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PIRETRÓIDES 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As propriedades inseticidas da família das piretrinas foram 

descobertas pelos chineses no século I a.C.. Em 1924, a estrutura das 

piretrinas naturais foi elucidada, abrindo caminho para as pesquisas de 

piretrinas sintéticas. Até a década de 60, eram muito utilizados o pó-da-

pérsia, pelitre, piresan e pirenone, obtidos do crisântemo (Chrysantemun 

cinerariaefolium). Os piretróides são classificados em dois grandes 

subgrupos: naturais e sintéticos. Os piretróides têm como característica 

eliminar os insetos eficientemente, tanto por contato como por ingestão, sem 

causar prejuízos ou danos em mamíferos quando usados em condições 

normais.  

A instabilidade em presença da luz e do ar, acelerou as pesquisas para 

obtenção dos piretróides sintéticos, por isso existem produtos classificados 

na literatura como: primeira, segunda e terceira geração. 

 

Fórmula geral para os derivados do ácido crisantêmico  
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MODO DE AÇÃO DOS PIRETRÓIDES 
 

 

A atividade inseticida dos piretróides depende da estereoquímica de 

suas moléculas. Todos os inseticidas piretróides são ésteres do ácido 

carboxílico e geralmente não têm mais que três centros quirais, localizados 

nos carbonos 1 e 3 do anel ciclopropano e no carbono  da molécula de 

álcool (Fig. 1). Assim, muitos isômeros são obtidos dependendo da 

configuração ao redor destes centros quirais e estes compostos isômeros não 

possuem a mesma atividade biológica.  

 
Molécula ácido carboxílico             ligação éster      molécula de álcool 
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Fig. 1. Estrutura geral de um piretróide sintético. O arranjo estereoquímico 

depende do arranjo dos grupos ao redor dos átomos de carbono assimétricos 

nas posições 1 e 3 do anel ciclopropano, e da posição  da molécula de 

álcool. Exemplos de compostos dados pela substituição dos grupos R e X 

são as seguintes: permetrin (R = Cl, X = H); fenotrin (R = CH3, X = H); 

cipermetrin (R = Cl, X = CN); deltametrin (R = Br, X = CN); cifenotrin (R = 

CH3, X = CN). 

 

 

Várias pesquisas objetivam a produção de novos compostos 

inseticidas envolvendo não somente substituição química dentro das 

moléculas de interesse, mas também resolução e purificação da maioria dos 

isômeros ativos. Inseticidas piretróides comercialmente disponíveis incluem 

agora os bem conhecidos piretróides naturais e seus análogos sintéticos de 

"primeira geração", como aletrin e resmetrin (os quais tendem à se 

decompor em presença de luz solar), e uma ampla variedade de compostos 

análogos fotoestáveis de "segunda geração", tais como permetrin e 

cipermetrin. Estes produtos mostram alta toxicidade contra insetos e 
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relativamente baixa toxicidade para mamíferos, e têm provado ser muito 

efetivos no controle de insetos de importância médica e veterinária. 

Deltametrin por exemplo, é 600 vezes mais ativo que DDT contra Anopheles 

stenphensi, e centenas de vezes mais tóxico do que dieldrin em aplicações  

contra mosca tsé-tsé. Para o controle dos triatomídeos, alguns dos piretróides 

parecem particularmente bons candidatos porque eles oferecem boa 

atividade residual quando aplicados sobre as paredes de casas infestadas. 

Deltametrin, cipermetrin e fenpropatrin foram (1988) recomendados para 

campanhas contra vetores da doença de Chagas na Argentina. 

Piretróides são neurotóxicos para os insetos, mas seu modo de ação 

preciso permanece obscuro. Eles agem na membrana nervosa modificando 

os canais de cloro - provavelmente impedindo a mudança conformacional da 

interface proteína-lipídeo. O resultado das mudanças neurofisiológicas 

dependem do nervo, da temperatura e da estrutura de aplicação do composto, 

mas tipicamente inclui disparos repetitivos, barreira na condução de 

impulsos ou na transmissão, e despolarização espontânea do potencial 

restante. Neurônios sensitivos, células neurosecretoras e terminações 

nervosas parecem particularmente sensíveis à estes efeitos. 

A atividade letal dos piretróides parece involver a ação nos neurônios 

periféricos e centrais, enquanto o efeito KD é produzido provavelmente pela 

intoxicação periférica. Os efeitos dos piretróides sobre os nervos  periféricos 

complica os estudos sobre seu modo de ação porque nunca se esclarece qual 

o local de ação - central ou periférico - é mais importante para causar o 

efeito letal. Está claro, em todos os casos, que a estrutura estereoquímica da 

molécula do piretróide é muito importante para a ação neurotóxica. A 

incorporação do grupo ciano em 3-fenoxibenzilésteres (como, por exemplo, 

em cipermetrin ou cialotrin) está associada com um aumento da atividade 

inseticida e estes ciano-piretróides causam diferentes sintomas de 

envenenamento quando comparados às outras moléculas de piretróides. 

Geralmente, a estrutura química de um piretróide deve adotar a conformação 

na qual todos grupos essenciais para a ação tóxica devem ser devidamente 

orientados em relação a cada um e ao centro quiral receptor. A identificação 

de tais receptores será uma importante previsão para definição mais precisa 

do modo de ação dos piretróides. 

Penetração dos piretróides 

A penetração passiva de piretróides, inseticidas lipossolúveis, através 

da cutícula do inseto, é o evento primário na seqüência de penetração, 

metabolismo e excreção, que influencia a capacidade do inseticida de 

exercer sua ação tóxica. Passando a barreira tegumental, o inseticida pode 



 4 

entrar na hemolinfa e ser espalhado para todas as partes do corpo em 

solução, ou ligado às proteínas, ou dissolvido em partículas lipídicas.  

Existem duas teorias principais sobre como os inseticidas penetram a 

cutícula do inseto. A mais popular é que não-eletrólitos penetram via cera e 

poros ou via membrana intersegmental e são então translocados pela 

hemolinfa. A outra teoria diz que uma aplicação tópica de inseticida 

difunde-se lateralmente pelo tegumento até a traquéia e então entra no órgão 

alvo. Mas o modo de entrada é mais complexo tanto na difusão lateral 

quanto no simples transporte pela hemolinfa. A penetração cuticular dos 

piretróides pode ocorrer pelos canais de cera que anastomosam-se formando 

uma rede dentro da cutícula, ou através de regiões da cutícula não 

esclerotizadas tais como áreas intersegmentares, ou pelo assoalho lipofílico 

da traquéia que é facilmente acessível aos espiráculos.  

As propriedades fisico-químicas do inseticida e sua formulação 

exercem uma influência importante na taxa de penetração através do 

segmento. Sabe-se que a polaridade do inseticida é particularmente 

importante e resultados precoces de OLSEN & O'BRIEN e modelos teóricos 

sugeriram a dependência parabólica entre a taxa de penetração e a polaridade 

do inseticida. 

A natureza do solvente ou do condutor do inseticida também exerce 

influência importante na penetração. Por exemplo, HADAWAY et al. 

mostrou que as taxas de penetração e de acumulação interna de vários 

inseticidas lipofílicos em moscas tsé-tsé foi diferente para vários tipos de  

solventes. A acumulação interna foi rápida quando os inseticidas foram 

aplicados em di-isobutilcetona, e lenta usando metil-oleato. Outros exemplos 

bem conhecidos incluem: o grande aumento na toxicidade do carbaril à 

moscas domésticas quando aplicado em querosene em contraste à acetona; e 

a penetração mais rápida de piretrin I ou resmetrin em n-dodecane em 

contraste ao solvente acetona. SUN & JOHNSON descreveram este aumento 

do efeito de penetração como quase sinérgico. Pesquisadores encontraram 

que óleos leves com baixa viscosidade permitiam ao inseticida penetrar mais 

rápido através do tegumento realçando o efeito tóxico. Estes resultados 

indicam que o efeito quase sinérgico do óleo leve é conseqüência do 

transporte rápido através do tegumento. 

Metabolismo e excreção 

Os insetos possuem várias rotas enzimáticas para metabolizar e 

detoxificar piretróides primariamente pela degradação oxidativa e 

hidrolítica. Três tipos principais de produtos metabólicos são obtidos - 

metabólitos que possuem a ligação éster ainda intacta, metabólitos alcoóis e 

ácidos resultantes da clivagem da ligação éster. Esterases e oxidases de 
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função mista (MFOs) são as enzimas mais importantes envolvidas no 

metabolismo dos piretróides (Fig. 4). 

A atividade hidrolítica de piretróides está amplamente distribuída em 

vários tecidos dos insetos. Como tendência geral, a piretróide-esterase não é 

encontrada na hemolinfa dos insetos e, em tecidos com atividade enzimática, 

a hidrólise metabólica ocorre mais rapidamente com isômeros  trans do que 

com os correspondentes cis. Estas taxas diferentes para os metabólitos éster 

clivados em isômeros cis e trans, podem ser mais relacionadas às diferentes 

enzimas do que a especificidade isomérica de uma enzima única - paralela a 

toxicidade relativa dos isômeros, piretróides cis são geralmente mais tóxicos 

do que a forma correspondente trans. 

Como a atividade inseticida dos piretróides é limitada pela hidrólise 

metabólica, inibidores das esterases detoxificam podem prolongar a 

estabilidade e realçar a potência dos piretróides em insetos - então servem 

como sinergistas. Profenfós e outros organofosforados inibidores têm sido 

usados como sinergistas dos piretróides contra várias espécies de insetos. 

Observou-se que profenfós possui sinergismo com deltametrin, permetrin, 

cypermetrin e cyfenotrin contra T. infestans - presumivelmente pela 

competição pelas esterases detoxificantes. 

Os piretróides também foram atacados pelo sistema das oxidases de 

função mista (MFO) dos insetos. Este sistema é um componente 

característico do retículo endoplasmático das células de diferentes tecidos 

dos insetos, especialmente túbulos de Malpighi, gordura corporal e intestino. 

Em geral, sob condições in vitro, o sistema MFO é ativo somente quando a 

reação média é suplementada com reduzido NADP na presença do oxigênio 

molecular. Em insetos, o sistema MFO media a hidroxilação metil e 

aromática, e a clivagem éster dos piretróides. A da quebra oxidativa da 

ligação éster dos piretróides depende da espécie do inseto e do tipo de 

inseticida. No metabolismo do cypermetrin observado em baratas, a 

clivagem oxidativa do éster foi mais extensa do que a clivagem mediada 

pela esterase. Além disso, após a clivagem pela esterase, o metabolismo 

oxidativo das moléculas de ácido e álcool pode ocorrer, levando aos 

derivados aldeído e ácido do álcool fenoxibenzil. O ataque do sistema MFO 

é geralmente mais extenso para isômeros cis- do que trans-, enquanto que a 

substituição -ciano do 3-fenoxibenzil piretróide tende aumentar sua 

estabilidade ao ataque oxidativo. A potência inseticida dos piretróides é 

limitada pelo sistema MFO, inibidores destas enzimas podem apresentar 

efeito sinérgico da sua atividade. Inibidores do sistema MFO tais como 

butóxido de piperonil (PBO) - originalmente introduzido como sinergista de 

piretrinas - são agora amplamente usados para aumentar a eficiência do 
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custo para controle de pestes pelos piretróides, além disso a intensidade do 

sinergismo depende do piretróide e das espécies alvo. 

A excreção é o passo final para eliminação dos piretróides. 

Geralmente, os metabólitos de piretróides que contém uma ligação éster 

intacta são conjugados após a excreção, enquanto moléculas álcool e ácido 

clivadas são predominantemente excretadas sem conjugação. Metabólitos de 

álcool e fenol são excretados como glucosídeos, enquanto que as moléculas 

ácido carboxílico podem ser eliminadas de vários modos de acordo com a 

espécie de inseto, incluindo glucosídeos ou aminoácidos conjugados. 

 

ISÔMEROS 

 

Átomos de carbono possuem quatro ligações que podem ligar-se à 

outros átomos. Se um átomo de carbono está saturado (ie. está ligado à 

quatro átomos diferentes então não há duplas ou triplas ligações) então os 

quatro átomos se arranjam sobre o carbono central como se eles fossem as 

pontas de um tetraedro regular. Estes quatro átomos podem estar arranjados 

em somente dois modos diferentes, formando imagens assimétricas - ou 

enantiômeros - mutuamente.  

              

                   1                      1 

                            

                             3   3  

  C  C 

          4                                       4 

                              2 2              

 

Geralmente, se existe n átomos de carbono assimétricos em uma 

molécula, então existem 2 
n
 arranjos espaciais possíveis da molécula. Estas 

formas variadas são conhecidas como isômeros, e freqüentemente diferem 

em suas propriedades físicas e/ou químicas - apesar de suas fórmulas 

químicas serem as mesmas. 

Todos os piretróides podem existir em diferentes formas de isômeros. 

A maioria possui três centros quirais, ie. átomos de carbono assimétricos 

sobre os quais diferentes arranjos isômeros são possíveis. Geralmente, 

observa-se oito formas isômeras (2 
3
). Os centros quirais são os carbonos 1 e 

3 do anel ciclopropano e o carbono  da molécula álcool (Fig. 1). 

Uma das regras usadas para descrever a configuração do isômero das 

moléculas são as regras CIP nas quais a estereoquímica de cada um dos três 

centros quirais é definido como R ou S de acordo com o sentido horário (R) 
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ou anti-horário (S) dos grupos distribuídos ao redor de cada um destes 

carbonos. 

Então, regras simplificadas podem ser usadas para os piretróides a 

estereoquímica do carbono na posição 1 está definida em termos absolutos 

(como R ou S, de acordo com regras CIP), enquanto a estereoquímica do 

carbono 3 é definida como cis ou trans em relação ao carbono 1. 

Para indicar um isômero particular de um piretróide usando seu nome 

comum, elementos da estereoquímica pode ser definido entre colchetes, 

geralmente iniciando com a geometria na posição 3 do anel ciclopropano (R 

ou S, RS se ambos estiverem presentes), então a configuração relativa das 

posições 1 e 3 (cis ou trans), e então a configuração ao redor da posição  

da molécula de álcool (R ou S). O isômero mais ativo da deltametrina pode 

ser descrito como [1 R - cis,  S]. 

Em geral, o isômero cis de 3-fenoxibenzil álcool, e seus análogos -

ciano-substitutos são mais ativos biologicamente do que o isômero 

correspondente trans.  

Com relação aos piretróides -ciano, aqueles com uma configuração 

S são ativos, enquanto os isômeros R tendem a ser inativos ou  

moderadamente ativos. 

 

   MFO     MFO 

     EST 

                        MFO       

                            MFO 

                                                    O            

R                                                                                  O 

 

              R                             O       X 

 

Fig. 4.  Sítios principais de clivagem de piretróides pelas esterases 

(EST) e pelas oxidases de função mistas (MFO). 

 

Vários autores têm descrito os diferentes sintomas de intoxicação de 

insetos pelas piretrinas. Em primeiro lugar, presencia-se uma fase de intensa 

agitação do inseto seguida rapidamente por uma paralisia geral. Esta fase de 

completa parada de atividade pode apresentar dois estados: 

1. ou o inseto recupera, depois de alguns minutos, a faculdade de mover-se; 

2. ou o inseto morre. 
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Esta particularidade dos produtos da família dos piretróides consiste em 

apresentar, não somente segundo as moléculas, mas também de acordo com 

as doses utilizadas, um efeito de choque ("Knock Down") ou um efeito de 

mortalidade ("Killing"). 

LOWESTEIN, em 1942, demonstrou através de estudos fisiológicos, 

in vitro, sobre a cadeia nervosa da Blatella germanica, que existia 

sucessivamente uma fase de excitação induzida pelo aporte de piretrina e 

depois um bloqueio da condução nervosa. Verificou que o prazo entre a fase 

de excitação e a de bloqueio era em função da dose utilizada (quanto maior 

era a dose, menor era o tempo entre as duas fases) e que as doses baixas 

aumentavam a duração da fase de excitação, porém permitiam sempre um 

retorno a um ritmo normal da condução. Atualmente, é amplamente aceito 

por vários autores (NARASHI, 1962, 1971, 1976; CAMOUGIS e DAVIS, 

1971; BURT e GOODCHILD, 1971; HAYES, 1965; NEGHERSON, 1959), 

depois de vários estudos realizados in vitro, que as piretrinas e os piretróides 

sintéticos provocam uma rápida ação excitante sobre o sistema nervoso dos 

insetos e provavelmente atuam neste local. 

CAMOUGIS (1973) apresentou no seguinte diagrama as diversas 

possibilidades de ação dos piretróides, assinalando as diferentes ações sobre 

o sistema nervoso, em relação aos sintomas aparentes da intoxicação. No 

diagrama (Fig. 1) cada sinal de interrogação representa acontecimentos 

desconhecidos entre os dois efeitos unidos pela seta. Como se pode observar, 

estes sinais são, infelizmente, numerosos.  

SINGER e NICOLSON (1972) aceitaram uma concepção não estática 

em que as proteínas da membrana estão submergidas e móveis, modelo 

segundo o qual a membrana é um mosaico fluído. Este modelo de membrana 

está constituído por uma camada bimolecular de fosfolipídeos orientados, 

cujas cabeças polares (+ e -) estão dirigidas ao exterior desta. As proteínas 

formam parte integrante da membrana e possuem uma estrutura globular: 

seus grupos polares emergem para o exterior da camada lipídica em contato 

com as fases aquosas enquanto que as partes restantes não polares estão 

inseridas entre estas camadas. Portanto, estas proteínas estão submergidas 

parcialmente, tal como "icebergs", e podem dispersar-se em uma matriz 

fosfolipídica, comparável a um solvente viscoso cuja fluidez dependerá, 

particularmente, das condições térmicas ao seu redor. Para esta exposição, a 

membrana plasmática do neurônio possui uma grande importância já que 

constitui o substrato da condução nervosa. Além de que, nas terminações dos 

neurônios, estabelece uma barreira aberta aos mediadores químicos. Esta 

membrana é especialmente rica em fosfatos de serinas e etanolaminas unidas 

a ácidos graxos de cadeias largas (22 átomos de carbono), altamente 



 9 

insaturados (6 enlaces duplos). Esta característica é encontrada em todas as 

membranas excitáveis estudadas até esta data. 

A membrana, na parte proteínica, é rica em glicoproteínas superficiais, 

as quais supõem-se que possuam, por suas gliconas, uma função de receptor 

de sinais e são importantes nos contatos intercelulares. Possui um conjunto 

enzimático diferenciado pela localização exclusiva de certas enzimas como a 

adenosinatri-fosfatase "sódio-potássio dependente" que desempenham um 

papel vital nos fenômenos de permeabilidade, como será visto a seguir. Em 

todas membranas nervosas, a proporção de lipídios é variável segundo as 

espécies e pode explicar as numerosas diferenças observadas na intoxicação 

pelas piretrinas, em função das espécies. Portanto, como resumo, uma 

membrana nervosa é constituída por uma dupla camada de lipídios fluídos 

que é uma proteína de 230.000 à 240.000 unidades.  

Acurados métodos eletrofisiológicos têm permitido evidenciar uma 

importante diferença de potencial entre ambas as partes da membrana 

plasmática da maioria das células vivas. Esta diferença de potencial é da 

ordem de 50 a 80 mV (interior da célula negativa) e origina-se na 

distribuição desigual de certos íons (sobretudo Na
+
, K

+
, Ca

+
, Cl

-
) nos meios 

intracelulares e extracelulares. Para manter a excitabilidade da membrana é 

muito importante que se conservem os gradientes de concentração destes 

íons. A regulação deve ser feita contra o gradiente osmótico e elétrico. Tal 

mecanismo sugere um transporte ativo dependente da energia celular. A 

bomba de sódio-potássio foi identificada segundo a forma de um complexo 

enzimático (adenosina-trifosfatase) com uma estequiometria de 

funcionamento geralmente proposta de 3 íons Na
+
 e 2 íons K

+
 transportados 

por molécula de ATP hidrolizada. 

Resumidamente, para JACQUES, FRELIN et al. Existem quatro 

distintos sítios de ação das toxinas sobre os canais de Na
+
:  

1. o sítio TTX; 

2. o sítio veratridina, batrachotoxina, etc.; 

3. as toxinas polipeptídicas; 

4. os piretróides. 

A temperatura é muito importante na ação dos inseticidas e mais 

particularmente dos piretróides. É necessário recordar que a temperatura 

interna de um inseto está regulada pela temperatura exterior que existe ao 

seu redor. Esta termorregulação é muito sensível, visto que o simples 

deslocamento de uma nuvem pode fazer variar a temperatura interna de um 

"saltamontes" de 3 a 4 C em alguns minutos. A influência da temperatura 

desempenha também um papel muito importante no metabolismo 

enzimático: por exemplo, em Schistocerca, a alfa-glicosidase multiplica-se 
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por 2,5 no inseto devido a uma elevação da temperatura de 10 C, porém a 

partir de 40 C de temperatura interna, a enzima desnaturaliza-se, de onde 

resulta que se anula o efeito da multiplicação da produção da enzima. A 

atividade da enzima protease em Tenebrio molitor está ligada à temperatura 

e relaciona-se fortemente aos choques térmicos: o fato de uma larva passar, 

por exemplo, de 23 a 13 C faz cair a atividade da protease, porém, ao final 

de dez dias a 13 C, esta atividade aumenta de novo e chega, inclusive, a um 

coeficiente duas vezes superior ao original; se colocar a larva novamente a 

23 C, retorna ao seu nível de partida em algumas horas. Por isso, a 

atividade enzimática é muito importante no processo de degradação dos 

piretróides, sobretudo das oxidases e estereases. Todas estas ações distintas 

da temperatura interferem notavelmente na atividade dos piretróides. 

Segundo NARAHASHI (1976), a influência da temperatura poderia ser 

explicada unicamente pelas variações de penetração cuticular, em função 

dos solventes da formulação ou dos fenômenos de detoxificação associados 

as variações do nível de enzimas. Pode se dizer que as toxinas do sistema 

nervoso atuam muito mais sobre os fenômenos de permeabilidade 

membranosa do que sobre os inibidores do metabolismo. 

De acordo com NARAHASHI, pode-se classificar os modos de ação 

das toxinas sobre o sistema nervoso em 3 grandes grupos: 

1. Indução de uma troca do potencial de membrana - nenhum 

inseticida conhecido atua exatamente assim. No entanto, o aletrim 

pode causar uma pequena despolarização. A batrachotoxina, por 

exemplo, possui este modo de ação. 

2. Inibição da permeabilidade do Na
+
 - É o modo de ação da 

tetrodoxina. Neste caso, não há nenhum efeito sobre os parâmetros 

restantes da permeabilidade nem sobre o potencial de repouso. Os 

piretróides atuam desta maneira, porém sua seletividade sobre o 

Na
+
 não é total. 

3. Inibição da permeabilidade Na
+
 e K

+
 - O DDT é um exemplo típico 

deste modo de ação, porém os piretróides também atuam assim, 

segundo as doses utilizadas (caso do aletrin, aldrin trans-diol). 

 

Tudo isto não explica de maneira satisfatória o porquê do efeito de 

choque e do efeito letal. No entanto, nestes dois fenômenos, o efeito doses 

parece muito importante e, sem dúvida, é um problema da quantidade de 

informações transmitidas do sistema nervoso periférico até o SN central. 

Provavelmente, todos estes mecanismos não podem ser explicados 

unicamente por cinéticas de penetração cuticular e reduzir a um simples 
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problema de polaridade molecular, condição necessária, sem dúvida, porém 

insuficiente, tal como sugerem alguns autores. É certo que os insetos 

alcançam a dose tóxica máxima sobretudo pelos quimioceptores externos, 

em particular, os das patas, porém, é certo também que representa a via 

privilegiada do efeito KD. Portanto, pode-se imaginar que fatores 

fisiológicos dirigem a mensagem em função da intensidade do estímulo 

recebido, como no caso do arco reflexo da dor em mamíferos. Nesta 

hipótese, não abriria passagem até o sistema nervoso central e ao nível da 

cadeia nervosa central, assistiria-se a um efeito de retorno aos receptores 

periféricos, induzindo unicamente uma paralisia parcial ou local, fenômeno 

confirmado pelo fato de que os insetos KD possuem sempre uma atividade 

respiratória não desprezível. 

Outro fato especialmente notável é a importante diurese, quase 

instantânea, que aparece no inseto submetido ao contato com um piretróide. 

INGRAM (1955) havia descrito este fenômeno em baratas e moscas, a partir 

de aplicações tópicas no abdômen ou por injeção abdominal; ele defendia a 

hipótese de que esta ação era produzida por uma atuação das piretrinas sobre 

a atividade secretora das células epidérmicas. 

Esta perda de água traduz-se não somente por uma abundante 

transpiração externa senão também por uma verdadeira "inundação" da 

mesma cadeia nervosa. Trata-se de um reflexo de defesa ou de uma reação 

normal dos piretróides sobre células secretoras que respondem a sistemas de 

canais silenciosos? Outra observação sem reposta clara: existe uma relação 

entre células secretoras ativadas pelos piretróides e a ação letal da hemolinfa 

extraída de um inseto, a ponto de morrer depois do contato com um 

piretróide e injetada à outro inseto são, tal como demonstraram BLUM e 

KEARNS desde 1956? Por outro lado, é uma lástima que um estudo análogo 

não tenha sido efetuado a partir de insetos KD, com o objetivo de averiguar 

se o KD é transmissível pela hemolinfa, efetivamente como é o efeito letal. 

Um inseto intoxicado por um piretróide pode ter seus transmissores 

musculares afetados e como conseqüência disto o efeito de contração 

permanente observado nos insetos tratados com os piretróides na primeira 

fase da intoxicação. 

O estudo do efeito da temperatura in vitro confirma as observações 

realizadas in vivo sobre a ação dos piretróides. A explicação dos fenômenos 

de termodependência parece ligado à natureza lipídica das membranas e à 

sua mudança de estado, passando da forma fluída para rígida, em função da 

temperatura, exatamente como um litro de óleo que se muda a temperatura 

de 5 C para 20 C e vice-versa. Trata-se de microviscosidade que aparece 

como responsável direto da condução dos canais Na
+
 e K

+
. A comprovação 
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tem sido demonstrada indiretamente pelas velocidades de condução das 

membranas em função da inversa de temperatura. Portanto, a temperatura 

influi diretamente sobre o número de canais em funcionamento e, por 

conseguinte, sobre o número de possibilidades de encontrar um estado 

aberto do canal de Na
+
, que parece ser ótimo de ação dos piretróides.  

Navashi demonstrou que os piretróides fixam-se sobre o canal de Na
+
 

quando a porta está em posição aberta, mas não a mantém aberta 

definitivamente. De fato, observa-se o fechamento da porta muito mais lento 

sobre o canal de Na
+
, semelhante ao das toxinas das anêmonas ou do 

escorpião. Roussel Uclaff propõe o seguinte gráfico como uma explicação 

dos efeitos de uma aplicação de piretróides (exemplo do Deltametrin). 

Doses 

 

repelente 

 

                mortalidade 

                                        KD 

                                                   inapetência 

                                                                         sem efeito 

                                                                                        tempo tratamento 
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TOXICOLOGIA E EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE 
 

Os piretróides em geral apresentam uma toxicidade moderadamente 

baixa para os mamíferos, não são mutagênicos, nem carcinogênicos, são 

irritantes à pele e irritantes para olhos.  

Efeitos sobre o solo - são rapidamente degradados, usualmente têm 

um tempo de vida média de 4 a 8 semanas. O último produto de degradação 

no solo é CO2, nenhum dos produtos de degradação e nem molécula como 

tal penetraram as capas de solo abaixo de 2,5 cm. As doses de aplicação 

recomendadas não têm efeitos adversos significativos sobre a microflora 

normal do solo. 

 Efeitos sobre a água e os peixes - estudos de laboratório têm 

demonstrado que são tóxicos para peixes, os resíduos das doses de aplicação 

têm-se localizado nos sedimentos. 

 Efeitos sobre os insetos benéficos - podem causar redução no número 

de algumas espécies benéficas como são as aranhas predadoras, as moscas 

aladas e as abelhas. 

 Espécies mais afetadas são peixes, cães e bovinos. A intoxicação 

ocorre geralmente por ingestão de água contaminada. Os compostos de 

configuração cis são mais tóxicos que os trans (por exemplo, a permetrina). 

Coleta de material para exame: conteúdo estomacal, rim e fígado 

(necessesidade de amostras muito frescas). 

 Animais medianamente afetados, assim como aqueles em estágios 

iniciais da intoxicação, freqüentemente apresentam hipersalivação, vômito, 

diarréia, tremores brandos, hiperexcitabilidade ou depressão. Esta síndrome 

pode ser confundida com intoxicação por organofosforado ou carbamato. 

Animais mais severamente afetados podem apresentar hipertermia, 

hipotermia, dispnéia, tremores severos, desorientação e convulsões. A morte 

é devida à insuficiência respiratória. Geralmente os sinais clínicos começam 

algumas horas após a exposição. Entretanto, os sintomas iniciais podem ser 

significativamente retardados devido aos hábitos de limpeza do animal, ou 

por retardo na absorção cutânea. 

 Geralmente não é requerido tratamento após a ingestão de uma 

preparação de piretrina/piretróide diluída. O principal risco pode ser o 

solvente, portanto a indução de êmese pode ser contra-indicada. Uma pasta 

de carvão ativado na dose de 2 a 8 g/kg pode ser administrada, seguida de 

um catártico salino (sulfato de magnésio ou sódio [solução a 10 %] na dose 

de 0,5 mg/kg). Óleos e gorduras, que promovem a absorção intestinal do 

píretro, devem ser evitados. Em caso de exposição dérmica, o animaldeve 

ser banhado com um detergente brando. A determinação inicial da 
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integridade respiratória e cardiovascular do animal é importante. Tratamento 

suplementar envolve a instituição de medidas de suporte vital básico, 

incluindo controle de convulsões e tratamentos sintomáticos e de suporte. As 

convulsões devem ser controladas com diazepam (administrado na dose de 

0,22 a 2 mg/kg, intravenoso) ou metocarbamol (55 a 200 mg/kg, IV, não 

excedendo 220 mg/min). Fenobarbital ou pentobarbital podem ser usados se 

o diazepam ou o metocarbamol não tiverem sucesso ou quando efeitos forem 

transitórios. 

 A toxicidade dos piretróides é bastante baixa quando comparada a 

outros ectoparasiticidas. Seu efeito tóxico é sobre o sistema nervoso, sendo 

dependente das propriedades físico-químicas de cada agente, da dose e do 

intervalo de tempo entre as aplicações. 

 A atividade inseticida dos piretróides pode ser aumentada com a 

adição de algumas substâncias que, embora não tenham ação inseticida, 

competem com o piretróide pela mesma via metabólica, potencializando os 

efeitos tóxicos destes sobre osmamíferos. Os sinergistas mais comuns usdoa 

em formulações de piretróides são o do butóxido de piperonila, o N-octil-

diciclo-hepteno-dicarboximida (MGK 264), o sulfóxido, o sesomin e o 

sesomolim. Da mesma forma, os efeitos dos piretróides aumentam quando 

associados a fosforados e carbamatos, devido à inibição de esterases causada 

por estes últimos. 

 Animais que recebem doses tóxicas agudas de piretróides do tipo I 

produzem a síndrome "T", caracterizada por hiperexcitação, agressividade, 

tremores, fraqueza e resposta de sobressalto, enquanto os piretróides do tipo 

II produzem a síndrome "CS", cujos sinais clínicos são: salivação profunda, 

movimento de pedalar, convulsões clônicas, incoordenação e desorientação. 

Estes sintomas podem aparecer poucas horas após a exposição a essas 

substâncias. 

 O tratamento inicial consiste em se evitar maior absorção do 

piretróide, recomendando-se banho com água acrescida com detergente 

suave. Os sintomas de excitação podem ser controlados com 

benzodiazepínicos ou barbitúricos. Carvão ativado associado a um catártico 

osmótico, como o sulfato de sódio ou de magnésio, auxiliam na inativação e 

remoção do piretróide do trato digestivo. 
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1. PIRETRINAS NATURAIS 

 

Os primeiros trabalhos sobre as estruturas químicas dos constituintes 

inseticidas presentes no Pelitre foram realizados por H. Staudinger e L. 

Ruzicka no ano de 1924. Estes pesquisadores estudaram o pó das flores 

secas das espécies do gênero Chrysantemun: C. cinerariaefolium, C. 

carneum e C. roseum. Hoje, sabe-se que as propriedades deste pó deve-se a 

presença de seis substâncias estreitamente aparentadas (ésteres de ácidos 

ciclo-propanocarboxílicos). Quênia, Japão e Dalmácia são os maiores 

produtores das piretrinas  naturais. 

A parte ácida (-OH) encontra-se representada por dois tipos de estruturas, 

uma denominada ácido crisantêmico (-CH3) e outra denominada ácido 

pirétrico (-COOH3). Para estes ácidos a presença dos carbonos assimétricos 

ciclopropânicos implica a possibilidade de 4 estereoisômeros, dos quais só 

existem na natureza os de configuração IR - trans. A parte alcoólica dos 

ésteres do pelitre compreende três classes de "retrolonas" chamadas: 

piretrolona, cinerolona e jasmolona, segundo a cadeia incorporada a seu 

núcleo ciclopentenolóico. 

Os piretróides são formados pela combinação de um dos ácidos 

carboxílicos (crisantêmico e pirétrico) com um dos três ceto-álcoolis 

seguintes: piretrolona, cinerolona e jasmolona. Com a combinação do ácido 

crisantêmico com cada um dos ceto-álcoolis, obtém-se: piretrina I, cinerina I 

e jasmolina I, que, em conjunto, formam a fração I. O ácido pirétrico e os 

sucessivos ceto-álcoolis constituem as conhecidas jasmolina II, piretrina II e 

a cinerina II, que formam a fração II. 

Atividade: 

Inseticida não sistêmico que atua por contato, com ação neurotóxica 

muito rápida. Causa paralisia seguida de morte. Apresenta baixa toxicidade 

para mamíferos, baixo risco de desenvolver resistência e amplo espectro de 

atividade. É fotolábel e oxida-se rapidamente, o que resulta em pouca 

persistência. É um poderoso repelente e tem alguma atividade acaricida.  

Características físico-químicas: 

 Fórmula e peso molecular: 

Piretrina I - C21H28O3 - 328,43; 

Piretrina II - C22H28O5 - 372,44; 

Jasmolina I - C21H30O3 - 330,45; 

Jasmolina II - C22H30O5 - 374,46; 

Cinerina I - C20H30O5 - 316,42; 

Cinerina II - C21H28O5 - 360,43. 
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 Estado físico - óleo viscoso, pó (flores moídas). 

 

 Cor - pardo escuro, como extrato crú, produto técnico cor amarelada. 

 

 Odor - característico. 

 

 Solubilidade - praticamente insolúvel em água. Facilmente solúvel em 

solventes orgânicos como álcoois, hidrocarbonos clorados, querosene 

e nitrometano. 

 

 Estabilidade - sob a influência da luz e do ar produz-se oxidação e 

perda de atividade, o mesmo ocorre em presença de álcalis 

(imcompatível com preparados alcalinos). Os produtos sinérgicos têm 

um efeito estabilizador. Não é corrosivo. Pode ser misturado com 

carbaril, clordano, diazinon, bendiocarb, diclorvos, lindano, pirimifos-

metil, resmetrina, rotenona, tetrametrina, normalmente formula-se 

com butóxido de piperonilo. 

 

 Riqueza do produto técnico: 25 % (extrato de pelitre, mistura dos 

seguintes compostos: piretrina I - 8,5 %; piretrina II - 7,9 %; cinerina I 

- 2,4 %; cinerina II - 3,6 %; jasmolina I - 1,3 %; e jasmolina II - 1,3 

%). 

 

 Impurezas - Shellsol T (hidrocarbono alifático isoparafínico) 75 %. 

 

 

Metabolismo e resíduos: 

 

No meio ambiente, sua degradação é ativada pela luz solar e pelo ar, 

inicia no grupo álcool e compreende a formação de numerosos produtos 

de ruptura desconhecidos. Nos mamíferos, degrada-se rapidamente no 

estômago por hidrólise da ligação éster formando metabólitos 

inofensivos. 

 

Intoxicação: 

 

A inalação do pó ou da pulverização pode produzir dores de cabeça e 

naúseas, assim como, em casos graves, palpitações, convulsões e morte 

por parada respiratória. Irrita os olhos, a pele e o sistema respiratório. Por 
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contato oral pode anestesiar lábios e língua. Não se conhece antídoto. O 

tratamento é sintomático. Os anti-histamínicos podem ser úteis. A 

ingestão de grandes quantidades pode produzir sintomas nervosos que se 

tratam com pentobarbital. A atropina pode controlar a diarréia. Não 

aplicar diretamente sobre o gado. 

Toxicidade aguda: 

 DL50 oral em ratos: 584 -900 mg/kg; 

 DL50 oral em camundongos: 273 - 796 mg/kg; 

 DL50 dérmica em ratos: >1500 mg/kg; 

 DL50 dérmica em coelho: 5000 mg/kg; 

 DL50 oral em pato selvagem: >10000 mg/kg; 

 CL50, 96 h, em Ictalurus punctatus: 114 mg/L; 

 CL50, 96 h, em salmão: 39 mg/L; 

 CL50 em Daphnia magna: 0,012 mg/L; 

 CL50 em Lepomis macrochirus: 0,01 mg/L; 

 CL50 em Salmo gairdneri: 0,0052 mg/L; 

 DL50 oral em abelha: 150 ng/abelha; 

 DL50 contato em abelha: 130 - 290 ng/abelha. 

 

Para abelhas, as pulverizações não são tóxicas, possuem efeito repelente. 

Para pele e olhos de coelho é ligeiramente irritante, em pessoas sensíveis 

pode produzir dermatite. 

A concentração máxima aceitável na atmosfera de trabalho em período 

superior a 7 - 8 h: 15 mg/m
3
.   

Não existem sintomas de toxicidade crônica; dieta a longo prazo com < 5000 

mg/kg de alimento não produziu sintomas significativos. 

A Ingestão Diária Admissível é de 0,04 mg/kg.  

 

Indicação: Pulgas - formulação líquida - banho - cães (SHAMPOO Tratto). 

Pulgas - formulação líquida - banho - cães (SHAMPULGA). 

Pulgas - formulação spray - pulverização - cães e gatos (SPRAY Tratto). 

Pulgas cães - formulação sabonete - tópica - cães (SABONETE 

ANTIPULGAS para Cães Tratto). 
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2. PIRETRINAS SINTÉTICAS 

 

Os primeiros trabalhos dentro deste subgrupo (primeira geração de 

piretróides) começaram com a síntese da Aletronona na qual as 

possibilidades isoméricas encontram-se simplificadas na eleição de uma 

parte do único ácido crisantêmico (y = CH3) na forma de seus racêmicos cis 

e trans, associados a uma retrolona sintética de cadeia não saturada 

alicíclica, a qual depois da esterificação pelo ácido crisantêmico conduz ao 

Aletrin. O Aletrin possui 8 estereoisômeros de propriedades diferentes, foi 

sintetizado em 1949 e comercializado logo depois. O Aletrin possui 

propriedades similares às piretrinas naturais e é muito usado no mercado de 

saúde pública, especialmente para "sprays" contra mosquitos. Como 

conseqüência deste estudo surgiu, logo depois do Aletrin, o Bioaletrin com 2 

estereoisômeros e o S-Bioaletrin que possui só um estereoisômero ativo do 

Bioaletrin (duas vezes mais eficaz que a Aletrin). O S-Bioaletrin apresenta 

alta semelhança geométrica com os ésteres naturais do pelitre. O S-

Bioaletrin foi a prova necessária de que se podia modificar a estrutura dos 

componentes do pelitre (anel benzeno) sem perder suas propriedades e sem 

modificar a função éster, sem dúvida importante para o poder inseticida e de 

toxicidade moderada dos piretróides aos mamíferos. 

Vários compostos foram sintetizados no meio da década de 60, obtendo-

se entre outros o Tetrametrin, o Resmetrin e o Bioresmetrin como principais 

expoentes deste subgrupo, onde o Bioresmetrin tem um poder inseticida 

maior e é menos tóxico para os mamíferos que qualquer dos ésteres da 

retrolona, mas ainda não conseguiu-se a melhoria apreciável na estabilidade 

ao sol como foi o caso da chamada segunda geração. Estes compostos foram 

usados como inseticidas domésticos, mais ativos que o Aletrin em termos de 

mortalidade, com baixa toxicidade para mamíferos, mas não em efeito 

knockdown. Na França, o grupo Roussel-Uclaf modificou a molécula de 

crisantemato para produzir piretróides similares ao resmetrin, mas com 

aperfeiçoamento das propriedades knockdown. Os valores mais altos de kd 

foram alcançados pelo derivado sulfurado conhecido como Kadetrin.  

No início da década de 70, havia duas linhas principais de pesquisas sobre 

piretróides tentando produzir compostos mais ativos e torná-los mais 

fotoestáveis que seus predecessores. Os japoneses (Sumitomo) sintetizaram 

o fenotrin. O isômero IR enriquecido, D-fenotrin, é usado como inseticida 

doméstico, e o composto cifenotrin, mostrou alta atividade. Elliot, em 1973, 

estudou a estabilidade do Resmetrin em suas duas porções fotolábeis (fração 

ácida e fração alcóolica). Este autor encontrou que, em comparação com o 

Bioaletrin, ganhava-se um poder inseticida ao transferir uma estrutura na 
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fração alcóolica de benzilfurano do Bioresmetrin e, além disso, aumentava-

se a estabilidade ao sol, por isso propôs trocar, nessa estrutura, o 

benzilfurano pelo fenoxifenil e substituir os grupos CH3 da porção ácida por 

cloro. Após estas mudanças obteve o Permetrin (mistura de 4 

estereoisômeros), cujos resultados inseticidas são pelo menos semelhantes 

ao Resmetrin, mas com uma estabilidade à luz consideravelmente 

aumentada que permitiu pela primeira vez a esperança de utilização agrícola 

dos Piretróides sintéticos.  

Para aumentar a potência inseticida dos ésteres correspondentes sem 

prejudicar sua fotoestabilidade propôs-se uma nova modificação estrutural 

na parte alcóolica que foi a introdução de um grupo ciano. Assim os 

investigadores japoneses obtiveram o Fenvalerato, o primeiro piretróide 

fotoestável comercializado em 1976, e o Cipermetrin da chamada terceira 

geração de Piretróides. Também estudou-se a possibilidade de modificar a 

estrutura do grupo ácido e assim trocar um átomo de cloro por bromo, 

obtendo-se o Deltametrin, um dos inseticidas mais ativos a ser 

comercializado; e um átomo de cloro por CF3, obtendo-se o ICON. 

Recentemente, levando em conta os efeitos do átomo de flúor na estrutura 

piretróica surge a Flumetrina e o Ciflutrin. O Flucitrinato e Fluvalinato 

tiveram uso principal em brincos impregnados para gado. O composto 

Bifentrin da FMC possui baixo risco de irritar a pele, uma vantagem 

particular para o mercado de saúde pública e veterinária. 

A terceira geração de piretróides emergiu principalmente após a 

purificação das misturas isoméricas para concentrar a maioria das formas 

ativas (como Esfenvalerato da Sumitomo, Cipermetrin refinado da FMC e 

Alfacipermetrin da Shell), e através de menores substituições dos pontos 

chave nas moléculas de álcool ou ácido. 

Existe uma tendência mundial pela comercialização de formulados 

piretróides que resultam da combinação de vários destes, obtendo-se o efeito 

da ação comum, amplo espectro de ação e maior residualidade. Estes 

produtos são empregados como inseticidas geralmente em forma de aerosol 

ou spray para usar dentro das casas. 

Os piretróides sintéticos têm sido empregados em Saúde Pública para 

controlar os vetores na agricultura e na medicina veterinária.  

Segundo a OMS, em Saúde Pública mundial empregaram-se os seguintes 

piretróides:  

 Praguicidas fotolábeis - acetrin, resmetrin, bioresmetrin, bioaletrin, 

tetrametrin e fenotrin, entre outros. 

 Praguicidas fotoestáveis - permetrin, cipermetrin, deltametrin, 

fenvalerato, gokilaht e cialetrin, entre outros. 
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FARMACOCINÉTICA 

 

Os piretróides são pouco absorvidos pela pele, ocorrendo maior absorção nas 

mucosas, particularmente do trato digestivo e respiratório. Uma das 

principais vias de biotransformação é a hidrólise da molécula por 

carboxilesterases e oxidases da fração microssomal dos tecidos. A 

conjugação com sulfatos, glicuronídeos, taurina, glicina e outras substâncias 

no fígado faz parte deste processo, que é semelhante em diversas espécies 

animais. As principais vias de eliminação são as fezes e urina. Resíduos de 

piretróides e de seus metabólitos podem ser encontrados no leite semanas 

após a aplicação tópica. 

 

ALFAMETRINA 

 A alfametrina, ou alphamethryne, é um piretróide sintético com atividade 

inseticida, comercializado em forma de concentrados emulsionáveis. 

Toxicidade: DL50 oral em camundongo = 700 a 5.000 mg/kg (dependendo 

do excipiente). 

Indicação: Carrapato, berne e mosca - formulação líquida - Pulverização e 

Pour on (só bovinos) - bovinos e eqüinos. (ULTIMATE, ULTIMATE Pour 

on, ULTIMATE Pulverização e Banheiro) 

Carrapato, berne, mosca e sarna - formulação líquida, associado ao DDVP - 

Pulverização - bovinos e suínos. (ULTIMATE Plus) 

 

ALLETHRIN 

 A aletrina, ou allethrin, é um piretróide sintético não sistêmico com 

atividade inseticida por ingestão, contato e inalação. Sintetizado em 

1949, introduzido por Sumitomo Chemical Co. que registrou a marca 

Pynamin.  

Seu nome químico é, segundo Chemical Abstracts: 2-methyl-4-oxo-3-(2-

propenyl)-2-cyclopenten-1-yl2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclo-

propanecarboxylate. E, segundo a IUPAC: (RS)-3-allyl-2-methyl-4-

oxocyclopent-2-enyl (1-RS,2RS; 1RS,2SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-

1-enyl)cyclopropanecarboxylate. 

Sua fórmula e seu peso molecular são, respectivamente, C19H26O3 e 302,4. 

O produto técnico apresenta-se em estado físico de líquido viscoso de cor 

amarela a âmbar e com cheiro ligeiramente aromático; é uma mistura de 8 

isômeros opticamente ativos; Densidade a 25 C de 1,005-1,015; Ponto de 

fusão de 4 C (D-cis-trans-alletrin 50,5-51 C); Ponto de ebulição de 160 
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C. É praticamente insolúvel em água, miscível em álcool, 1-2-dicloroetano, 

éter de petróleo, querosene, nitrometano e tetracloreto de carbono, com 

hexano e xileno a >500 g/kg. Decompõe-se com a luz UV, hidroliza-se 

rapidamente em meio alcalino. Não é corrosivo, mas é incompatível com 

bronze, ferro, chumbo e zinco. Riqueza do produto técnico 90-95%. 

Toxicologia aguda em mamíferos: 

DL50 oral em ratos: 920 mg/kg. 

DL50 oral em rato: 1100 mg/kg. 

DL50 oral em rata: 685 mg/kg. 

DL50 oral em camundongo: 480 mg/kg. 

DL50 oral em coelho: 4290 mg/kg. 

DL50 dérmica em rato: >2500 mg/kg. 

Toxicidade em aves: 

DL50 oral aguda em Colinus virginianus: 2030 mg/kg. 

DL50 oral em pato selvagem: >2000 mg/kg. 

DL50, dieta em Colinus virginianus e pato selvagem: 5620 ppm (D-cis-

trans). 

Pode causar eritema transitório após aplicação dérmica em coelho. 

Toxicologia subcrônica em ratos, dieta de 16 semanas, doses de 5000 mg/kg 

de alimento não apresentaram efeitos. 

Toxicologia crônica em ratos, dieta de um ano, doses de 2000 mg/kg de 

alimento não apresentaram efeitos. 

Moderadamente tóxico para abelhas. 

Toxicidade para peixes e organismos aquáticos: 

CL50, 96 h, em Cyprinodon: 0,08 mg/L(EPA). 

CL50, 96 h, em Ictalurus punctatus: 30 mg/L. 

CL50, 96 h, em salmão: 0,0026 mg/L(EPA). 

CL50, 96 h, em truta: 17,5 mg/L. 

CL50, 48 h, em invertebrados: 0,0056-0,056 mg/L(EPA). 

Inseticida não sistêmico com atividade por ingestão, contato e inalação, de 

grande efeito de choque, paralisa os insetos antes de matá-los. 

Recomendado para controle de insetos domésticos tais como moscas, 

mosquitos, formigas, baratas, piolhos, etc. Também utiliza-se em misturas 

com produtos sinérgicos contra insetos chupadores e mastigadores em hortas 

e jardins, e contra ectoparasitas em veterinária. Usado topicamente para 

tratamento de pediculose em conjunção com o sinergista butóxido de 

piperonil. 

Não é fitotóxico, é incompatível com produtos alcalinos. 
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Nos mamíferos, depois de uma administração oral, ocorre, no fígado, 

oxidação de um dos dois grupos metilo terminais do radical ácido 

crisantêmico a álcool e depois do grupo carboxilo. 

Intoxicação - sintomas: em casos graves, efeitos nervosos parecidos com os 

de envenenamento com veratrina, tremor, excitação, convulsões, espasmos, 

fibrilação muscular, descoordenação, paralisia tetânica muscular, deficiência 

respiratória e morte. 

Intoxicação - antídoto: não se conhece. Tratamento sintomático, se a 

intoxicação não é grave, a recuperação é completa. Para controlar as 

convulsões pode administrar-se pentobarbital e éter anestésico; atropina 

controla a diarréia. 

 

BETA-CYFLUTHRIN 

 

 O beta-ciflutrin, ou beta-cyfluthrin, é um piretróide sintético com ação 

inseticida de amplo espectro de ação, não sistêmico, que age por contato 

e ingestão. Apresentado pela Bayer AG que registrou a marca Bulldock, 

difere do ciflutrin unicamente na composição isomérica. Tanto o ciflutrin 

quanto o beta-ciflutrin são compostos pelos mesmos 4 pares de 

enantiômeros, mas no beta-ciflutrin a porcentagem de pares de 

enantiômeros mais ativos do ponto de vista inseticida têm sido 

aumentados, para que com a metade da dose, consiga-se igual eficácia 

que com o ciflutrin. Seu nome químico, segundo Chemical Abstracts, é: 

cyano (4-fluoro-3-phenoxyphenyl) methyl-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate. E, segundo a IUPAC, é uma mistura 

de 2 pares de enantiômeros na proporção de 1:2, com as seguintes 

nomenclaturas: (S)--cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-(2,2-

dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxilate e (R)--cyano-4-

fluoro-3-phenoxybenzyl(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl-

cyclopropanecarboxilate com (S)--cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 

(1R)-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxilate e 

(R)--cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl(1S)-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-

2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxilate. 

Par II: (S 1R-cis- + R 1S-cis-); 

Par IV: (S 1R-trans- + R 1S-trans-). 

Sua fórmula e seu peso molecular são, respectivamente, C22H18Cl2FNO3 e 

434,3. 

Estado físico semelhante a uma massa pastosa e o produto técnico apresenta-

se na forma de pó, cor amarela (produto técnico é de cor branca); Densidade 
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a 22 C 1,349; Ponto de fusão par II = 81 C e par IV = 106 C; solúvel em 

água, diclorometano, tolueno, hexano e propanol. A riqueza do produto 

técnico 95 % e contém impurezas como água e derivados do ácido 

dimetilciclopropilcarboxílico. 

Termoestável à temperatura ambiente. 

Em ratos, quando administrado via oral, distribui-se pelos tecidos e órgãos. 

Em 48 horas é eliminado 65 % pela urina e 33 % pelas fezes.  

LMR: 

Alfafa - 2 ppm; 

Leite - 0,5 ppm. 

Toxicidade aguda em mamíferos: 

DL50 oral em rato ♂: 1.600 mg/kg. 

DL50 oral em rata ♀: 1.764 mg/kg. 

DL50 oral em camundongos:  140 mg/kg . 

DL50 dérmica em ratos ♂♀: > 5000 mg/kg. 

CL50, 24 h, em rato:  0,1 mg/L (aerosol). 

CL50, 24 h, em rato:  0,9 mg/L (pó). 

CL50, 4 h, em rato: > 0,777 mg/L (aerosol aquoso). 

Toxicidade em aves: 

DL50 oral aguda em Coturnix japonica: > 2.000 mg/kg. 

DL50 oral aguda em Gallus domesticus: > 5.000 mg/kg. 

DL50 oral aguda em Serinus canarius: 50 - 100 mg/kg. 

Toxicidade em peixes e organismos aquáticos: 

CL50, 96 h, em Leuciscus idus: 0,000331 mg/L. 

CL50, 96 h, em Salmo gairdneri: 0,000089 mg/L. 

CL50, 48 h, em Daphnia magna: 0,002 mg/L. 

CL50, 24 h, em Daphnia magna: > 0,002 mg/L. 

Toxicidade em abelhas: 

Toxicidade controlável. 

IDA: 0,02 mg/kg. 

Toxicidade subcrônica: 

Em ratos, dieta de 90 dias, NSE: 125 mg/kg alimento. 

Mutagenicidade: 

Não é mutagênico. 

O contato com o concentrado pode provocar queimaduras na pele, nas 

mucosas e tosse. Não se conhece antídoto e o tratamento é sintomático. 
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BIFENTHRIN 

 

 O bifentrin, ou bifenthrin, é um piretróide sintético com atividade 

inseticida e acaricida por contato e ingestão, não sistêmico. Possui bom 

efeito de choque e alta persistência (3 semanas ou superior). Produto com 

atividade sobre numerosas pragas de insetos da parte aérea das plantas, é 

muito efetivo sobre ácaros. Aplicado na agricultura. Apresentado em 

1983 por FMC Corp. que registrou a marca Talstar. 

Seu nome químico, segundo Chemical Abstracts, é: 1,3(Z)-()-(2-

methyl1,1'-biphenyl-3-yl)methyl3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-

2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. E, segundo a IUPAC: (Z)-(1RS)-cis-

3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane-

carboxylate. 

Sua fórmula química e seu peso molecular são, respectivamente, 

C23H22ClF3O2 e 422,88. 

O estado físico é de óleo viscoso que se endurece com tendência a sólido 

ceroso, cor ligeiramente parda e aroma muito débil; densidade a 25 C é de 

1,210  0,005; Ponto de fusão de 57-64 C; pH 5,4-6. A solubilidade em 

água <0,1 mg/L, é solúvel em acetona (1,25 kg/L), clorofórmio, cloruro de 

metileno, dietiléter e tolueno, ligeiramente solúvel em heptano (89 g/L) e 

metanol. O produto técnico não sofre perda de substância ativa armazenado 

durante 1 ano a 25 e a 50 C. Quando exposto à luz do dia sua vida média é 

de 255 dias e à luz solar 11,9 dias. Não armazenar a menos de -12 C, é 

compatível com inseticidas e fungicidas neutros, pode-se misturar com 

amitraz e com piridafention, a associação com dicofol é muito eficaz contra 

aranhas roxas e amarelas. Estável 21 dias à pH 5-9 a 21 C. Não é corrosivo. 

Riqueza do produto técnico 90% (isômero cis 87,3%, isômero trans 

2,7%). 

Não sensibiliza a pele das cobaias, aplicação ocular e dérmica em coelho é 

praticamente não irritante. 

Toxicidade em mamíferos: 

DL50 oral em rato: 53,8 mg/kg. 

DL50 oral em rata: 70,1 mg/kg. 

DL50 dérmica em coelho: >2000 mg/kg. 

CL50 em rato: 4,9 mg(10% concentrado emulsionável). 

Toxicidade em aves: 

DL50 oral aguda em Colinus virginianus: 1800 mg/kg. 

DL50 oral aguda em pato selvagem: >2150 mg/kg. 
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CL50, dieta de 8 dias, em Colinus virginianus: 4450 mg/kg de alimento. 

CL50, dieta de 8 dias, em pato selvagem: 1280 mg/kg de alimento. 

Toxicidade em peixes e organismos aquáticos: 

CL50, 96 h, em Lepomis macrochirus: 0,00018-0,00035 mg/L. 

CL50, 96 h, em Mysidopsis bahia: 0,00000397 mg/L. 

CL50, 96 h, em Salmo gairdneri: 0,0001-0,00015 mg/L. 

CL50, 48 h, em Daphnia magna: 0,00016 mg/L. 

Toxicidade em abelhas: 

DL50 contato em abelhas: 0,0146 g/abelha. 

 

Toxicidade subcrônica em ratos, dieta de 90 dias, nível sem efeitos 

observados: 50 ppm (2,5 mg/kg/dia); e em cães, dieta de 13 semanas, 2,21 

mg/kg/dia. 

Toxicidade crônica em cães, dieta de 1 ano, níveis sem efeitos observados: 

1,5 mg/kg/dia, segundo fonte do EPA, 0,75 mg/kg/dia. 

Em ratos não produz efeitos teratogênicos a níveis de até 2 mg/kg/dia, e em 

coelho 8 mg/kg/dia. Não é considerado genotóxico. Carcinogenicidade em 

ratos, dieta de 2 anos, níveis sem efeitos observados: 50 ppm (2,5 

mg/kg/dia). Sem efeitos observados na reprodução de ratos após duas 

gerações: nas fêmeas 30 ppm e na reprodução >100 ppm. Não é mutagênico, 

exceto em linfoma de camundongo (mutação gênica). 

Altíssima toxicidade para invertebrados de estuário, muito tóxico para 

peixes. Não contaminar água, dado sua baixa solubilidade em água e o 

elevado grau de fixação produzido pela argila e pela matéria orgânica do 

solo os riscos para a vida aquática são menores dos que expressa a CL50. 

Muito tóxico se aplicado diretamente sobre as abelhas, é muito repelente. 

Para minhocas, foram feitos ensaios com doses até 30 vezes superior à 

normal de uso não se tem observado sintomas de intolerância. 

Em artrópodes úteis pode produzir danos tanto por efeito direto como por 

sua repelência. 

A Ingestão Diária Admissível é de 0,0025 mg/kg, e segundo a EPA de 0,015 

mg/kg. 

É muito pouco móvel em solos arenosos e imóvel em limo-argilosos. Não se 

elimina por lixiviação. No solo degrada-se em ritmo lento. Sua meia-vida em 

condições de laboratório é de 2-4 meses embora no campo seja de 7-62 dias 

dependendo do tipo de solo. 

Irrita a pele e os olhos, não se conhecem sintomas de intoxicação nem 

antídoto, o tratamento é sintomático, não se deve induzir vômito. 
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BIOALLETHRIN 

 

 A bioaletrina, ou bioallethrin, é um piretróide sintético com atividade 

inseticida que atua por contato, não é sistêmico nem residual e possui um 

grande efeito de choque. É usado topicamente em misturas com outros 

piretróides como bioresmetrin, deltametrina, permetrina, resmetrina, etc. 

e com butóxido de piperonilo. Também é usado como anti-mosquito e 

para controle de insetos nas casas. Apresentado por Roussel Uclaf e por 

McLaughling Gormley King Co. com a marca Bioallethrin.  

Seu nome químico, segundo Chemical Abstracs, é: 2-methyl-4-oxo-3-(2-

propenyl)-2-cyclopenten-1-yl2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclo-

propanecarboxylate. E, segundo IUPAC, é: (RS)-3-allyl-2-methyl-4-

oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclo-

propanecarboxylate. 

Sua fórmula e seu peso molecular são, respectivamente, C19H26O3 e  302,4. 

O estado físico da bioaletrina é um líquido viscoso de cor âmbar, 

ligeiramente aromático; com Densidade a 20 C de 1,009; não se cristaliza a 

- 40 C; Ponto de ebulição 165-170 C a 0,15 mmHg. A solubilidade a 20 C 

em água é de 4,6 mg/L. É muito solúvel em acetato de etilo, acetona, 

clorofómio, diclorometano, etanol, éter diisopropílico, hexano e tolueno. 

Degrada-se com a luz UV, é estável em condições normais de 

armazenamento, instável em meios altamente ácidos ou alcalinos. 

Toxicologia em mamíferos: 

DL50 oral aguda em rato: 709 mg/kg. 

DL50 oral aguda em rata: 1042 mg/kg. 

DL50 dérmica em coelho: >3000 mg/kg. 

CL50, 4 h, em ratos: 2,5 mg/L. 

Toxicologia subcrônica em ratos, dieta de 90 dias, sem efeitos observados: 

750 mg/kg de alimento. 

Altamente tóxico para peixes e organismos aquáticos. 

Usado em misturas contra baratas, mosquitos e moscas em aplicações 

domésticas e em vaporizadores termoelétricos e serpentinas inseticidas.  

Metabolismo e resíduos ver aletrina. 

Intoxicação - sintomas: em casos graves, efeitos nervosos parecidos com os 

de envenenamento com veratrina, tremor, excitação, convulsões, espasmos, 

fibrilação muscular, descoordenação, paralisia tetânica muscular, deficiência 

respiratória e morte. 

Intoxicação - antídoto: não se conhece. Tratamento sintomático, se a 

intoxicação não é grave, a recuperação é completa. Para controlar as 
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convulsões pode administrar-se pentobarbital e éter anestésico; atropina 

controla a diarréia. 

 

BIORESMETHRIN 

 

 A bioresmetrina, ou bioresmethrin, é um piretróide de elevada atividade 

inseticida que age por contato. Compatível com outros inseticidas e 

fungicidas neutros. Pode ser misturada com bioaletrina, malation, 

piretrina naturais, tetrametrina e butóxido de piperonil. Desenvolvido 

pela FMC Corp.; pela Roussel Uclaf; pela Wellcome Foundation e pela 

Sumitomo Chemical Co. 

Seu nome químico, segundo Chemical Abstracts, é: 5-(phenylmethyl)-3-

furanyl methyl 2,2-dimethyl-3-furylmethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-

propenyl) cyclopropanecarboxylate. E, segundo IUPAC, é: 5-benzyl-3-

furylmethyl (1 RS)-cis,trans-chrysanthemate. 

A fórmula e o peso molecular são, respectivamente, C22H26O3 e 338,45. 

O estado físico do produto técnico é um líquido viscoso que se solidifica em 

repouso de cor amarela a pardo-roxo; na proporção de 80:20, é um líquido 

parcialmente cristalino a temperatura ambiente de cor amarela a incolor. O 

cheiro é de crisantemato. A densidade a 20 C do produto técnico é 1,05, e 

do produto (80:20) é 1,045 a 25 C. O ponto de fusão do p.t. é 32 C e da 

mistura de isômeros (20-30% cis e 70-80% trans) é de 43-48 C. Solúvel em 

água, xileno, hexano, metanol. Muito estável em condições de 

armazenamento seco, decompõe-se ao ar e com ácidos e álcalis, decompõe-

se rapidamente por luz solar (mais lentamente que as piretrinas) e 

especialmente pela luz UV, hidrolisa-se facilmente em meio alcalino, e não é 

corrosivo. Riqueza do produto técnico  93% ( 90% de (1 R)-trans- e  3% 

de cis-), relação de isômeros cis/isômeros cis + trans < 3%, as impurezas são 

ácido e anidro crisantêmico, cloruro do ácido crisantêmico. 

Toxicologia em mamíferos: 

DL50 oral aguda em ratos: 7070-9000 mg/kg. 

DL50 dérmica em ratos: >3000 mg/kg. 

DL50 dérmica em coelho: 2500 mg/kg. 

DL50 dérmica em rata: >10000 mg/kg. 

DL50 oral aguda em rato: 709 mg/kg. 

CL50, 4 h, em ratos: 5,2 mg/L, 24 h, 0,87 mg/L. 

CL50, 48 h, em ratos: 5,2 mg/L, 24 h, 0,87 mg/L. 

Toxicidade em aves: 

DL50 oral aguda em aves: >10000 mg/kg. 
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Não é irritante para a pele, nem para os olhos, nem produz sensibilização 

dérmica em cobaias. 

Toxicidade subcrônica em ratos, dieta de 90 dias, doses de 3000 mg/kg de 

alimento não apresentou efeitos. Em cães, dieta 90 dias, sem efeitos 

observados com doses de 500 mg/kg de alimento. Em ratos, dieta de 90 dias, 

sem efeitos observados com doses de 1200 mg/kg de alimento. 

Não é teratogênico para coelhos em doses de 25 mg/kg/dia e nem para 

camundongos em doses de 50 mg/kg/dia. 

Toxicidade em peixes e organismos aquáticos: 

CL50, 96 h, em Lepomis macrochirus: 0,0024 mg/L. 

CL50, 96 h, em Rasbora heteromorpha: 0,014 mg/L. 

CL50, 96 h, em Salmo gairdneri: 0,00062 mg/L. 

CL50, 48 h, em Daphnia magna: 0,0008 mg/L. 

Toxicidade em abelhas: 

DL50 oral em abelhas: 0,003 g/abelha. 

DL50 contato em abelhas: 0,0062 g/abelha. 

A Ingestão Diária Admitida é de 0,06 mg/kg. 

A bioresmetrina atua de maneira similar às piretrinas naturais. 

Não se conhecem os sintomas de intoxicação, nem antídoto, o tratamento é 

sintomático. Pode-se usar antihistamínicos e para tratar manifestações 

nervosas pode empregar-se pentobarbital e sulfato de atropina para controlar 

a diarréia. 

 

 

 

 

CIALOTRINA 

Indicação: Carrapato e mosca - formulação líquida - Banheiro de imersão - 

bovinos (GRENADE). 

Carrapato, berne e mosca - formulação líquida, associado ao DDVP - 

Pulverização - bovinos (GRENADE Plus). 

 

 

 

CYCLOPROTHRIN 

 

 O cicloprotrin, ou cycloprothrin, é um piretróide sintético com atividade 

inseticida que age por contato e um pouco por ingestão, é repelente e 

impede a alimentação. É compatível com outros inseticidas. Descoberto 
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em 1981 por Csiro da Austrália e desenvolvido por R. Maag e Nippon 

Kayaku Co. Ltda que registrou a marca Cyclosal.  

Seu nome químico, segundo Chemical Abstracts, é: Cyano (3-phenoxy-

phenyl) methyl 2,2-dichloro-1-(4-ethoxyphenyl) cyclopropanecarboxylate. 

Segundo a IUPAC, é: (RS)--cyano-3-phenoxybenzyl (RS)-2,2-dichloro-1-

(4-ethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylate. 

Sua fórmula e seu peso molecular são, respectivamente, C26H21Cl2NO4 e 

482,36. 

O produto técnico é um líquido viscoso de cor amarela a parda; com 

Densidade a 25 C de 1,256; e com Ponto de ebulição 140-145 C a 0,001 

mmHg. É solúvel em água e na maioria dos solventes orgânicos, 

moderadamente solúvel em hidrocarburos alifáticos. É estavel a 190 C e a 

luz solar, em soluções ácidas, instável em soluções alcalinas. 

Toxicidade aguda em mamíferos: 

DL50 oral em ratos: >5000 mg/kg. 

DL50 dérmica em ratos: >2000 mg/kg. 

CL50, 4 h, em ratos: >1,5 mg/L. 

Toxicidade aguda em aves: 

DL50 oral em Coturnix japonica: >5000 mg/kg. 

DL50 oral em galinhas: >2000 mg/kg. 

Toxicidade em peixes e organismos aquáticos: 

CL50, 48 h, em Carassius auratus: > 10 mg/L. 

CL50, 48 h, em Cipangopaldina longispira: > 10 mg/L. 

CL50, 48 h, em Corbicula spp.: > 10 mg/L. 

CL50, 48 h, em Cyprinus carpio: > 50 mg/L. 

CL50, 48 h, em Eriocheir japonicus: > 50 mg/L. 

CL50, 48 h, em Misgurnus anguillicaudatus: > 10 mg/L. 

CL50, 48 h, em Mugil cephalus: > 10 mg/L. 

CL50, 48 h, em Oncorhyncus masou: > 2 mg/L. 

CL50, 48 h, em Plecoglossus altivelis: > 0,26 mg/L. 

CL50, 48 h, em Salmo guardneri: > 1,57 mg/L. 

CL50, 48 h, em Tapes philippinarum: > 10 mg/L. 

CL50, 3 h, em Daphnia carinata: > 10 mg/L. 

CL50, 3 h, em Moina macrocopa: > 200 mg/L. 

Toxicidade para abelhas: 

DL50 oral em abelhas: 0,321 g/abelha. 

DL50 contato em abelhas: 0,432 g/abelha. 

O cicloprotrin é tóxico para bicho-da-seda. 
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O produto técnico não é irritante pelas vias dérmica e ocular, não é 

teratogênico, nem cancerígeno, nem produz efeitos sobre a reprodução em 

ratos. 

 

 

CYFLUTHRIN 

 

 O ciflutrin, ou cyfluthrin, é um piretróide sintético com ação inseticida, 

não sistêmico, que age por contato e ingestão e possui efeito de choque e 

uma prolongada ação residual. Não é ovicida. Apresentado em 1980 pela 

Bayer AG que registrou a marca Baythroid. É utilizado para controle de 

moscas, mosquitos, baratas e outros insetos em armazéns, para uso 

doméstico e em sanidade pública. Seu nome químico, segundo Chemical 

Abstracts, é: cyano(4-fluoro-3-phenoxy-phenyl) methyl3-(2,2-dichloro-

ethenyl)-2,2-di-methylcyclopropane-carboxylate. E, segundo a IUPAC, 

é: (RS)--cyano-4-fluoro-3-phenoxy-benzyl(1RS)-cis-trans-3-(2,2-di-

chlorovinyl)-2,2-di-methylcyclopropane-carboxilate. 

Sua fórmula e seu peso molecular são, respectivamente, C22H18Cl2FNO3 e 

434,3. 

Estado físico semelhante a um óleo viscoso parcialmente cristalino de cor 

café-amarelo ou âmbar com cheiro de solvente aromático, Densidade a 20 

C entre 1,27-1,28; Ponto de fusão  60 C; solúvel em água, diclorometano 

e tolueno, e ligeiramente solúvel em n-hexano e 2-propanol; pH 5,6. A 

riqueza do produto técnico 90% e contém 23-26% par I, 16-19% par II, 33-

36% par III e 22-25% par IV. 

Ocorre fotodegradação rápida com uma vida média inferior a 2 dias a pH 9. 

O principal produto de degradação é 4-fluoro-3-fenil benzaldeído. Os 

resíduos de ciflutrin são considerados imóveis no solo com uma vida média 

de 56 e 63 dias em solos limosos e limo-arenosos respectivamente. As 

condições anaeróbias não alteram a velocidade de degradação. Em 

mamíferos, administrado via oral, distribui-se lentamente por órgãos e 

tecidos e em 48 horas elimina-se 65 % pela urina e 33 % pelas fezes. 

LMR: 

Leite - 0,5 ppm; 

Frutos ?????????????????????????????? 

Demais produtos vegetais - 0,02 ppm 

Toxicidade aguda em mamíferos: 

DL50 oral em rato: 500-800 mg/kg (em lutrol). 

DL50 oral em rata: 1200 mg/kg (em lutrol). 
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DL50 oral em ratos: 900 mg/kg . 

DL50 oral em ratos: 500 mg/kg. 

DL50 oral em rato: 15-25 mg/kg. 

DL50 oral em rato: 250 mg/kg. 

DL50 oral em rato: 400 mg/kg. 

DL50 oral em coelho: >1000 mg/kg (em lutrol). 

DL50 oral em cães: >100 mg/kg. 

DL50 oral em camundongo ♂: 300 mg/kg (em lutrol). 

DL50 oral em camundongo ♀: 600 mg/kg (em lutrol). 

DL50 dérmica em ratos ♂♀: >5000 mg/kg. 

CL50 (1 h) em ratos ♂♀: > 1,089 mg/L. 

CL50 (4 h) em ratos ♂♀: > 0,469 - 0,592 mg/L. 

CL50 (4 h) em ratos ♂: > 0,735 mg/L (EPA). 

CL50 (4 h) em ratos ♀: 0,2 - 0,735 mg/L (EPA). 

Toxicidade em aves: 

DL50 oral aguda em Colinus virginianus: > 2.000 mg/kg. 

DL50 oral aguda em galinha:  5.000 mg/kg. 

DL50 oral aguda em Serinus canarius ♀: 250 - 1.000 mg/kg. 

CL50 dieta subaguda em Colinus virginianus: > 5.000 ppm. 

CL50 dieta subaguda em pato selvagem: > 5.000 ppm. 

Toxicidade em peixes e organismos aquáticos: 

CL50, 96 h, em Cyprinus carpio: 0,022 mg/L. 

CL50, 96 h, em Lepomis macrochirus: 0,0015 mg/L. 

CL50, 96 h, em Leuciscus idus: 0,0032 mg/L. 

CL50, 96 h, em Salmo gairdneri: 0,00068 mg/L. 

CL50, 48 h, em Daphnia magna: 0,00014 g/L. 

CL50 em Cyprinodon variegatus: 0,00405 mg/L. 

CL50 em langostim: 0,00242 g/L. 

CL50 em ostra: 0,0032 mg/L. 

Toxicidade em abelhas: 

DL50 37 g/abelha. Tóxico em aplicação direta. 

IDA: 0,02 mg/kg. 

Toxicidade subcrônica: 

Em ratos ♂♀, dieta de 3 meses, NSE: 300 ppm. 

Em cães ♂♀, dieta de 6 meses, NSE: 65 ppm. 

Toxicidade crônica: 

Em ratos, dieta de 2 anos, NSE: 50 mg/kg alimento. 

Em camundongos, dieta de 2 anos, NSE: 200 mg/kg alimento. 

Em cães, dieta de 1 ano, NSE: 160 mg/kg alimento. 
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Mutagenicidade: 

Não há indícios de mutagenicidade in vitro, nem em ratos ♂♀ in vivo. 

Teratogenicidade: 

Em ratos, dieta, NSE (materno): 3 mg/kg/dia. 

Em ratos, dieta, NSE (fetos): 30 mg/kg/dia. 

Carcinogenicidade: 

Em ratos, dieta de 2 anos, NSE: 22,5 mg/kg/dia. 

Não é irritante para pele de coelhos, porém ocorre irritação primária da 

mucosa ocular. Provoca irritação dérmica em humanos e não sensibilidade a 

pele das cobaias. 

Intoxicação 

O contato com o concentrado pode provocar queimaduras na pele, nas 

mucosas e tosse. Perigoso se for ingerido. Não se conhece antídoto e o 

tratamento é sintomático. 

Indicação: Piolho e mosca - formulação líquida - Pour on - bovinos e ovinos 

(BAYOFLY Pour on). 

Pulga - formulação líquida - Pulverização - (SOLFAC CE 5). 

Carrapato, berne, mosca - formulação pó, associado ao coumafós e ao 

triclorfon - Pulverização - bovinos, ovinos, caprinos e suínos (NEGUVON 

ASUNTOL Plus). 

Carrapato e mosca - formulação líquida, associado à flumetrina - Pour on - 

bovinos (BAYTICOL Pour on DA). 

 

CYPERMETHRIN 

 A cipermetrina, ou cypermethrin, é um piretróide sintético, caracterizado 

por sua grande atividade inseticida a doses muito baixas, por seu efeito 

de choque e por sua persistência; atua por contato e ingestão e possui 

ação repelente. É uma mistura de 4 diastereoisômeros de 3-(2,2-

diclorovinil) 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de -ciano 3-fenoxi-

benzil cada um dos quais aparece como um par de enantiômeros. Os 4 

diastereoisômeros são: R, 1S-cis + S, 1R-cis; R, 1R-cis + S, 1S-cis; 

R, 1S-trans + S, 1R-trans e R, 1R-trans + S, 1S-trans. A proporção 

dos 2 enantiômeros em cada diastereoisômero é 1:1.  

Apresentada em 1975 pela Ciba-Geigy AG (Novartis Agro), ICI 

Agrochemicals (Zeneca), Mitchell Cotts e Shell International Chemical 

Co. Ltd. (American Cyanamid Co.) que registraram as marcas Cymbush 

(Zeneca) e Ripcord (Cyanamid).  

Seu nome químico, segundo CA, é: cyano (3-phenoxyphenyl) methyl 3-(2,2-

dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. E, segundo IUPAC, 
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é: (RS)--cyano-3-phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-

2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. 

Da cipermetrina derivam-se 3 isômeros, alfa-, beta- e zeta-, sintetizados por 

diferentes companias. 

Sua fórmula e seu peso molecular são respectivamente, C22H19Cl2O3N e 

416,3. 

Estado físico como cristais; massa viscosa semisólida a temperatura 

ambiente que se torna líquida a 40 - 50 C, incolor (produto técnico de cor 

amarelo à pardo-amarelo), inodoro (p. t. com cheiro de produto químico 

suave); Densidade a 20 C = 1,12 e a 25 C = 1,23 -1,24; Ponto de fusão 

80,5 C (p. t. de 60 - 80 C); solúvel em água, acetona, clorofórmio, 

ciclohexanona e xileno, etanol hexano;não corrói os metais e não é 

explosivo. É termoestável, não se detecta decomposição à temperatura 

ambiente, nem à 50 C por 3 meses. É mais estável em soluções ácidas que 

em soluções alcalinas, com estabilidade ótima a pH 4. Hidroliza-se em meio 

alcalino. A riqueza do produto técnico é de  92 % e  93 %. 

Relação de isômeros: 

De 92 %: cis  54 % e trans  46 %. 

De 93 %: cis  48 % e trans  52 %. 

Toxicidade aguda em mamíferos: 

DL50 oral em rato: 250 mg/kg (em óleo de milho). 

DL50 oral em rato: 303 mg/kg (em DMS). 

DL50 oral em rato: 200 - 400 mg/kg (em formol). 

DL50 oral em rato: 400 - 800 mg/kg (em solução aquosa). 

DL50 oral em rato: 4123 mg/kg (em suspensão aquosa). 

DL50 oral em rata: 187 - 326 mg/kg (EPA). 

DL50 oral em rato: 150 - 500 mg/kg (EPA). 

DL50 oral em cobaia ♂:  500 mg/kg (em óleo). 

DL50 oral em cobaia ♀: > 1.000 mg/kg (em óleo). 

DL50 oral em hamster chinês: 203 mg/kg (em óleo). 

DL50 oral em camundongo ♂: 300 mg/kg (em lutrol). 

DL50 oral em camundongo ♀: 600 mg/kg (em lutrol). 

DL50 oral em hamster sírio:  400 mg/kg (em óleo). 

DL50 oral em camundongo: 82 mg/kg (em óleo). 

DL50 dérmica em ratos ♂♀: >4920 mg/kg. 

DL50 dérmica em ratos ♂♀: >1.600 mg/kg (p. t.). 

DL50 dérmica em coelhos: >2460 mg/kg. 

CL50, 4 h em ratos: 2,5 mg/L. 

Toxicidade subcrônica: 
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Em rato, dieta, NSE: 75 e 150 ppm. 

Toxicidade crônica: 

Em rato, dieta 2 anos, NSE: 7,5 mg/kg. 

Em cães, dieta 2 anos, NSE: 5 mg/kg. 

Carcinogênese: 

Em rato, dieta 24 meses: negativa até 1500 ppm. 

Em camundongo, dieta 24 meses: positiva até 1600 ppm. 

Teratogênese: 

Em rato, dieta, negativa a 30 mg/kg/dia. 

Em coelho, dieta, negativa a 70 mg/kg.dia. 

Reprodução: 

Em rato, 3 gerações, NSE: 750 ppm. 

Não é mutagênico. 

Toxicidade em aves: 

DL50 oral aguda em perdiz: > 3.000 mg/kg. 

DL50 oral aguda em frango: > 2.000 mg/kg. 

CL50, 8 dias, em codorna: > 20.000 mg/kg. 

CL50, 8 dias, em pato selvagem: > 20.000 mg/kg. 

Toxicidade em peixes e organismos aquáticos: 

CL50, 96 h, em Cyprinodon variegatus: 0,00237 mg/L. 

CL50, 96 h, em Lepomis macrochirus: 0,0018 mg/L. 

CL50, 96 h, em Salmo gairdneri: 0,00069 - 0,00082 mg/L. 

CL50, 96 h, em truta parda: 0,002 - 0,0028 mg/L. 

CL50, 48 h, em Daphnia magna: 0,00015 - 0,00026 mg/L. 

Toxicidade em abelhas: 

DL50 oral, 24 h: 0,035 g/abelha. 

DL50 contato: 0,037 g/abelha. 

Por ser repelente, diminui os riscos de toxicidade. 

Os valores da toxicidade oral dependem de fatores como o solvente, a 

relação cis:trans, espécie, sexo, idade e grau de nutrição. Por isso os valores 

variam tão significativamente. 

Irritação: 

É ligeiramente irritante para pele e mucosa ocular de coelhos. 

Ensaios realizados com cipermetrina técnica a concentrações de 50 e 500 

g/ha, demonstram que não existe nenhum efeito sobre a população de 

microrganismos ou sobre as principais funções microbianas do solo. 

IDA: 

0,05 mg/kg. 

A maioria das pragas resistentes aos organofosforados e organoclorados são 

sensíveis. Caracteriza-se por sua rápida ação, boa persistência (contra 
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moscas, 1 mês). É muito resistente à chuva, visto que mantém sua atividade 

biológica mais tempo que outros inseticidas convencionais. 

Pode ser misturado com clorfenvinfós, diazinon, etion, fenitrotion, 

metomilo, monocrotofós, profenofós e propiconazol. Incompatível com 

produtos alcalinos. 

Sua degradação no solo é muito mais rápida. As vidas médias respectivas 

são de 4 e 2 semanas para os isômeros cis e trans, em terra argilosa ou em 

terra vegetal arenosa. A hidrólise da função éster é a principal via de 

degradação; uma via menor a constitui a hidroxilação do grupo fenoxi, 

seguida da hidrólise da função éster. O produto final da degradação é CO2. A 

hidrólise é mais lenta em meio anaeróbio que em meio anaeróbio que em 

meio aeróbio e se observa acumulação de ácido 3-fenoxi-benzóico. Nos 

mamíferos, tanto em rato como em camundongo, a principal via de 

degradação para os isômeros cis e trans é a hidrólise da função éster que 

conduz aos ácidos cis e trans correspondentes. 

Indicação: Carrapato e mosca - formulação líquida - Pour on - bovinos 

(BARRAGE Hornfly). 

Carrapato, berne e mosca - formulação líquida - Pour on - bovinos 

(CIPERTOX Pour on). 

Berne e mosca - formulação líquida - Pour on - bovinos (CONTROLLER 

200 Pour on). 

Carrapato, mosca, piolho e sarnicida - formulação líquida - Pulverização e 

Banho - bovinos, ovinos, caprinos, suínos e aves (ECTRIN). 

Mosca - formulação líquida - Pour on - bovinos (ECTOPOR). 

Carrapato e berne - formulação líquida, associado ao DDVP - Pulverização - 

bovinos (ECTOPLUS). 

Carrapato e sarna - formulação líquida - Pulverização e banho - bovinos e 

ovinos (ECTOMIN). 

Carrapato - formulação líquida - Pour on - bovinos (ECTOMIN Pour on). 

Carrapato, berne e sarna - formulação líquida, associado ao metrifonato - 

Pulverização - (DUPLATIC). 

Berne, sarna e larva - formulação spray, associado ao metrifonato - 

Pulverização - animais domésticos (MATA-BICHEIRA Spray). 

Piolho e sarna - formulação líquida - Pulverização - suínos e aves 

(SARNACIS). 

Carrapato, piolho e sarna - formulação líquida - Banheiro de imersão - 

bovinos, ovinos e suínos (SARCOLIN). 

Piolho e sarna - formulação líquida - Pulverização e banho - bovinos, ovinos 

e suínos (SARNICADE). 
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Carrapato, mosca, piolho e sarna - formulação líquida - Pulverização e 

banho - bovinos, ovinos, suínos e aves (ECTIC). 

Carrapato, sarna e mosca - formulação líquida - Pour on - bovinos (ECTIC 

Pour on). 

Carrapato, berne e mosca - formulação líquida, associado ao DDVP - 

Pulverização - bovinos (CYPERMIL Plus Pulverização). 

Carrapato e mosca - formulação líquida - Pulverização - bovinos 

(CYPERMIL Pulverização). 

Carrapato e mosca - formulação líquida - Pour on - bovinos (CYPERMIL 

Pour on). 

Carrapato e mosca - formulação líquida - Pulverização e banho - bovinos 

(BARRAGE Tick). 

Carrapato e mosca - formulação líquida - Pulverização - bovinos 

(CIPERMETRINA Nortox 150). 

Carrapato e mosca - formulação líquida - Pulverização - bovinos, ovinos, 

caprinos e cães (CARRAPATOX). 

Carrapato, sarna e mosca - formulação líquida, associado ao clofenvinfós - 

Pulverização e banheiro de imersão - bovinos e ovinos (SUPOCADE). 

Carrapato, berne e mosca - formulação líquida, associado ao triclorfon - 

Pour on - bovinos (ECTOPLUS Pour on). 

Carrapato, berne, mosca, larva e piolho - formulação líquida - Pulverização e 

banheiro de imersão - bovinos (FLYTICK). 

Mosca - formulação líquida - Pulverização - bovinos, suínos, cães e eqüinos 

(STOCKADE). 

 

 

 

DELTAMETHRIN 

 A deltametrina, ou deltamethrin, é um inseticida da família dos 

piretróides, comercializado como concentrados emulsionáveis ou 

solúveis, de microgranulados e de pós umectantes. 

Toxicidade 

DL50 em rato 130 mg/kg; 

DL50 em galinha > 5.000 mg/kg; 

DL50 em frango 1.000; 

DL50 em pato 4.500; 

DL50 em codorna > 10.000; 

DL50 em perdiz 1.800; 

DL50 em perdiz vermelha > 3.000; 

DL50 em cães > 300. 
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Muito tóxico para os peixes. 

Indicação: Carrapato - formulação líquida - Banheiro de imersão - bovinos 

(BUTOX). 

Carrapato - formulação líquida - Pulverização - bovinos (BUTOX P 

Carrapaticida). 

Carrapato, larva e mosca - formulação líquida - Pulverização - bovinos e 

eqüinos (BUTOX P Flowable). 

Piolho, mosca e sarna - formulação pó - Pulverização esterco e cama - aves 

(BUTOX Pó). 

Carrapato e mosca - formulação líquida - Pour on - bovinos (BUTOX Pour 

on). 

Carrapato, berne, mosca e piolho - formulação líquida, associado ao DDVP - 

Pulverização - bovinos (BUTOX Berne). 

Mosca - formulação pó - Pulverização - bovinos (BUTOX Fly). 

 

 

ESDEPALLETHRINE 

 

FENPROPATHRIN 

 A fenpropatrina, ou fenpropathrin, é um inseticida da família dos 

piretróides, comercializado em forma de concentrado emulsionável.  

Toxicidade 

DL50 oral em ratos 54 mg/kg. 

 

FENVALERATE 

 O fenvalerato, ou fenvalerate, é um inseticida da família dos piretróides, 

comercializado em forma de concentrado emulsionável. 

Toxicidade 

Doses orais em mg/kg ou concentrações em mg/L 

DL50 oral em ratos 450; 

DL50 oral em ratos > 3.200 (se utilizar suspensão em água); 

DL50 oral em frangos > 1.600. 

DSE oral em cães 12,5 por dia. 

CL50 (48 h) em peixes 0,0005. 

 

 

FLUCYTHRINATE 

 

FLUMETHRIN 
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Carrapato e berne - formulação líquida, associado ao triclorfon - Pour on - 

bovinos (BAYTICOL Plus Pour on). 

Carrapato, sarna e piolho - formulação líquida, associado à ciflutrina - Pour 

on - bovinos (BAYTICOL Pour on DA). 

 

 

FLUVALINATE 

 O fluvalinato, ou fluvalinate, é um inseticida da família dos piretróides, 

comercializado na forma de concentrado emulsionável. 

Toxicidade 

DL50 oral em ratos 282 mg/kg. 

 

 

 

LAMBDACIALOTRINA 

 A lambdacialotrina, ou lambdacyalothrine, é um inseticida da família dos 

piretróides, comercializado na forma de concentrado emulsinável. 

Toxicidade 

DL50 oral em ratos 79 mg/kg. 

Indicação: Carrapato e mosca - formulação líquida - Pulverização - bovinos 

(GRENADE L Pulverização). 

Berne e piolho - formulação líquida - Pulverização - bovinos (ECTIBAN L). 

Carrapato e mosca - formulação líquida - Pulverização - bovinos 

(LAMTHRIN). 

Carrapato e mosca - formulação líquida - Pour on - bovinos (GRENADE 

Pour on). 

 

 

PERMETHRIN 

 A permetrina, ou permethrin, é um inseticida da família dos piretróides 

sintéticos, comercializando em forma de microgranulado ou de 

concentrado emulsionável, pó solúvel. Caracteriza-se por sua ação rápida, 

boa persistência, e grande atividade em doses baixas. Atua por ingestão e 

por contato e possui ação repelente. Usada no tratamento de pediculose 

com aplicações de 1%, e empregada no tratamento de escabiose com 

creme à 5%. Possui amplo uso veterinário e agrícola, ativa contra 

mosquitos e amplamente usada para impregnação de cortinas e filós de 

cama. Também é ativa contra moscas pretas nos estágio de larva e adulto, 

e contra as moscas tsé-tsé. Pode ser usada na desinsetização de 

aeronaves. A permetrina é uma mistura de dois diastereoisômeros, cada 
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um como um par de enantiômeros, os dois diastereoisômeros são: 1R-

cis+1S-cis e 1R-trans+1S-trans. A proporção dos dois enantiômeros em 

cada diastereoisômeros é 1:1. A proporção dos cis:trans estereoisômeros 

pode variar. 

Sua fórmula é C21H20Cl2O3 e seu peso molecular é 391,28. 

Seu nome químico é, segundo a IUPAC: 3-phenoxybenzyl(1RS)-cis,trans-3-

(2,2-chorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Toxicidade  

Doses orais em mg/kg ou concentrações em mg/L: 

DL50 em ratos 910 a 1.300; 

DL50 em coelhos 4.000; 

DL50 em codornas > 13.000; 

DL50 em frangos > 3.000. 

CL50 (48) peixes 0,005. 

Controle de moscas do estábulo (Stomoxys calcitrans) e moscas-dos-chifres 

(Haematobia irritans). Baseado em pesquisas de resíduos na carne, no leite e 

em ovos após o uso de permetrina, realizados em cabras lactantes, vacas em 

lactação e galinhas poedeiras (Booth e McDonald, 1992). Com base nesses 

estudos, é improvável que os usos propostos da permetrina para o controle 

de insetos resulte em bioacúmulo apreciável de resíduos em produtos 

cárneos ou laticínios que fazem parte do fornecimento alimentar humano. 

Indicação: Larvas - formulação ungüento - tópica - (UNGUENTO Plus). 

Larvas - formulação ungüento - tópica - (UNGUENTO Plus Aerosol). 

Sarna e pulga - formulação líquida - tópica - cães, gatos, coelhos 

(SARNAK). 

 

 

PHENOTHRIN 

 A fenotrina, ou phenothrin, é um piretróide sintético usado para 

tratamento de pediculose em formulações de loção ou de shampoo à 

0,2%. Também é usado na agricultura e para desinsetização de áreas 

públicas e aeronaves. 

Seu nome químico é: 3-Phenoxybenzyl(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-2,2-dimethyl-

3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate. 

Sua fórmula é C23H26O3 e seu peso molecular é 350,50. 

 

RESMETHRIN 
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 A resmetrina, ou resmethrin, é um piretróide sintético usado para controle 

de ectoparasitas na prática veterinária, apesar de não ser aplicado nos 

animais. Também é usado como inseticida ambiental, agrícola e em 

hortas. Não apresenta efeito sinérgico quando associado ao butóxido de 

piperonila. 

Seu nome químico é: 5-Benzyl-3-furylmethyl(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-2,2-

dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate. 

Sua fórmula é C22H26O3 e seu peso molecular é 338,40. 

 

 

TETRAMETHRIN 

 A permetina, ou permethrin, é um piretróide sintético caracterizado por 

sua ação rápida, boa persistência e grande atividade com doses baixas. 

Atua por ingestão, contato e possui ação repelente. 

Seu nome químico é, segundo Chemical Abstracts: (3-phenoxyphenyl) 

methyl (1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-

carboxylate. 

A permetrina é uma mistura de dois diastereoisômeros, cada um com um par 

de enantiômeros, que são: 1R-cis + 1S-cis e 1R-trans + 1S-trans. A 

proporção dos enantiômeros em cada diastereoisômero é 1:1. A proporção 

de cis:trans estereoisômeros pode variar. 

Sua fórmula é C21H20Cl2O3 e seu peso molecular é 391,28. 

O produto técnico apresenta-se em estado físico de líquido viscoso a massa 

semicristalina de cor amarela a marrom, com cheiro suave a produto 

químico. Densidade de 1,19 – 1,27 a 20 C; 1,21 a 25 C; 1,27 a 20 C. 

Ponto de fusão 34-35 C, o isômero cis 63-65 C e o isômero trans 44-47 

C. Ponto de ebulição 200 C a 0,01 mmHg ; >210 C a 760 mmHg. 

Solubilidade a 20 C em água = 0,2 mg/L. Solúvel em vários solventes 

orgânicos como acetona (>450 g/L), hexilenglicol, hexano (<450 g/L), 

isopropiloxitol, shellsol A, xileno. Insolúvel em etilenglicol. Estável até 220 

C. Em laboratório tem-se observado certa fotodecomposição a luz solar, 

mas em condições de campo não se tem afetado a sua eficácia biológica. 

Estável a 50 C por pelo menos 2 anos. Mais estável em meios ácidos do que 

alcalinos com estabilidade ótima a pH 4. É hidrolizado em meios fortemente 

alcalinos. Não corrói o alumínio, não é explosivo. Riqueza do produto 

técnico ≥90% e ≥93%.  Impurezas (Registro Oficial de Produtos e Material 

Fitosanitário do Ministério de Agricultura, Pesca e Alimentação da 

Espanha): 3-fenoxibencilalcohol e compostos relacionados, p-permetrina 
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isômeros, outros ésteres do ácido diclorovinil dimetilciclopropano-

carboxílico e umidade. 

Toxicidade oral aguda em mamíferos variam segundo as proporções dos 

isômeros cis:trans, sendo o isômero cis o mais tóxico (uma proporção 

normal é 40:60). Também depende do veículo, espécie, sexo e grau de 

alimentação. Por isso os valores diferem notavelmente.  

DL50 oral em rato: 430 mg/kg. 

DL50 oral em rata: 470 mg/kg. 

DL50 oral em camundongo ♂: 650 mg/kg. 

DL50 oral em camundongo ♀: 540 mg/kg. 

DL50 dérmica em rato: >2000 mg/kg. 

DL50 dérmica em camundongo: >2500 mg/kg. 

DL50 dérmica em coelho: >2000 mg/kg. 

DL50 dérmica em cobaia: 4000 mg/kg. 

CL50, 4 h, em rato: >0,685 mg/L. 

DL50 oral em Coturnix japonica: >13500 mg/kg. 

DL50 oral em frango: >3000 mg/kg. 

Toxicidade crônica em rato, durante dois anos, doses de 100 mg/kg de 

alimento: não teve efeito. Não é mutagênico, nem teratogênico, nem 

carcinogênico. 

Sensibiliza levemente a pele das cobaias e é moderadamente irritante em 

pele e olho de coelho. 

Altamente tóxico para peixes e invertebrados aquáticos. 

CL50, 96 h, em Salmo gairdneri: 0,009 mg/L. 

CL50, 48 h, em Daphnia magna: 0,0006 mg/L. 

CL50, 48 h, em Lepomis macrochirus: 0,0018 mg/L. 

CL50, 48 h, em Salmo gairdneri: 0,0054 mg/L. 

Tóxico para abelhas em condições de laboratório. No campo e nas doses 

recomendadas não apresenta perigo, nem que estejam presentes no momento 

da aplicação. 

DL50 oral em abelhas: 0,098 μg/abelha. 

DL50 contato em abelhas: 0,029 μg/abelha. 

A piretrina é um inseticida não sistêmico com atividade por ingestão e 

contato, com bom efeito de choque e com certo efeito repelente. Atua sobre 

o sistema nervoso e em particular sobre a membrana do neurônios. Usado 

para controle de insetos voadores e rasteiros (moscas, formigas, baratas, 

pulgas, etc.)em sanidade pública, terrenos sem cultivo e estábulos, contra 

ectoparasitas em veterinária. 

Há fórmulas com bioaletrina, dimetoato, fenitrotion, heptenofos, malation, 

piretrinas, resmetrina, tetrametrina. 
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No solo ou na água, a degradação é rápida. Nos mamíferos, produz-se a 

hidrólise da união éster seguida de hidroxilação e eliminação em poucos dias 

como conjugado glucosídeo. 

IDA (Ingestão Diária Admissível): 0,05 mg/kg. 

 

 

 

BUTÓXIDO DE PIPERONILA 

 O butóxido de piperonila, ou piperonyl butoxide, é usado como um 

sinergista de piretrinas e de piretróides. Misturas de butóxido de 

piperonila e de piretrinas são usados no tratamento de pediculose. O 

butóxido de piperonila possui atividade contra ácaros e alguns insetos.  

Seu nome químico é: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-

benzodioxole. 

Sua fórmula é C19H30O5 e seu peso molecular é 338,40. 

Apresenta-se como um óleo líquido de cor amarela à marrom com um odor 

característico. Muito pouco solúvel em água, miscível com álcool, 

clorofórmio, éter, óleos de petróleo, e propelentes liquefeitos de aerosol tais 

como: diclorodifluorometano, diclorotetrafluoroetano, e 

triclorofluorometano.  

Atribui-se ao butóxido de piperonila vários efeitos gastrintestinais e efeitos 

depressivos do sistema nervoso central. 

 

 

 

 

    Outros      piretróides     foram      sintetizados,    como   a     ciflutrina,  

    lambdacialotrina        (Isômero      de  maior    pureza  que o cialotrina) e a    

    flumetrina, nos quais se destaca o átomo de fluor que pelo su efeito estéri- 

    co, dificulta a oxidação no anel benzeno desses piretroides. 

 

 A través da configuração estrutural dessas substâncias e possivel prever 

que a deltametrina e mais tóxica que a cipermetrina, esta mais que a 

permetrina e ciflutrina e  cialotrina - com uma DL-50 menor que as 

anteriores debido ao fluor. 

     

    Em qualquer estrutura  cis-trans  a  configuração  trans  é  mais instavel,   

    menos tóxica. 
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 Alguns Piretróides como biorresmetrina e resmetrina tem poco efeito 

Knock-down. Os Piretróides possuem um efeito Knock-down mais rápido 

que dicofane e hexaclorobenzeno porem menos persistentes e estavel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRETRÓIDES  

FOTOLABEIS 

 

Acetrina 

 

Resmetrina 

 

Biorresmetrina  

 

Bioaletrina 

 

Tetrametrina 

 

Fenotrina 

 

 

 

 

 

 

PIRETRÓIDES 

FOTOESTÁVEIS 

 

Permetrina 

 

Cipermetrina 

 

Deltametrina 

 

Cialotrina 

 

Lambdacialotrina 

 

Zetacipermetrina 

 

Ciflutrin 

 

Flumetrin 

 

Alfacipermetrina  (Alfametrina) 
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* O uso abusivo dos piretróides, é favorecido pela relativa baixa toxicidade ao 

hospedeiro e pela toxicidade relativa ao parásito. Possuem alto coeficiente de 

segurança, que é a relaçao entre a dose tóxica no animal hospedeiro e no 

inseto, causando assim a morte ao artrópodo sem consequencias adversas ao 

hospedeiro. 

 

Os Piretróides paralisam os insetos rapidamente e outros animais de sangue 

frio, pouco toxicos aos animais de sangue quente. 

 

O responsável pela ação inseticida não é o ácido crisantemocarboxilico nem o 

citoalcoois isoladamente e divida a presença simultanéa de aneis ciclopropano 

e ciclopentano. Após atravessarem a barreira do tegumento dos insetos ligam-

se as proteínas ou aos lípidos  da hemolinfa, para distribuirse as diferentes 

partes do inseto, aumentando a permiabilidade da membrana nervosa, 

produzindo um bloqueio da troca K+/Na+ e consequentemente, tambem uma 

despolarização.Essa despolarização dos ions Na e K pelos piretróides se da a 

nivel molecular intermediada pelo GABA (ácido gama- aminobutirico e 

ATPase         

 

Os Piretróides tipo I agem mais no SNP, en quanto os ALFA- ciano; algumas 

vezes, conhecidos como tipo II, tem a ação no SNC. 

 

Tanto os Piretróides como o DDT apresentam esses dois tipos de efeito sobre 

os insetos ; um inicialmente rápido, Knock-down (Kd), que imobiliza os 

insetos, e depois o efeito letal. 

 

A avaliação do potencial das piretrinas  reside em seu elevado poder de 

derrubar os insetos (Knock-down  efect). 

 

O efeito Kd- resistente induz a uma resistência cruzada entre os piretróides e o 

DDT, ambos grupos podem atuar nos nervos periféricos tão bem como no 

sistema nervoso central. 

 

Para Piretrina ou resmetrina  se obtem uma velocidade de penetração melhor 

com o n-dodecano que com a acetona, a velocidade de penetração esteja 

inversamente relacionada com a polaridade do solvente e que os oleos 
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parafinicos leves e de baixa viscosidade aumentam a velocidade de penetração 

dos inseticidas. 

 

Os Piretróides sintéticos apresentam um coeficiente de temperatura negativa 

quanto a toxicidade, são más toxicos a temperatura mais baixa. Esta 

termodependencia parece estar ligada a natureza lipídica da membrana dos 

insetos, as melhores horas de banhar para controle de carrapatos e Moscas são 

a primeira hora da manhá e a última da tarde. 

 

Toxicidade : O máximo de Piretróides permissivel na atmosfera e de 5 mg/m3  

por ser irritante a pele  e a os olhos. 

 

Muitos Piretróides são tóxicos aos peixes e outros animais aquáticos, más não 

são nocivos aos passaros. 

 

A comissão FAO/Who 1972 estableceu que a ingestão máxima diaria acetavel 

era de 40 mg/Kg P.v.  

   
                                           

Q U I M I S M O   E   U S O    DOS 

P  I  R  E  T  R Ó  I  D  E  S 

 

 

Piretróides são ésteres do ácido d-trans-crisantêmico  e crisantemo-
dicarboxílico com a piretrolona, cinerolona e jamolona, inicialmente obtidos 
do extrato do pelitre extraído, sobretudo, do Chrysanthemum 
cinerariaefolium e do C. coccineum, conhecidos como piretrinas. Melhor 
definindo, os piretróides são substâncias que apresentam  em  sua  
constituição molecular o grupamento  vinil-dimetilciclopropano-
monocarboxilato. 
Seus maiores produtores são a Quênia, Japão e Dalmácia que do  extrato de 
pelitre se obtem substâncias químicas naturais conhecidas como  piretrinas 
naturais, cuja estrutura  química passou a ser conhecida, somente,  em 1924, 
dando, assim, oportunidade à síntese das primeiras piretrinas que, 
juntamente, com  as  naturais  receberam o nome de PIRETRÓIDES. Os 
trabalhos fundamentais sobre a constituição química dos piretróides se 
devem a H. Staudinger e L. Ruzicka . 
Destes produtos naturais se extraem, através de substâncias orgânicas 
como o éter do petróleo e o dicloetileno, as piretrinas I e II, as cinerinas I e II 
e a jasmolina II.  
                                         
Fórmula geral para os derivados do ácido crisantêmico  
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                                onde R representa  um radical e X um grupamento éster  que caracterizam as piretrinas. 
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  Tabela comparativa das piretrinas: 

             R                R” 

PIRETRINA I Metilo ( Me) -CH2-CH=CH-CH=CH2 
PIRETRINA II Carboxilato de metilo  -CH2-CH=CH-CH=CH2 
CINERINA I Metilo (Me) -CH2-CH=CH-CH3 
CINERINA II Carboxilato de metilo -CH2-CH=CH-CH3 
JASMOLINA II Carboxilato de metilo -CH2-CH=CH-CH2-CH3 
ALETRINA (sintet. 1949) Metilo (Me) -CH2-CH=CH2 

           
O álcool de origem é a piretrolona  obtida das piretrinas, a cinerolona, das 
cinerinas  e  da jasmolona a jasmolina.  
A permetrina possui dois isômeros, cis e trans, estável ao calor,  à  umidade, 
aos  ácidos e álcalis, mas é fotolábil. 
Os  piretróides naturais da série aletrina e fenotrina, tidos  como  de  
primeira geração, se decompõem, quando expostos à luz solar. Em vista 
disto são mais  solicitados para aplicações que requerem uma rápida 
degradação. Pelo contrário, os de segunda e terceira geração, por serem 
mais estáveis, são recomendados em aplicaçòes que exigem maior efeito 
residual, para controlar os insetos mais resistentes. 
Outros piretróides se diferenciam estruturalmente  pelo grupamento éster, 
onde R respresenta um radical orgânico e X um grupamento éster: 

 
                                                                                                 R                            X 
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CH 3CH 3

C O
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CH 2
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NCH 2OC

DEMETRINA     CH3

FURETRINA      CH3

BARTIN          CH3

NEOPYAMIN   CH3

O
OC

O
C

 
Não somente o extrato de pelitre, mas todos os piretróides  são  usados  
como inseticidas e, muitas vezes, associados com substâncias 
sinergisantes, como o butóxido de piperonilo,  para combater os insetos na 
saúde pública, pecuária e agricultura. 
    
ANÁLISE COMPARATIVA DA FÓRMULA ESTRUTURAL, ESTABILIDADE E 
TOXICIDADE DOS PIRETRÓIDES : 
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Os piretróides com o grupamento fenoxi de benzila são mais fotoestáveis 
que seus similares  benzilfurfurilmetano (14). Verificou-se, contudo, que com 
a introdução do grupo ciano (nitrila) no fenoxibenzilester originou a  
cipermetrina, conhecida como piretróides de terceira geração, os quais  
possuem  maior potencialidade. 
Ao substituir o átomo de hidrogênio por cloro ou pelo bromo, no 
grupamento vinilocrisantemato, surge respectivamente a cipermetrina ou 
deltametrina, um dos mais ativos inseticidas, cuja toxicidade em mosca 
doméstica e aguda em ratos verifica-se na Tabela1. Com a substituição do 
cloro  no  grupamento diclorovenil pelo radical trifluormetilo originou-se a 
cialotrina, cujo isômero, o lambdacialotrina é mais ativo devido a sua maior 
pureza. 
Através da configuração destas substâncias  podemos, praticamente, 
confirmar, pela Tabela 1, que a cipermetrina é mais tóxica  que a permetrina, 
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devido a maior estabilidade com a introdução do grupo ciano, na  molécula 
da permetrina e a DL-50 da deltametrina terá que ser  menor que a da 
cipermetrina, devido não só ao efeito  estérico, mas também à ação 
neurotóxica que é maior que à do cloro. 
Analisando as várias estruturas químicas destas substâncias acima 
representadas, concluimos que o responsável  pela  ação inseticida é o 
grupamento vinildimetilciclopropanocarboxilato 

                                        FORMULA¶ 
      
  
   
 
 

 
   

                                                       
 
 
 
                                 TABELA 1 :Toxicidade de alguns piretróides usados em saúde pública. 

 

PIRETROIDES Aplicação local em 
  mosca doméstica 

DL - 50 em ratos 
   (    mg / kg )  @ 

Piretrina natural                    1          580 - 900 
Aletrina                    2               920 
Tetrametrina                    5            >4640 
Fenotrina                   15            >10000 
Resmetrina                   25            >  3000 
Permetrina                   35             430 - 5000   
Bioresmetrina                   50               7000 
Cipermetrina                   80            300 - 4120 
Alfacipermetrina                 450            368 - 7700 
Ciflutrina                 650            250 - 1200 
Bifentrina                   NA            531 - 1637- 
Deltametrina                1150            130 - 5000 
Lambdacialotrina                1400            231  -  483 
 
@ Pode variar conforme a  mistura de isômeros, formulação, solventes e 
condições do teste.  
NA == Valores não precisos  
 
Os piretróides de terceira geração têm sido originados da purificação de 
uma mistura de isômeros, conforme se verifica na Tabela 2,  como a 
alfacipermetrina da Shell e FMC. 
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Em qualquer estrutura cis-trans, a configuração trans é mais instável, o 
mesmo acontecendo com os piretróides, cuja  configuração trans  é  menos 
tóxica que cis. 
Tabela 2 -  IMPORTANTES PIRETROIDES FOTOESTÁVEIS: 

OMPOSTO                                            FORNECEDOR MARCA  REGISTRADA  *           IS EROS - C 
PERMETRINA ICI IMPERATOR 50% 
 FMC POUNCE 50% 
  SUMITOMO EKSMIN 50% 
 SHELL TALCORD 50% 
 MITCHELL COTTS PERMASECT 40% 
 WELLCOME COOPEX 25% 
CIPERMETRINA ICI CYMPERATOR 50% 
 FMC ARRIVO 50% 
 DOW NURELLE 505 
 RHONE-POULENC SHERPA 50% 
 SHELL RICORD 50% 
 CIBA-GEIGY ECTOMIN/ECTOPOR 80% 
 MITCHELL COTTS CYPERKILL 40% 
 WELLCOME STRIKE 40% 
ALFACIPERMETRINA FMC BESTOX 95% 
 SHELL FENDONA 95% 
DELTAMETRINA ROUSSEL-UCLAF K-OTHRINE 100% 
 WELLCOME CRACKDOWN 100% 
TRALOMETRINA ROUSSEL-UCLAF SCOUT 100% 
CIFLUTRINA BAYER BAYTHROID 50% 
BIFENTRINA FMC BRIGADE/TALSTAR 100% 
LAMDACIALOTRINA ICI ICON 100% 

 
                               ( PARASITOLOGY TODAY, VOL.4,Nº 7, PAG 52,1988) 

                                           DIFERENTES PAISES. 
                     

Com exceção de alguns piretróides como a alfacipermetrina  que é sólida, a 
maioria, quando pura, apresenta-se sob forma líquida. 
Óleo de sésamo, devido a sesamolina, associado aos piretróides, 
potencializa a ação dos piretróides. Tal sinergismo se deve  ao grupo 
metilenodioxi da  sesamolina. 

                                                                                           

o

o
H2C

            
Comercialmente os piretróides são formulados sob forma de emulsões ou 
suspensões, concentradas, muitas vezes com sinergisante, estabilizantes e, 
logicamente, os surfatantes. 
 
Abaixo duas formulações utilizadas em aerosóis: 

                                           A)CHEM- PYRIM  S 200 Q:                         B)CHEM -REZ 255: 
                                                    S-Bioalletrina...............0,8%                         S-Bioalletrina.........         1,5% 
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                                                    Permetrina................. .2,8%                        Tetrametrina  .......          . 9,75% 
                                                    Butóxido de piperonilo 4,00%                    Butóxido de piperonilo.  11,25% 
                                                    Outros ingredientes...............                     Outros ingredientes................ 
 

Quadro 1 - Relação dos produtos comercializados no R.G.Sul para o 
combate ao Boophilus microplus,  com suas concentrações e diluições 
para uso.: 

 

NOME COM.  CONC.  NOME QUÍM. DOSE  USO FABRICANTE   

1-PANECTO 15,00%  CIPOTRIN 1:1000 B.A. CINAMID-BLENCO 
2-BAYICOL 06,00 FLUMETRINA 1:2000 B.A. BAYER S.A. 
3-BAYTICOL 01,00 FLUMETRINA 1/10  P-on BAYER 
4-CYPERMETRINA 20,00 CIPERMETRINA 1:1300   B.A                   ICI do BRASIL 
5-SUMITICK 20 E.C.  --------- FENVALERATO 1:1000 B.A. SUMITOMO 
6-GRENADE 04,59 CIALOTRINA 1:1000   ------ ICI do BRASIL 
7-ECTOMIN 10,00 CIPERMETRINA 1:1000 B.A. CIBA-GEIGER 
8-DECATIX  susp.conc. 03,75 DELTAMETRINA 1:1500 B. WELLCOME 
9-DECATRIX  susp.conc 03,75 DELTAMETRINA 1:1500 A. WELLCOME 
10-BUTOX        05,00 DECAMETRINA 1:2000 B.A. QUIMIO RUSSEL 
11-ECTOPLUS 04,20 CIPERMETRINA 1:0400 A. CIBA-GEIGY 
12-BARRAGE 
13-SINERTOX(*) 

15,00 CIPERMETRINA 
ETION ERMETRINA 

1:1000 
1:500 

B.A 
B.A. 

SHELL-QUÍMICA 
RHODIA-MERIEUX 

   Boletim do IPVDF - vol.10 de 1987. 
-- : Sem informação ; B:  uso em banheiro de imersão ; A: uso em aspersão; * +Mistura 

de p.a.; P-on: pour on; 1/10: 1 mL/10 kg de P.V.                                   
 

As propriedades físico-químicas e as formulações são de grande 
importância na velocidade  de penetração  e distribuição nos insetos. 

                Substituindo o crisantemato pelo ácido fenilacético, os japoneses obtiveram  
outros inseticidas fotoestáveis, que seriam comercializado a partir de 1976. 
A introdução do flúor nos esteres fenilacético com a introdução do flúior 
obteve-se o flucitrinato e o fluvalinato, de grande aplicação em bovinos.  
Estes, porém, não são piretróides, pois não  apresentam em sua estrutura o 
ácido crisantêmico. 
Posteriormente foram sintetizadas a ciflutrina  e a flumetrina com o radical 
fluoreto  no anel benzeno, dificultando, assim, sua degradação pela  
hidroxilação. 

                Pela configuração molecular dos piretróides, verificam-se alterações nas 
suas propriedades físico-químicas e neurotóxicas, conforme se comprova  
pelo estudo comparativo dos piretróides.( Tabela 3). 

 
TABELA 3: TOXICIDADE DE ALGUNS PIRETRÓIDES EM INSETOS 

SUBSTÂNCIAS                        DL - 50    ( NG / INSETOS )            DL- 50 
EM 48 HORAS 
                                                                                                          ud / g 
do peso corporal 
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                                                Anopheles      Aedes     Glossina       
Triatoma infestans 
                                                stephensi       aegypti    austeni 

DELTAMETRINA                        0,04              -------          0,08                        
1,30 
CIPERMETRINA                         0,20              -------          0,70                        
1,60 
CISMETRINA                              0,70              1,00            1,00                        
-------  
PERMETRINA                            1,10               ------           3,00                        
1,50 
RESMETRINA                            1,60              3,00            3,30                          
------ 
TETRAMETRINA                       3,50               -----           22,90                        
>500 
FENOTRINA                               4,10               -----           10,00                        
2,84 
PERMETRINAS NATURAIS      7,90             11,40          13,00                        
------- 
ALLETRINA                               8,50              20,00           ------                      
90,75  
 

 
A  eficácia destes  piretroides  é  maior, até  mesmo, em  cepas  resistentes 
ao  DDT  e à permetrina .                   
Como fotolábeis destacam-se : Acetrina, resmetrina, bioresmetrina, 
bioalletrina, tetrametrina e fenotrim e, como fotoestáveis os inseticidas: 
permetrina, cipermetrina, deltametrina, fenvalerato e cialotrina.. 

              Depois de quatro anos  de aplicação na agricultura ,  tem -se  confirmado  a 
resistência de piretroides em campo,  conforme tabela 4:  

 
         TABELA 4:  Resistência em campo. 

Mosca doméstica Dinamarca e França   

Mysus persicae Inglaterra 
Spodoptiva exigua AméricaCentral: Guatemala,El 

Salvador e Nicaragua 

  
  As supostas causas  destas  resistências são atribuidas nesses paises, 

costumeiramente, a biotipos particularmente isolados e, em conjunto,  ao  
emprego sistemático de doses subletais e sobreletais. 
O  uso dos  piretroides torna-se  favorecido pela relativa baixa toxicidade ao 
hospedeiro  e alta toxicidade relativa ao parasito, sendo, assim, de alto 
coeficiente  de segurança, (a relação entre a dose tóxica ao animal 
hospedeiro e ao inseto), causando a morte  deste. 

 
MODO DE AÇÃO: 
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 Os  piretroides  paralizam rapidamente os  insetos e outros animais de 
sangue frio, porém são poucos tóxicos aos animais de sangue quente. Estas 
substâncias afetam o sistema nervoso dos pecilotermos , paralizando a 
atividade desses insetos.( 43)  
Nem  o  ácido crisantemomonocarboxílico nem  os alcoois, isoladamente 
tem a propriedade inseticida,  parecendo, contudo, que esta atividade se 
deve a ação  simultânea do ciclopropano e do ciclopentano ou  de hexano. 
Lowenstein, em 1941, estudando, in vitro,a cadeia nervosa da  Blatella  
germânica, (13) mostrou, através de estudos fisiológicos, que havia uma 
fase de excitação induzida pelo aporte da piretrina, e outra fase de bloqueio  
da  condução nervosa. Este estudioso verificou que o prazo entre estas 
fases era uma recíproca da função da dose utilizada: quanto maior a dose, 
menor seria o tempo entre as duas fases.Contrariamente uma dose baixa 
incrementava a duração da fase de excitação, mas permitia  sempre um  
retorno  ao ritmo normal da condução. Atualmente vários autores ( 
14,15,16,17) aceitam que os piretroides atuam a nível do sistema nervoso 
dos insetos, provocando uma excitação. Primeiramente o inseto sofre uma 
fase de agitação, seguida, rapidamente, de uma  paralisia  geral, com dois 
estágios : recuperação após uma dezena de minutos ou morte. 
Tanto os piretroides quanto o DDT apresentam estes dois tipos de efeito  
sobre os  insetos: um inicialmente rápido kd (knockdown), que imobiliza os 
insetos e depois o efeito letal. 
O efeito kdresistente induz  uma  resistência  cruzada entre os piretroides e 
o DDT. Ambos inseticiidas  são neurotóxicos, produzindo semelhantes 
lesòes no terminal dos nervos motores de uma variedade de espécies, 
podendo atuar também nos nervos periféricos. 
O peróxido  de piperonilo exerce atividade  sinergisante  pelo retardamento  
da ação enzimática dos insetos  sobre os piretroides.(Piretrinas,I.Meck 
7747),as isoladamente sua toxicidade é despresível. 
 
 EFEITO KNOCKDOWN DA DELTAMETRINA, incorporada em água de 
lavagem, tendo  como indicador biológico a B.germanica: 

 
Quadro 1:                   

Dose de Deltametrina (mg / m2 )     5    10  15           0 
Superfície de Cimento: % de KD  
após 1 horra de contato 

 
    6,7 

 
   13,3 

 
 20,7 

 
     0 

% de mortalidade   16,7    93,3  96,7      0 
Azulejos: % de KD após 1 hora de  
contato. 

 
   ---- 

 
   94,7 

 
  ----- 

 
----.  

% de mortalidade   100,0 ------- ----   
                                           

         Obs.:Em azulejo o produto segue dando 100%, 1 mês após. 
         Simpósio Roussel UCLAF - La Habana - Novembro 1984. 
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Os piretróides tipo I agem mais no SNP, enquanto os alfa-ciano, algumas 
vezes, conhecidos como tipo II, têm a ação no SNC. 
Estes inseticidas após atravessarem a barreira  do tegumento dos insetos se 
ligam às proteinas ou aos lipidios  do hemolinfa, para serem  conduzidos às  
diferentes partes do corpo dos insetos. 
A nível molecular os piretroides atuam na despolarização do ion K e 
Na,intermediado pelo GABA (ácido gamaaminobutírico) e ATPase (38). 
Hadaway et al (39) demonstrou que  a velocidade de penetração dos 
inseticidas lipofílicos , em moscas tse-tse, varia com o solvente e que 
melhor resultado se obteve, quando usou a  diisobutilcetona, como veiculo, 
ao invés do oleato de metilo. Para a piretrina ou resmetrina Burt et alll(39) 
teve uma velocidade de penetração melhor com o n-dodecano que com a 
acetona.  
Acredita-se que a velocidade de penetração no Triatoma infestans foi 
inversamente  relacionado com a polaridade do solvente e que os óleos 
parafínicos leves e de baixa viscosidade aumentam a velocidade de 
penetração dos inseticidas no T.infestans. 
Os  piretroides  sintéticos apresentam um coeficiente de  temperatura 
negativo, quanto a sua toxicidade( 39), isto é, são mais tóxicos a mais baixa 
temperatura. Esta termodependência parece estar ligada à natureza lipídica 
da membrana.(12). 
O efeito residual destas substâncias ativas e  estáveis  é   aproveitado sob a 
forma de spray, nas paredes, no combate aos insetos. 
 
METABOLISMO: 
Os  piretroides são metabolizados  por oxidação, hidrólise ou conjugação 
(39). A oxidase e esterase dos insetos contribuem para a metabolização dos 
piretroides. 
  
 
FORMULA:FOLHA C: 
 
 
Os organofosforados, porém,  são usados como sinergisantes destas 
substâncias, pois inibem a esterase , potencializando o efeito dos 
piretroides.(Revista pag.512:16 e 17).  
Nos insetos hemolinfas a atividade esterase  não se veriifica para  hidrolisar 
os  piretroides (iBIDEM, pag 56, 22 e 23) e a hidrolítise ocorre mais 
rapidamente nos isômeros trans  que  nos cis  correspondentes. Em vista 
disto constata-se que os  isômeros cis são mais tóxicos  que os trans. 
Alguns fosforados , como o profenphos, têm sido usados como fracos 
sinergisantes de piretroides, associando-se à permetrina, cipermetrina, 
deltametrina ou cifenotrin, contra o Triatoma infestans, indo, assim, 
competir, presumivelmente  com  a com a esterase. (Ibidem 9). 
A oxidase, presente nos microsssomas, especialmente  dos túbulos de 
Malpighian, intestino( tripa) e tecidos lipoides, é ativo, in vitro, quando  em  
presença  de NADPH, e do oxigênio molecular.(Ibidem, pag.56).Nos 
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piretroides a oxidação se dá, na posição trans, por metilação ou por 
hidroxilação , de preferÊncia em 4’. 
Enquanto os organofosforados e carbamatos  inibem  a acetilcolinesterase 
(ACE) aumentando a ação neurotransmissora da acetilcolina, os piretoides 
aumentam a permeabilidade da membrana nervosa, produzindo um bloquéio  
da  troca  K+ / Na+ e, consequentemente, a  despolarização. 
A permetrina é metabolisada por oxidação ( hidroxilação) ou por hidrólise 
dos esteres, tornando-a atóxica, até mesmo, quando  hidroxilada e, 
posteriormente, conjugada. A flumetrina alcança seu pico máximo no 3ª ou 
4ª dia da aplicação, sendo seus metabólitos eliminados  pela urina  e fezes. 
sob a forma de fenilpermetrina e ácido 3-fenoxi-4-fluorbenzoato. 
 

RESISTÊNCIA: 

   

A resistência, segundo a OMS, é definida como o aparecimento de abilidade 

de tolerar doses tóxicas em uma população de insetos que normalmente 

exerceriam uma ação letal. Esta resistência denomina-se fisiológica e pode-se 

distinguir dois tipos:  

 Resistência inata; 

 Resistência adquirida por hábito. 

Estes dois tipos de resistência estão relacionados com as condições criadas 

artificialmente pelo homem e baseam-se sempre em duas escolas: 

 escola neodarwiniana; 

 escola de inspiração lamarckiana. 

A primeira é a teoria da variação seletiva (Darwinismo) trata-se de indivíduos 

resistentes (R) que só sobrevivem em uma população submetida a uma 

pressão seletiva por inseticida. Neste caso existem poucos R, teremos por 

cruzamentos com as cepas sensíveis (S) uma diluição rápida da resistência, 

caso contrário, estabelecerá rapidamente uma dominância de R. Trata-se de 

uma resistência hereditária verdadeira. 

A segunda teoria é adaptativa (Lamarckiana) propõe que as resistências pré-

existentes não existem, são induzidas pela pressão inseticida, como por 

exemplo, as variações enzimáticas, que não seriam por outro lado 

transmissíveis geneticamente, diz-se resistência condicional.  

A seleção entre as duas teorias é delicada já que é difícil separar a influência 

dos genes da influência do meio, e a interação entre as duas resistências é 

permanente e, portanto, a origem das estirpes resistentes. 

Além disso existem as pseudo-resistências das que têm que desconfiar: são 

aquelas que procedem do mau uso dos produtos: doses, meios de aplicação, 

condições particulares durante os tratamentos, técnicas de pulverização, etc. e 
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temos que discernir imediatamente antes de elaborar um programa de 

investigação contra uma eventual resistência fisiológica verdadeira. 

 

A RESISTÊNCIA VERDADEIRA 

Para enquadrar bem o fenômeno de resistência, temos que determinar bem  os 

fatores que limitam ou facilitam a adaptação, que são de quatro tipos: 

 Genético 

A probabilidade de mutação nos genes implicados no metabolismo ou no 

receptor do produto considerado; 

O número de genes que condicionam o potencial de resistência; 

A incidência da mutação que condiciona sua aptidão à competição com as 

cepas que não variam; 

A importância em uma população dado o número de indivíduos portadores 

ou não de genes de resistência. 

 Biológico 

O potencial de reprodução por fêmea da espécie considerada; 

O número de gerações possíveis por ano; 

A duração do ciclo de um ovo à outro; 

A existência ou não de diapausa; 

A possibilidade ou não de multiplicação partenogênica. 

 Ecológico 

O clima ao longo do ano que permita ou não uma reprodução contínua da 

espécie considerada; 

A presença permanente ou não de plantas hóspedes que impliquem 

alterações dos regimes alimentícios; 

O isolamento maior ou menor do biotopo considerado permitido ou não 

cruzamentos com cepas sensíveis; 

A importância do foto e termo-período na zona geográfica considerada. 

 Agronômico 

A importância da fertilização e em particular dos carbonos nitrogenados 

aportados durante a vegetação; 

A intensificação do monocultivo sobre uma área, como por exemplo, a 

produção de cinco colheitas de arroz em dois anos na Ásia; 

O papel das novas variedades que criam condições particularmente 

favoráveis ao desenvolvimento de uma espécie. 

As moscas e os mosquitos foram, em 1946, as primeiras observações 

particularmente graves de resistência estabelecida e a continuação comprovou-

se sobre estes mesmos insetos os primeiros fenômenos chamados de 

resistência cruzada à vários inseticidas. Em 1965, registrou-se o primeiro caso 

de resistência às piretrinas naturais sobre as moscas dos estábulos na 
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Dinamarca, com coeficiente de resistência da ordem de 23 vezes.  

CLERVEAU, LATERNOT e PITRAT classificam os fenômenos de 

resistência em duas classes: 

 A resistência monogênica, responsável geralmente pela resistência 

específica; 

 A resistência multi ou poligênica, geralmente por oposição à resistência 

monogênica, não específica, diz-se cruzada e segundo cruza, existem todos 

os gradientes e pode-se observar uma diferenciação contínua. 

Quanto aos insetos, a classificação de BUSVINE (1971) da resistência 

segundo: 

 Um mecanismo único por toxina; 

 Vários mecanismos para diversas toxinas; 

 Vários mecanismos para uma mesma toxina. 

Introduzindo, de maneira mais formal, a noção de resistência cruzada 

desenvolvida por SAWICKI (1975). É evidente que se o problema da 

resistência não se pode negar, o risco que representa não deve-se sobrestimar e 

muito menos considerar como uma fatalidade, como a maioria dos 

entomólogos tendem fazer atualmente. 

 É provável que um estudo científico destes mecanismos moleculares, 

permita encontrar as soluções que acabem com este fenômeno muito 

considerado de forma contemplativa e não explicativa. É certo que trata-se de 

um trabalho que envolve várias disciplinas e não é no isolamento ansioso da 

comprovação da resistência que descobertas relativas à este fato progrediram 

por esta abertura à outras disciplinas e aceitando o intercâmbio de outras 

idéias do mundo da pesquisa poderá encontrar-se uma solução. De fato, se as 

comunicações por vários organismos das espécies resistentes aumentam ano a 

ano, 35 espécies R em 1958 e falava-se de 374 em 1978, temos que atentar 

que esta resistência é real em um biótopo determinado e não em todo o 

mundo, para uma certa espécie, sem afetar a todo o gênero. Por exemplo, 

conhece-se a resistência de Heliothis virescens ao DDT nos EUA depois do 

uso abusivo e desordenado do produto, na África, Heliothis armigera é 

perfeitamente sensível à este produto, graças a um programa de tratamento 

baseado em associações aditivas, a uma dose controlada, com um número de 

tratamentos razoáveis, cinco à seis geralmente. Deve-se admitir que nos EUA 

a partir de programas idênticos aos de Heliothis virescens, a situação sobre 

Heliothis zea não evolui de forma similar e a resistência não apareceu, as 

populações indígenas não têm aparentemente, de forma inata, mecanismos 

congênitos de detoxificação. É possível que a razão essencial da resistência 

aos piretróides esteja ligada em cada caso a um alto nível de resistência prévia 

aos organofosforados e clorados. Pode-se observar um grande número de 
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gerações ao longo do ano com ciclos de ovo a ovo muito curtos, de 10 a 15 

dias, às vezes, com um grande número de gerações superiores a 20 por ano. 

Nestes países também encontramos biotopos geralmente isolados e todos em 

conjunto estão ligados a um emprego sistemático de doses subletais ou 

sobreletais. Além disso, o nível de resistência é um dado delicado para fixar-

se. Definir a resistência sobre o valor da DL50 obtida pela aplicação tópica em 

laboratório, não é sempre um bom reflexo do nível de resistência no sentido 

prático, já que o que se busca na agricultura pelo menos a DL90 e o nível de R 

não é igual.  

Os fatores históricos, bióticos, ecológicos e culturais têm grande importância e 

desencadeiam resistências em muito pouco tempo. O nível de uma resistência 

estabelecida e sua estabilidade no tempo são dois aspectos importantes que 

têm que ser considerados antes de iniciar qualquer estudo profundo para 

combater uma situação chamada resistente. Se esta resistência for confirmada 

como de tipo fisiológico, pode-se pensar em buscar com novos produtos, 

inclusive na mesma família dos piretróides já que como se tem visto, os 

coeficientes de afinidade para o receptor são muito variáveis. 

É evidente que observam-se diferentes atividades em função dos isômeros 

ativos sem por isso poder generalizar de um piretróide a outro. Por exemplo, o 

isômero trans do deltametrin é sempre mais ativo que o cis, de 2 a 20 vezes, 

dependendo da espécie. Jáno resmetrin, o derivado trans é mais ativo sobre 

mosca, o trans e o cis têm a mesma atividade sobre Lygus e o cis umas seis 

vezes mais ativo sobre Plutella, Oncopeltus e baratas. 

Os genes de resistência chamados kdr e super kdr, descritos por vários 

autores: SAWICKI, FARNHAM, PLAPP e HOYER como modificadores da 

sensibilidade da membrana nervosa ao DDT e aos piretróides, induzem uma 

resistência muito potente e contra qual poucas soluções são vislumbradas 

atualmente. 

Está claro que em uma mesma família química aparecem grandes variações 

sobre cepas R gen kdr e isto parece que está ligado a variações 

estereoquímicas muito finas. A polaridade das moléculas não está claramente 

demonstrada tanto para o gene kdr como para o gene Pen que modifica a 

penetração cuticular dos produtos, mas não induz por si mesmo fenômenos de 

resistência, mas parece um gene de sinergismo de diversos tipos de 

resistência. Parece que o gene kdr confere uma resistência cruzada a todos os 

piretróides, mas que é recessivo. SAWICKI descreve a variação da natureza 

dos genes de reisitência de uma outra zona do mundo, para uma mesma 

espécie, por exemplo, o gene kdr parecia menos importante nos EUA que na 

Dinamarca sobre as linhas R de Musca domestica. A atividade 

carboxilesterase é máxima sobre certas linhas de moscas americanas e menor 
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nas danesas. Estas variações do nível de resistência entre as espécies e menor 

entre linhas de uma mesma espécie para uma mesma família de produtos são 

bastante surpreendentes como demonstraram DITTRICH, LUETKEMEIER e 

VOSS. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Como os fosforados, carbamatos e clorados, os piretroides têm, também, 

aumentado a resistência dos insetos. Parece que a fotoestabilidade  é um  

indutor do fator de resistência, desenvolvido pela mosca doméstica junto à 

permetrina.   

Ensaios bioquímicos da atividade esterase, colinesterase, carboxi esterase,  

oxidase em substratos seletivos  têm contribuido ao estudo da resistência de 

insetos para certos piretroides.(Rev.pag.512,)                                                     

A resmetrina  ( RES= Rothamsted Experimental Station)  e  o  bioresmetrina 

são mais ativos que o alletrina, em termo de mortandade, mas não pelo 

“knock--down” 

O Aedes aegypti de Bangkok e Jacarta apresenta resistência  à  bioresmetrina, 

permetrina e tetrametrina . Isto se deve ao kdr ( efeito à insensibilizabilização 

dos nervos) . 

Na Dinamarca, em 1965, observou-se,pela primeira vez, um caso de 

resistência da mosca  do estábulo sobre os piretroides naturais , com um 

coeficiente de resistência na ordem de 23 vezes. (20) Sua maior parte é 

excretada pela urina e, em menor quantidade, pelas fezes, sem ser assimilado 

pelos tecidos . 

A mosca-do-chifre tornou-se resitente à permetrina ( e ao fenvalerato), 

conferindo estes resistência cruzada a outros piretroides (pag 59). 
 
AVALIAÇÃO DOS PIRETROIDES  POR MÉTODOS ANALÍTICOS E 
BIOLÓGICOS: 
           
1)CGL : Quali e quantitativo em grandeza semi-micro, por DIC e, residual, por 
DCE; 
2)HPLC :Quali e quantitativo na grandeza semi-micro; 
3)CCD -:Qualitativo e semi quantitativo; 
4)Biológico: Knockdown para eficácia; 
5)Efeito residual; 
6)DL-50; 
7)Reaçòes locais e sistêmicas. 
 

Dr Cordoves,  Riberão Preto/SP ; 1999 


