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RESUMO    

Spinosad é um produto químico com ação larvicida usado no controle químico de Aedes 

aegypti, obtido por processos fermentativos por Saccharopolyspora spinosa. Spinosad age 

preferencialmente nos receptores nicotínicos da acetilcolina e de maneira secundária aos 

receptores ƴ-amino-butírico, resultando em eventos neutotóxicos. Por ser um inseticida novo 

no mercado, poucos dados estão disponíveis sobre os efeitos genotóxicos em organismos não 

alvos de combate. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito mutagênico de 

Spinosad por meio do Teste do micronúcleo em Tradescantia pallida (Trad-MCN) e o Teste 

para detecção de mutação e recombinação somática em Drosophila melanogaster (SMART). 

No Trad-MCN, após aclimatização (24h), T. pallida foram submetidas ao tratamento crônico 

com Spinosad nas concentrações de 0,156; 0,312; 0,625; 1,25 e 2,5 g/L de solução por 24 h. 

Em seguida as hastes de T. pallida foram submetidas a fase de recuperação. As 

inflorescências jovens das hastes foram colhidas e fixadas em solução Carnoy e, após 24 

horas, foram conservadas em etanol 70% até o momento das análises.  As anteras obtidas dos 

botões coletados foram maceradas sobre lâminas para microscopia, coradas com corante 

carmim acético e em seguida cobertas com lamínulas e analisadas em microscopia óptica. No 

SMART, larvas de 3° estágio, descendentes do cruzamento ST e HB, foram submetidas ao 

tratamento crônico (48 h) com 0,039; 0,078 e 0,156 µg/mL de solução de Spinosad. Após 

metamorfose, as moscas foram fixadas em etanol e em seguida as asas foram dissecadas e 

montadas sobre a lâminas, e posteriormente submetidas para análise em microscopia óptica. 

Não foi observado efeito mutagênico em nenhuma das concentrações avaliadas no SMART. 

Spinosad na concentração de 0,625; 1,25 e 2,5 g/L foi capaz de incrementar alta frequência de 

micronúcleos em T. pallida. Nestas condições experimentais e em T. pallida, Spinosad 

apresentou atividade genotóxica. 
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