
Avaliação do uso de Iscas Açucaradas (ASB) para dispersão do regulador de crescimento, 

piriproxifeno, para controle de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)

Alyne C. A. Dias1; Alexandre de A. e Silva2

1Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental. Universidade Federal de Rondônia,79804-970 Porto Velho, RO, Brasil. Email: alyne.c.alves@hotmail.com. (Apresentação).2

Universidade Federal de Rondônia, 76801-059 Porto Velho, RO, Brasil e Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental.

OBJETIVO

Este estudo investigou o efeito da adição de PPF a Iscas

Atrativas Açucaradas (ASBs) na emersão, na produção de

ovos (fecundidade) e eclosão larval (fertilidade) de Ae.

aegypti

O Aedes aegypti é um importante vetor de arboviroses no Brasil

e devido isso tem-se investido em métodos alternativos de

controle, entre eles o uso de larvicida à base de piriproxifeno

(PPF), combinado à iscas atraentes açucaradas tóxicas (ATSB).

Dessa forma, a integração desses métodos, combinando o

comportamento de repouso e busca por alimentação açucarada

pode ser uma forma adicional para dispersão do PPF.

INTRODUÇÃO

O uso das ASBs polvilhadas com PPF permitiu sua dispersão e também a

inibição de emersão e redução da fecundidade das fêmeas de Ae. aegypti em

condição de laboratório.

CONCLUSÕES

Observou-se menor proporção de emersão no ATSB Polvilhado com PPF, sem

diferenças entre os substratos (Fig. 2 A). A fecundidade de fêmeas no ATSB

Polvilhado foi afetado (Fig. 2B) no entanto a eclosão larval foi baixa mesmo nos

grupos não tratados.

RESULTADOS
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Figura 1. Metodologia utilizada para avaliação do efeito do PPF

transferido por tarsos de adultos sob a emersão de larvas Ae. aegypti e

o efeito do contato direto de fêmeas de Ae. aegypti com PPF presente

na ASB sob a fecundidade e fertilidade das mesmas.
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Figura 2. A. Efeito da transferência tarsal de PPF sob a emersão de larvas de 3º estádio de

Aedes aegypti em diferentes substratos. B. Efeito do contato de fêmeas de Ae. aegypti com

isca contaminada com PPF sob a fecundidade. C. Efeito do contato de fêmeas de Ae.

aegypti com isca contaminada com PPF sob fertilidade.
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