para o étil e n-butil, respectivamente, em núcleos de ovócito de fêmeas adultas os 

mesmos provocaram 19.18 e 16.00% de más-formações. Investigando os mesmos compostos, 

Meireles et al. (2016) verificaram que o aumento das anomalias em A. albopictus foi mais 
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expressivo nas menores concentrações de ambas as substâncias em relação às maiores 

concentrações. As anomalias se apresentaram de forma alternada nas quatro gerações, ora 

aumentava em determinada geração, e diminuía na geração seguinte, ou vice e versa.  

Neste estudo, observou-se o acúmulo de danos genotóxicos a partir da segunda 

geração (G2), mas foi na G4 que houve aumento expressivo deles nos tratamentos com EMD, 

principalmente na maior concentração (100 µg/mL). Os indivíduos expostos ao temefós, a 

partir da primeira geração (G1), alta frequência de anormalidades nucleares e cromossômicas, 

apresentara-se com um certo equilíbrio com o passar das gerações. Essa característica 

provavelmente está relacionada às respostas de eliminação das células defeituosas, que nos 

indivíduos expostos ao temefós pode ter sido mais rápida em comparação à substância teste.  

O teste do micronúcleo em modelo vegetal e animal é comumente empregado para 

avaliar o potencial mutagênico de substâncias químicas comercializadas ou para 

desenvolvimento de novos produtos (Silva et al. 2003). O surgimento de micronúcleos nas 

células é uma consequência de quebra cromossômica (efeito clastogênico) que geram um 

fragmento acêntrico e um cromossomo monocêntrico anormal, que evidencia a ocorrência de 

distúrbios do processo mitótico (Ribeiro e Marques, 2003; Maluf e Riegel, 2011). Neste estudo, 

verificou-se o potencial genotóxico do derivado EMD em A. aegypti, mostrando que houve 

lesão genômica no mosquito, interferindo no seu sucesso reprodutivo.  

A frequência cumulativa de micronúcleos observada em G4 de A. aegypti tratados com 

EMD e temefós também foi superior àquela observada por Rafael et al. (2008) e inferior à 

encontrada por Domingos et al. (2014). Os micronúcleos em neuroblasto de larvas de 3º 

estádio e ovócitos de pupas de A. aegypti foram observados nas fases de interfase, pró-

metáfase, metáfase e anáfase, nas quatro gerações de cada teste, após tratamento dos 

indivíduos com dilapiol por 72 horas (Rafael et al. 2008). Segundo Domingos (2012), após 

exposição de A. aegypti por 4 horas aos semissintéticos éteres etil e n-butil foi observado 

micronúcleo em interfase, prometáfase e metáfase, tanto em neuroblastos como em ovócitos, 

em frequência maior do que aquele exposto ao dilapiol por 72 horas. Esses derivados, 

induziram a formação de micronúcleos em núcleos interfásicos, pró-metáfase, metáfase e 

anáfase de células de neuroblasto de larvas e de ovócito de fêmeas de A. albopictus tratadas 

por 4 h, por quatro gerações (Meireles et al. 2016). 

 Agentes físicos, químicos ou biológicos podem provocar danos genéticos às células, 

causando a perda de fragmento cromossômico ou cromossomo inteiro que não se integra ao 

novo núcleo celular, devido falhas no fuso mitótico e, assim, formam pequenos núcleos 

individuais (Villela et al. 2003). Para Rafael et al. (2008) a formação dos micronúcleos em 
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células de A. aegypti expostos ao dilapiol pode ser devido dano cromossômico estrutural 

(fragmento) ou no aparelho mitótico, além de quebras durante a desespiralização do DNA, 

momento em que este é mais vulnerável aos agentes externos. Porém, os que ocorrem na pró-

metáfase podem desaparecer durante o processo de condensação da metáfase (Breland, 1961). 

Neste estudo, quebras cromossômicas, embora raras, foram observadas em células de A. 

aegypti após exposição por 4 horas ao EMD e temefós, assim como foi observado em células de 

A. aegypti após exposição ao dilapiol (Rafael et al. 2008) e aos derivados do dilapiol, éter etil e n-

buti am A. aegypti (Domingos et al. 2014), e A. albopictus (Meireles et al. 2016). 

A análise do extrato de semente de Piper cubeba provocou efeitos clastogênicos em 

células de roedores, induzindo a formação de micronúcleo, danos que foram atribuídos a algum 

composto com potencial de inseticida presente no extrato dessa planta (Junqueira et al. 2007). 

Vários autores acreditam que as quebras cromossômicas estão associadas à constrição secundária 

do cromossomo 3 do A. aegypti, cujo sítio é considerado frágil (Bianchi et al. 1972; Lima-

Catelani e Campos, 1994). As principais lesões cromossômicas observadas em testes 

citogenéticos são regiões de baixa densidade nos cromossomos, quebras trocas de cromatides, 

pulverização de cromossomos e poliploidia (Preston et al. 1987). 

Outras anomalias nucleares e cromossômicas foram observadas em células de 

neuroblastos de larvas e ovócito de fêmeas de A. aegypti expostas ao EMD e temefós (ponte 

nuclear, célula polinucleadas, cromossomo dicentrico e broto nuclear). Segundo Maluf e 

Riegel (2011), cromossomos dicentricos são um tipo raro de anomalia cromossômica, essa é 

constituída por dois centrômeros e se formam a partir da união de dois segmentos 

cromossômicos. 

Rafael et al. (2008) também registraram a presença de anomalias cromossômicas 

como ponte anafásica, atraso cromossômico, quebras cromossômicas em gânglios cerebrais 

de larvas e ovários de pupas expostas ao dilapiol. Danos semelhantes foram registrados em A. 

aegypti e em A. abopictus expostos aos derivados do dilapiol, éter etil e n-butil (Domingos et 

al. 2014; Meireles et al. 2016), respectivamente. Em estudo similar, Rafael et al. (2008) e 

Domingos et al. (2014) encontraram alto índice de anormalidades nucleares e cromossômicas 

após exposição do A. aegypti ao dilapiol e derivado etil e n-butil. Já Meireles et al. (2016) 

verificaram em A. albopictus expostos ao éter etil e n-butil, maior frequência de 

anormalidades em núcleos interfásicos, mas anormalidades cromossômicas foram raramente 

encontradas. No presente estudo, registros similares aos de Meireles et al. (2016), foram 

encontrados ao analisarmos o efeito do EMD e temefós em A. agypti. 
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Larvas de A. aegypti foram expostas por 4 horas a duas concentrações do isodilapiol, 

por quatro gerações sucessivas (Lima et al. 2015). Foi verificado que esse semissintético 

promoveu expressão relativa dos genes Glutationa S transferases (GSTE7) e Citocromo P450 

(CYP6N12) nesse mosquito, com menor expressão desses genes nos indivíduos expostos a 

maior concentração, sugerindo que as larvas podem ter sofrido estresse metabólico. 

Ao comparar os resultados do presente trabalho com os de Domingos et al. (2014) e 

Meireles et al. (2016) verificou-se que são necessárias doses mais altas do EMD para aumento 

do efeito de danos ao DNA, mas este derivado apresentou-se mais genotóxico em relação ao 

seu precursor (dilapiol), que precisou de concentrações ainda maiores e tempo de exposição 

maior para apresentar o mesmo efeito, segundo Rafael et al. (2008). Ainda assim, o EMD 

pode ser considerado uma alternativa para uso no controle vetorial, uma vez que foi capaz de 

causar danos genômicos, mesmo na menor concentração testada. 

O temefós foi largamente empregado em campanhas de controle contra A. aegypti. 

Apesar do uso generalizado de temefós, poucos estudos examinaram seu potencial genotóxico 

em mamíferos ou outros animais superiores, e não há registro de estudo de genotoxicidade 

desse composto em insetos. Neste estudo, o temefós apresentou efeito genotóxico e causou 

danos nucleares e cromossômicos em neuroblasto de larvas e em ovócito de fêmeas adultas, 

como más-formações celulares, micronúcleo, pontes nucleoplasmáticas, brotamento, célula 

polinucleada e quebra cromossômica. No estudo de Aiub et al. (2002), com o temefós, este 

apresentou efeito genotóxico e mutagênico em concentrações semelhantes às usadas 

rotineiramente usadas para combater A. aegypti. Mélo et al. (2008) verificaram a presença de 

micronúcleo na medula óssea de camundongos, após 24, 48 e 72 horas de dose única e após 

nove doses de 111,0 mg/kg. 

Benitez-Trinidad et al. (2015) verificaram que o temefós a 10 μM causou aumento na 

percentagem de células binucleadas e no índice de divisão nuclear em linfócitos humanos, 

bem como um aumento na frequência das células apoptóticas, o que não era o caso das células 

de hepatoma (HepG2). O teste do cometa mostrou que temefós aumentou os níveis de dano 

do DNA em linfócitos humanos, mas não aumentou a frequência MN. Em contraste, o 

temefós aumentou o dano ao DNA e a frequência de MN nas células HepG2 em comparação 

com as células de controle. Estudo em trabalhadores expostos a esse pesticida, mostrou danos 

ao DNA, diminuição da atividade de acetilcolinesterase, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade 

nesses indivíduos (Singh et al. 2011). Outros estudos de genotoxicidade realizados em células 

hepáticas sugerem que a supressão de genes de reparo de DNA poderia ser outro mecanismo 
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de dano do DNA induzido por xenobióticos (Wang et al. 2012; Huan et al. 2014) como é o 

caso do temefós.  

Em nossos resultados, sobre o efeito genotóxico do temefós em neuroblastos de 

imaturos e em ovócitos de fêmeas adultas de A. aegypti, observou-se que nas maiores 

concentrações testadas, este larvicida apresentou efeito genotóxico em todas as gerações, 

comparado ao controle, provavelmente por dano causado à molécula do DNA, por ação 

xenobiótica induzida por esse inseticida. O temefós causou efeito genotóxico em Poecilia 

reticulata após exposição a 0.005, 0.01 e 0.02 mg/L (Pereira e Campos Jr., 2015). Foi 

verificado redução das atividades de acetilcolinesterase do cérebro (AChE) aumento da 

frequência de micronúcleo e anormalidades nucleares nos eritrócitos das brânquias de peixe 

após 168 horas de exposição às concentrações de 0.01 e 0.02 mg/L desse larvicida. Em larvas 

de 3º estádio do A. aegypti, após o uso de concentrações semelhantes desse organofosforado, 

foi verificado também, a formação de micronúcleo e outras anormalidades nucleares. 

Diante do exposto, sugere-se que, o semissintético EMD, possui potencial efeito genotóxico 

como alternativa no controle do A. aegypti, por apresentar toxicidade em ovos e, larvas, e por 

causar efeito genotóxico às células de neuroblasto de larvas e de ovócito de fêmeas adultas, além 

de provocar efeito letal em embriões de fêmeas que foram expostas a esse produto, na fase de 

larva. A continuidade e o aprofundamento de estudos subsequentes serão necessários, para 

compreender melhor o mecanismo de dano e reparo da molécula de DNA, além do mecanismo de 

ação desse composto nesse mosquito e, ainda, em organismos vertebrados, como roedores. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O EMD apresentou melhor atividade ovicida e larvicida comparado ao temefós em 

Aedes aegypti, devido à redução da taxa de oviposição, mediante o aumento das 

concentrações ao longo das gerações (G1 a G4).  

O aumento da inviabilidade de ovos de A. aegypti tratados com EMD proporcional 

ao aumento das concentrações e das gerações, mostrou que este semissintético teve maior 

efeito tóxico cumulativo em comparação ao temefós. A redução do tamanho de ovos em 

A. aegypti tratados com EMD e temefós, pode indicar plasticidade fenotípica em resposta 

ao estresse sofrido pela exposição à ambas substâncias.  

O EMD que apresentou maior efeito genotóxico em relação ao temefós, pela 

presença de micronúcleo, má-formação, célula polinucleada, ponte nuclear, brotamento, 

cromossomo dicêntrico e quebra cromossômica, em neuroblastos e ovócitos, mostrou-se 

uma alternativa viável ao controledo A. aegypti, embora sejam necessários estudos 

voltados ao desenvolvimento de resistência, para o entendimento do seu mecanismo de 

ação em mosquito e em mamíferos. 
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APENDICES  

 

APENDICE A: Frequência média relativa e desvio padrão das anormalidades celulares em neuroblastos de fêmeas adultas de Aedes aegypti que 

foram expostas ao EMD e temefós, na fase larval. 

 

Geração 

Tipo 

celular 

Tratamento 

(µg/mL) 

Quebra 

µ ± Σ 

Ponte 

µ ± Σ 

Poli 

µ ± Σ 

Má-forma 

µ ± Σ 

MN 

µ ± Σ 

Broto 

µ ± Σ 

Total 

µ ± Σ 

Normal 

µ ± Σ 

G1 

N
eu

ro
b
la

st
o
 

Controle 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.32 ± 0.08 0.02 ± 0.04 0.04 ± 0.09 0.32 ± 0.11 99.66 ± 0.11 

EM-60 0.00 ± 0.00 0.06 ± 0.05 0.06 ± 0.09 1.00 ± 0.16 0.06 ± 0.09 0.00 ± 0.00 1.06 ± 0.11 98.94 ± 0.11 

EM-80 0.02 ± 0.04 0.02 ± 0.04 0.04 ± 0.09 1.40 ± 0.21 0.12 ± 0.08 0.12 ± 0.13 1.66 ± 0.26 98.34 ± 0.26 

EM-100 0.00 ± 0.00 0.02 ± 0.04 0.02 ± 0.04 1.84 ± 0.24 0.10 ± 0.10 0.10 ± 0.00 2.08 ± 0.22 97.92 ± 0.19 

TF-0.002 0.00 ± 0.00 0.16 ± 0.11 0.06 ± 0.09 2.44 ± 0.37 0.22 ± 0.08 0.16 ± 0.13 3.04 ± 0.50 97.02 ± 0.53 

TF-0.005 0.00 ± 0.00 0.20 ± 0.07 010 ± 0.14 2.92 ± 0.38 0.18 ± 0.08 0.10 ± 0.07 3.50 ± 0.42 96.50 ± 0.42 

TF-0.007 0.00 ± 0.00 0.48 ± 0.30 0.00 ± 0.00 3.28 ± 0.45 0.28 ± 0.15 0.30 ± 0.07 4.48 ± 0.38 95.52 ± 0.38 

G2 

N
eu

ro
b
la

st
o
 

Controle 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.42 ± 0.08 0.08 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.50 ± 0.07 99.50 ± 0.07 

EM-60 0.00 ± 0.00 0.18 ± 0.08 0.08 ± 0.08 1.76 ± 0.28 0.16 ± 0.11 0.08 ± 0.08 2.24 ± 0.29 97.76 ± 0.28 

EM-80 0.02 ± 0.04 0.12 ± 0.13 0.06 ± 0.09 1.96 ± 0.21 0.20 ± 0.07 0.16 ± 0.09 2.52 ± 0.30 97.48 ± 0.30 

EM-100 0.00 ± 0.00 0.18 ± 0.13 0.10 ± 0.12 2.70 ± 0.16 0.24 ± 0.18 0.10 ± 0.14 3.26 ± 0.34 96.74 ± 0.34 

TF-0.002 0.02 ± 0.04 0.16 ± 0.15 0.02 ± 0.04 2.60 ± 0.16 0.34 ± 0.23 0.16 ± 0.17 3.40 ± 0.51 96.6 ± 0.51 

TF-0.005 0.04 ± 0.05 0.20 ± 0.12 0.16 ± 0.15 3.06 ± 0.29 0.18 ± 0.11 0.12 ± 0.04 3.76 ± 0.50 96.24 ± 0.50 

TF-0.007 0.04 ± 0.05 0.22 ± 0.04 0.14 ± 0.13 3.14 ± 0.23  0.36 ± 0.11 0.10 ± 0.10 4.02 ± 0.49 95.98 ± 0.49 
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Geração 

Tipo 

celular 

Tratamento 

(µg/mL) 

Quebra 

µ ± Σ 

Ponte 

µ ± Σ 

Poli 

µ ± Σ 

Má-forma 

µ ± Σ 

MN 

µ ± Σ 

Broto 

µ ± Σ 

Total 

µ ± Σ 

Normal 

µ ± Σ 

G3 

N
eu

ro
b
la

st
o
 

Controle 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.32 ± 0.19 0.06 ± 0.05 0.00 ± 0.00 0.38 ± 0.24 99.62 ± 0.24 

EM-60 0.00 ± 0.00 0.30 ± 0.,21 0.16 ± 0.11 2.42 ± 0.28 0.24 ± 0.15 0.14 ± 0.05 3.36 ± 0.74 96.64 ± 0.74 

EM-80 0.00 ± 0.00 0.18 ± 0.13 0.14 ± 0.05 2.92 ± 0.43 0.20 ± 0.07 0.22 ± 0.08 3.66 ± 0.47 96.34 ± 0.47 

EM-100 0.00 ± 0.00 0.36 ± 0.23 0.38 ± 0.28 3.72 ± 0.42 0.30 ± 0.16 0.18 ± 0.22 4.94 ± 0.63 95.06 ± 0.63 

TF-0.002 0.00 ± 0.00 0.22 ± 0.19 0.16 ± 0.09 2.72 ± 0.31 0.26 ± 0.13 0.12 ± 0.08 3.48 ± 0.45 96.62 ± 0.28 

TF-0.005 0.00 ± 0.00 0.22 ± 0.11 0.18 ± 0.08 3.34 ± 0.35 0.22 ± 0.08 0.14 ± 0.11  4.10 ± 0.50 95.90 ± 0.50 

TF-0.007 0.00 ± 0.00 0.18 ± 0.13 0.14 ± 0.11 3.62 ± 0.61 0.26 ± 0.11 0.16 ± 0.09 4.44 ± 0.70 95.56 ± 0.70 

G4 

N
eu

ro
b
la

st
o
 

Controle 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.40 ± 0.28 0.20 ± 0.12 0.00 ± 0.00 0.60 ± 0.25 99.40 ± 0.25 

EM-60 0.00 ± 0.00 0.38 ± 0.19 0.22 ± 0.08 4.24 ± 0.35 0.30 ± 0.12 0.16 ± 0.05 5.30 ± 0.33 94.70 ± 0.33 

EM-80 0.00 ± 0.00 0.32 ± 0.08 0.2 ± 0.10 4.98 ± 0.67 0.42 ± 0.13 0.26 ± 0.09 6.18 ± 0.75 93.82 ± 0.75 

EM-100 0.00 ± 0.00 0.40 ± 0.10 0.32 ± 0.13 7.82 ± 0.75 0.44 ± 0.11 0.24 ± 0.15 9.22 ± 0.77 90.78 ± 0.77 

TF-0.002 0.00 ± 0.00 0.32 ± 0.15 0.04 ± 0.05 4.22 ± 0.70 0.30 ± 0.34 0.10 ± 0.12 4.98 ± 0.88 95.02 ± 0.88 

TF-0.005 0.00 ± 0.00 0.20 ± 0.10 0.12 ± 0.04 3.70 ± 0.45 0.24 ± 0.05 0.12 ± 0.08 4.38 ± 0.45 95.62 ± 0.45 

TF-0.007 0.00 ± 0.00 0.24 ± 0.11 0.18 ± 0.13 4.70 ± 0.58 0.28 ± 0.08 0.20 ± 0.10 5.60 ± 0.66 94.40 ± 0.66 

Legenda: EMD = éter metil dilapiol; TF = temefós; G = geração; µ= média; Σ = desvio padrão; Poli = Célula polinucleada; Má-formação = Célula com má-formação; MN = 

Micronúcleo; Boto = célula com brotamento nuclear. 
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APENDICE B: Frequência média relativa e desvio padrão do total de anormalidades celulares em ovócito de fêmeas de A. aegyti que foram 

expostas ao EMD e temefós, na fase larval.  

 

Geração 

Tipo 

celular 

Tratamento 

(µg/mL) 

Quebra 

µ ± Σ 

Ponte 

µ ± Σ 

Poli 

µ ± Σ 

Má-forma 

µ ± Σ 

MN 

µ ± Σ 

Broto 

µ ± Σ 

Total 

µ ± Σ 

Normal 

µ ± Σ 

G1 

O
v
ó
ci

to
 

Controle 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.14 ± 0.11 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.14 ± 011 99.86 ± 0.11 

EM-60 0.00 ± 0.00 0.02 ± 0.04 0.08 ± 0.13 1.22 ± 0.19 0.08 ± 0.13 0.06 ± 0.05 1.48 ± 0.27 98.52 ± .27 

EM-80 0.00 ± 0.00 0.12 ± 0.11 0.26 ± 0.24 2.28 ± 0.48 0.16 ± 0.11 0.10 ± 0.10 2.94 ± 0.64 97.06 ± 0.64 

EM-100 0.00 ± 0.00 0.18 ± 0.15 0.08 ± 0.11 2.40 ± 0.59 0.12 ± 0.13 0.16 ± 0.11 2.94 ± 0.68 97.06 ± 0.68 

TF-0.002 0.00 ± 0.00 0.22 ± 0.08 0.20 ± 0.21 2.18 ± 0.27 0.22 ± 0.15 0.36 ± 0.11 3.18 ± 0.34 96.82 ± 0.34 

TF-0.005 0.00 ± 0.00 0.14 ± 0.11 0.18 ± 0.04 2.78 ± 0.23 0.18 ± 0.08 0.16 ± 0.05 3.44 ± 0.27 96.55 ± 0.27 

TF-0.007 0.00 ± 0.00 0.16 ± 0.09 0.20 ± 0.16 2.98 ± 0.20 0.30 ± 0.07 0.22 ± 0.13 3.86 ± 0.24 96.14 ± 0.24 

G2 

O
v
ó
ci

to
 

Controle 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.16 ± 0.05 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.16 ± 0.05 99.84 ± 0.05 

EM-60 0.00 ± 0.00 0.10 ± 0.10 0.08 ± 0.08 2.20 ± 0.32 0.14 ± 0.11 0.08 ± 0.08 2.60 ± 0.32 97.40 ± 0.32 

EM-80 0.04 ± 0.05 0.16 ± 0.05 0.30 ± 0.12 2.66 ± 0.15 0.22 ± 0.08 0.10 ± 0.07 3.48 ± 0.28 96.52 ± 0.28 

EM-100 0.00 ± 0.00 0.22 ± 0.08 0.18 ± 0.08 3.08 ± 0.26 0.24 ± 0.05 0.20 ± 0.07 3.92 ± 0.18 96.08 ± 0.18 

TF-0.002 0.00 ± 0.00 0.12 ± 0.08 0.20 ± 0.10 2.78 ± 0.08 0.26 ± 0.13 0.10 ± 0.07 3.44 ± 0.21 95.56 ± 0.21 

TF-0.005 0.00 ± 0.00 0.16 ± 0.05 0.22 ± 0.04 2.90 ± 0.10 0.36 ± 0.15 0.14 ± 0.05 3.78 ± 0.22 96.22 ± 0.22 

TF-0.007 0.00 ± 0.00 0.16 ± 0.11 0.24 ± 0.11 3.26 ± 0.54 0.40 ± 0.12 0.24 ± 0.05 4.52 ± 0.53 95.48 ± 0.53 
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Geração 
Tipo 

celular 

Tratamento 

(µg/mL) 

Quebra 

µ ± Σ 

Ponte 

µ ± Σ 

Poli 

µ ± Σ 

Má-forma 

µ ± Σ 

MCN 

µ ± Σ 

Broto 

µ ± Σ 

Total 

µ ± Σ 

Normal 

µ ± Σ 

G3 

O
v
ó
ci

to
 

Controle 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.20 ± 0.12 0.06 ± 0.05 0.00 ± 0.00 0.4 ± 0.14 99.6 ± 0.14 

EM-60 
0.00 ± 0.00 0.12 ± 0.08 0.20 ± 0.07 2.80 ± 0.16 0.44 ± 0.11 0.12 ± 0.04 3.60 ± 0.44 96.40 ± 0.44 

EM-80 
0.00 ± 0.00 0.12 ± 0.13 0.28 ± 0.13 3.06 ± 0.48 0.48 ± 0.22 0.10 ± 0.12 4.04 ± 0.67 95.96 ± 0.67 

EM-100 
0.00 ± 0.00 0.36 ± 0.11 0.24 ± 0.11 3.48 ± 0.44 0.60 ± 0.12 0.24 ± 0.05 4.92 ± 0.52 95.08 ± 0.52 

T-0.002 0.00 ± 0.00 0.12 ± 0.08 0.32 ± 0.08 2.84 ± 0.18 0.26 ± 0.11 0.12 ± 0.08 0.12 ± 0.08 3.58 ± 0.41 

T-0.005 0.00 ± 0.00 0.18 ± 0.08 0.24 ± 0.11 3.34 ± 0.51 0.38 ± 0.04 0.16 ± 0.09 4.30 ± 0.53 95.70 ± 0.53 

T-0.007 0.00 ± 0.00 0.18 ± 0.13 0.30 ± 0.12 3.62 ± 0.48 0.42 ± 0.11 0.22 ± 0.16 4.60 ± 0.45 95.40 ± 0.45 

G4 

O
v
ó
ci

to
 

Controle 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.40 ± 0.10 0.08 ± 0.08 0.00 ± 0.00 0.48 ± 0.13 99.52 ± 0.13 

EM-60 
0.00 ± 0.00 0.08 ± 0.11 0.34 ± 0.11 4.14 ± 0.52 0.56 ± 0.17 0.20 ± 0.07 5.32 ± 0.68 94.68 ± 0.68 

EM-80 
0.00 ± 0.00 0.16 ± 0.11 0.12 ± 0.08 7.06 ± 0.72 0.54 ± 0.18 0.08 ± 0.08 7.96 ± 0.72 92.04 ± 0.72 

EM-100 
0.00 ± 0.00 0.40 ± 0.12 0.36 ± 0.13 9.72 ± 0.93 0.20 ± 0.12 0.20 ± 0.12 10.88 ± 0.96 89.12 ± 0.96 

T-0.002 0.00 ± 0.00 0.24 ± 0.11 0.36 ± 0.11 3.00 ± 0.16 0.24 ± 0.15 0.14 ± 0.11 3.98 ± 0.34 96.10 ± 0.25 

T-0.005 0.00 ± 0.00 0.20 ± 0.07 0.22 ± 0.08 3.62 ± 0.54 0.42 ± 0.08 0.20 ± 0.12 4.66 ± 0.57 95.34 ± 0.57 

T-0.007 0.00 ± 0.00 0.22 ± 0.08 0.32 ± 0.13 4.16 ± 0.55 0.46 ± 0.05 0.30 ± 0.07 5.46 ± 0.57 94.54  0.57 

Legenda: EMD = éter metil dilapiol; TF = temefós; G = geração; µ= média; Σ = desvio padrão; Poli = Célula polinucleada; Má-formação = Célula com má-formação; MN = 

Micronúcleo; Boto = célula com brotamento nuclear. 
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