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OBJETIVO

Avaliar sua suscetibilidade ao Bti, às protoxinas (Cry11Aa e

Cry4Ba), ao organofosforado temephos, ao IGR

diflubenzuron, e quantificar a atividade de enzimas

detoxificadoras em larvas de uma colônia de Ae. aegypti

continuamente com o Bti (RecBti).

O controle de Aedes aegypti pode ser realizado através de

biolarvicidas a base de Bacillus thuringiensis svar. israelensis

(Bti) cuja atividade deve-se à quatro protoxinas (Cry11Aa,

Cry4Ba, Cry4Aa e Cyt1Aa) que têm como alvo receptores no

epitélio intestinal. Embora o Bti apresente um modo de ação

seletivo, o risco de resistência de Ae. aegypti frente à sua

intensa exposição ao Bti precisa ser investigado, bem como sua

resposta a outros agentes de controle.

INTRODUÇÃO 

-A colônia de Ae. aegypti exposta continuamente ao Bti se mantém suscetível

ao Bti e suas toxinas, e não está associado a um aumento marcante da

atividade de enzimas detoxificadoras.

-A suscetibilidade ao temephos e ao diflubenzuron confirma a ausência de

resistência cruzada a outros compostos por resistência metabólica.

CONCLUSÕES

A colônia RecBti foi exposta por 30 gerações, cerca de 290.000 larvas foram

tratadas ao Bti com uma mortalidade média de 74% a cada geração.

Larvas RecBti foram suscetíveis ao Bti e protoxinas Cry11Aa e Cry4Ba em sete

gerações analisadas (RR<4.5) (Fig.). A suscetibilidade ao temephos (RR=1, F19

e F25) e ao diflubenzuron (RR=1.5, F30 (Fig.) também foi similar ao controle.

O perfil de atividade das enzimas detoxificadoras em larvas das gerações F19 e

F25 manteve-se inalterado, apesar da exposição ao Bti, exceto por um aumento

(27%) para β-esterases detectado na F25, (Tabela).

RESULTADOS

METODOLOGIA
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Figura. Razão de resistência entre as CL50 de Bti, Cry11Aa e Cry4Aa , temephos 

(Tem)  e diflubenzuron (Dif)  para larvas RecBti comparadas com larvas controle.

α-est β-est GST MFO

RecBti >%99* C** >%99 C >%99 C >%99 C

F19 - I 2 I 2 I 11 I

F25 2 I 27 A 2 I - I

Tabela. Atividade de enzimas α- e β-esterases (α,β-est), glutationa-S-transferases (GST) e 

oxidases de função mista (MFO) em larvas RecBti comparadas com larvas controle 

*Percentual de  larvas com atividade superior ao percentil 99 das larvas controle.
**Classificação percentuais: inalterado (I<15%), alterado (15%<A<50%), muito alterado(MA>50%).

A colônia RecBti foi exposta ao Bti (VectoBac®WG) por 30

gerações e comparada com a colônia Rockefeller (controle)

em relação aos parâmetros abaixo.
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