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OBJETIVO 
Conhecer as áreas de oviposição e presença do referido vetor 

transmissor pela importância de proporcionar informações 

relevantes a respeito das possibilidades de sua proliferação em 

novas áreas. 

O gênero Culex Linnaues, 1758, de importância epidemiológica, 

possui os principais transmissores da filariose bancrofitiana e 

possível vetor do Zika vírus. Apesenta retratação de 

poliformismo tais como ovo, larva (de I a IV estádios), pupa e 

adulto – mosquito. 

As formas imaturas do gênero Culex estão presentes 

principalmente em ambientes de precariedade sanitária, em 

criadouros de água com bastante eutrofização, no qual esse 

efeito ajuda na nutrição das larvas. Enquanto os mosquitos  

alados, possuem hábitos hematófagos e noturnos, e se 

destacam em aglomerados de pessoas, principalmente em 

ambientes intradomiciliares, provocando incômodo a população 

em geral. 

INTRODUÇÃO 

A presença abundante do gênero Culex tanto na forma imatura no município, 

quanto as formas adultas no CSHNB/UFPI-PI é preocupante, pois tais ambientes 

monitorados apresentam prováveis condições de disseminação de insetos 

vetores desse gênero importante transmissor de doenças que preocupa 

autoridades de saúde pública em todo país. 

CONCLUSÃO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Figura 1: Estágios de Culex: A – Fêmeas em oviposição;  

B – Estágio pupal; C – Estágio larval. 

Fonte: https://www.nobugsbrasil.com.br/mosquito;  

http://nathistoc.bio.uci.edu/diptera/Culex%20tarsalis.htm; 

http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/17031. 

As formas imaturas 
foram coletadas as 

margens dos 
criadouros com a 
utilização de uma 

concha 
entomológica 

As larvas coletadas 
foram 

acondicionados em 
bandejas 

adequadas para o 
seu crescimento 

Os insetos adultos 
foram capturados 
em região de intra 
e peridomicílio do 
CSHNB/UFPI com 
5 armadilhas do 
tipo AdultTrap, 

alternadas a cada 
duas semanas. 

Foram obtidos o total de 3.221 larvas do gênero Culex. O mês de janeiro de 

2018 se destacou por ter obtido o maior número de espécimes capturas, 

totalizando 1.015, coincidindo com os maiores índices de preciptação 

pluviométrica ocorrida no município de Picos-PI, ocasionando acúmulo de água 

parada e poluída nos criadouros de coleta dos cinco bairros distintos da cidade, 

bem como, na lagoa do Campus. A associação de alta pluviosidade e o estágio 

de eutrofização é o preferencial das fêmeas Culex para sua oviposição, o que 

pode explicar a grande presença dessas formas imaturas.  

O mês de novembro de 2017 foram capturadas apenas 320 espécimes imaturas, 

sendo caracterizado como o de menor captura, esse declínio se deve 

provavelmente ao período da estação seca, onde os criadouros tendem a perder 

o volume de água ou desaparecer, e pela baixa resistência dos ovos do gênero 

Culex acabam não sobrevivendo e provocando a ausência das larvas. 

As formas adultas totalizaram 1.223 alados capturados, sendo coletados 309 no 

mês de janeiro, mês de maior densidade, se sobressaindo no ambiente de 

intradomicílio, pois sua dispersão está vigorosamente em lugares de existência 

humana, por possuírem hábitos hematófagos, as fêmeas se sentem atraídas por 

um componente chamado de ácido láctico liberado pelo suor do homem, o que 

pode explicara grande presença de mosquitos encontrados nos locais 

intradomiciliares do Campus. 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 
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Densidade de mosquitos de gênero Culex spp. capturados em ambientes 

de intra e peridomicílio no CSHNB/UFPI do município de Picos – PI nos 

meses de novembro de 2017 a maio de 2018. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 


