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O controle de populações de mosquitos urbanos, especialmente

Aedes aegypti, é uma necessidade imposta pelo seu envolvimento

na transmissão de arbovírus como DENV, YFV, CHIKV, ZIKV.

Fêmeas grávidas desses mosquitos são orientadas à oviposição

por voláteis exalados de habitats aquáticos. Nesse sentido,

desenvolver iscas atrativas e estimulativas à oviposição, para uso

em armadilhas, pode ser uma ferramenta importante para auxiliar

na redução populacional de mosquitos.

Pelo fato de criadouros previamente colonizados por mosquitos

apresentam compostos atrativos e estimulativos à oviposição,

avaliamos a eficiência de extratos larvais de Aedes aegypti e

Culex quinquefasciatus na oviposição intra e interespecífica em

condições de laboratório

INTRODUÇÃO

Avaliando extratos larvais de A. aegypti com fêmeas

intraespecíficas, foram coletados significativamente mais ovos

(P=0,0005) nos recipientes tratados com os extratos de larvas in

natura e liofilizadas (ANOVA P=0,9422). No entanto, avaliando o

mesmo extrato com fêmeas de C. quinquefasciatus só houve

diferença significativa (P=0,0024) nos recipientes tratados com

extratos in natura. Já as avaliações com extratos larvais de C.

quinquefasciatus com fêmeas de A. aegypti, coletaram

significativamente (P=0,0313) ambos os tratamentos (ANOVA

P=0,9425).

RESULTADOS

AVALIAÇÃO DE EXTRATOS DE LARVAS IN NATURA E LIOFILIZADAS DE Aedes aegypti E Culex 
quinquefasciatus NA OVIPOSIÇÃO INTRA E INTERESPECÍFICA

Analise estatística:

Foi calculado o Índice de Atividade de Oviposição (IAO), em que:

IAO=(Nt-Nc)/(Nt+Nc), onde Nt = média de ovos depositados no

recipiente tratamento e Nc= média de ovos depositados no

recipiente controle.

Foi usado o teste t pareado e o teste não paramétrico de

Wilcoxon
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APOIO

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram avaliados extratos de larvas in natura e de larvas

liofilizadas para ensaios de oviposição. Todos os extratos foram

feitos na proporção de 3 ml/larva. As larvas foram previamente

maceradas; para o extrato in natura, filtradas em água destilada;

para o extrato liofilizado, o macerado de larvas foi congelado a -

80°C e depois liofilizado por 24 horas para em seguida ser filtrado

em água destilada:

Fig. 1- Esquema demonstrativo sobre o preparo de extratos de larvas in 

natura e liofilizadas.
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Fig. 2- Porcentagem de ovos coletados e Índice de Atividade de

Oviposição ao término de 12 repetições avaliando o extrato de larvas in

natura e liofilizadas de Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus como

estimulante de oviposição intra e interespecífica.

Extratos de larvas in natura de Aedes aegypti apresentam substâncias

estimulantivas de oviposição para fêmeas intraespecíficas e para Culex

quinquefasciatus;

Extratos de larvas in natura de Culex quinquefasciatus apresentam

substâncias estimulantivas de oviposição para fêmeas intraespecíficas e

para Aedes aegypti;

Extratos de larvas liofilizadas de Aedes aegypti não influenciou na escolha

de oviposição de Culex quinquefasciatus.

CONCLUSÕES
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