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RESUMO 

 

O mosquito Culex quinquefasciatus é predominante em áreas urbanas em muitos países 

tropicais e subtropicais, e é responsável pela transmissão de diversas doenças. Desta forma, 

diferentes substâncias são utilizadas com o propósito de controlar a proliferação destes insetos.  

Entretanto, os pesticidas tradicionais tem apresentado resistencia e assim um desafio para o 

combate aos mosquitos, desta forma, conhecer os modo de ação destes é importante. Neste 

contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a ação de seis xenobióticos com base 

em seu princípio ativo: Revolution (selamectina), Bravecto (fluralaner), Tiger® 100 EC 

(piriproxifem), Actara® 250 WG (tiametoxam), Vectobac® WG (Bacillus thurigiensis var 

israelenses - Bti) e Original Neem® (azadiractina) sobre larvas de 3º instar de C. 

quinquefasciatus, e neste contexto avaliar potencial reposicionamento de farmacos do 

composto Revolution e Bravecto. Os pesticidas foram obtidos comercialmente e o princípio 

ativo do Bravecto, extraído e caracterizados por técnicas de ponto de fusão e espectroscopia na 

região do infravermelho. A CL50 foi determinada e a avaliação histológica e bioquímica 

realizada após a exposição das larvas a CL50 por 24 horas. Os pesticidas apresentaram as 

seguintes doses letais: 1,07x10-2 mgL-1 (selamectina); 1,90x10-5 mgL-1 (fluralaner); 2,2x10-3 

mgL-1 (piriproxifem); 3x10-2 mgL-1  (tiametoxam); 9x10-2 mgL-1  (Bti) e 4x10-2 mgL-1 

(azadiractina) mgL-1, sendo assim, o fluralaner foi o inseticida mais potente. A partir da análise 

bioquímica observou-se um aumento em comparação ao controle dos parâmetros analisados 

nas larvas, sendo eles, a concentração de proteínas totais e estresse oxidativo por meio da 

avaliação do teor de glutationa reduzida e de peróxido de hidrogênio, quando expostas a todos 

os pesticidas, com exceção do fluralaner, o qual apresentou efeito inverso (diminuição no nível 

dos parâmetros bioquímicos analisados). Em relação a acetilcolinesterase, a atividade 

enzimática diminuiu quando comparado ao controle para o pesticida com o pricípio ativo 

selamectina, mas aumentou quando as larvas foram tratadas com os demais compostos. Por sua 

vez, as análises histológicas mostraram dano celular no intestino médio, alterações na borda 

estriada e instabilidade da membrana peritrófica. Neste contexto, os resultados obtidos, 

mostraram informações que ajudaram a compreender melhor os efeitos dos xenóbioticos sobre 

as larvas, e apresentaram novos compostos com potencial atividade larvicida contra os 

mosquitos.   
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ABSTRACT 

 

The Culex quinquefasciatus mosquito is prevalent in urban areas in many tropical and 

subtropical countries, and is responsible for the transmission of several diseases. In this way, 

different substances are used in order to control the proliferation of these insects. However, 

traditional pesticides have shown resistance and thus a challenge to fight mosquitoes, therefore, 

knowing their modes of action is important. In this context, the present study aimed to evaluate 

the action of six xenobiotics based on their active principle: Revolution (selamectin), Bravecto 

(fluralaner), Tiger® 100 EC (pyriproxifem), Actara® 250 WG (thiamethoxam), Vectobac® 

WG (Bacillus thurigiensis var israelenses - Bti) and Original Neem® (azadiractin) on 3rd instar 

larvae of C. quinquefasciatus, and in this context to evaluate potential repositioning of 

Revolution and Bravecto drugs. The pesticides were obtained commercially and the active 

ingredient of Bravecto, extracted and characterized by melting point techniques and 

spectroscopy in the infrared region. The LC50 was determined and the histological and 

biochemical evaluation was performed after the exposure of the larvae to LC50 for 24 hours. 

The pesticides had the following lethal doses: 1.07x10-2 mgL-1 (selamectin); 1.90x10-5 mgL-1 

(fluralaner); 2.2x10-3 mgL-1 (pyriproxifem); 3x10-2 mgL-1 (thiamethoxam); 9x10-2 mgL-1 (Bti) 

and 4x10-2 mgL-1 (azadiractin) mgL-1, thus, fluralaner was the most potent insecticide. From 

the biochemical analysis, there was an increase compared to the control of the parameters 

analyzed in the larvae, namely, the concentration of total proteins and oxidative stress through 

the evaluation of the reduced glutathione and hydrogen peroxide content, when exposed to all 

pesticides, with the exception of fluralaner, which had the opposite effect (decrease in the level 

of the biochemical parameters analyzed). In relation to acetylcholinesterase, the enzymatic 

activity decreased when compared to the control for the pesticide with the active ingredient 

selamectin, but increased when the larvae were treated with the other compounds. In turn, 

histological analyzes showed cell damage in the midgut, changes in the striated border and 

instability of the peritrophic membrane. In this context, the results obtained showed information 

that helped to better understand the effects of xenobiotics on larvae, and presented new 

compounds with potential larvicidal activity against mosquitoes. 

Keywords: Mosquito, biological control, susceptibility biomarkers, biochemistry, histological 

analysis. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

  Os mosquitos são insetos, pertencentes à ordem Diptera e a familia Culicidae, 

considerados um problema de Saúde Pública, por serem vetores na disseminação de diversas 

doenças humanas como malária, febre amarela, dengue e filariose (Govindarajan et al., 2013). 

Tais doenças são responsáveis por causar mais de 700.000 mortes no mundo anualmente. No 

Brasil, cerca de 500 espécies de culicídeos são descritas, sendo aproximadamente 20 com 

importância médico-veterinária, entre elas o Culex quinquefasciatus (Desmond et al.2007, 

Greppi et al., 2020). O grupo de mosquitos Culex (Culex) inclui várias espécies de vetores de 

arbovírus. Eles são essencialmente noturnos-crepusculares, tendendo a ser ativos durante a 

noite, mas a maioria é ativa logo após o anoitecer (Fotattini et al., 1995). Thomas Say (1823) 

descreveu o mosquito C. quinquefasciatus após estudar a taxonomia do gênero Culex 

(Sirivanakarn et al., 1978), além desta espécie são também da mesma tribo e importantes 

vetores de doenças humanas o Culex pipiens e Culex molestus (Linthicum et al., 2012). Este 

mosquito é hoje um competente vetor de patógenos ao homem (Pereira et al., 2020). 

 No Brasil, a importância de estudos com este mosquito é bastante significativa para 

algumas cidades brasileiras da região metropolitana de Recife, tais como Olinda, Jaboatão dos 

Guararapes e Paulista, uma vez que focos de doenças causadas por mosquitos do gênero Culex, 

Filariose linfática e dirofilariose, ainda persistem nestes locais (Ahid et al., 2000; Boletim 

Epidemiológico – Ministério da Saúde, 2019; Brito et al., 1997).   

 Entretanto, na ausência de uma vacina eficaz contra doenças transmitidas pelo Culex, o 

controle deste vetor é ainda a principal estratégia (Lopes et al., 2019). Porém, o controle é um 

desafio devido aos casos de resistência a diversos inseticidas, e assim novos compostos estão 

sendo estudados como formas alternativas na busca de controlar os casos de resistência 

estabelecida, o controle vetorial e, consequentemente, a transmissão das doenças que acometem 

a população (Albuquerque et al., 2020; Takagi et al., 2020). 

 Neste contexto, biomarcadores de suscetibilidade são utilizados como sendo um 

sinalizador de eventos, anteriores a morte, em sistemas biológicos e objetivam avaliar a 

exposição, efeitos adversos e suscetibilidade de organismos expostos a algum composto tóxico 

(Van Der Oost et al., 2003). Biomarcadores de suscetibilidade são indicadores de variações, 

nos níveis biológicos mais basais, como moléculas, células ou tecidos, inerentes ou adquiridas 

por um organismo ao longo do tempo e/ou entre a exposição e efeito de um xenobiótico (Van 

Der Oost et al., 2003; Zagatto e Bertoletti, 2008). 
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 Assim, avaliar alterações histológicas e bioquímicas de larvas de C. quinquefasciatus 

quando expostas à inseticidas, contribui para elucidação dos efeitos tóxicos destes xenobióticos 

sobre o inseto, podendo-se identificar parâmetros em quantidades e formas diferentes, em 

resposta a interferência dos xenobióticos no desenvolvimento larval e consequente morte dos 

mosquitos. 

 

1.1.Culex quinquefasciatus 

 

  O C. quinquefasciatus é uma espécie de mosquito popularmente chamada de pernilongo 

ou muriçoca, sendo predominante em áreas urbanas em muitos países tropicais, e é um 

importante vetor na transmissão de diferentes arbovírus e da Wuchereria bancrofti (causadora 

da filariose linfática), que já infectaram milhões de pessoas no mundo (Yanola et al., 2015; 

Pavela et al., 2016; Elumalai et al., 2017). Recentemente no Brasil, em um surto de Zika vírus, 

amostras de C. quinquefasciatus foram encontradas como infectadas, sugerindo participação 

também em um novo ciclo deste arbovírus em algumas regiões (Lopes et al., 2019). De acordo 

com existe uma grande quantidade de vírus, protozoários e nematóides isolados de C. 

quinquefasciatus em condições naturais e de laboratório, incluindo encefalite de St. Louis, vírus 

da febre do Nilo Ocidental (Lopes et al., 2019; Turell, 2012) 

 Além da relevância médica, a relação de incômodo causada pela hematofagia da fêmea 

do C. quinquefasciatus a noite, é também uma importante causa de estudos com este mosquito. 

Esse inseto possui elevada capacidade de adaptação ambiental e ampla distribuição geográfica 

(Taipe-Lagos e Natal, 2003; Ramos et al,. 2019) e desta forma é encontrado com frequência 

dentro das casas, abrigado embaixo e atrás dos móveis, tornando sua presença no ambiente 

urbano indesejável e, ocasionando uma diminuição da qualidade de vida da população (Borges, 

2014).  

 O pernilongo tem o hábito de depositar ovos e se desenvolver em água parada com 

elevada concentração de material orgânico. Por isso, sua alta densidade também está 

relacionada à habitação precária, além do desmatamento e urbanização (Shah, 2016; de Oliveira 

et al, 2017).    

 O seu ciclo de vida (Figura 1) é holometabólico, com as fases de ovo, larva, pupa e adulto, 

sendo as fases imaturas aquáticas (Consoli e de Oliveira, 1994). De acordo com Clements 

(1996) a taxa de crescimento e desenvolvimento dos mosquitos é influenciada por fatores 

extrínsecos, tais como temperatura, nutrição e densidade larval no recipiente (Clements, 1996).  
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Figura 1: Ciclo de vida do C. quinquefasciatus.(Fonte: Autor- Adaptada Google Imagens) 

 

 Os ovos são alongados e depositados em forma de jangadas (150 a 280 ovos); a 

morfologia das larvas é composta de cabeça, tórax, segmentos abdominais, lobo anal e sifão 

respiratório (Figura 2), as pupas são facilmente reconhecidas por possuirem o corpo na forma 

de vírgula e a fase adulta é caracterizada pela presença de cabeça, probóscide, tórax, abdomem 

e asas (Ministério da Saúde, 2011). 
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Figura 2: Aspectos morfológicos da larva de C. quinquefasciaus. 

 (Fonte: Ministério da Saúde, 2011. Fotografia: D. Natal) 

 O estágio larval é importante no estudo do controle biológico de mosquitos vetores de 

doenças, tendo como vantagem a dificuldade das larvas em escapar dos criadouros durante 

mecanismos de controle e prevenção (Imbahale e Mukabana, 2015). As larvas de mosquitos 

passam por quatro instares e a cada instar o crescimento é contínuo e pode ser observado um 

aumento progressivo do tamanho das regiões do corpo (Clements, 1996). 

 As larvas são aquáticas e se alimentam de matéria orgânica particulada ou detritos, e 

possuem preferência por ambientes mais poluídos, como esgotos (Briegel, 2003), sendo o 

recurso alimentar um dos vários fatores extrínsecos relacionados ao desenvolvimento larval, 

que engloba também, precipitação, predação, parasitismo e competição (Forattini et al., 2002).  

 Nas larvas, o intestino médio é composto por quatro regiões: cárdia, ceco gástrico, 

intestino médio anterior e posterior (Clements, 1996). Além disso, é o maior órgão do 

organismo responsável pela manutenção do transporte de biomoléculas como íons, 

aminoácidos, lipídeos e absorção de açúcar (Popova-Butler e Dean, 2009; Guo et al, 2016). As 

células da parede intestinal deste mosquito possuem núcleo basal esférico, com eucromatina e 

heterocromatina evidentes e um único nucléolo de forma esférica (Romoser, 1996; Alves, 

2010). Em geral a morfologia do intestino médio de larvas de C. quinquefasciatus mostram 

uma monocamada de células epiteliais colunares responsáveis pela produção de enzimas 

digestivas, absorção dos produtos digeridos da alimentação e pela formação da matriz 

peritrófica (de Melo et al., 2008; Miranda, 2019).  
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 No intestino médio, a membrana peritrófica, é uma camada acelular semipermeável 

formada por quitina e proteinas, que envolve o bolo alimentar, de forma que as células do 

epitélio intestinal não estejam em contato direto com o alimento e com microorganismos 

patogênicos, além de permitir o movimento do fluido para a frente durante o antiperistaltismo 

(Clements, 1996; Reboredo et al., 2016).  

 O intestino posterior é usualmente dividido em piloro, íleo e reto. Por sua vez, a junção 

entre os intestinos médio e posterior caracteriza-se por ser o local de inserção dos túbulos de 

Malpighi, importante orgão que compreende o sistema excretor dos insetos, análogo aos 

néfrons dos vertebrados. Tal atua primariamente na osmorregulação, atuando também na 

reabsorção seletiva de íons, aminoácidos e água (Nepomuceno, 2015).  

 Ao final do 4º instar larval inicia-se a fase de pupa, um estágio aquático intermediário 

entre a forma larval e a adulta, onde com os processos de metamorfose atinge-se o estágio 

adulto (Consoli e de Oliveira, 1994). 

  A fêmea adulta é considerada altamente antropofílica (Consoli e de Oliveira, 1994) e ao 

exercerem a hematofagia no hospedeiro, liberam a saliva com função anestésica e 

anticoagulante, podendo o líquido fluir livremente para o intestino médio do mosquito, sendo 

durante a picada no ser humano a provável ocorrência da transmissão de doenças (Feingold et 

al., 1969; Borges 2014). As substâncias proteicas da saliva podem produzir reações alérgicas 

de maior ou menor gravidade, na dependência da resposta imunitária do hospedeiro (Borges, 

2014). 

 

1.2. Pesticidas  

 

 A grande maioria das doenças transmitidas por mosquitos não possui vacinas ou 

medicamentos terapêuticos efetivos, e o controle vetorial é ainda a principal forma de 

prevenção das doenças (Gu et al., 2020), sendo a interrupção do desenvolvimento, com a 

mortalidade larval, uma das principais formas de combate aos vetores (Moreira et al., 2016; 

Elumalai et al., 2017). 

 No entanto, o controle vetorial por meio de inseticidas ainda é um desafio. Piretróides, 

organofosforados, carbamatos e organoclorados são classes de inseticidas recomendados pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2011), entretanto, tem apresentado ser menos eficazes. 

Nesse contexto, a resistência aos inseticidas químicos é um sério problema, uma vez que o 

controle vetorial é a principal ferramenta para evitar doenças transmitidas por mosquitos 
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vetores. Assim, uma alternativa para a gestão de saúde têm sido buscar compostos alternativos, 

como estratégia à resistência e de forma a combater os mosquitos (Demissew et al., 2016).  

  Se analisarmos um pouco o histórico dos inseticidas utilizados no controle vetorial, 

observamos que a resistência não é um evento atual. De 1939 à década de 50, houve predomínio 

dos organoclorados sintéticos. A partir da década de 50 surgiram os organofosforados e 

carbamatos. Nos anos 70 surgiram os piretróides sintéticos, onde sua chegada amenizou os 

problemas de resistência que vinham surgindo com o uso exclusivo de organoclorados, 

organofosforados e carbamatos (Gravena, 2011). Os inseticidas sintéticos são ainda o principal 

alicerce dos programas de combate e controle de insetos vetores de doenças, entretanto a busca 

por novos compostos é constante. 

 Neste contexto, o reposicionamento de fármacos é uma abordagem atual com vistas a 

acelerar a descoberta e encontrar novas utilizações a fármacos já existentes. Para empresas, o 

reposicionamento tem um valor comercial significativo, ampliando o mercado de compostos, e 

encontrando novos usos com menor custo e risco financeiro e também em um menor tempo 

(Ekins et al., 2011). 

 As avermectinas (AVM), um grupo de xenobióticos pertencentes à família das lactonas 

macrocíclicas, são conhecidas pelo valor terapêutico no tratamento de inúmeras infecções 

parasitárias de animais e humanos (Wilson, 1993). Os chamados endectocidas (drogas que têm 

atividade contra endo- e ectoparasitas) são amplamente utilizados na saúde humana e animal 

(Butters et al., 2012). Esta classe é conhecida por possuir atividades nematocidas, acaricidas e 

inseticidas (Ashour, 2019). 

 As avermectinas são derivadas do produto de fermentação de Streptomyces avermitilis, e 

agem como agonistas dos canais para cloreto dependente de glutamato (GluCls) nos insetos, o 

que pode levar a paralisia e a morte (Butters et al., 2012; Cao et al., 2017). Elas aumentam a 

condutância do cloreto, resultando em uma hiperpolarização duradoura, menor formação de 

potenciais de ação e bloqueio de outras funções (Ashour, 2019). 

 A selamectina (Figura 3), presente no pesticida comercial Revolution®, é uma 

avermectina endectocida, utilizada topicamente em cães e gatos contra pulgas, ácaros da orelha, 

piolhos, dirofilariose e nemátodos gastrointestinais (Clemence et al., 2000; Yonetakea et al., 

2019). Tal composto, age principalmente nos GluCls de insetos, mas também podem exibir 

atividades cruzadas sobre canais para cloreto dependente de ácido  γ-aminobutírico (GABACls) 

(Butters et al., 2012; Gassel et al., 2014). 
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Figura 3: Estrutura química selamectina. Fonte ChemSpider 

Search and share chemistry. Disponível em: http://www.chemspider.com/About.aspx 
 

 O ácido γ-aminobutírico (GABA) é um neurotransmissor inibitório, e seu receptor esta 

presente no sistema nervoso central e locais neuromusculares períféricos. O influxo de cloreto 

mediado por GABA nas células leva à hiperpolarização da membrana e gera inibição de 

potencial pós-sináptico, o que diminui a probabilidade de ocorrência de potenciais de ação, 

inibindo a transmissão do sinal neuronal (Gassel et al., 2014). Desta forma, os receptores 

GABA complexados a canais de cloro nos insetos, são importantes alvos de inseticidas (Jiang 

et al., 2017; Huang et al., 2019). 

 Neste contexto, o fluralaner surgiu como uma segunda geração de compostos 

GABAérgicos (Jiang et al., 2017), mas ao contrário da selamectina, age preferencialmente 

como um antagonista do receptor GABA (GABARs), e atua também nos canais para cloro 

ligados a glutamato (GluCls) (Yamato et al., 2019).  

 O fluralaner (Figura 4) pertence a classe das isoxazolinas e é comercialmente vendido 

como Bravecto®. Ele é um parasiticida e acaricida amplamente utilizado em animais 

domésticos, considerado de baixa toxicidade ou átoxico para mamíferos, devido a seletividade 

significativa para receptores de insetos (Sheng et al., 2017; Miglianico et al., 2018).  Em adição, 

potenciais atividades também tem sido evidenciadas contra moscas resistentes (Burgess et al., 

2020).  

 

 

http://www.chemspider.com/About.aspx
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Figura 4: Estrutura química do Fluralaner . Fonte: Gassel et al., 2014. 

 

 Outra classe de inseticidas utilizados atualmente em adição aos grupos químicos, são os 

reguladores de crescimento de insetos (RCI), que são desenvolvidos a base de hormônios de 

insetos e são altamente efetivos contra larvas de mosquitos (Khan et al., 2016; Zhou et al., 

2020). Inseticidas considerados RCI incluem o piriproxifem e são conhecidos desde a década 

de 90 (Chłopecka et al., 2018). O piriproxifem (Figura 5) é um análogo do hormônio juvenil de 

insetos, e age inibindo efetivamente a metamorfose de mosquitos por impedir a emergência de 

adultos (Bouhsira et al., 2016), e desta forma, não é considerado um adulticida efetivo 

(Sihuincha et al., 2005). 

 

 

Figura 5: Estrutura química piriproxifem. Fonte: Portal da Anvisa. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/117782/P34+%E2%80%93+Piriproxifem/06d0

6369-ccd1-463f-9b82-46f5c9023ba2 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/117782/P34+%E2%80%93+Piriproxifem/06d06369-ccd1-463f-9b82-46f5c9023ba2
http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/117782/P34+%E2%80%93+Piriproxifem/06d06369-ccd1-463f-9b82-46f5c9023ba2
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 O piriproxifem se destaca de outros, em decorrência de ser mais seletivo e, 

consequentemente, mais seguro para organismos não-alvo do que outros inseticidas, sendo 

assim muito utilizado em vários tipos de habitats, na agricultura, áreas urbanas e em animais de 

estimação contra ectoparasitos (Chłopecka et al., 2018; Jambulingam et al., 2008).  

 Desde o ano 2000, o piriproxifem é recomendado pela WHOPES (WHO Pesticide 

Evaluation Scheme) no controle de larvas de mosquito, sendo utilizado no controle de Aedes 

aegypti, Aedes albopictus, C. quinquefasciatus e espécies de Anopheles (Jaffer et al., 2015). 

Um exemplo de inseticida fisiológico juvenóide que tem como princípio ativo o piriproxifem é 

o Tiger® 100 EC.  

 Entretanto, outros pesticidas vem sendo usados e estudados contra mosquitos, como os 

neonicotinóides, que são uma geração de inseticidas potentes e seletivos, utilizados na 

agricultura e no combate a insetos em casa. O primeiro inseticida da classe foi introduzido em 

1990, o Imidacloprida, e posteriormente análogos foram chegando ao mercado, como o 

tiametoxam, tiaclopride, dinotefuan, entre outros (Vehovszky et al., 2015). Atualmente, esta 

classe de inseticidas é registrada em mais de 120 países, e são candidatos a substituir os 

inseticidas organosfosforados e carbamatos (Anderson et al., 2015).  

 Os neonicotinóides são quimicamente similares à nicotina (Mattiazzi et al., 2014), e 

interagem com uma ligação agonista aos receptores nicotínicos da Acetilcolina (nAchR) no 

sistema nervoso dos insetos (Annamalai et al., 2018), competindo com a ligação natural da 

acetilcolina no mesmo receptor (Vehovszky et al., 2015), e assim, causando abertura e 

estimulação excessiva dos canais de sódio (de Morais et al., 2017), resultando em uma 

excitação, paralisia e morte do inseto (Cheghib et al., 2020). Entretanto, sua ação pode não estar 

associada exclusivamente ao sistema nervoso central, agindo de forma mais sistemática, pode 

induzir alterações intracelulares, tanto em vertebrados quanto em invertebrados (Vehovszky et 

al., 2018).  

 O 3-(2-cloro-tiazol-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-

ilideno(nitro)amina, (tiametoxam) (Figura 6), é um dos neonicotinóides mais utilizados. 

Considerado moderadamente tóxico, conhecido como de segunda geração, possui uma menor 

afinidade para os receptores nicotínicos quando comparados a outros neonicotinóides. No 

Brasil, o Actara®, é um dos mais populares tiametoxam, sendo amplamente utilizado na 

agricultura (de Morais et al., 2017).  
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Figura 6: Estrura química tiametoxam. Fonte:Portal Anvisa 

 

 Por outro lado, além da questão de resistência, uma grande preocupação mundial é com 

a toxicidade nos mamíferos, bem como o dano ambiental causado pelos inseticidas utilizados. 

Desta forma, estudos com compostos naturais e biológicos com atividade, estão cada vez mais 

presentes na busca de compostos ambientalmente seguros (Corrêa e Salgado, 2011; Nascimento 

e Melnyk, 2016). 

 Diversas plantas apresentam compostos com atividade inseticida, entre elas a Azadirachta 

indica (neem) (Figura 7). Os óleos e extratos de frutos e folhas desta planta tem mostrado 

atividade contra uma ampla faixa de insetos (Wandscheer et al., 2004; Haldar et al., 2014). A 

azadiractina, é o mais representativo fitoquímico do neem, o qual é potencialmente ativo, 

estando disponível como material para o qual cerca de 550 espécies de insetos são sensíveis 

(Gahukar, 2014; Passos et al., 2019). Ademais, é conhecido que o neem contém vários 

componentes ativos que apresentam diferentes modos de ações, e devido a este fato, a chance 

de desenvolvimento de resistência é menor (Demissew et al., 2016).  

 

 

Figura 7: Estrutura química da azadiractina. Fonte: Mazoni, 2008.  

 

 O neem (Família Meliaceae) é uma árvore tropical perene nativa do subcontinente 

indiano. Possui diferentes atividades biológicas além da pesticida, sendo utilizada na medicina 
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popular como antifúngico, antibacteriano, antiulcerogênico e antigenotóxico (Batista et al., 

2018). É considerada a árvore do Século XXI nos Estados Unidos (Tapanelli et al., 2016).  

 De forma semelhante aos produtos naturais, os compostos de origem biológica são 

atualmente de grande interesse no combate a resistência e diminuição da população dos 

mosquitos. Possuem como vantagem serem inofensivos aos seres humanos e de possuírem 

baixo impacto ambiental. Bacillus thurigiensis var. israelenses (Bti) é um potente bioinseticida 

à ordem Diptera (Bellile e Vonesh, 2016; Elleuch et al., 2016), que tem sido estudado por sua 

toxicidade específica em larvas de mosquitos desde sua descoberta em 1976 (Zhang et al., 

2012). 

 O Bti é uma bactéria gram-positiva, aeróbia, que durante as fases de desenvolvimento 

formam inclusões cristalinas contendo proteínas (Cry e Cyt) altamente tóxicas às larvas e desta 

maneira, exibem atividade inseticida (Bellile e Vonesh, 2016; Elleuch et al., 2016). O seu 

mecanismo de ação envolve a ação das proteínas tóxicas (endotoxinas) nas células epiteliais do 

intestino médio das larvas, as quais se ligam a receptores específicos que fazem a inserção das 

toxinas na membrana, formando poros líticos que provocam morte dos insetos (de Araújo 2007; 

Cancino-Rodenzo et al., 2012; Ketseoglou e Bouwer, 2016). Essa lise compromete a 

integridade da membrana epitelial que acarreta na desintegração de todo o tecido (Schweizer et 

al., 2019).  

 Relato de sucesso com agentes biológicos já foi evidenciado no Brasil contra C. 

quinquefasciatus, Regis e colaboradores (2000), mostraram em seu estudo, realizado em uma 

área endêmica para filariose a eficácia do Bacillus sphaericu. Após a aplicação do larvicida 

manteve-se a densidade populacional de C. quinquefasciatus significativamente menor quando 

comparada à área não tratada (Regis et al., 2000).  

 

1.3.Análises Histológicas e Bioquímicas em larvas de mosquito  

 

 Diversos larvicidas causam alterações morfológicas nas larvas, e os estudos 

morfohistológicos ajudam a compreender as formas de ação dos xenobióticos a partir de seus 

efeitos tóxicos neste estágio (Barreto et al., 2006). Em sua grande maioria, as análises são 

realizadas no intestino dos insetos, que além de alvos de inseticidas é um importante órgão para 

se caracterizar o perfil de proteínas, por possuir relação com transmissão e replicação viral (Guo 

et al., 2016).  

 Pode-se afirmar que, além do efeito tóxico morfológico, os xenobióticos em suas 

concentrações subletais, podem causar alterações bioquímicas. A depender da toxicidade e 
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duração da exposição, o nível de importantes compostos bioquímicos nos tecidos dos insetos 

(proteínas, esterases, acetilcolinesterases (AChE) e outras substâncias metabólicas) sofrem 

mudanças (Lawrence e Olorunfemi, 2019).  

 As proteínas são um importante fator bioquímico que está associado aos efeitos dos 

pesticidas. As proteínas conferem especificidade biológica às células dos insetos, além de 

estarem ligadas à dinâmica populacional e diversidade biológica (Lawrence and Olorunfemi, 

2019). Diversos tipos de proteínas estão presentes na hemolinfa dos insetos, entre elas, 

proteínas de armazenamento e vitelogeninas. Assim como, o desenvolvimento e a reprodução 

em insetos dependem de enormes exigências proteicas (Lawrence e Olorunfemi, 2019), 

ressaltando a importância de se conhecer a resposta proteica aos inseticidas.  

  O genoma de C. quinquefasciatus já foi completamente sequenciado, e mais de 22000 

genes foram descritos, sendo destes mais de 18500 codificadores de proteínas (Arensburger et 

al., 2010; Reddy et al., 2012).  Em um estudo realizado por Veloso (2015), mostrou-se  proteínas 

totais solúveis no intestino de fêmeas de C. quinquefasciatus, importantes em processos 

fisiológicos, tais como exopeptidases, glicosidades, enzimas detoxificantes e proteinas 

relacionadas com a interação parasito/vetor. Sendo que, no estudo os processos biológicos mais 

comuns desempenhados pelas proteínas identificadas no intestino foram: processo de oxidação-

redução, processos metabólicos, tradução, proteólises, processos metabólicos de carboidratos, 

dobramento de proteínas, homeostase redox celular, transporte intracelular de proteínas, 

proteólises em processos catabólicos de proteínas, processo glicolítico, montagem de 

nucleossomo, transporte, transporte de prótons acoplado a síntese de ATP e transporte de 

prótons acoplado a hidrólise de ATP (Veloso, 2015).  

 A expressão proteica entretanto, é extremamente variável em distintas situações, podendo 

ser diferente em diferentes tecidos e tipos celulares no mesmo organismo, constituindo um 

fluxo dinâmico respondendo a estímulos internos e externos (Wasinger et al., 1995; Wilkins et 

al., 1996) que podem consequentemente afetar o desenvolvimento larval.  

 Outro importante parâmetro bioquímico a ser destacado é a AChE, uma enzima que 

catalisa a hidrólise do neurotransmissor acetilcolina nas sinapses nervosas, encerrando os 

impulsos nervosos, e desta forma, está envolvida no desenvolvimento do sistema nervoso de 

vertebrados e invertebrados (Alout et al., 2008). Estudos tem focado na verificação da atividade 

desta enzima, uma vez que ela é alvo das duas principais classes de inseticidas 

(organofosforados e carbamatos) utilizados no controle de pestes (Wassim, 2012). Neste 

contexto, pode-se afirmar que a menor sensibilidade da AChE à inseticidas demonstrou ser um 

mecanismo de resistência comum a inúmeras espécies de ártropodes, onde mutações podem 
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afetar fortemente a atividade da AChE (Alout et al., 2008). Após a exposição a xenobióticos, 

já foi observada em estudos, a inibição da atividade da enzima (Zayed et al., 2019) e o aumento 

da atividade (Bilal et al., 2017).  

 Danos oxidativos são também verificados após a exposição a inseticidas. Danos na parede 

celular ocorrem principalmente pela produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) por 

mecanismos de estresse oxidativo (Velsankar et al., 2019). As espécies reativas de oxigênio 

(ERO), incluindo ânion superóxido (O2−), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila 

(HO •), são subprodutos naturais da respiração aeróbica. No entanto, um excesso na geração 

ERO no ambiente intracelular pode desencadear efeitos nocivos, incluindo peroxidação 

lipídica, oxidação de proteínas, modificação de lipoproteínas e danos ao DNA (Chu et al., 

2019), mas também podem ser utilizadas por mosquitos para combater patógenos (Champion 

E Xu, 2017; Peterson e Luckhart , 2006).   

 O estresse oxidativo é estabelecido quando há uma interrupção/desregulação da 

sinalização e controle redox causada pelo aumento de ERO e /ou uma redução no sistema de 

defesa antioxidante (Camini et al., 2017).  

  Os pesticidas podem causar a geração de ERO, que podem levar a um estresse oxidativo 

e assim enzimas e outros compostos detoxificantes, como a glutationa reduzida (GSH), também 

são importantes e influenciadas pela exposição à xenobióticos. A glutationa é essencial no 

metabolismo redox (Champion e Xu, 2017), participando da biotransformação e eliminação de 

xenobióticos e na defesa das células contra o estresse oxidativo e desta forma é encontrado em 

altas concentrações nos organismos aeróbicos (Huber, 2008).  

 No processo enzimático de biotransformação de xenobióticos, três fases distintas 

ocorrem, I. Nas fases I e II, geralmente se observa a transformação do xenobiótico em uma 

espécie que apresenta maior solubilidade em água, além de uma menor toxicidade. Além da 

glutationa reduzida,  enzimas tais como Glutationa-S-transferase (GSTs), Superoxido 

dismutase (SOD), catalase, glutationa peroxidase (GSH- Px) estão envolvidas na 

biotransformação ( Al-Salih et al., 2020; Huber et al., 2008) 

 Essas atuam na prevenção do dano oxidativo através de mecanismos que impedem e/ou 

controlam a formação de radicais livres e espécies não-radicais (Barbosa et al., 2014).  ERO 

(principalmente ânion superóxido [O2
-]), são convertidos em peróxido de hidrogênio (H2O2) 

nas células pela superóxido dismutase (SOD). Posteriormente, a maior parte do peróxido de 

hidrogênio é convertida em água e oxigênio pela catalase (CAT). Ao mesmo tempo, através das 

funções da glutationa (GSH) glutationa peroxidase (GSH-PX) na célula,  reduz-se  H2O2 em 

H2O. A glutationa peroxidase reduz hidroperóxidos, convertendo o peróxido de hidrogênio em 
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água e oxidando GSH (Huber et al., 2009). Desta forma, a proporção GSH reflete o estado 

redox (Zhang et al., 2019).  

 Neste contexto, tão importante quanto saber se os níveis de componentes metabólicos 

estão sendo alterados, é analisar o comportamento de enzimas e compostos antioxidantes 

relacionados à detoxificação.  

 

2. OBJETIVOS 

  

 Comparar a ação de seis xenobióticos sobre larvas de C. quinquefaciatus, e analisar 

alterações bioquímicas e histológicas como biomarcadores dos efeitos tóxicos.  

  

2.1. Objetivos específicos   

 

• Extrair e caracterizar o princípio ativo fluralaner.  

• Verificar a Concentração Letal Mediana (CL50) com base nos princípios ativos 

selamectina (Revolution®), fluralaner (Bravecto®), piriproxifem (Tiger®), tiametoxam 

(Actara®),   Bacillus thuringiensis  var. israelenses (Vectobac®) e azadiractina (Original 

Neem®).  

• Avaliar a concentração de proteínas totais presentes após exposição por 24h aos 

princípios ativos.  

• Determinar indicadores de danos oxidativos avaliando o teor de GSH, e a produção de 

peróxido de hidrogênio após a exposição a CL50  dos princípios ativos por 24h. 

• Avaliar a atividade da enzima acetilcolinesterase (AchE) após 24h de exposição aos 

princípios ativos.  

• Analisar a morfologia do intestino médio das larvas após exposição à CL50 dos princípios 

ativos. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Obtenção das larvas de mosquito  

 

Os ovos de C. quinquefasciatus foram coletados de um criadouro seminatural (cubas) 

mantido dentro do Campus Centro-Oeste Dona Lindu da Universidade Federal de São João Del 

Rei em Divinópolis, Minas Gerais (Figura 8), o qual é mantido de acordo com técnicas de 

criação de mosquitos descrita por Gerberg (1979). As cubas plásticas (50 x 40 x 25 cm) 
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contendo aproximadamente 20 litros de água destilada e cerca de 10 “pelets” (20 g cada) de 

ração para camundongos, eram preparadas cerca de 10 dias antes da primeira postura e deixadas 

em condições naturais de temperatura e fotoperíodo. 

 

 

Figura 8: Criadouros de C. quinquefasciatus UFSJ/CCO. (Fonte: Alves, 2017) 

 

3.2.Obtenção dos pesticidas  

 

Os pesticidas usados: Revolution® Zoetis 12%-Pfizer (selamectina), Bravecto® -MSD 

Saúde Animal (fluralaner),Tiger® 100 EC (piriproxifem), Actara® 250 WG (tiametoxam), 

Vectobac® WG (Bacillus thurigiensis var israelensis- Bti), Original Neem® (azadiractina) 

foram obtidos comercialmente.  

 

3.3. Extração e caracterização do princípio ativo fluralaner 

 

A extração do ingrediente ativo fluralaner do composto (Bravecto®) foi realizada de 

acordo com o procedimento descrito por Miglianico et al. (2018) com modificações. Um 

comprimido de Bravecto foi macerado usando um almofariz e pilão até que um pó fino fosse 

obtido. Posteriormente, uma solução de diclorometano P.A. (Vetec) e metanol P.A. (Êxodo 

Cientifica) na proporção 1:1, foi adicionada ao pó e misturada. Em seguida, 100 mL de metanol 

P.A. foi adicionado. A mistura foi colocada em lavadora ultrassônica digital com aquecimento 

(Sandeca Medical- Sanillean 6) por 60 min e foi realizada uma filtração. O filtrado foi seco em 

um evaporador rotativo e o produto purificado por cromatografia em coluna com gel de sílica, 
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utilizando clorofórmio, clorofórmio/metanol (1:1) e clorofórmio/metanol (1:3) como eluentes. 

As frações recolhidas foram secas a temperatura ambiente e nos fracionamentos realizados, a 

composição qualitativa das frações obtidas foi monitorada por cromatografia em camada 

delgada em sílica gel, observando os cromatogramas sob luz visível e ultravioleta.    

A caracterização do composto foi realizada através das técnicas de medida de ponto de 

fusão e espectroscopia na região do infravermelho (IV). O ponto de fusão foi determinado por 

meio do aparelho digital de ponto de fusão MQAPF-302 (Microquímica Equipamentos Ltda). 

O espectro de infravermelho na região de 4000–400 cm-1 utilizando pastilhas de brometo de 

potássio (KBr), foi registrado no equipamento Affinity 1 (Shimadzu), através, da passagem da 

radiação infravermelha pela amostra com um detector, gerando uma plotagem da porcentagem 

de transmissão de radiação versus o número de onda da radiação transmitida 

 

3.4.Bioensaios- Determinação da Concentração Letal Mediana (CL50) 

 

Para a avaliação da suscetibilidade aos pesticidas, 60 larvas de 3º instar de C. 

quinquefasciatus foram utilizadas para cada concentração a ser testada. As larvas foram 

colocadas em 3 copos plásticos, contendo 20 larvas em cada um (Figura 9). As larvas do 

mosquito foram expostas por 24 horas a soluções com concentração (do principio ativo) de 1,2, 

0,12, 0,012, 0,0012 e 0,00012 mg L– 1 de selamectina e azadiractina, 1; 0,1; 0,01; 0,001 e 0,0001 

mgL-1 do piriproxifem, tiametoxam e Bti, e 0,001, 0,0001, 0,00001, 0,000001 e 0,0000001 

mgL– 1 de fluralaner. As concentrações foram definidas a partir de testes preliminares. Nos 

bioensaios frente a selamectina, fluralaner e azadiractina, as diluições iniciais foram feitas 

usando 0,06%, 0,06% e 0,5%  de dimetilsulfóxido (DMSO), respectivamente. 

Os experimentos foram mantidos no interior do insetário (UFSJ/CCO), em ciclos 

programados de 12 horas de fotoperíodo e temperatura de 26 ± 1 oC.  A mortalidade das larvas 

foi avaliada após 24 horas de exposição em todas as repetições de cada dose para determinação 

da CL50. Para cada amostra testada, as larvas foram divididas em grupos teste e controle com 

três repetições para cada tratamento. Para o controle, as larvas foram colocadas em água 

destilada ou em água com as mesmas porcentagens de DMSO utilizados nos testes. Os testes 

foram realizados em triplicata. O bioensaio larvicida foi realizado de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 1981).  
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Figura 9: Esquema dos testes de suscetibilidade larval aos pesticidas avaliados. (Fonte: Autor) 

3.5. Análises bioquímicas 

 

As análises bioquímicas foram realizadas em parceria com o Laboratório de Bioquímica 

Celular (LABIC) da Universidade Federal de São João del Rei- Campus Centro Oeste Dona 

Lindu (UFS/CCO).  

 

3.5.1. Preparação das larvas  

 

Para a realização dos ensaios bioquímicos foram utilizadas larvas de C. 

quinquefasciatus expostas a 100 mL da concentração subletal de cada composto, por 24 horas.  

Após a exposição à CL50 dos compostos, 130 larvas vivas foram separadas para cada 

experimento e dessas foram retiradas a cabeça e sifão. O restante do corpo foi adicionado em 

tampão Tris HCl, pH 7,4 e processado em um homogeinizador tipo potter, em banho de gelo, 

com adição prévia de 10% de inibidor de protease. Posteriormente, as amostras foram 

centrifugadas a 10.000g à 4ºC e em seguida, o sobrenadante foi ultracentrifugado a 4 °C por 1 

h a 100.000g para obtenção de um homogenato (sobrenadante) e uma fração de membrana 

suspensa (pellet) em tampão de amostra. O mesmo procedimento foi realizado para o grupo 

controle em água destilada.   

 

3.5.2. Determinação da Concentração de proteínas totais e de membrana  

 

As concentrações de proteína total presentes nas frações solúvel e de membrana foram 

determinadas pelo método descrito por Bradford (1976), baseado na interação entre o corante 

Comassie Azul Brilhante G-250 com proteínas presentes na amostra. Os ensaios foram 

realizados em triplicata usando curva padrão de soroalbumina bovina (BSA), com a leitura no 

comprimento de onda em 595 nm. Para a leitura dos testes, as amostras foram diluídas 50 vezes 
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(147 µL de água + 3 µL de amostra). Colocou-se na placa de leitura 40 µL da solução de amostra 

diluída e 200 µL de reagente de Bradford. Para a ocorrência da reação, a placa foi deixada em 

repouso por 20 minutos, em temperatura ambiente. Após esse período, as leituras foram feitas 

em 595 nm, assim como para a curva padrão. A partir disso, pôde-se dosar a quantidade de 

proteínas totais na amostra em mg/mL. Para a determinação do quantitativo de proteínas de 

membrana, utilizou-se o pellet do homogenato da amostra preparada.  

 

3.5.3. Análise da atividade da enzima Acetilcolinesterase (AChE) 

 

A atividade enzimática da AChE foi avaliada no homogenato por método colorimétrico 

(Ellman et al., 1961). Em uma placa de 96 poços foram adicionados 30 µL da amostra, 70 µL 

de tampão pH 8,0 e 75 µL de 3 mM 5,5’-ditiobis- (ácido 2-nitrobenzóico), DTNB. Após 5 min 

de reação, a absorbância a 405 nm foi lida por um espectrofotômetro Power Wave XS2. Em 

seguida, foram adicionados 25 µL de iodeto de acetiltiocolina 15 mM e uma nova leitura a 405 

nm foi feita 5 minutos depois. 

A análise baseou-se na medida da velocidade de produção da tiocolina através da 

hidrólise do análogo do substrato da AChE, a acetiltiocolina. A tiocolina reage com o chamado 

Reagente de Ellman (DTNB ou Ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzoico 3 mM), formando uma 

mistura de dissulfetos e um ânion amarelo (nitrobenzoato) com intensa absorção em 415 nm 

(Ellman et al., 1961). Todos os experimentos foram realizados em triplicata. Os resultados 

foram expressos em µmol de tiocolina/min/mg de proteína. 

 

3.5.4. Determinação do teor de glutationa reduzida (GSH) 

 

O homogenato também foi utilizado para determinar o conteúdo de GSH, baseando-se 

na reação de Ellman. O ácido 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB) reage com o tiol livre, 

originando um dissulfeto misto mais ácido 2-nitro-5-tiobenzóico (Jollow et al., 1974). Em uma 

placa de acrílico de 96 poços foram adicionados 25 µL do homogenato de amostra, 250 µL de 

tampão pH 8,0 e 5 µL de DTNB 10 mM, para formação do dissulfeto misto mais ácido 2-nitro-

5-tiobenzóico. Após 15 min de reação, foi lida a absorbância a 412 nm. Todos os experimentos 

foram realizados em triplicata. Os valores foram expressos em µM GSH/mg proteína.  

 

3.5.5. Determinação da concentração de péroxido de hidrogênio  

 



31 

 

A concentração de peróxido de hidrogênio (H2O2) foi determinada medindo a reação de 

uma mistura de 100 μL de amostra e 900 μL reagente de ensaio peróxido (sulfato ferroso de 

amônio (250 mM), H2SO4 (25 mM), e xilenol laranja (100 mM)). Após 45 min de reação à 

temperatura ambiente, a absorbância foi lida a 580 nm. A produção de H2O2 foi calculada a 

partir de uma curva padrão utilizando-se H2O2 puro (Jiang et al. 1990). Os valores foram 

expressos em µM H202/mg proteína.  

 

3.6.Análises histológicas 

 

As análises histológicas foram realizadas em parceria com o Laboratório de 

Processamento de Tecidos (LAPROTEC) da Universidade Federal de São João del Rei- 

Campus Centro Oeste Dona Lindu (CCO/UFSJ).  

As larvas de 3º instar de C. quinquefasciatus foram expostas à CL50 dos xenobióticos 

por 24 h. Posteriormente, a cabeça e o sifão foram retirados das larvas sobreviventes, os corpos 

larvais foram fixados em solução de Stefanini por 24 h e, em seguida, imersos em blocos de 

agarose após breve coloração com eosina. As larvas passaram então por um protocolo de 

inclusão e infiltração, onde foram desidratadas em uma série de concentrações crescentes de 

álcool e então incorporados em paraplast em estufa de secagem e esterilização (SPLabor- SP- 

100/100).  

Cortes de 4 micrometros foram realizados em um micrótono (Analítica- Nova 

Analítica), corados com Hematoxilina e Eosina e em seguida analisados e fotografados em 

microscópio ótico trinocular (Zeiss-AX10) com câmera acoplada (AxionCan Erc 5s). 

 

3.7.Análises estatísticas  

 

A análise dos dados de concentração letal foi realizada por análise de regressão usando o 

modelo Probit (BioStat 5.0) com um intervalo de confiança de 95%. A análise estatística dos 

resultados bioquímicos foi realizada por meio do programa GraphPadPrism 5. Foi utilizada a 

análise de variância (ANOVA). As análises foram realizadas considerando 95% de 

significância e valor de p menor que 0,05. 

3.8  Síntese do Desenho Experimental  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1.Extração do princípio ativo fluralaner 

 

O Bravecto é um comprimido mastigável palatável de fluralaner, para administração oral, 

(Meadow et al., 2014) que é indicado pelo fabricante que não seja quebrado ou dividido. O 

comprimido é pouco solúvel em água e uma única dose de comprimido mastigável de fluralaner 

administrada por via oral fornece controle de pulgas e carrapatos por doze semanas (Williams 

et al., 2014).  

O composto obtido apresentou um rendimento de 90%. A obtenção do fluralaner foi 

caracterizada via via ponto de fusão (P.F) e espectroscopia na região do infravermelho (IV) 

com resultados sintetizados na Tabela 1 (Espectro de infravermelho- Anexo 1).   

 

Tabela 1: Caracterização do princípio ativo fluralaner 

*Fonte: Miglianico et al., 2018 

A partir da extração do comprimido fluralaner, um composto sólido (branco) foi obtido 

com um ponto de fusão de 170–171 ° C, semelhante ao encontrado por Jiang et al. (2017), o 

Composto 
Fórmula 

Molecular 
Estrutura química* P.F (°C) IV (cm-1) 

 

Fluralaner C22H17Cl2F6N3O3 

 

170-171 CF3 N–O –CH2– –C=O 

1138 1010 1100 –

1200 

1676 
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qual relata ponto de fusão igual a 171-172 °C.  Bandas características das ligações obtidas por 

espectroscopia na região do infravermelho confirmam o composto extraído. As bandas em 1138 

cm–1 (CF3), 1010 cm– 1 (N – O), 1676 (–C=O) e 1100–1200 cm– 1 ( –CH2–) identificadas no 

espectro, são características do fluralaner de acordo com Kong et al. (2017) e Abbate et al. 

(2019) (Anexo 2).  

 

4.2.Bioensaios 

 

A Tabela 2 apresenta a Concentração Letal Mediana (CL50) dos inseticidas frente as larvas 

de 3º instar de C. quinquefasciatus após 24h. Observa-se que após o tempo de exposição, o 

fluralaner foi o pesticida que mostrou maior efeito larvicida em comparação aos outros 

tratamentos. A CL50 para os pesticidas, mostraram resultados diferentes para cada inseticida, 

variando de 1,9x10-5 mgL-1 para o fluralaner à 0,09 mgL-1 para o Bti.  

 

Tabela 2: Concentração Letal Mediana (CL50) dos inseticidas frente as larvas de Culex quinquefasciatus após 24 

h de exposição.   

Inseticida 

(Ingrediente 

ativo) 

CL50 

95% IC 

(LCI – LCS) 

Equação X2 p-valor df 

Fluralaner 
1,90x10-5 

(6,20x10-6 – 6,45x10-5) 
y=4,04x10-5+0,74 x10-5x 8,31 p<0,05 3 

Revolution® 

(Selamectina) 

1,07 x10-2 

(1,40 x10-3 - 7,92x10-2) 
y=7,87+1,46x 36,34 p<0,05 3 

Tiger® 

(Piriproxifem) 

2,20x10-3 

(7x10-4 – 6,7x10-3) 
y=8,24+1,22x 13,41 p<0,05 3 

Actara® 

(Tiametoxam) 

3,00x10-2 

(4,40x10-3 –4,86x10-1) 
y=6,91+1,32x 38,91 p<0,05 3 

Vectobac® (Bti) 
9,00x10-2  

(5,80x10-3 – 1,76x10-1) 
y=7,73+2,65x 2,26 0,5 3 

Original Neem®   

(Azadiractina) 

5,00x10-2  

(7,2x10-3 – 4,8x10-1) 
y=6,42+1,16x 7,33 0,06 3 

CL50 = dose letal de 50% (mgL-1); IC = intervalo de confiança; LCI: Limite de controle inferior; LCS: Limite de 

controle superior; X2 = valor do qui-quadrado; df = Grau de liberdade. 
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Como mostrado, o fluralaner é o mais eficaz dentre os inseticidas avaliados, e tem 

concentração 1000 vezes menor que a recomendada pela OMS para o temefós, um dos 

principais inseticidas usados contra os mosquitos. A baixa concentração letal mediana também 

foi encontrada no estudo de Jiang et al, (2017) contra Aedes aegypti (1,8 × 10–6 mgL– 1) e 

Anopheles gambiae (0,4 × 10–6 mgL– 1). 

Selamectina e fluralaner são popularmente utilizados como antiparasitários e possuem 

mecanismos de ação semelhantes em canais ionotrópicos. Entretanto, a selamectina, 

pertencente a classe das avermectinas (AVM) mostrou apesar de alta, uma toxicidade as larvas 

inferior ao fluralaner. O uso de AVM contra mosquitos do gênero Culex foi estudado por outros 

autores em diferentes formulações cujos resultados de CL50  foram baixos. El-Sobky et al., 

(2016) relataram uma CL50 de 0,0018 mgL–1 para abamectina (Avermectina B1), mas usando 

larvas de 2º instar de Culex pipiens. Por outro lado, Alves et al. (2011), relataram um CL50 de 

0,052 mgL– 1 em larvas de 3º instar de C. quinquefasciatus. Derua et al. (2016) demonstraram 

que com uma dose de 0,001 mgL– 1 de ivermectina, 89,2% das larvas da mesma espécie 

sobreviveram após 24 h. Já Melo et al. (2015) observaram uma CL50 de 0,001 mgL-1 após 1 

hora de exposição. Assim, fica evidente que selamectina ou fluralaner possuem potencial contra 

larvas de mosquitos, principalmente quando comparados ao temefós, cuja dose recomendada 

pela OMS é de 0,012 mgL– 1 (WHO, 1992) e considerando também que a utilização ao temefós 

tem mostrado resistência em insetos (Bellinato et al., 2016; Gomes et al., 2016). 

Na tabela 2, também podemos observar que o piriproxifem foi o segundo inseticida com 

maior efeito larvicida com CL50 igual a 0,0022 mgL-1. Este pesticida é conhecido por ser eficaz 

no controle de vetores Culicidae (Darriet e Corbel, 2006). Invest e Lucas (2008) avaliaram a 

CL90 de piriproxifem em larvas de C. quinquefasciatus e obtiveram um valor de 0,0011 mgL-1, 

que é semelhante (0,00155 mgL-1) ao estimado para larvas de C. pipiens em estudo conduzido 

por El-Shazly e Refaie (2002). El-Shazly e Refaie (2002), também estimaram a CL50, onde 

obtiveram um valor igual a 0,00042 mgL-1, duas vezes menor ao valor encontrado por Madhu 

e Vijayan (2009) (CL50 de 0,00084 mgL-1), os quais avaliaram esse mesmo xenobiótico em 

larvas de C. quinquefasciatus. Shah et al. (2016) apresentaram um valor de CL50 cerca de 10 

vezes menor (0,00008 mgL-1) para a mesma espécie de mosquito. No entanto, em um estudo 

desenvolvido por Marina et al. (2018), a CL50 apresentada para larvas do inseto expostas ao 

RCI foi de 0,020 mgL-1, valor cerca de 10 vezes maior do que o encontrado nós. Kamal e 

Khater (2010) também avaliaram o inseticida em larvas de Aedes aegypti encontrando um valor 

de CL50 de 0,0041 mgL-1, semelhante ao estimado para larvas de C. quinquefasciatus 

encontrada no nosso estudo.  
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Outro xenobiótico sintético avaliado no presente estudo, o tiametoxam, apresentou uma 

CL50 (0,03 mgL-1) para larvas do mosquito, cerca de 10 vezes menor do que o estimado por 

Uragayala et al. (2015) em larvas do mesmo inseto (0,343 mgL-1) e cerca de metade (0,0674 

mgL-1) para larvas de A. aegypti em um estudo realizado por Raby et al., (2018).  Essas baixas 

concentrações podem ser uma opção viável para o controle de mosquitos resistentes. Porém, 

tem-se demonstrado que os neonicotinoides possuem meia-vida longa no ambiente e podem 

atingir diferentes invertebrados aquáticos (Raby et al., 2018), o que o coloca em desvantangem 

frente a outros inseticidas tais como o Bti e o óleo do neem (azadiractina).  

Biopesticidas como o Bti são geralmente considerados ambientalmente seguros para 

organismos não direcionados (Rydzanicz et al., 2010, Zequi et al., 2014) e tem sido amplamente 

utilizados no controle de larvas de mosquitos (Boyce et al., 2013). A Tabela 1 mostra que o 

Vectobac® apresentou a maior CL50 para larvas de C. quinquefasciatus quando comparado aos 

demais compostos em estudo. A CL50 de 9,0x10-2 mgL-1  foi superior a apresentada no estudo 

realizado por Su e colaboradores (2019), a qual foi de 0,002 mgL-1, entretanto frente a larvas 

de C. pipiens. Em um outro estudo encontrado na literatura, Gad e Al-Dakhil (2018) 

compararam a ação larvicida do Bti com extratos de diferentes plantas (Cinnamomum 

osmophloeum; Matricaria chamomilla e Sesamum indicum)  e observaram um menor valor de 

CL50 (7,184 mgL-1) para larvas expostas ao Bti, valor este entretanto superior ao estimado por 

nós.  Assim, nota-se divergencias nos valores mostrados,  diferenças estas que podem estar 

relacionadas a diversos fatores biológicos e abientais, tais como população, temperatura e 

alimentação das larvas (Clements, 1996; Dacey et al., 2020).  

Analisando ainda o contexto de toxicidade ambiental, o óleo do neem (azadiractina) 

mostra-se como um forte candidato a controlar a transmissão de doenças por insetos vetores. 

Uma das atividades dos produtos à base de neem é a repelência. O uso de repelentes pela 

população humana é uma das práticas mais comuns e antigas na proteção de picadas de insetos 

vetores transmissores de doenças, mas sua aplicação na pele pode causar efeitos colaterais 

(Benelli et al., 2014). Assim a atividade inseticida, ainda é a principal busca em relação aos 

produtos à base de neem.  

Diversos fragmentos da planta Azadirachta indica (neem) possuem fitoquímicos com 

diferentes potenciais de ação, mas o uso comercial se limita às partes removíveis como folhas, 

frutos e principalmente sementes, que são um dos principais materiais utilizados na produção 

de compostos bioativos. Mais de 100 desses compostos têm sido descritos e entre os 

terpenóides, a azadiractina é um dos pincipais constituintes. A azadiractina é encontrada nas 

folhas e na casca do neem (Nicoletti et al., 2014; Iyamah e Idu, 2015; Poopathi et al., 2015; 
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Chandramohan et al., 2016). Neste contexto, diversos pesquisadores tem avaliado o potencial 

larvicida da planta em diferentes formulações contra mosquitos de importância médica. 

O valor da CL50 estimado em nosso estudo para o óleo de neem (azadiractina) é inferior 

ao mostrado a extratos vegetais em estudos realizados por outros autores. Vatandoost e Vaziri 

(2004) e Gunasekaran et al. (2009) avaliaram Neemarim e NeeAzal (extratos de neem) contra 

C.quinquefasciatus, e apontaram menor sensibilidade larval, com CL50 de 0,69 e 15,866 mgL -

1, respectivamente.  

Por sua vez, Silapanuntakul et al. (2016) observaram que o óleo de neem tailandês a 

uma concentração de 0,016%, causou 97% de mortalidade de larvas de A. aegypti após 24h de 

exposição. Apesar dos valores altos de CL50, os inseticidas naturais são uma estratégia 

promissora devido seu potencial, baixa toxicidade e baixo custo quando comparado aos 

inseticidas sintéticos.  

 

4.3.Análises bioquímicas e histológicas 

 

Atualmente, um dos procedimentos rotineiros de avaliação de efeitos tóxicos de 

pesticidas em insetos baseiam-se em ensaios bioquímicos, em especial a resistência metabólica, 

analisando enzimas que podem estar relacionadas a resistência ao inseticida (Loredo, 2017). 

Para avaliar a toxicidade dos compostos em estudo nas larvas, foram observados os 

efeitos bioquímicos na tentativa de comparar mecanismos de ação dos xenobióticos em larvas 

de mosquitos. Observou-se que as larvas de C. quinquefasciatus, após o tempo de exposição 

aos pesticidas sofreram alterações em relação as substâncias metabólicas avaliadas. Para tanto, 

as concentrações de proteínas de membrana e solúveis foram avaliadas após 24 horas de 

exposição a dose subletal de inseticidas e pode ser observada nas Figuras 10 e 11, 

respectivamente.  
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Figura 10: Avaliação da concentração de proteínas totais presentes nas frações de membrana 

após exposição aos inseticidas. * Significativamente diferente do controle. (p<0,05)-ANOVA 

 

 

Figura 11: Avaliação da concentração de proteínas totais  presentes nas frações solúveis após 

exposição aos inseticidas. * Significativamente diferente do controle. (p<0,05)- ANOVA 

 As Figura 10 e Figura 11 mostram que, em comparação  ao grupo controle, o nível de 

proteínas solúveis e de membrana presentes nas larvas foi elevado após a exposição a todos os 

inseticidas, com exceção ao fluralaner, o qual mostrou que a concentração de proteínas foi 

reduzida, quando comparado ao grupo controle.  

O aumento do nível de proteínas sugere estar havendo uma influência no sistema de 

armazenamento de energia dos insetos. Além disso, supõe-se que os inseticidas promovam o 
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envenenamento das larvas as quais, por sua vez, aumentam a concentração de proteínas, a fim 

de impulsionar a síntese de enzimas de desintoxicação microssomal (Wilkson, 1976 apud Bakr 

et al., 2010), como uma via de proteção utilizada pelas larvas (Bakr et al. 2010). Outra 

explicação para o aumento dos níveis de proteínas, principalmente em larvas expostas ao Bti, é 

a lise de células, como os hemócitos (Beckage et al., 1989; Gillespie e Khachatourians, 1992). 

Após a infecção, há liberação de proteínas endógenas, assim como a síntese de proteínas 

antimicrobianas que são necessárias em resposta à infecção (Gillespie e Khachatourians, 1992). 

Já entre os fatores que podem ter contribuído para a diminuição do nível de proteína nas 

larvas expostas ao fluralaner estão a redução em sua síntese e o aumento de seu uso no processo 

de desintoxicação de inseticidas. A degradação de proteínas também pode estar ocorrendo, e 

estar relacionada à alta demanda de energia observada sob estresse (Lawrence e olorunfemi, 

2019). A redução do nível de proteína em larvas de C. quinquefasciatus após a exposição a 

Artemisia annua, em comparação ao controle foi observada em estudo realizado por Sharma et 

al, 2011.  

A relação mencionada do aumento do nível de proteínas e a demanda enzimática em 

virtude do processo de detoxificação, pode ser reafirmada pelos aumentos observados no 

conteúdo de peróxido de hidrogênio e GSH presentes, após a exposição ao mesmos compostos 

(Figura 12 e 13).  

 

 

Figura 12: Quantificação do conteúdo de GSH após exposição a CL50 dos inseticidas por 24h 

em larvas de C. quinquefasciatus . * Significativamente diferente do controle. (p<0,05)-

ANOVA 
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Figura 13: Quantificação do conteúdo de H2O2 após exposição a CL50 dos inseticidas por 24h 

em larvas de C. quinquefasciatus . * Significativamente diferente do controle. (p<0,05)- 

ANOVA 

 

Observa-se que a maioria dos inseticidas foram capazes de aumentar significativamente 

tanto os níveis de peróxido de hidrogênio quanto os níveis de GSH, exceto para o tiametoxam, 

que aumentou significativamente somente os níveis de peróxido de hidrogênio. O aumento 

concomitante de GSH e H2O2 só não foi observado em larvas expostas ao fluralaner, que 

também apresentou níveis menores de proteínas nas larvas. Esses resultados sugerem um 

aumento na produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO), ocasionando aumento do 

estresse oxidativo larval, que pode resultar na morte das larvas. 

A GSH é um importante tripeptídeo que está associado ao processo de eliminação de 

xenobióticos e na defesa das células contra o estresse. O aminoácido cisteína de GSH possui 

um grupo sulfidrila (SH) que participa de muitas das reações do GSH, incluindo proteção contra 

ERO e compostos eletrofílicos de processos oxidativos (Huber e Almeida, 2008). Esse processo 

está relacionado ao estresse oxidativo, que produz superóxido O2
-, H2O2 e o radical hidroxila 

(OH-), responsáveis por danificar lipídios, DNA, proteínas e carboidratos da membrana (Liu et 

al., 2008; Wu et al., 2014). Isto ocorre devido a um desequilíbrio entre os sistemas antioxidante 

e pró-oxidante (Topal et al., 2017a, 2017b). A oxidação dessas macromoléculas dá origem a 

produtos de degradação citotóxicos e mutagênicos (Marnett et al., 2003). Portanto, esses 

xenobióticos apresentam aumento da atividade antioxidante com dano celular.  

Neste contexto, um outro importante indicador biológico de estresse oxidativo seria a 

ruptura de membrana por peroxidação lipídica, entretando a avaliação da peroxidação lipídica 

não foi possível no nosso trabalho.    
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Em outras palavras, GSH ajuda a manter a homeostase redox, participando dos 

processos de eliminação de espécies reativas de oxigênio (EROs) (Filipović et al., 2019). Um 

aumento de H2O2 é uma indicação de maior estresse oxidativo experimentado pelas células 

larvais e, consequentemente, o aumento de GSH pode ser uma adaptação dos indivíduos a esse 

estresse (Filipović et al., 2019).  GSH é conhecida por desempenhar um papel importante na 

desintoxicação xenobiótica (Fontán et al., 1994; Paital, 2018), e a resistência de muitas células 

contra o estresse oxidativo está associada com elevados níveis intracelulares de glutationa na 

sua forma reduzida (Júnior et al., 2001)  

A formação de conjugados com GSH é a principal reação observada para muitos 

xenobióticos durante o processo de detoxificação enzimática, onde após esta fase os metabólitos 

são transportados para o exterior da célula para serem excretados (Huber et al., 2008). Assim 

uma outra importante enzima envolvida no processo de detoxificação é Glutationa-S-

Transferase (GST). A GST são enzimas multifuncionais que participam da fase de conjugação 

da glutationa reduzida , e tornam substratos lipofílicos reativos em conjugados menos reativos 

e solúveis em água que podem ser facilmente excretados (Altay e Bozoğlu., 2017; Bouguerra 

et al., 2018). Assim como para GSH, sugerido no presente estudo, um aumento da atividade 

GST pode indicar uma forma de defesa contra o pesticida (Bouguerra et al., 2018), entretanto 

esta variável não foi possível de ser analisada.  

Desta forma,  em síntese pode-se sugerir que nos dados apresentados nas Figuras 12 e 

13, a maioria dos inseticidas avaliados são responsáveis por aumentar os níveis de produção de 

peróxido de hidrogênio, causando, assim, um aumento do estresse oxidativo, que pode levar à 

morte larval. Vale ressaltar que o aumento do GSH também é indicativo do aumento do estresse 

oxidativo, na tentativa de neutralizar os efeitos causados pelo peróxido de hidrogênio. 

Kostaropoulos et al, (2001) mostraram aumento na concentração de GSH em larvas de 

Tenebrio molitor após 48 h de exposição a um piretróide, sugerindo que isso pode ser devido a 

uma co-regulação entre as enzimas envolvidas na desintoxicação e na produção de GSH. 

Por sua vez, uma redução no nível celular de GSH, observada após exposição ao 

fluralaner, indica menor sobrevivência celular. Uma mudança no conteúdo de GSH leva a um 

desequilíbrio da homeostase redox e a um efeito tóxico para a célula (Kiran e Prakash, 2015). 

Frente a diminuição de H2O2, pode-se sugerir o aumento da atividade enzimas de detoxificação, 

como catalase e glutationa peroxidase (que utiliza GSH como cofator), que explicaria também 

sua diminuição, bem como, H2O2 pode ter sido direcionado a oxidação de membranas 

(produção de lipoperóxidos), porém para comprovar tais prposições, outros parâmetros devem 

ser avaliados.  
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Radicais superóxidos (O2
–), radicais hidroxila (OH-) e H2O2 são os principais oxidantes 

responsáveis pelos danos às proteínas e, consequentemente, geram o estado de estresse 

oxidativo (Paital 2018). Paital (2018) também afirma que devido ao sistema operacional, 

redução da eficiência das funções enzimáticas das proteínas, perda da fluidez da membrana e 

inesperada expressão gênica, ocorre a imobilização de diversos processos metabólicos nas 

células. Portanto, defeitos nos sistemas antioxidantes levam ao acúmulo de EROs, o que 

resultará em dano oxidativo às biomoléculas, incluindo proteínas, destruindo o metabolismo 

celular, resultando em morte (Kiran et al., 2017; Paital 2018). 

Outro importante parâmetro bioquímico avaliado nas larvas após o tempo de exposição 

a CL50, foram alterações na atividade da enzima AChE (Figura 14)  Embora a AChE não seja 

um alvo molecular dos xenobióticos pesquisados, é um parâmetro biológico importante, pois 

trata-se de um marcador bioquímico em ecotoxicologia (Scott e Mcallister, 2012; Bilal et al., 

2017). 

 

 

Figura 14: Avaliação do efeito dos inseticidas na atividade da enzima acetilcolinesterase 

(AChE) em larvas de C. quinquefasciatus após a exposição por 24h. * Significativamente 

diferente do controle (p<0,05)- ANOVA 

 

Enzimas como a AChE estão associadas a processos de eliminação e/ou transformação 

de compostos endógenos e exógenos. Assim, as mudanças na atividade desta enzima afetam a 

desintoxicação metabólica dos inseticidas (Intirach et al., 2018). O aumento da atividade 

enzimática de enzimas defensivas como a AChE implica que elas são potenciadoras da 

tolerância dos mosquitos aos inseticidas. Mudanças quantitativas e qualitativas na AChE 

auxiliam no desenvolvimento de resistência a inseticidas e são, portanto, alvo de estudos (Scott 

e Mcallister 2012; Bilal et al. 2017; Intirach et al. 2018). 
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A AChE é uma enzima de extrema importância no sistema nervoso, atuando na hidrólise 

do neurotransmissor acetilcolina (Djogbénou et al., 2008; Fournier e Mutero 1994). A 

exposição à selamectina diminui a atividade da AChE, conforme observado por Sugumar et al, 

(2014). Por meio da inibição da AChE, os níveis de acetilcolina nas sinapses aumentam, 

levando à superestimulação e morte do inseto por paralisia (Ramos et al., 2019). 

O modo de ação de alguns inseticidas, como organofosforados, carbamatos e alguns 

compostos botânicos é a inibição da atividade da acetilcolinesterase (AChE), resultando em 

superestimulação dos neurônios, desencadeando espasmos musculares, convulsões e morte de 

insetos (Senthil-Nathan et al., 2008; López e Pascualvillalobos, 2010; Karami-Mohajeri e 

Abdollahi, 2011). Este fato foi observado após a exposição a selamectina, mas não frente aos 

outros inseticidas.  

Após a exposição ao fluralaner, piriproxifem, tiametoxam, Bti e óleo do neem observou-

se aumento na atividade da AChE, como mostrado na Figura 14. Esse aumento é um indicativo 

de que pode ter ocorrido um excesso de acetilcolina na fenda sináptica, promovendo maior 

atividade da AChE. Miao et al, (2016) e Li et al, (2018) relataram aumento da atividade da 

AChE em Hemiptera após exposição a doses subletais de imidaclopride. Da mesma forma, um 

aumento na atividade da AChE em todos os estágios de desenvolvimento de C. pipiens foi 

observada em um tratamento com extratos de resíduos agrícolas no estudo de Helmy et al, 

(2010). Neste trabalho, os autores inferiram que uma liberação extra de AChE pode impedir 

que qualquer mensagem seja enviada ao receptor e o inseto fica sem orientação neural, 

desencadeando a morte (Helmy et al., 2010). Assim, a hipótese de aumento da atividade da 

AChE pode estar relacionada ao aumento do metabolismo larval.  

Neste contexto ainda, o aumento da atividade da enzima acetilcolinesterase observada 

frente aos inseticidas piriproxifem, tiametoxam e Bti pode corroborar com o aumento nos níveis 

de proteínas totais observadas para os mesmos inseticidas conforme a hipótese de Djogbénou 

et al, (2008) e Scott e Mcallister (2012), bem como para o processo de desintoxicação (Fournier, 

2005). Além disso, Zhang et al, (2002) encontraram a enzima AChE expressa no citoplasma 

das células no início da apoptose e a seguir no núcleo dos corpos apoptóticos após serem 

prejudicados com a morte celular. Os autores também analisaram a sequência da enzima 

mostrando que a expressão nas células apoptóticas é idêntica à encontrada na sinapse. Falugi et 

al, (2011) afirmam que os inibidores farmacológicos da AChE previnem a apoptose.  

Os inseticidas usados neste estudo, embora tenha-se mostrado diferentes parâmetros 

bioquímicos para comparação, produziram efeitos semelhantes. No entanto, o fluralaner se 

destaca, pois, mesmo em doses muito baixas, pode causar alterações significativas nas larvas. 
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O resumos dos efeitos bioquímicos provocados pela exposição larval  estão sumarizados 

na Tabela 3 abaixo, e a diferença estatística entre os grupos avaliados após a exposição por 24h 

sintetizadas na Tabela 4, na qual destaca-se diferença estatística entre a maioria dos compostos 

avaliados para os parâmetros testados.  

 

Tabela 3: Efeitos bioquímicos e histológicos em larvas de C. quinquefasciatus após exposição 

aos tratamentos. 

Inseticidas 

Efeito larval em C. quinquefasciatus após tratamento por 24h.  

Bioqúimico Histológico 

Concentração 

proteica 

Teor de 

GSH 

Produção 

de H202 

Atividade 

AChE 
Células 

Borda 

Estriada 

Membrana 

Peritrófica 

Tubulo de 

Malphigi 

Fluralaner Diminuição Diminuição Diminuição Aumento 

Alteração 

forma e 

integralização 

Ausente Presente - 

Selamectina Aumento Aumento Aumento Diminuição 

Alteração 

forma e 

integralização 

Ausente Alteração - 

Piriproxifen Aumento Aumento Aumento Aumento 

Alteração 

forma e 

integralização 

Alteração Presente 

Células 

reduzidas a 

alteração 

borda 

estriada 

Tiametoxam Aumento Aumento Aumento Aumento 

Alteração 

forma e 

integralização 

Alteração Presente 

Células 

reduzidas a 

alteração 

borda 

estriada 

BTI Aumento Aumento Aumento Aumento 

Alteração 

forma e 

integralização 

Ausente Presente 
Degeneração 

Celular 

Óleo do 

neem 
Aumento Aumento Aumento Aumento 

Alteração 

forma e 

integralização 

Alteração Presente 
Degeneração 

Celular 
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Tabela 4: Diferença estatística entre os grupos avaliados após a exposição por 24 horas dos inseticidas. 

Grupos tratados  

Proteína de 

Membrana 

Proteínas 

Solúveis 

Glutationa 

reduzida (GSH) 

Peróxido de 

Hidrogênio (H2O2) 

Atividade 

Acetilcolinesterase 

Diferença estatística 

FLURALANER X SELAMECTINA *  *  *  *  *  

FLURALANER X PIRIPROXIFEM *  *  *  *   ns 

FLURALANER X TIAMETOXAM *  *  *  *   ns 

FLURALANER X BTI *  *  *  *  *  

FLURALANER X ÓLEO DO NEEM *  *  *  *   ns 

SELAMECTINA X PIRIPROXIFEM *  *   ns *  *  

SELAMECTINA X TIAMETOXAM *  *  *  *  *  

SELAMECTINA X BTI  ns  ns  ns  ns *  

SELAMECTINA X ÓLEO DO NEEM *   ns  ns  ns *  

PIRIPROXIFEM X TIAMETOXAM *   ns *  *  *  

PIRIPROXIFEM X BTI *  *   ns *   ns 

PIRIPROXIFEM X ÓLEO DO NEEM *   ns  ns  ns  ns 

TIAMETOXAM X BTI *  *  *  *  *  

TIAMETOXAM X ÓLEO DO NEEM *  *  *  *   ns 

BTI X ÓLEO DO NEEM *   ns  ns  ns *  

ns: não há diferença estatítica *  Significativamente diferente (p<0,05) 
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Associado aos resultados bioquímicos, na Tabela 3 estão indicadas as alterações 

morfológicas observadas no intestino médio das larvas sobreviventes, após doses subletais dos 

larvicidas por 24h.  

 

 

Figura 15: Seções histológicas do intestino médio de larvas de C. quinquefasciatus coradas com 

HE.  



46 

 

(A) intestino médio larval do grupo de controle mostrando células digestivas - enterócitos (E) com borda estriada 

bem desenvolvida (setas), membrana peritrófica (ponta de seta) e lúmen do intestino médio (L). (B) Intestino 

médio de larvas expostas a fluralaner mostrando borda estriada ausente (ponta da seta) nos enterócitos (E), e lúmen 

do intestino médio (L). (C) Intestino médio de larvas expostas a selamectina mostrando borda estriada ausente nos 

enterócitos (E), membrana peritrófica rompida (cabeça de seta) e lúmen do intestino médio (L). (D) Intestino 

médio de larvas expostas ao piriproxifem apresentando enterócitos (E) e borda estriada danificada, membrana 

peritrófica (ponta de seta) e Lumen do intestino médio (L). (E) Intestino médio de larvas expostas tiametoxam 

mostrando epitélio rompido, borda estriada nos enterócitos (E) e lúmen do intestino médio (L). (F) Intestino médio 

de larvas expostas ao Bti mostrando enterócitos com  epitélios rompidos, ausência de borda estriada, e lúmen do 

intestino médio (L). (G) O intestino médio de larvas expostas ao óleo do neem mostrando enterócitos (E), 

diminuição da borda estriada nos enterócitos (E) e lúmen do intestino médio (L). 

Os larvicidas produzem um impacto negativo no desenvolvimento larval e podem levar 

a alterações morfológicas (AL-Mehmadi e Al-Khalaf, 2010; Alves et al., 2010; Abdelgaleil et 

al., 2019), além das alterações bioquímicas e metabólicas (Sharma et al., 2011; Wang et al., 

2019). Desta forma, avaliar as alterações morfohistológicas podem ajudar a elucidar os efeitos 

tóxicos desses xenobióticos sobre os insetos, independente do inseticida. 

A Figura 15A mostra a estrutura do intestino médio das larvas do grupo controle. As 

células epiteliais se apresentaram em monocamada celular, núcleo basal com cromatina 

descondensada, citoplasma com regiões acidofílicas e borda estriada bem desenvolvida, além 

de lúmen contendo uma membrana peritrófica envolvendo o conteúdo intestinal. 

Os grupos tratados mostraram alterações no epitélio do intestino médio para todos os 

compostos estudados (Figura B-G). Nas larvas expostas ao fluralaner, selamectina, 

piriproxifem, tiametoxam, Bti e Oleo do neem, as células epiteliais sofreram alterações na 

forma, bem como na arquitetura do tecido, apresentando monocamada rompida e células de 

tamanhos variados, além de ausência (fluralaner, selamectina e Bti) ou alteração na borda 

estriada, estando esta aparentemente reduzida (piriproxifem, tiametoxam e óleo do neem). 

Achados semelhantes foram apoiados por Schweizer et al. (2019) após monitorar larvas de 

mosquito expostas a Bti. 

Fiaz et al. (2019) mostraram que o intestino médio de larvas de A. aegypti tratadas com 

piriproxifem apresentava epitélio e borda estriada danificada. Em larvas de C. quinquefasciatus 

tratadas com óleo de neem ou extrato de Melia azedarach, foram observados danos 

morfológicos graves das células epiteliais colunares e degeneração celular (Ndione et al., 2005; 

Al-Mehmadi e Alkhalaf, 2010). Silva et al. (2008) observaram que larvas de A. albopictus 

submetidas ao Bti apresentavam desorganização dos núcleos das células epiteliais, aumento dos 

espaços intercelulares, lise celular e degeneração da borda estriada. Assim, verifica-se que 
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independente do inseticida, ocorre dano ao epitélio intestinal, o que pode levar ao 

comprometimento de outros órgãos, além de interromper a homeostase e o metabolismo dos 

insetos. 

Os enterócitos do intestino médio possuem uma borda estriada para aumentar a 

superfície de contato, auxiliando na absorção de nutrientes (Terra et al., 2006). Jiraungkoorskul 

(2019) avaliou o efeito do extrato aquoso do caule de Tinospora crispa contra larvas de C. 

quinquefasciatus e observou a ausência de borda estriada após o tratamento. Jiraungkoorskul 

(2016) e Al-Melkhlofi (2018) também mostraram a destruição das células epiteliais do intestino 

médio após a exposição de C. pipiens ao extrato do fruto de Carum copticum, e C. 

quinquefasciatus ao extrato da folha de Andrographis paniculata por 24 h, respectivamente. O 

referido processo de degeneração de enterócitos pode estar associado à substituição celular 

(Levy et al., 2004) e estar envolvido com estresse oxidativo, que promove apoptose precedida 

de degeneração celular e, consequentemente, alteração da concentração de proteínas, 

confirmando os achados bioquímicos. Além disso, Fernandes et al. (2015) sugerem que o efeito 

letal causado pelo mecanismo neurotóxico imidaclopride afeta o desenvolvimento do intestino 

médio de A. aegypti, o que apoia também as observações do presente estudo. 

Contudo observou-se a presença de membrana peritrófica no lúmen intestinal, com 

exceção no grupo tratado com selamectina, na qual a membrana peritrófica mostrou-se 

rompida. Material digestivo nas larvas expostas a todos os inseticidas também foi observado, 

apesar de pouco material digestivo visto nas larvas expostas ao neonicotinóide, ao contrário das 

expostas ao óleo do neem que mostrou maior integridade da membrana peritrófica e maior 

conteúdo digestório. A membrana peritrófica pode exercer uma série de funções. Em 

mosquitos, sugere-se que ela pode funcionar como uma estrutura que protege o epitélio 

intestinal das enzimas digestivas do intestino médio e uma barreira contra a infecção por 

patógenos (Silva et al., 2012).  

Outra importante estrutura avaliada foi a morfologia do Túbulos de Malpighi (MT), os 

quais são os principais órgãos excretores dos artrópodes (Figura 16).  Entretanto, frente aos 

inseticidas fluralaner e selamectina, a observação não foi possível.   
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Figura 16: Cortes histológicos do intestino médio de larvas de C. quinquefasciatus coradas com 

HE.  

(A) Túbulo de Malpighi (MT) no grupo controle, mostrando células com borda microvilar bem desenvolvida 

(setas) e núcleo (seta branca). (B) Túbulo de Malpighi (MT) das larvas expostas ao piriproxifem mostrando células 

menores e borda microvilar deformada; (C) Túbulo de Malpighi de larvas expostas ao óleo de Neem mostrando 

células deformadas e borda microvilar. 

 

O grupo controle (Figura 16A) mostrou células globulares, com núcleo evidente, 

cromatina não densificada, citoplasma vesicular e borda microvilar. Larvas expostas a 

inseticidas químicos avaliados apresentaram células de tamanho reduzido, núcleo evidente 

contendo cromatina condensada e borda microvilar alterada (Figura 16B). Já os pesticidas 

biológicos apresentavam células deformadas com nítida degeneração, apesar do núcleo 

evidente e deslocado, contendo cromatina condensada, além de borda danificada. 

 Neste sentido, práticas de controle vetorial utilizando inseticidas são sempre inovadas 

com a utilização de novos inseticidas, antes não muito utilizados. Desta forma, estudos com 

inseticidas devem ser frequentemente realizados para que possam revelar novas informações a 

respeito da ação dos xenobióticos e serem instrumentos contra os eventos de resistência. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo de novos compostos inseticidas é incessante, em especial devido a preocupação 

da Saúde Pública no controle de insetos vetores, A partir deste trabalho, foi possível concluir 

que todos os compostos avaliados mostraram efetiva ação larvicida contra o C. 

quinquefasciatus, com destaque ao fluralaner que apresentou menor valor de CL50, sugerindo 

um grande potencial deste xenobiótico, como estratégia alternativa no combate a proliferação 

deste mosquito.  

 A extração do fluralaner foi confirmada por caracterização fisico-químicas de ponto de 

fusão e espectroscopia na região do infravermelho.  

 Em relação aos biomarcadores de suscetibilidade, alterações metabólicas foram 

evidenciadas após o tratamento com todos os pesticidas quando comparado ao controle, sendo 

resultados do efeito tóxico, que acarretou um estresse larval. Mudanças no nível proteico, teor 

de GSH, produção de peróxido de hidrogênio foram mostrados, assim como alterações na 

atividade da enzima acetilcolinesterase foram evidenciadas. Tais alterações mostraram 

diferenças estatísticas entre os compostos avaliados, sugerindo que apesar do efeito tóxico em 

comum, afetam de forma diferente os parâmetros avaliados. 

 A análise de outras variáveis como peróxidação lipídica e teor e/ou atividade de GST 

seriam úteis, entretanto não foram possíveis de serem realizadas.  

  Além do descontrole metabólico, consequências da exposição também foram mostradas 

no intestino médio das larvas do inseto, entre elas dano celular, perda da borda estriada e 

alterações na morfologia do túbulo de Malpighi quando expostas à alguns inseticidas. 

Entretanto, presença de membrana peritrófica foi observada na maioria dos grupos tratados.  

 Assim, o estudo mostra resultados relevantes para melhor compreensão do ciclo de 

desenvolvimento do mosquito após exposição à xenobiótico, com potenciais reposicionamento 

de fármacos (fluralaner e selamectina), que contribuem com diminuição do tempo, custo das 

pesquisas e desenvolvimento de um novo inseticida para controle do C. quinquefasciatus.  
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ANEXO 1 

 

Espectro de infravermelho do princípio ativo fluralaner experimental   
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ANEXO 2 

 

Espectro de Infravermelho teórico (Abbate et al., 2019) 

 


