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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMETO BIOLÓGICO DE Aedes aegypti EM DIFERENTES DENSIDADES LARVAIS/RECIPIENTE 

Aedes aegypti é uma espécie de mosquito que apresenta elevado 
potencial vetorial, grande capacidade adaptativa e diferentes 
formas de dispersão. Nesse contexto, tem sido alvo de estudos que 
buscam a redução de sua densidade populacional, visando 
minimizar o contato mosquito-homem e assim reduzir as chances 
de transmissão de patógenos. Para possibilitar as estratégias de 
controle de mosquitos, que utilizam linhagens com alterações 
genéticas ou reprodutivas, é necessário investir na criação em 
massa de larvas, uma vez que essas estratégias liberam elevado 
número de mosquitos no ambiente. A criação em massa dessas 
larvas não deve interferir no sucesso reprodutivo dos indivíduos 
deixando-os competitivos no ambiente.  
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Larvas do estádio (L1) de A. aegypti da colônia (Rec-Lab) mantida 
no  insetário do Depto. de Entomologia do IAM, foram distribuídas 
em 4 grupos experimentais com diferentes densidades 500, 1000, 
2000 e 3000 larvas/recipiente de criação em 2L de água; 

As larvas foram alimentadas com ração para gatos da marca 
Friskies® em uma proporção de 0,15 mg/larva (L1 – L3) e 0,30 mg/ 
larva (L4); 

Foram contadas as larvas (L4), pupas e adultos para estimar a 
taxa de sobrevivência em cada densidade avaliada. 

A fim de mensurar a reserva nutricional dos indivíduos criados 
em diferentes densidades, pupas e adultos foram pesados da 
seguinte forma: 

PUPAS:  50 indivíduos         pesadas separadamente 

 

ADULTOS: 10 pools de 5 indivíduos (macho/fêmeas). As fêmeas 
foram pesadas antes e após a alimentação sanguínea. 

 

 Análise de dados: software Statistic  versão 7 (ANOVA, Tukey e a 
posteriori).  

Dados não normais foram transformados em logaritmos + média.  

Avaliação da taxa de sobrevivência das fases pré-marginais e dos 
mosquitos adultos, criados em diferentes densidades larvais. 

98
,5

3
%

 

83
,7

6
%

 

78
,3

5%
 

64
,6

7%
 

97
,7

7
%

 

76
,2

3%
 

88
,2

8
%

 

65
,8

0%
 

97
,6

6
%

 

75
,3

9%
 

90
,9

0
%

 

66
,9

3%
 

98
,8

3
%

 

75
,9

3%
 

91
,2

9
%

 

68
,1

6%
 

0,00% 

50,00% 

100,00% 

150,00% 

L4 Pupa Adulto L1- Adulto 

500 1000 2000 3000 

A taxa de sobrevivência das larvas durante o período de desenvolvimento (L1 a 
L4) foi similar em todas as densidades testadas neste estudo, o mesmo foi 
encontrado por Beserra e colaboradores (2009), que registraram percentuais de 
sobrevivência larval de A. aegypti superiores a 90%. Em nossos resultados foi 
encontrada uma proporção predominantemente maior de machos em  todos os 
grupos avaliados.  Segundo Forattini (2002), isso pode ser causado por uma 
maior mortalidade fêmeas durante o desenvolvimento larval. 

Avaliação indireta da reserva nutricional através do peso de pupas e 
adultos, em função de diferentes densidades de larvais 

As pupas machos provenientes do grupo D500 foram significativamente mais 
pesadas (F=3,6; gl= 3,196; p<0,05) que as pupas mantidas no grupo D1000 . Os 
grupos D2000 e D3000 não apresentaram diferença estatística. As pupas 
fêmeas do grupo D500 e D3000 apresentaram peso significativamente maior 
(p<0,05) que os grupos D1000 e D2000. Quanto aos mosquitos adultos, apenas 
as fêmeas apresentaram diferenças significativas, sendo as do grupo D3000 
mais robustas, alimentadas (F= 9,7; gl: 3,36; p<0,0005) e não alimentadas (F= 
11,9; gl: 3,36; p<0,005). Na nossa situação teste, foi sugestionado que pupas 
machos sejam mais sensíveis a essas variações atingindo um menor peso em 
maiores densidades. Já as pupas fêmeas e adultos fêmeas, por sua vez, seriam 
menos sensíveis a essas alterações no microambiente em relação à densidade 
larval. Estudos que analisaram a morfometria alar de A. aegypti, verificaram 
que diferentes densidades larvais podem afetar o tamanho das asas de 
mosquitos (BESERRA et al, 2009; GAMA et al 2005). Apesar de o tamanho 
corporal dos mosquitos possuírem uma base genética, fatores ambientais 
(temperatura, nutrição, densidade larval e salinidade) podem influenciar no 
tamanho por eles alcançado ao longo do desenvolvimento (NELSON et al, 1986; 
BALESTRINO et al, 2012; BALESTRINO et al, 2014) .  

CONCLUSÕES 
Conclui-se que a criação de Aedes aegypti, em laboratório, sofre poucas 
influências quanto à densidade de indivíduo nos recipientes de criação, desde 
que a alimentação seja fornecida proporcionalmente à densidade. 
Demonstrando que é possível realizar criação de mosquitos em massa. 
Possivelmente indivíduos criados em densidades mais elevadas podem ser 
beneficiados pelo resíduo alimentar deixado por aqueles que completaram seu 
desenvolvimento mais rapidamente.  
 

Fig. 1 Emergência de Aedes aegypti da fase de pupa para mosquito adulto. 
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OBJETIVO 

Avaliar o desenvolvimento biológico de Aedes aegypti, em 
laboratório, através da taxa de sobrevivência, nas diferentes fases 
do ciclo de vida, e da média de peso corporal de pupas e adultos, 
criados em diferentes densidades larvais. 


