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Informação Técnica

O SumiLarv é um novo agente de 
controlo de larvas de mosquitos com 
base no piriproxifeno, um regulador 
de crescimento de insectos. Foi 
criado e desenvolvido pela Sumitomo 
Chemical Co. Ltd.
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Introdução e Contexto

O controlo de doenças transmitidas por 
vectores tem-se tornado uma grande 
prioridade, sendo a malária o principal foco 
de atenção e financiamento. No entanto, 
existem muitas outras doenças transmitidas 
por mosquitos, tais como a dengue e a 
encefalite japonesa, e doenças emergentes, 
como o vírus Chikungunya, originário do 
continente africano e que recentemente se 
propagou a países do sul da Europa. 

Actualmente, o controlo do vector da 
malária concentra-se sobretudo no uso 
de Mosquiteiros com Insecticida de Longa 
Duração (LNs) e da Pulverização Residual de 
Interiores (IRS). Embora estas intervenções 
possam ter um impacto significativo, 
nenhuma delas proporciona controlo 
total. Por exemplo, foi comprovado que é 
necessária uma cobertura de 80% com as 
redes tratadas com insecticida de longa 
duração para conseguir uma redução de 
30% na incidência da malária. Embora este 
impacto seja significativo, ainda há espaço 
para melhorias.  

A Pulverização Residual de Interiores e os 
Mosquiteiros com Insecticida de Longa 
Duração têm como alvo apenas os mosquitos 
adultos e contam com compostos químicos 
– sobretudo piretróides. A resistência aos 
insecticidas tem vindo a aumentar em África 
e levanta questões sobre a futura eficácia 
destes produtos – a causa desta resistência 
não é clara, embora se suspeite do uso de 
piretróides na agricultura.

O uso de larvicidas não químicos como o 
SumiLarv® irá proporcionar controlo adicional 
e terá como alvo mosquitos resistentes a 
insecticidas químicos.

O controlo integrado foi largamente 
esquecido – pode ser usado na gestão da 
resistência e faculta controlo adicional a 
programas que usam redes tratadas com 
insecticidas.

Esta ideia é apoiada por estudos publicados 
por vários cientistas. 

1. Foram realizados ensaios no Quénia, a fim 
de demonstrar o valor acrescentado dos 
larvicidas quando conjugados com o uso de 
Redes Mosquiteiras Tratadas com Insecticida 
(ITN’s). A taxa anual de 10-12 picadas de 
mosquitos infectados com malária (Taxa de 
Inoculação Entomológica - EIR) foi reduzida 
para 1,68 graças ao uso generalizado de 
redes ITN. Nos casos onde houve aplicação 
adicional de larvicidas, este valor caiu 
para 0,39 picadas infecciosas por ano, 
representando uma redução adicional de 
73% em EIR (Fillinger, U. et al., Bulletin World 
Health Organization; 87:655-665, 2009).

2. O controlo de vectores em África deverá 
visar todas as fases do ciclo de vida do 
mosquito, embora nos últimos 50 anos 
se tenha focado quase exclusivamente 
no controlo da população adulta de 
mosquitos. No entanto, os métodos com 
base em mosquitos adultos estão limitados 
em termos de resultados. A gestão de 
fontes de larvas deverá contribuir para 
maiores reduções na transmissão do que 
as redes tratadas com insecticida. Esforços 
verdadeiramente integrados e bem geridos 
de controlo da malária tiveram um enorme 
sucesso no passado, incluindo a erradicação 
do Anopheles gambiae no Brasil e Egipto 
e a erradicação da malária nos Estados 
Unidos, na Europa e no Médio Oriente. 
Todavia, estes êxitos foram em grande parte 
esquecidos ou ignorados. (Fillinger, U. et al., 
Bulletin World Health Organization, 87:
655-665, 2009).

3. O controlo de larvas é há muito uma opção 
para controlo da malária, contudo trata-
se de uma abordagem subdesenvolvida 
e subutilizada, sobretudo nas regiões 
tropicais de África onde poderá ser muito 
mais útil do que geralmente se pensa. 
Recomendamos que o controlo de larvas 
seja integrado como parte das abordagens 
mais usadas, tal como a melhoria do acesso 
ao rastreio e tratamento, a mosquiteiros e 
à pulverização de interiores, (Killeen et al., 
Outubro 2002, The Lancet 2).

4. As comunidades rurais são as mais 
vulneráveis à infecção da malária, sendo 
necessários métodos adicionais para 
complementar os métodos de protecção 
pessoal para controlo de vectores. Ter 
como alvo as fases larvares dos vectores da 
malária é uma medida de prevenção pouco 
utilizada. (Imbahale et al., Acta Tropical 15, 
248-256, 2010).

A Dengue está a tornar-se cada vez mais 
relevante, porque se trata de uma doença 
tipicamente urbana cuja incidência tem vindo 
a aumentar com o crescimento das vilas e 
cidades. As estimativas mais recentes referem 
entre 50 e 100 milhões de casos de dengue 
e 500 000 casos de febre hemorrágica de 
dengue (FHD) por ano. Embora normalmente 
não seja uma doença mortal, a dengue ainda 
é responsável por mais de 20 000 mortes por 
ano em todo o mundo, sobretudo de crianças. 
Calcula-se que 2,5 mil milhões de pessoas 
vivam em áreas onde esta doença está 
presente (http://www.whoint/mediacentre/
factsheets/ fs117/en/).

Os vectores da dengue, como é o caso do 
Aedes aegypti, são sobretudo domésticos 
e de controlo fácil com recurso a larvicidas. 
Em África, também foi demonstrado que 
grande parte da reprodução de mosquitos 
anopheline ocorre em aldeias, com cerca 
de 80% dos locais de reprodução larval 
fabricados pelo homem e a uma distância 
de 100 metros de habitações. Isto torna o 
tratamento destes locais prático e eficaz na 
redução do número de vectores.

Além disso, as novas doenças transmitidas por 
vectores, como os vírus de Chikungunya e do 
Nilo Ocidental, embora geralmente não sejam 
fatais, podem ser incapacitantes e os doentes 
poderão ter de se ausentar do trabalho 
durante longos períodos de tempo.

Durante vários anos, a base dos larvicidas 
tem sido o temefós. Trata-se de um 
inibidor de acetilcolinesterase, pelo que a 
exposição prolongada, ingestão acidental ou 
aplicação incorrecta poderão ser perigosas. 
Actualmente, a resistência ao temefós é 
generalizada. Como consequência, este 
produto está a ser retirado do mercado nos 
EUA e na Europa. (Sihuincha, M. et al, Journal 
Medical Entomology, 42(4):620-630, 2005).

Em suma, há novos fundamentos para o 
uso de larvicidas no controlo de vectores, 
todavia o larvicida escolhido deverá ser eficaz 
e seguro, de preferência sem resistência 
cruzada aos insecticidas actuais.

 

 



 

Conceito do Produto e Modo de Acção 

O SumiLarv é um novo agente de controlo de larvas de mosquitos com 
base no piriproxifeno, um regulador de crescimento de insectos. Foi 
criado e desenvolvido pela Sumitomo Chemical Co. Ltd. 

Não se trata de um produto que mata as larvas de mosquito 
directamente, mas interrompe o processo normal de desenvolvimento 
do insecto no quarto instar larval para o início da fase de pupa, que 
conduz à mortalidade pupal e à prevenção da emergência de mosquitos 
adultos. As fases pupal e larval de quarto instar são as mais susceptíveis 
ao piriproxifeno (Y.Kono et al., Zoology & Entomology Médica, 48(2), 
85-89, 1997).

Uma vez que as larvas em fases iniciais de desenvolvimento não morrem 
a seguir ao tratamento, os utilizadores precisam de ajustar o conceito ao 
produto. Embora ainda seja possível ver larvas depois da aplicação do 
SumiLarv, estas geralmente morrem na fase de pupa/ adulta, evitando 
assim o aparecimento de mosquitos adultos.

Os reguladores de crescimento de insectos são únicos no sentido em 
que são específicos para insectos e têm toxicidade muito baixa em 
mamíferos. Assim sendo, o piriproxifeno foi considerado pela Agência 
de Protecção Ambiental americana (EPA) como um insecticida de 
risco reduzido e uma alternativa ao organofosfato, e foi aprovado pela 
Organização Mundial de Saúde para o tratamento de água potável 
contra os mosquitos. (Sullivan, J.J. & Goh, KS., Journal Pesticide Science, 
33(4) 339-350, 2008).

Após a aplicação aos locais de reprodução aquática de mosquitos, 
verificar-se-á um impacto rápido na população adulta de mosquitos, 
reduzindo o número de picadas e a transmissão da doença. 

SumiLarv
Modo de Acção
O piriproxifeno é um regulador de 
crescimento de insectos (IGR) com um 
modo de acção único. Afecta a fisiologia e a 
morfogénese, a reprodução e a embriogénese 
específica dos insectos. 

• Inibe o ciclo de vida na fase pupal / adulta  

• As larvas / pupas desenvolvem normalmente, 
mas não conseguem chegar à fase adulta

• Afecta a viabilidade dos ovos expostos  

Características 
Principais
1. Eficaz em taxas de dose muito baixas.

2. Amplo espectro de actividade contra todas as 
larvas de mosquitos.

3. Actividade de longa duração em condições de 
campo.

4. Modo de acção único.

5. Sem resistência conhecida em campo.

6. Útil em programas de gestão e prevenção da 
resistência.

7. Baixa toxicidade em mamíferos.

8. Baixo impacto ambiental.

9. Recomendado pelo Programa de Avaliação de 
Pesticidas da OMS (WHOPES) .

10. Autorizado pela OMS/JMPR para utilização em 
água potável. (Organização Mundial de Saúde/
Reunião Comum sobre Resíduos de Pesticidas).

11. Os adultos que sobrevivam ao tratamento com 
larvicidas poderão ter viabilidade reduzida 
através de um impacto na sua fertilidade, 
como por exemplo na postura de ovos, no 
acasalamento e no desenvolvimento de 
esperma. 

Efeitos do SumiLarv  em
Pupas / Larvas de Culex quinquefasciatus

Impacto na Postura 
de Ovos

Impacto na Postura de Ovos Em Água Tratada, Impacto nos 
Sobreviventes e Possíveis Efeitos de Transferência do Ingrediente 
Activo 

Alguns larvicidas podem comprometer a qualidade da água, 
tornando-a menos atractiva para os mosquitos adultos na altura 
da postura dos ovos. Este facto poderá levar a que os mosquitos 
adultos ponham os seus ovos em meios aquáticos não tratados. 
Os seguintes estudos científicos demonstram que o piriproxifeno 
não tem qualquer impacto nos locais de oviposição de mosquitos 
adultos. 

1. Estudos realizados na Tailândia analisaram o efeito do 
piriproxifeno na oviposição das fêmeas grávidas do mosquito 
Aedes aegypd. Verificou-se que as fêmeas adultas pareciam 
pôr mais ovos em recipientes tratados com piriproxifeno versus 
recipientes não tratados. Além disso, os resultados de bioensaios 
com larvas facultaram provas de que as fêmeas adultas grávidas 
podem transferir piriproxifeno horizontalmente da água tratada 
para um recipiente não tratado em níveis que conseguem 
efectivamente inibir a emergência de adultos a longo prazo. 
(Ponlawat, A.,et al., Proceedings of the 5th International Congress 
of Vector Ecology, Outubro, 2009).

2. Num ensaio realizado em Iquitos, verificou-se que a água tratada 
com concentrações extremamente altas de piriproxifeno – 
superiores a 30 000 ppb (600 vezes a dose máxima indicada no 
rótulo) – tinha a mesma probabilidade de ser usada como local 
de oviposição quanto os locais não tratados (Sihuincha, M. et al. 
Journal of Medical Entomology Vol. 42, no.4, 620-630, Junho 2005).

Os mosquitos adultos que entrem em contacto com piriproxifeno 
ou adultos que sobrevivam ao tratamento com piriproxifeno são 
afectados na sua viabilidade, na postura e incubação de ovos e na 
sobrevivência de larvas de ovos incubados. Os estudos seguintes 
fornecem exemplos disto:

1. Alguns investigadores descobriram que a água tratada 
com piriproxifeno tem um impacto na incubação de ovos 
de mosquitos e a subsequente viabilidade e sobrevivência 
das larvas resultantes da incubação. Portanto, o impacto vai 
muito além do tratamento directo com larvicidas (Vasuki, V. 
Proceedings Indian Academy of Science, 99(6), 477-482, 1990).

Os mosquitos adultos que, enquanto larvas no seu último 
instar, sobreviveram a 48 horas de imersão em água com uma 
concentração do produto de 0,005 ppb evidenciaram uma 
redução significativa na quantidade de esperma e na produção 
de ovos, bem como na sua alimentação de sangue e copulação. 
(lwanaga, K & Kanda, T. Applied Entomology, 23(2) 186 -193, 1988).

Larva não tratada

Larva Tratada

Pupa não Tratada

Pupa Tratada

Adulto meio 
emergente de uma 
pupa tratada 



Taxas de Aplicação
O SumiLarv está disponível no mercado com 
uma formulação granular à base de areia de 
0.5%. O SumiLarv 0.5G pode ser aplicado com 
uma colher de medição (1 colher de chá = 
cerca de 2 g), ou usando manualmente um 
distribuidor de grânulos ou pulverizadores 
dorsais (adaptados correctamente).

Utilização
A escolha da dose irá depender do nível de 
poluição/matéria orgânica na água. A dose 
mais baixa proporcionará eficácia de longa 
duração, quando aplicada em reservatórios 
domésticos de água potável. A dose selec-
cionada irá depender da qualidade da água, 
por exemplo, a maior dose deverá ser usada 
em fossas sépticas ou valas onde os níveis de 
poluição orgânica forem elevados e a menor 
dose deverá ser usada em água potável limpa. 

Exemplo Prático de Aplicação Correcta 

Para 0,01 ppm a.i. use 2 g (cerca de 1 colher de 
chá) de SumiLarv 0.5G por metro cúbico do 
volume de água (1000 litros).

Para 0,05 ppm a.i. use 10 g (cerca de 5 colheres 
de chá) de SumiLarv 0.5G por metro cúbico de 
volume de água (1000 litros).

Calcule aproximadamente o volume de água 
que irá ser tratado.

Volume de água alvo (m3) = Superfície (m2) x 
profundidade média (m).

Frequência da Aplicação

A frequência de aplicação necessária depende 
de três factores: taxa de dose, grau de poluição 
da água tratada e diluição (causada pela pre-
cipitação ou pela remoção e substituição de 
água em reservatórios).

Geralmente, deve repetir-se o tratamento 
a cada 4 - 6 semanas. Contudo, no caso de 
mosquitos em reservatórios com água potável, 
como é o caso dos Aedes aegypti, a repetição 
do tratamento poderá ser necessária ape-
nas de três em três meses. Uma boa equipa 
de controlo de larvas deverá determinar a 
dose correcta, remover pupas pontualmente 
transportá-las para o laboratório, a fim de 
estabelecer se houve emergência de mosqui-
tos adultos. Se surgirem pupas, será necessário 
repetir o tratamento.

Nota: a presença de larvas nadando activa-
mente após o tratamento com SumiLarv 0.5G 
é normal e não deverá ser interpretada como 
uma indicação de que o tratamento falhou – 
o SumiLarv só actua a partir da fase pupal. 

Aquando do tratamento de valas/piscinas, 
etc., tente certificar-se de que os grânulos são 
distribuídos uniformemente sobre a área. O 
tratamento de reservatórios de água requer 
apenas alguns grânulos com a aplicação de 
uma dose com base no volume do recipiente. 
É normal a remoção e o restabelecimento 
frequente da água destes reservatórios em 
contextos domésticos. Contudo, isto não 
constitui um problema, uma vez que os 
estudos comprovam que, quando aplicado 
de acordo com as recomendações do rótulo, 
o SumiLary 0.5G continua a funcionar 
mesmo se forem retiradas ou substituídas 
grandes quantidades de água regularmente 
(Vythilingham et al., Journal of American 
Mosquito Control, 21(3)296-300, 2005).

Informação para Ambientes Domésticos

Depois da aplicação em frascos para 
armazenamento de água, os recipientes não 
deverão ser completamente esvaziados e 
lavados sob pena de perder os grânulos. Além 
disso, é preciso recordar que os tratamentos 
com SumiLarv não contaminam a água e 
não têm efeitos adversos na sua qualidade. 
O sucesso destes tratamentos depende 
de campanhas eficazes de identificação e 
tratamento de todos os recipientes. As pessoas 
deverão também ser incentivadas a deitar fora 
vasos não usados, pneus e outros artigos que 
possam acumular água nas imediações da sua 
casa e que possam ser propícios à reprodução 
de mosquitos. 

Utilização em Campo

* A dose seleccionada deverá ter como base a qualidade da água. Veja acima. 



Eficácia Comparativa de 
SumiLarv e outros Larvicidas
1. O SumiLarv é um dos larvicidas mais activos no mercado actual. Isto 
significa que só é necessário transportar pequenas quantidades, de 
modo a tratar locais com larvas. Isto faz com que o SumiLarv tenha um 
preço muito competitivo. Algumas comparações com outros larvicidas 
são apresentadas em baixo. Estas variam consoante as espécies, 
contudo é claramente demonstrado que o piriproxifeno é, geralmente, 
o mais activo.

1.  Foi realizada em laboratório uma comparação dos larvicidas mais 
comuns usando larvas de Culex quinquefasciatus recolhidas em 
campo. Foram testadas entre cinco e nove concentrações diferentes 
de cada larvicida ou IGR, pelo menos 3 vezes. Os resultados do IGR 
foram medidos ao longo de 7-10 dias após a aplicação devido aos 
seus diferentes modos de acção quando comparados com larvicidas 
químicos.

Os resultados são apresentados na Tabela 1 e demonstram a toxicidade 
relativa muito elevada do piriproxifeno, o ingrediente activo contido no 
SumiLarv, às larvas do Culex quinquefasciatus. Por exemplo, verificou-
se que o piriproxifeno era 118 vezes mais activo do que o fention, 3 
vezes mais activo do que o dffiubenzuron e 39 vezes mais activo do que 
o metopreno. (Arshad, Ali. et al., Journal American Mosquito Control 
Association 15(1), 43-47,1999).

2.  A actividade do SumiLarv varia de acordo com a espécie e a estirpe 
do mosquito. No entanto, um estudo que analisou quatro espécies 
diferentes de anofelinos (num total de 8 estirpes), dos quais 
alguns eram resistentes a DDT, dieldrina, malatião, organofosfatos 
e carbamatos, mostrou que o piriproxifeno era mais eficaz do 
que o metopreno e o diflubenzuron contra todas as estirpes. 
Relativamente ao metopreno, o piriproxifeno provou ser até quatro 
vezes mais activo, enquanto a actividade do piriproxifeno foi entre 
19,5 e 470 vezes superior à do diflubenzuron. Consultar Tabela 2. 
(Kawada, H, et al., Japanese Journal of Sanitary Zoology 
44 (4) 349-353, 1993).

3.  O piriproxifeno (referido como S-31183) foi testado em laboratório 
contra três espécies de mosquito, para determinar a sua potência 
relativa para inibição da emergência (IC50). O piriproxifeno foi 
o produto mais activo quando comparado com o metopreno 
(regulador de crescimento de insectos), um inibidor de síntese 
de quitina, o dffiubenzuron e o organofosfato temefós. Consultar 
Tabela 3. (Makoto Hatakoshi et al., Japanese Journal of Sanitation & 
Zoology, 38(4), 271-274,1987).

Piriproxifeno versus Spinosad
Estes dois larvicidas foram comparados em laboratório e ficou provado 
que o piriproxifeno era 500 vezes mais activo do que o

Spinosad, um bioinsecticida.

Piriproxifeno LC50 0,0001 mg/l e LC95 0,00032 mg/l Spinosad LC50 
0,055 mg/l e LC95 0,20 mg/l

(Darriet, F. and Corbel, V. Journal of Medical Entomology 43(6): 1190 - 
1194, 2006).

Tabela 1 Toxicidade relativa do piriproxifeno às larvas de Culex 
quinquefasciatus quando comparado com outros larvicidas

• Th. ?vow ma 0-.9,6.• the grant :Iv pewee», of lbw leint.I.

Tabela 2. Valores de IC50 em ppb de reguladores de crescimento de mosquitos 
contra larvas de anofelinos de último instar e factores do produto adicional 
necessário vs. piriproxifeno (entre aspas)

Tabela 3. Inibição da emergência de larvas do 4º instar com IC50 ppb e 
factores do produto adicional necessário vs. piriproxifeno (entre aspas)

Eficácia Biológica
Existem inúmeros estudos sobre a actividade biológica do 
piriproxifeno. Alguns destes foram resumidos em baixo, a fim de 
facultar provas independentes de actividade. Embora existam 
diversos estudos sobre o piriproxifeno, apenas foram seleccionados 
aqueles em que as doses usadas estavam dentro ou abaixo das taxas 
de aplicação recomendadas no rótulo.

Ensaios Laboratoriais

1.  Duas fórmulas granulares de reguladores de crescimento de 
insectos, o s-metopreno e o piriproxifeno, foram avaliadas contra 
5 espécies de mosquitos colonizadas - Aedes aegypti, Aecles 
albopictus, Aedes taeniorhynchus, Anopheles quadrimaculatus 
e Culex nigripalpus. Cada um dos reguladores de crescimento de 
mosquitos foi aplicado em concentrações de 0,02 e 0,05 ppm a.i, 
enquanto o Culex quinquefasciatus foi exposto a concentrações 
de 0,2 ppm e 0,04 ppm a.i. O s-metopreno conduziu a níveis 
variáveis (inferiores a 39 -100%) da inibição da emergência de 
mosquitos adultos. O piriproxifeno em taxas de tratamento 
comparáveis ao s-metopreno conduziu a níveis elevados 
(80-100%) de inibições de emergências iniciais e residuais das 
espécies testadas. Em várias espécies, o piriproxifeno induziu 
totalmente a inibição da emergência de mosquitos adultos 
durante várias semanas após o tratamento, mesmo para a 
concentração mais baixa de 0,02 ppm. Este estudo demonstra 
claramente a actividade superior do piriproxifeno relativamente 
ao s-metopreno, com base em concentrações semelhantes do 
ingrediente activo contra uma multiplicidade de mosquitos 
em laboratório e em recipientes experimentais colocados no 
exterior. (Nayar, J.K. at al., Journal of American Mosquito Control 
Association, 18(3):196-201, 2002).

2.  Foi realizado um estudo para avaliar a eficácia e persistência 
do piriproxifeno em concentrações de 0,01 e 0,05 ppm em 
larvas dos mosquitos Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus e 
Anopheles albimanus em condições de laboratório.

 A taxa de mortalidade nas três espécies foi mais elevada 
nas pupas do que nas larvas. A inibição da emergência de 
mosquitos adultos em concentrações de 0,05 ppm foi de 100% 
nos Culex quinquefasciatus e Anopheles albimanus no decurso 
da avaliação (16 semanas), enquanto os valores para os Aedes 
aegypti variou entre 94,1-100%.

 Em concentrações de 0,01 ppm, a percentagem de inibição da 
emergência da população adulta nos Culex quinquefasciatus 
situou-se entre 86,6-100% e os valores correspondentes aos 
Anopheles albimanus e aos Aecles aegypti variaram entre 82,7-
100% e 76-100%, respectivamente.

 Em concentrações de 0,05 ppm o piriproxifeno inibiu a 
emergência de mosquitos adultos em 100% ao longo das 16 
semanas da avaliação. Um bioensaio adicional realizado em 
Anopheles albimanus 24 semanas após o tratamento mostrou 
que a mortalidade e inibição total da emergência de mosquitos 
se manteve nos 100%. (Pinzon, MLQ. et al., Relatório Final, 
Program de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales 
PECET, Linea de Entomologia, Universidad de Antioquia, 
Colômbia, 2003).

«O SumiLarv é um dos 
larvicidas mais activos no 
mercado actual.»
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Ensaios de Campo

Sri Lanka
1. No Sri Lanka, os charcos formados no 

leito dos rios e os poços de extracção de 
pedras preciosas escavados manualmente 
constituem um problema, porque criam 
locais propícios à reprodução dos mosquitos 
Anopheles culicifacies e Anopheles 
subpictus. Foi realizado um ensaio de 
campo de pequena escala para avaliar 
o SumiLarv 0.5G em doses de 0,1 mg/l 
(0,01 ppm). Esta dose inibiu a emergência 
de mosquitos adultos durante 60 a 140 
dias. Recomendou-se a aplicação de 
piriproxifeno duas vezes por ano, enquanto 
que o temefós necessitaria de 12 aplicações, 
permitindo uma redução considerável dos 
custos. (Yapabandara, A. & Curtis, CF., Acta 
Tropica, 8,1211-223, 2002).

2. Foi realizado um outro estudo em oito 
aldeias do Sri Lanka, onde havia  inúmeros 
poços de pouca profundidade escavados 
por mineiros de pedras preciosas

que se enchem de água. 
Estes tornam-se locais de 
reprodução do principal 
vector da malária, o 
mosquito Anopheles 
culicifacies, e do segundo 
vector mais importante, o 
Anopheles subpictus.
As aldeias foram divididas 
em dois grupos de quatro, 
um com uma taxa elevada de 
transmissão da malária e outro 
com uma taxa de transmissão 
da doença mais baixa.  

Foram seleccionadas duas aldeias de cada grupo como áreas 
de intervenção tratadas com piriproxifeno em concentrações 
de 0,01 mg/l (0,01 ppm) e as restantes aldeias actuaram 
como controlos não tratados. Houve um impacto significa-
tivo na população dos dois principais mosquitos vectores 
quando comparado com as aldeias controladas, ver Fig.1. 
Houve também uma redução de 85,6% na incidência da 
malária na população dos P falciparum e de 57% nos P vivax, 
ver Fig. 2. (Yapabandara, A. et al., Acta Tropica ,80:265-276, 
2001).

Malásia
Foram realizados ensaios na Malásia em mosquitos Aedes 
aegypti, usando recipientes de cerâmica de 60 litros. Para si-
mular o uso efectivo, 20% da água foi substituída de duas em 
duas semanas. Foram usadas duas doses de SumiLarv 0.5G 
em concentrações de 0,01 ppm a.i. e 0,02 ppm a.i. A inibição 
da demergência de mosquitos adultos foi alcançada após 4 
meses com ambas as doses. Ver Fig. 3. Testes adicionais com 
emergência de mosquitos adultos foi alcançada após 4 
meses com ambas as doses. Ver Fig. 3. Testes adicionais com 

Cadet baited bete Landing eattleat Cattle balled hua Welled eattite*

Fig. 2 Comparação da Incidência da Malária Pré e Pós-Intervenção Fig.3 Avaliação do SumiLarv 0.5G no combate ao Aedes aegypti - Malásia

Aedes albopictus (Skuse) mostraram níveis 
semelhantes de eficácia. (Vythilingam, I. et. 
al, Journal American Mosquito Control 21(3), 
2005).

Cambodge
Os tanques de betão para armazenamento 
doméstico de água são um habitat frequente 
para as larvas do mosquito Aedes aegypti no 
Camboja. Os contentores de 200 litros foram 
tratados com uma fórmula experimental do 
SumiLarv. A eficácia foi boa até 6 meses e as 
maiores doses conseguiram uma inibição da 
emergência de mosquitos adultos superior a 
87%. A remoção e substituição mensal de dois 
terços da água no tratamento com 

concentração de 27 ppb não reduziu a 
eficácia quando comparada com taxas de 
tratamento em concentrações de 28 ppb, 
sendo mantidos bons níveis de inibição da 
emergência durante 6 a 7 meses após o tra-
tamento. Ver Fig. 4. (Chang Moh Seng et al., 
Journal of the American Mosquito Control 
Association 22(1):152-154, 2006).

Coreia do Sul
O SumiLarv 0.5G foi avaliado relativamente 
à inibição da emergência dos Aedes togoi, 
(um vector do malayi filariasis) em poços de 
maré de água salobra com concentrações 
de 0,01ppm e 0,05ppm. A dose mais baixa 
conduziu a uma taxa de inibição da emer-
gência superior a 79% até 51 dias. Até aos 
70 dias, esta taxa caiu para 61%. Com a dose 
mais elevada de 0,05 ppm, foi alcançada 
uma inibição da emergência de 100% até 
aos 70 dias (exceptuando após 51 dias em 
que caiu para 75%). Verificou-se precipita-
ção elevada durante o ensaio, provocando 
a diluição regular das poças, embora não 
tenha afectado adversamente a eficácia do 
produto a longo prazo. Ver Fig. 5. O autor 
deste estudo concluiu que o SumiLarv 
oferece um 

excelente potencial para controlo dos Aedes 
togoi com actividade residual prolongada 
em locais de reprodução de mosquitos, 
mesmo em água salobra. (Dong-Kyu Lee, 
Journal of Vector Ecology, June 2001).

Num outro estudo realizado na Coreia, 
verificou-se que o SumiLarv proporcionava 
as melhores actividades iniciais e residuais 
contra as larvas do Culex pipiens pallens em 
pântanos e pequenos lagos com água dos 
esgotos. O piriproxifeno inibiu a emergência 
de adultos durante pelo menos 2 semanas 
em concentrações de 0,05 mg/l (0,05 ppm). 
Há provas suficientes de que o piriproxifeno 
pode propiciar uma actividade residual 
excelente em locais de reprodução de mos-
quitos mesmo em água de esgotos. (Lee, 
Dong-Kyu, Korean Journal of Entomology, 
32(1):37-41, 2002). 

Fig. 4 Inibição da Emergência de Adultos do Aedes aegypti usando 
SumiLarv 0.5G - Camboja

Fig. 5  Percentagem de mortalidade média do Aedes togoi em poças de maré 
de água salobra usando grânulos de piriproxifeno 0,5%  



Eficácia Contra 
Quironomídeos

O número crescente de ecossistemas aquáticos 
fabricados pelo homem conduziu a um aumento 
do número de mosquitos quironomídeos 
aquáticos em várias regiões do mundo. Os 
mosquitos adultos são incómodos, provocam 
alergias no homem e podem ter um grave 
impacto económico nas regiões afectadas.

Foram realizados bioensaios laboratoriais sobre 
a eficácia do SumiLarv 0.5G contra larvas do 
quironomídeo Polypedilum nubifer na última 
fase do seu desenvolvimento. Os resultados 
demonstraram que uma dose de 0,01 ppm 
de SumiLarv conduzia a uma inibição de 90% 
da emergência desta espécie. De seguida, foi 
realizado um ensaio de campo usando recintos 
fechados in situ com a mesma dose. O SumiLarv 
reduziu significativamente a emergência dos 
Polypedilum nubifer e de outro quironomídeo, 
o Kiefferulus intertinctus (Skuse), durante 24 
dias. Estes resultados provam que o SumiLarv 
constitui uma boa alternativa aos larvicidas 
organofosfatos que são usados actualmente. 
(Trayler K.M. et al. Journal of the Australian 
Entomological Society; 33(2). 127-130. 1994).

Resistência e
Gestão da Resistência
A emergência de resistências a insecticidas em mosquitos vectores 
constitui um desafio significativo. Actualmente, espécies de mosquitos 
em todo o mundo apresentam vários níveis de resistência a quase 
todos os compostos químicos.  

«Para que haja uma boa gestão da resistência é necessário reduzir 
a pressão selectiva exercida por um determinado modo de acção 
ou composição química numa população” (ref. Prevention and 
Management of Insecticide Resistance in Vectors and Pest of Public 
Health Importance. IRAC 2011).

De forma a reduzir esta pressão selectiva, deve ser evitado o uso de 
produtos químicos da mesma classe em insectos em fase adulta e 
larval. 

O SumiLarv tem um modo de acção totalmente diferente dos 
adulticidas químicos e outros larvicidas disponíveis no mercado, 
incluindo reguladores de crescimento de insectos e inibidores da 
síntese da quitina e, portanto, é uma ferramenta valiosa em programas 
de gestão da resistência. 

Neste momento, não é conhecida qualquer resistência em campo dos 
mosquitos ao SumiLarv. O uso de SumiLarv – sozinho ou combinado 
com adulticidas químicos – irá adiar ou impedir o desenvolvimento 
de resistências, uma vez que os sobreviventes do tratamento com 
adulticidas químicos serão destruídos pelo SumiLarv na sua fase 
aquática.

Foram realizados diversos estudos para determinar se o uso continuado 
de SumiLarv poderá seleccionar para resistência e também monitorizar 
o impacto dos tratamentos com SumiLarv no combate a estirpes com 
resistência reconhecida. A possível resistência do piriproxifeno foi 
analisada por vários investigadores:

1. Por exemplo, uma estirpe dos Culex quinquefasciatus resistente a 
organofosfatos foi tratada com piriproxifeno (SumiLarv) durante 
17 gerações, a fim de avaliar o impacto na resistência a esta 
composição química. A viabilidade dos ovos começou a diminuir 
na geração F7 e foi diminuindo com a progressão do processo de 
selecção. A viabilidade dos ovos na geração F17 era tão baixa que 
as colónias não conseguiam manter-se e a experiência terminou. 
Os testes de susceptibilidade em larvas das gerações F5, F10, F15 
e F17 não mostraram indícios de um aumento da tolerância ao 
piriproxifeno. Estes resultados sugerem que, em condições normais 
de utilização em campo, o desenvolvimento da resistência dos 
Culex quinquefasciatus ao SumiLarv seria improvável. (Schaefer, 
C.H. & Mulligan, F.S.Joumal of American Mosquito Control 
Association, 7(3):409-411, 1991).

2. Em outros estudos, o tratamento de campos de arroz no Sri 
Lanka com monocrotofós em doses de 10 mg/l ou pirimifos-
metilo em doses de 0,1 mg/L conferiu uma vantagem selectiva 
às larvas dos Anopheles subpictus e Anopheles nigerrimus com 
genes resistentes a insecticidas à base de acetilcolinesterase e 
oxidase. Por outro lado, a pulverização de 0,1 ppm de SumiLarv 
não conferiu vantagem selectiva às larvas com qualquer um dos 
mecanismos de resistência. Esta diferença pode ser atribuída a uma 
maior actividade insecticida do SumiLarv, à falta de resistência 
cruzada com organofosfatos e à degradação química mais lenta 
do piriproxifeno em condições de campo quando comparado com 
os organofosfatos. (Hemingway, J .et al. Bulletin of Entomological 
Research, 78(3),471-478, 1988).

3. Em estudo laboratoriais, cinco estirpes de Culex pipiens molestus 
foram usados para avaliar o SumiLarv. As cinco estirpes incluíam 
três estirpes susceptíveis diferentes, assim como uma resistente aos 
organofosfatos e outra que evidenciava resistência a piretróides e 
metopreno. Foram conduzidos testes em laboratório usando uma 
diversidade de concentrações. Foram calculados os valores de 
EC-50 (Controlo de Emergência) para o piriproxifeno em todas as 
estirpes que variavam entre 0,15- 0,67 ppb, enquanto o metopreno 
demonstrou uma amplitude de controlos de emergência entre 0,23 
e 5,32 ppb. Estes resultados demonstram a potência do piriproxifeno 
no combate a todas as estirpes testadas e inclusivamente contra 
a estirpe resistente ao metopreno, evidenciando uma falta de 
resistência cruzada. Os resultados mostraram também que as larvas 
de mosquitos apresentavam uma susceptibilidade máxima no 
quarto instar, logo após a pupação. (Yoahiaki Kono et al. Medical 
Entomology and Zoology, 48 (2) 85-89, 1997).

4. Os estudos laboratoriais realizados em larvas da estirpe resistente 
de Culex quinquefasciatus mostraram que estas exibiam níveis 
bastante elevados de resistência à permetrina – 2500 vezes. O maior 
mecanismo de resistência foi o das monoxigenases citocromo P450. 
A estirpe foi testada face a seis insecticidas, pertencentes às classes 
dos organoclorinos, organofosfatos e carbamatos, e ao piriproxifeno. 
Foram encontrados vários graus de resistência a todas as classes 
de insecticida, mas não foi encontrada resistência cruzada ao 
piriproxifeno, (Shinji Kasai et al., Archives of Insect Biochemistry and 
Physiology 37:47-56,1998).
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WHOPES
O SumiLarv 0.5G foi submetido ao Programa de Avaliação de 
Pesticidas da Organização Mundial de Saúde (WHOPES), tendo 
passado todas as etapas (ref. WHO/CDS/WHOPES/2001.5.). O 
SumiLarv 0.5G é, portanto, recomendado pela OMS para uso no 
controlo de vectores.

Aplicações em Água Potável 
É extremamente importante aplicar os larvicidas de mosquitos em 
água potável. Caso contrário, as áreas de utilização deverão ser 
circunscritas, o que limita o seu valor no controlo da dengue cujas 
espécies vectoras geralmente se reproduzem em reservatórios 
domésticos de água. No controlo da malária, existem também 
locais de reprodução de mosquitos que são fontes de água potável, 
pelo que não podem ser usados larvicidas cuja utilização em água 
potável não está autorizada. 

O SumiLarv foi totalmente avaliado pela Reunião Conjunta da 
FAO/OMS sobre Resíduos de Pesticidas ou JMPR (WHO/SDE/
WSH/03.04/113). As conclusões desta reunião foram as seguintes:

A JMPR estipulou a Dose Diária Aceitável (ADI) de 0,1 mg a.i/kg 
de peso corporal com base no NOAEL de 10 mg a.i/kg de peso 
corporal por dia, em estudos de toxicidade em cães realizados 
durante 1 ano, e um factor de segurança de 100.

Relativamente à água, poderá ser estabelecido um valor de 
referência de 0,3 mg/litro a partir da ADI num adulto de 60 kg que 
consuma 2 litros de água por dia e atribuindo 10% da ADI à água 
potável.

As doses recomendadas de 0,01 - 0,05 ppm a.i. são equivalentes 
a 0,01 – 0,05 mg a.i./litro. Por conseguinte, a maior dose é 6 vezes 
inferior ao valor de referência recomendado pela JMPR.

A amplitude das taxas de aplicação entre 0,01 -0.05 mg/l 
proporciona ao utilizador flexibilidade na escolha da dose, 
consoante o tipo de recipiente, a qualidade da água e a duração do 
desempenho residual contra as larvas de mosquito, mantendo as 
doses abaixo da ADI.

Especificações Técnicas

Nome comum ISO: piriproxifeno (BSI, draft E-ISO) 

Sinónimos: nenhum

Nomes químicos:

IUPAC  4-fenoxifenilo (RS)-2-(2-piridiloxi)éter de propilo 

CA 2 (1-metil-2-(4-fenoxifenoxi) etoxi]piridina 

OMS 3019

Fórmula empírica: C20H19NO3

Massa molecular relativa: 321.37 g/mol Número 

de registo CAS: 95737-68-1 Número 

CIPAC: 715

Propriedades Químicas:
O piriproxifeno é um sólido (amplitude de fusão entre 48-50°C) de 
baixa volatilidade e apenas com ligeira solubilidade em água. Não 
apresenta características básicas ou ácidas evidentes e é estável à 
hidrólise em pH 4-9 a 25ºC, contudo é propenso a fotólise lenta. 

Análise:
O método analítico para determinação do piriproxifeno como um 
material técnico de qualidade ou formulado como SumiLarv 0.5 G 
tem por base HPLC de fase reversa com detecção UV a 254 nm e 
padronização interna com p-benzildifenil. Este método foi validado 
por estudos colaborativos e foi adoptado pela CIPAC em 2006.

Os métodos analíticos para determinação de impurezas usam 
cromatografia gasosa com um detector de ionização de chama (GC-F 
ID), usando etilbenzeno como um padrão interno, para solvente 
residual, e HPLC de fase reversa com padronização externa para outras 
impurezas. 

As propriedades físicas das fórmulas são determinadas pelos métodos 
CIPAC, conforme indicado nas especificações.

As especificações propostas estão em conformidade com os requisitos 
do manual (FAO/WHO 2002).

Toxicidade
A toxicidade do piriproxifeno foi avaliada 
pela Reunião Conjunta da OMS/FAO sobre 
Resíduos de Pesticidas (FAO 1999) e foram 
anotadas as seguintes conclusões:

A toxicidade oral aguda do piriproxifeno 
é baixa com valores de LD50 superiores 
a 5000 mg/kg do peso corporal em ratos, 
ratazanas e cães. A toxicidade cutânea aguda 
é igualmente baixa, com valores de LD50 
superiores a 2000 mg/kg do peso corporal 
em ratos e ratazanas. Após exposição por 
inalação, foi observado um valor de LC50 
superior a 1,3 mg/l de ar em ratos e ratazanas. 
O piriproxifeno é rapidamente excretado em 
animais, sobretudo nas fezes, com taxas entre 
88 e 96% num período de 48 horas.

O piriproxifeno é ligeiramente irritante para 
os olhos, mas não para a pele do coelho. 
Não sensibilizou a pele de cobaias da estirpe 
Hartley.

O piriproxifeno não era genotóxico nem 
carcinogénico. A dose diária aceitável (ADI) no 
homem foi estabelecida entre 0-0,1 mg a.i./kg 
por dia num estudo de um ano sobre o efeito 
do piriproxifeno em cães após a aplicação de 
um factor de segurança de 100. (WHO/CDS/
WHOPES/2001.2)

De acordo com a Agência de Protecção 
Ambiental Americana (EPA), embora se 
conheça os efeitos juvenóides do piriproxifeno 
no desenvolvimento de artrópodes, este 
mecanismo de acção que tem como alvo 
mosquitos e outros artrópodes não tem 
qualquer relevância no sistema endócrino 
dos mamíferos. Portanto, não se considera 
que o piriproxifeno tenha propriedades de 
desregulação estrogénica e endócrina em 
mamíferos. (Sullivan, JJ. & Goh, K.S.„ Journal 
Pesticide Science, 33(4) 339-350, 2008).

Resumo
LD50 aguda oral (ratazanas)             >5000 mg/kg

LD50 aguda cutânea (ratazanas)             >2000 mg/kg

Irritação cutânea (coelho)          Ligeiramente irritante

Irritação ocular (coelho)             Ligeiramente irritante

Ecotoxicologia
O piriproxifeno não irá ter efeitos adversos na 
grande maioria dos invertebrados aquáticos e 
peixes, quando aplicado em doses inferiores 
a 50 ppb a.i. (0,05 ppm) em programas de 
controlo de mosquitos. No entanto, em alguns 
casos, as populações de certos organismos, 
tais como os crustáceos, poderão diminuir 
ligeiramente quando o SumiLarv é aplicado 
em doses mais elevadas. As populações 
afectadas irão recuperar em períodos de 
tempo relativamente curtos (WHO/CDS/
WHOPES/2001.2).

Os crustáceos e as larvas de insectos 
aquáticos são sensíveis ao piriproxifeno, 
embora os efeitos adversos tenham provado 
ser reversíveis. O piriproxifeno não exibiu 
quaisquer efeitos marcantes em efémeras, 
libélulas, ostracodes, cladoceras, copépodes 
ou besouros. Os organismos planctónicos não 
evidenciaram efeitos adversos significativos 
ao tratamento com concentração de 0,01 ppm 
em aquários experimentais. Não é de esperar 
a bioconcentração do piriproxifeno em peixes, 
em condições ambientais relevantes, devido à 
depuração rápida (limpeza das impurezas) da 
substância activa dos peixes. (Environmental 
fate of pyriproxyfen, J. Sullivan, May 2000).

O efeito do SumiLarv foi avaliado em outros 
organismos em habitats de reprodução de 
mosquitos. Quando aplicado em doses de 
0,11 kg a.i/ha em campos de arroz (20 vezes 
superior ao que é necessário para o controlo 
de larvas de Aedes nigromacufis) não foram 
encontrados resíduos detectáveis (<0,00005 
ppm) após 2 dias em água tratada. O SumiLarv 
não se acumulou no solo, não havia resíduos 
(<0,005 ppm) nos peixes (Lepomis macrochirus 
rafinesque) após 3 dias, e o resíduo nas plantas 
de arroz diminuiu para concentrações inferiores 
a 0,005 ppm após 7 dias. Apesar da ligeira 
indução de aberrações morfogenéticas nos 
Odonata (Libélulas), aquando da emergência 
de adultos, e supressão ligeira da capacidade 
reprodutiva das cladoceras daphnia e 
ostracodes, o SumiLarv foi considerado seguro 
em outros organismos aquáticos, incluindo 
predadores de mosquitos. (Schaefer, C. H., 
Miura T. Journal of Economic Entomology 83(5) 
1768-1776, 1990).

O SumiLarv provou ser altamente eficaz na 
inibição do desenvolvimento normal de 
larvas de mosquitos para a fase adulta, em 
ensaios laboratoriais e de campo. As larvas 

no 4º instar foram a fase mais sensível. A 
mortalidade ocorreu na fase de pupa e, em 
doses mais baixas, conduziu a malformações 
na população adulta. Não se observou 
qualquer problema de bioacumulação 
em peixes a longo prazo, após exposição 
estática ou dinâmica. Outros organismos 
aquáticos, que coexistem em habitats 
de reprodução de mosquitos, não foram 
afectados adversamente pelos tratamentos 
eficazes contra os mosquitos. Em suma, o 
SumiLary provou ter eficácia contra larvas 
de mosquito, um elevado grau de segurança 
para organismos associados não visados pelo 
tratamento e persistência química que parecer 
ser compatível com o ambiente. (Schaefer, 
C.H., et al., Journal of Economic Entomology, 
81(6):1648-55, 1988)

Precauções
O SumiLarv apresenta uma toxicidade 
em mamíferos extremamente baixa e a 
sua utilização normal não deverá suscitar 
problemas. No entanto, sendo um pesticida, 
recomenda-se o cumprimento das normas 
de manuseio, a utilização de vestuário de 
protecção e o seguimento das normas de 
higiene pessoal após a aplicação do produto. 
Ver o rótulo e MSDS para informações 
completas.

Armazenamento
O SumiLarv deve ser armazenado num edifício 
seguro e fechado à chave, em local seco e bem 
ventilado. O SumiLarv deve ser armazenado 
na sua embalagem original, sem exposição 
directa ao sol e à chuva. 

SumiLarv• é uma marca registada da 
Sumitomo Chemical Co. Tóquio, Japão
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