
No dia-a-dia de nossas casas nos deparamos
diversas vezes com insetos desagradáveis e que
podem transmitir alguma doença. Por isso, utilizamos
de inseticidas para lidar com esses insetos.

Mas nós sabemos como eles funcionam?
Existem vários inseticidas utilizados, dentre os
mais comuns estão: carabamatos e os piretróides

Os carabamatos inibem a ação de acetilcolinesterase, enzima responsável pela
degradação do neurotransmissor acetilcolina,  impedindo a degradação dessa
enzima após a transmissão do sinal nervoso. Sendo assim, os neurônios pós-
sinápticos permanecem estimulados, e o inseto é levado à morte por
hiperexcitação nervosa. Alguns exemplos são: Parationa metílica, Malationa e
Fenitrotiona

Piretroides retardam o fechamento dos canais de sódio após a
condução do potencial de ação, re-estimulando as células
nervosas e levando o inseto à morte por hiperexcitação. 
 Alguns exemplos são: Cipermetrina, Fenpropatrina e Beta-
ciflutrina

Uma Alternativa aos Inseticidas Sintéticos 

Estrutura
básica de

carbamatos

Estrutura básica
piretroides

Todos os animais possuem esses mecanismos em seu sistema nervoso e por isso é comum que esses
inseticidas causem danos não só aos insetos mas também a outros seres vivos, incluindo seres humanos.

Imagem representativa da ação da aceticolina na
transmissão do impulso nervoso entre dois
neurônios e sua degradação pela
aetilcolinesterase. Fonte:
https://escolaeducacao.com.br/acetilcolina/acetilc
olina-na-sinapse/

Transmissão do
impuslo nervoso
no neurônio a
partir de canais de
sódio. Fonte:
https://www.sobiol
ogia.com.br/conte
udos/FisiologiaAni
mal/nervoso3.php

Carbamatos estão entre os inseticidas com maior toxicidade ao ser humano, além de afetarem aves e
peixes. Por outro lado, essas moléculas degradam-se rapidamente no ambiente. Alguns produtos
apresentam alta solubilidade em água e podem atingir o lençol freático. De forma geral, o efeito rápido e de
amplo espectro favorece seu uso pelos produtores, embora organismos não-alvo possam ser prejudicados
no processo.
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Existem algumas alternativas para evitar que insetos indesejados entrem nas residências.
Plantas possuem defesas naturais contra insetos e podemos nos aproveitar disso. Folhas
ou óleos essenciais de louro, alecrim, eucalipto, tomilho,  até mesmo canela e cravo podem
ser usados para impedir que mosquitos, moscas e baratas entrem na residência. Uma vez
que alguns de seus compostos possuem atividade inseticida/repelente. Como terpenos e
fenilpropanoides.

Alternativas naturais aos inseticidas sintéticos ajudam a evitar a
contaminação de águas, intoxicação de humanos, protege animais não-alvo
(abelhas, borboletas e animais dométicos) e dificulta desenvolvimento de
resistência ao inseticida sintético. Além de ser uma alternativa de baixo
custo, já que o simples plantio de algumas destas plantas pela casa manterá
os insetos afastados.

Referências: Insecticide Mode of Action Technical Training Manual; GASF The Chemical Indusrty
Produtos registrados para o controle de pragas da cultura da cebola, junto ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA)1.Disponível em: 
 http://www.cpatsa.embrapa.br:8080/sistema_producao/spcebola/tabela1.htm
Plantas com Atividade Inseticida Lilia Aparecida Salgado de Morais e Jeanne Scardini Marinho-Prado.
Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/153558/1/2016CAPLIV1.pdf
Plantas com Atividade Inseticida Lilia Aparecida Salgado de Morais e Jeanne Scardini Marinho-Prado.
Disponível em:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/153558/1/2016CAPLIV1.pdf

Estrutura básica do terpeno Estrutura básica de fenilpropanoide

Piretroides são pouco tóxicos para mamíferos, e embora altamente tóxicos para peixes,
apresentam baixo potencial de bioacumulação. Além disso, degradam-se rapidamente no
solo e nas plantas, por ação dos raios UV, água ou oxigênio. Piretroides apresentam baixa
solubilidade em água e são fortemente adsorvidos por partículas de solo, resultando em
baixa mobilidade no solo e pouca possibilidade de lixiviação. Entretanto, já existem insetos
que desenvolveram resistência a estes inseticidas.

E qual a alternativa?
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