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OBJETIVO
Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial dos
depósitos fecais impregnados com diferentes concentrações de
piriproxifeno (0.5, 5, 50, 500 e 1000ppm), na mortalidade de
larvas, pupas e na inibição da emersão de adultos de Ae. aegypti.

Aedes aegypti é um mosquito amplamente distribuído de
grande importância epidemiológica, por ser vetor de arboviroses
de grande relevância atualmente, como a dengue, a chikungunya,
zika e a febre amarela (WHO, 2017).

Vários tipos de controle vêm sendo estudados a fim de diminuir
incidência do mosquito e por consequência reduzir o número de
casos das doenças relacionadas (ZARA, 2016).

Buscando novas formas para combater Ae. aegypti, vários
estudos apontam o piriproxifeno (PPF) como agente larvicida
promissor e sua ação na inibição da emersão de novos adultos.
(SCOTT, 2016).
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Criação de fêmeas de 
Ae. aegypti em laboratório

JEJUM

30h

Observação de
pupas e adultos
mortos

24h

As fêmeas foram colocadas em gaiolas modificadas e forradas
com papel filtro para coleta das fezes. Os testes foram realizados
em triplicata + grupo controle. Cada grupo recebeu alimentação
através de gotículas com solução de sacarose 10% + corante
alimentício e ingrediente ativo em diferentes concentrações (isca)
e a mesma massa de isca equivalente a produzida por 10 fêmeas
foi colocada diretamente em papel (controle +). O papel
contendo as fezes foi transferido para potes com 500ml de água e
lotes de 25 larvas de terceiro estádio e a mortalidade de larvas,
pupas e adultos foi observada (Fig. 1)

Figura 1: Metodologia para obtenção de depósitos fecais impregnados com PPF e
observação de efeito em diferentes estágios de Aedes aegypti.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 2: Mortalidade (%) de pupas oriundas de larvas expostas ao PPF presente
em fezes de fêmeas de Ae. aegypti ou a mesma massa de isca (controle +) em
diferentes concentrações.

Figura 3: Inibição de emersão (%) de adultos oriundos de pupas expostas
ao PPF presente em fezes de fêmeas de Ae. aegypti ou a mesma massa de
isca (controle +) em diferentes concentrações.

CONCLUSÃO
Fêmeas de Aedes aegypti que ingerem PPF contido em iscas
açucaradas mantém seu efeito junto as fezes, o que pode servir para
dispersão dessa substância. A concentração de 50ppm parece

adequada para o uso em iscas açucaradas.

 Não foi observada mortalidade larval. A concentração de 50ppm
causou morte de cerca de 56% das pupas de Ae. aegypti (Fig. 2) e
nas pupas sobreviventes, a inibição de emersão dos adultos chegou
a 60% (24-100%) (Fig. 3).

Nas concentrações de 500ppm e 1000ppm não foi observado
mortalidade de pupas (Fig. 2), embora tenha sido observado um
baixo efeito na inibição de emersão (Fig. 3), o que parece estar
relacionado ao baixo ingurgitamento das iscas nessas
concentrações, visto que os controles + causaram mortalidade
entre 70-96% e reduziram a emersão entre 80 e 100%.
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