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OBJETIVO

O Aedes aegypti é grande importância médica, por ser o principal

vetor dos vírus da dengue, zika e chikungunya1. O dilapiol extraído da

Piper aduncum e seus derivados semissintéticos éter etil e éter n-

butil, têm apresentado efeito tóxico sobre ovos, larvas e adulto desse

mosquito2-5. Estes compostos reduziram gradualmente a oviposição

de A. aegypti e A. albopictus tratados, com o aumento das

concentrações e ao longo de quatro gerações (G1 a G4)
3-5.

Estudos que averiguam o efeito de novas substâncias químicas

semissintéticas sobre fases do ciclo de vida do mosquito por

gerações sucessivas, para minimizar a produção de adultos e a

transmissão das doenças, são escassos. Este trabalho é pioneiro na

investigação dos efeitos do EMD, sobre diversas fases do

desenvolvimento do A. aegyptiI.

INTRODUÇÃO

As alterações no desenvolvimento do A. aegypti provocadas pelo

semissintético EMD, mostram que esse composto pode ser uma

alternativa viável a ser usada no controle populacional desse vetor e até

para a produção de um novo inseticida, devendo haver mais estudos tanto

no mosquito quanto em mamíferos.
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Avaliação do semissintético éter metil dilapiol (EMD) e temefós (TF), sobre o

desenvolvimento do Aedes aegypti

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Avaliar os efeitos do EMD e temefós no desenvolvimento de A.

aegypti,

por quatro gerações sucessivas (G1 a G4).

METODOLOGIA

Figura 01: Valores médios de oviposição de fêmeas de A. aegypti tratadas na fase

de larva por 4horas a diferentes concentrações do EMD (A) e TF (B).

Figura 02: Taxa média e desvio padrão da eclosão de ovos de fêmeas de A. aegypti

tratadas na fase larval por 4h com EMD (A) e TF (B), por quatro gerações (G1 a G4).

As substâncias apresentaram efeito cumulativo no A. aegypti ao longo das

gerações, reduzindo a oviposição e eclosão dos ovos. O EMD provocou

maiores alterações no desenvolvimento do mosquito, comparado ao

inseticida TF. A redução do comprimento médio dos ovos tratados com

EMD e TF em relação ao controle negativo, pode ser resultado de

plasticidade fenotípica em resposta às ao stress sofrido pela exposição às

substâncias.

A B

Fêmeas tratadas na fase larval com EMD e TF, reduziram

significativamente (Tukey, p < 0,05) a oviposição e taxa de eclosão

dos ovos de fêmeas tratadas, comparado ao controle negativo e ao

longo das quatro gerações (Figura 01 e 02). Também houve redução

significativa (p < 0,05) no comprimento médio de ovos de fêmeas

tratadas com ambas as substâncias, em relação ao controle negativo,

mas não entre as gerações (Tabela 01).

Apoio:

No insetário do Laboratório de Malária e Dengue, campus II, do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus - AM, os
experimentos foram realizados em temperatura de 27 ± 2 ºC e 70 ±
5% de umidade. O EMD foi preparado e fornecido pela Dra. Ana
Cristina Pinto, setor de Fotoquímica - INPA.

1. Ovos e larvas de A. aegypti foram capturados em Manaus-AM,
transportados até o Insetário, do INPA para completar o
desenvolvimento e realizar cruzamentos.
2. Após duas gerações (para neutralizar moléculas de inseticidas
aplicados amostras, por campanha de controle vetorial), iniciou-se os
bioensaios.
3. Ovos foram colocados para eclodir em bandeja com água potável.
4. Ao atingir o 3º estádio, as larvas foram expostas por 4 horas ao
EMD a 60, 80 e 100 µg/mL, e TF a 0,002, 0,005 e 0,007 µg/mL
(concentrações estabelecidas após testes de toxicidade de 24 e 48h).
5. Após 4h de exposição, as larvas foram colocadas (separadas por
concentração) em bandejas de água potável para atingirem a fase
adulta.
6. Por quatro gerações sucessivas (G1 a G4), 10 fêmeas adultas
grávidas foram separadas em copos telados para estimar a taxa de
oviposição, de eclosão e realizar a morfometria do comprimento total
dos ovos.

A B

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

Tabela 01: Frequência média e desvio padrão do comprimento total (mm) de ovos

de A. aegypti tratadas por 4h na fase larval com EMD, TF e controle negativo (água

+ DMSO), por quatro gerações sucessivas.


