
CONTROLO 
VERSÁTIL DE 
PRAGAS DE 
SAÚDE PÚBLICA



Actellic®50EC é um produto altamente 
flexível para uso em pulverização residual 
interior (PIDOM/IRS), pulverização de 
superfícies e como larvicida, para o 
controlo de uma vasta gama de pragas 
que afectam a saúde pública. É também 
eficaz no caso de insectos resistentes aos 
piretróides, organoclorados e a outros 
organofosforados, como por exemplo 
malatião.

Actellic 50EC foi avaliado com sucesso 
pelo Sistema de Avaliação de Pesticidas 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMSPES/WHOPES) como larvicida e 
para pulverização residual, no controlo de 
vectores da malária.

ACTELLIC®50EC

Um dos objectivos corporativos da Syngenta 
tem como fim a melhoria da saúde e da 
qualidade de vida.

Nós acreditamos que todas as pessoas por 
todo o mundo merecem viver uma vida que 
não seja afectada pela malária.

Por isso, estamos a investir em técnicas 
avançadas para satisfazer os desafios actuais 
e futuros relacionados com o controlo de 
mosquitos vectores da malária.

 

SYNGENTA E MALÁRIA



Controlo de Anopheles gambiae resistente a 
piretróides com Actellic 50EC
A resistência aos inseticidas dos vectores principais da malária em África 
constitui um dos grandes problemas dos gestores de programas de controlo 
de vectores.

Fuseini et al (2011) avaliou Actellic 50EC como um tratamento residual, em 
superfícies de cimento pintado, e demonstrou um controlo de pelo menos 15 
semanas contra Anopheles gambiae resistente a piretróides, organoclorados, 
e carbamatos.

Actellic 50EC controla uma vasta gama de 
pragas que afectam a saúde pública. 
Mosquitos 
Anopheles spp,  
Aedes spp, 
Culex spp

Moscas 
Musca domestica, Calliphoridae,  
Lucillia cuprina, Coelopa frigida

Baratas 
Blatta orientalis, 
Blattella germanica

Percevejos de Cama 
Cimex spp

Triatomíneos (Barbeiro) 
Triatoma infestans

Formigas 
Lasius niger

Vespas 
Vespula vulgaris, Vespa crabro
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Controlo de Anopheles gambiae com Actellic 50EC



Praga e Situação Taxa de aplicação 
(ingrediente activo) Diluente Dose de Actellic 50EC por  

1 litro de pulverização Volume de Aplicação

Aplicação residual contra mosquitos 
vectores da malária e pragas nocivas

1–2g/m2 Água 50-100ml 40ml de calda / m2

Nebulização térmica: Mosquitos & moscas

Manual
100 – 200g/ha Querosene /gasóleo

100–200ml 2 l/ha

Montagem em Veículo 40–80ml 5 l/ha

Aerossol frio UBV: Mosquitos

Terreno 100g/ha
Querosene / gasóleo

400ml 0.5 l/ha

Aérea 200g/ha 200ml 2 l/ha

Aerossol frio UBV: Moscas

Terreno 250g/ha
Querosene /gasóleo

1000ml 0.5 l/ha

Aérea 400g/ha 400ml 2 l/ha

Larvicida contra  Mosquitos

Persistência Curta /  
Persistência Longa

50 – 500g/ha Água 1–10ml 100 l/ha



 Perfil de segurança
Actellic 50EC oferece um excelente nível de segurança toxicológico e ambiental.

Actellic 50EC não apresenta riscos importantes para operadores de pulverização, 
pessoas ou o meio ambiente quando utilizado correctamente de acordo com as 
instruções.

Actellic 50EC foi avaliado com sucesso pelo Sistema de Avaliação de Pesticidas da 
OMS (OMSPES/WHOPES) e é recomendado para uso em programas de controlo de 
vectores.

Toxicidade Oral Aguda, Dose 
Letal Média, Rato (mg/kg)

Toxicidade Dermal Aguda, Dose 
Letal Média, Rato (mg/kg)

Irritação Ocular, Coelho

Irritação Dermal, Coelho

1500 - 1800 Baixa toxicidade

>2000 Baixa toxicidade

Moderada Sem relevância 

Ligeira                       Sem relevância 



 

Versátil

 Produto extremamente flexível para o controlo de  
 vectores como tratamento residual, pulverização de  
 superfícies, ou larvicida. 

 Controla uma vasta gama de pragas nocivas e que  
 transmitem doenças, incluindo mosquitos, formigas,  
 vespas, moscas, baratas, pulgas e outros insectos  
 rasteiros.

 Eficaz contra insectos com resistência a outros   
 insecticidas biológicos, organofosforados, piretróides  
 e carbamatos.

Avaliação pela OMS

 Actellic 50EC foi avaliado com sucesso pelo Sistema  
 de Avaliação de Pesticidas da OMS como sendo   
 eficaz e seguro no controlo de vectores.

Importante: Leia e siga sempre as instruções contidas no rótulo antes de comprar ou utilizar estes produtos. Syngenta e os seus afiliados garantem que os seus produtos estão de acordo com a descrição química definida nos rótulos dos produtos. 
NENHUMAS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE VENDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, SERÃO APLICÁVEIS A PRODUTOS DO GRUPO SYNGENTA. Syngenta e seus afiliados não 
assumem nem autorizam qualquer representante ou outra pessoa a assumir em seu nome qualquer obrigação ou responsabilidade para além das que aqui se encontram expressas. SYNGENTA E SEUS AFILIADOS NÃO SERÃO EM CIRCUNSTÂNCIA 
ALGUMA RESPONSÁVEIS POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO OU MANUSEAMENTO DOS SEUS PRODUTOS. Nenhuma das afirmações ou recomendações contidas em este documento deve ser 
interpretada como estímulo para a infracção de qualquer patente relevante existente actualmente ou no futuro. ©2014 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basel, Switzerland.

USE INSETICIDAS COM SEGURANÇA.  LEIA SEMPRE O RÓTULO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO ANTES DO USO. ACTELLIC® é uma marca registada de uma Companhia do Grupo Syngenta.
© Syngenta Crop Protection AG, Basel, Switzerland. Reservados todos os Direitos. Junho de 2014  Email: vector.control@syngenta.com  Web: www.syngenta.com


