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MATERIAL E MÉTODOS

A sacarose é um carboidrato utilizado na
alimentação de mosquitos em laboratório. Os
mosquitos necessitam de soluções açucaradas
como fonte de nutrição para manter suas
atividades como voo, mas afeta também a
longevidade, sobrevivência e reprodução.
O presente estudo teve como objetivo avaliar o
efeito de diferentes concentrações de sacarose
presente na dieta artificial para substituição do
sangue para Anopheles darlingi desenvolvida em
nosso laboratório.

INTRODUÇÃO

De forma conjunta, a dieta composta por BSA 200mg/ml e sacarose
à 30% pode ser utilizada na alimentação de fêmeas de Anopheles
darlingi para fins de produção de ovos, mas sua composição deve ser
aprimorada adicionando-se outros nutrientes indispensáveis para o
desenvolvimento do embrião, garantindo, assim, a produção de
larvas compatível aquela produzida pela alimentação sanguínea.
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Número de de ovos total produzido é semelhante entre S 30% e o
sangue (Tabela 1), embora a média seja menor (Fig. 2B). Apesar
disso, o número de larvas produzidas indicam que a maioria dos
ovos não estão viáveis independente da concentração de sacarose
utilizada quando comparados ao controle.

Fêmeas alimentadas com as dietas com 10%, 30% de
sacarose apresentaram maior proporção de oviposição
(59%, 68,3%, respectivamente) em relação as
alimentadas com sangue (45%) (Figura 2A e Tabela 1).

Figura 2. Número de fêmeas de Anopheles darlingi que ovipuseram (A); produção de ovos
(B) e larvas (C) em resposta às dietas alternativas. Letras diferentes e * indicam
diferenças significativas entre os grupo (P<0,05)
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Figura 1. Organograma apresentando a sequência metodológica dos
experimentos com dietas artificiais para Anopheles darlingi.

Tabela 1. Biologia e reprodução de Anopheles darlingi após alimentação com diferentes
dietas artificial em substituição ao sangue
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