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Os flebotomíneos são conhecidos popularmente

como: tatuquira, mosquito-palha, asa-dura e outros;

Colônias de flebotomíneos permitem a realização

de estudos sobre a biologia das espécies e suas

interações;

O objetivo deste trabalho é otimizar as condições

de colonização de M. migonei em condições de

laboratório.

Resultados
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Introdução

Material e Métodos

Fig. 1 – Experimento de ciclo de vida de M. migonei: 150 ovos foram

colocados em cinco poates de criação e acompanhado diariamente o tempo

de desenvolvmento de a. Ovo, b. Larva, c. Pupa até emergência do d.e.

Adultos.

Fig. 2 – Experimento de fertilidade e fecundidade de M. migonei: 4 grupos de 20

fêmeas foram alimentados com sangue humano, hamster, camundongo ou

pinto, 3 dias após o repasto as fêmeas foram transferidas para tubos de

ovipostura individual para contagem dos ovos.

Fig. 3 – Experimento de longevidade de M. migonei: grupos de 20 fêmeas foram

alimentadas com maçã, água açucarada 10% ou água, foi acompanhado a

sobrevivência das fêmeas diáriamente .

Fig. 4 – Experimento de substrato de oviposição de M. migonei: 3 grupos de 20 fêmeas

foram transferidos para postes separados contendo como substrato maçã, fezes de

cavalo, fezes de coelho, serrapilheira, debris ou adultos mortos, como controles foram

usados um pote com algodão com açúcar e outro pote com algodão com água.

Tabela I. Ciclo de vida de Migonemyia migonei obtidas em condições de laboratório:

tempo de desenvolvimento em dias para cada estágio.

Fig. 5 – Gráficos de fertilidade e fecundidade de M. migonei submetidos a diferentes fontes

sanguíneas (*= p< 0,05; **= p< 0,005; e ***= p< 0,0005; ns: não apresenta diferença

significativa).

Tabela II. Ovos postos e retidos por fêmeas de M

migonei colonizadas, submetidas a diferentes

substratos para ovipostura

Figura 6. Comparação do tempo de

longevidade das fêmeas de M. migonei

submetidas a diferentes fontes nutricionais.

Conclusão

As condições que favorecem o desenvolvimento de M.

migonei em condições de laboratório são: oferta de maçã

como fonte de açúcar e sangue de hamster como fonte de

repasto sanguíneo.


