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RESUMO 
 
 

ANÁLISE DE MUTAÇÕES EM PÊLOS ESTAMINAIS DE TRADESCANTIA KU-20 EXPOSTA A 
INSETICIDA (PIRETRÓIDES) Os inseticidas (piretróides) são utilizados há muitos anos em 
várias casas do mundo todo para matar insetos, como: baratas, formigas, pernilongos e 
moscas. Os piretróides são obtidos a partir da trituração de flores de algumas plantas, neste 
caso a citronela. Esse composto passou a ser utilizado, por apresentar baixo risco para os 
mamíferos, baixo impacto ambiental e pela pequena quantidade necessária para a ação 
eficiente contra vários insetos. Porém, com a banalização do seu uso, descobriu-se sua 
capacidade de contaminação; podendo apresentar toxicidade para alguns mamíferos, aves, 
peixes, abelhas e pequenos artrópodes, sendo pelo contato direto com o produto ou pela 
contaminação por ingestão. Nos seres humanos pode causar irritações na pele e nos olhos, 
podendo ser absorvido pelas vias respiratórias, dérmica ou oral. Com a utilização de plantas 
bioindicadoras é possível observar se ocorrem danos provocados pelos compostos presentes 
nos inseticidas. A Tradescantia KU-20 é uma planta originaria do Japão, que em contato com 
alguns tipos de poluentes pode sofrer mutações em seus pêlos estaminais. No bioensaio Trad-
SH (Tradescatia Stamen Hair) é realizada a análise de mutações em pêlos estaminais com 
base na mudança de coloração de roxo (dominante) para rosa (recessivo). O objetivo deste 
trabalho foi analisar a frequência de mutações nas células dos pêlos estaminais da 
Tradescantia KU-20 em contato com o inseticida de uso doméstico (piretróide). Para o 
experimento foram utilizados 2 vasos de Tradescantia KU-20, ambos retirados do Campus de 
Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté e transportados para o Laboratório de Biologia, 
Campus Bom Conselho. Um vaso recebeu por oito dias consecutivos, jatos de inseticida em 
toda a planta, por 25 segundos, e o outro foi utilizado como controle (sem inseticida). Foram 
analisadas seis flores de cada tratamento. Os seis estames de cada flor foram removidos e 
colocados em uma lâmina com uma gota de água, os pêlos foram desembaraçados com auxilio 
de pincel e observados no microscópio óptico com ampliação de 50x. Foi contabilizado o 
número de pêlos e o número de mutações. Os valores de média e erro padrão dos tratamentos 
foram: com inseticida (3,39 ± 1,90) e sem inseticida (3,53 ± 2,52). A utilização do teste 
estatístico de Mann-Whitney (p = 0,7507) não indicou diferença estatística significativa entre os 
dois tratamentos. Mesmo não havendo uma diferença em relação à genotoxicidade, foi possível 
observar, macroscopicamente, uma mutagenicidade em relação à coloração das flores com 
inseticida que apresentaram uma tonalidade diferente em relação ao controle, também foram 
observados em dois estames, pêlos sem coloração, totalmente transparentes. Apesar dos 
resultados não indicarem genotoxicidade, o desenvolvimento de pesquisas mais abrangentes 
podem enriquecer as informações sobre o efeito de inseticidas em plantas.  


