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OBJETIVOS

Avaliar o perfil de susceptibilidade de uma população de Culex
quinquefasciatus, oriunda da Região Metropolitana de Recife, ao
inseticida químico temephos.

Culex quinquefasciatus é um mosquito tropical urbano, vulgarmente
conhecido como ‘muriçoca’ na região nordeste do Brasil. Este
mosquito está associado à transmissão de uma série de arboviroses
de importância médica, bem como é considerado como o único vetor
no Brasil da Wuchereria bancrofti, verme responsável pela filariose
linfática humana. Recentemente, amostras naturais deste mosquito
de Recife foram detectadas como positivas para o vírus Zika (GUEDES
et al., 2016; GUO et al., 2016). Apesar do biolarvicida à base de
Lysinibacillus sphaericus ser empregado para o controle destes
mosquitos (BRASIL, 2009), a prática de uso de inseticidas químicos,
para controle de outras espécies, é estratégia comum em programas
de controle, durante períodos epidêmicos, podendo impactar em
populações não alvo, como o Cx. quinquefasciatus (Amorim et al.,
2013).

INTRODUÇÃO

Os resultados apresentados demonstraram que a população de Cx. quinquefasciatus
da região metropolitana do Recife possui susceptibilidade ao organofosforado
temephos;

Esse resultado é dado possivelmente, pela interrupção no uso deste inseticida em
2011, para controle de Aedes aegypti, o que pode ter ocasionado a diminuição na
pressão indireta de seleção para a população de Cx. quinquefasciatus na RMR.

CONCLUSÃO

Para os testes com a colônia de laboratório (CqSLab) obteve-se uma letalidade média
de 95% na concentração de 0,004 mg/L em uma amostra de 1080 larvas. Para a colônia
de campo, numa amostragem de 420 larvas, foi obtida a concentração de 0,008 mg/L,
com razão de resistência de duas vezes.

Segundo a definição dos critérios de resistência, a população avaliada foi considerada
susceptível a este inseticida.

RESULTADOS
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AVALIAÇÃO DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS QUÍMICOS EM POPULAÇÕES DE Culex

quinquefasciatus DO RECIFE

METODOLOGIA

Mosquitos Cx. quinquefasciatus foram
obtidos através de armadilhas de
oviposição BR-OVT instaladas na
região;

Os ovos (jangadas) foram
transportados para o insetário do
Departamento de Entomologia, do
Instituto Aggeu Magalhães (IAM), para
fundarmos a colônia parental;
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Tabela 1 – Perfil de susceptibilidade da população de Culex quinquefasciatus ao
inseticida químico temephos. Concentrações letais para 50% (CL50) e 95% (CL95) e
respectivas razões de resistência (RR) para esta população, comparada a colônia
de laboratório (CqSLab).

Figura 1 – Ciclo de vida do Culex quinquefasciatus,
compreendido entre as fases de ovos, larvas, pupas e adultos.

O perfil de susceptibilidade ao inseticida
organofosforado temephos foi avaliado
por meio de bioensaios de dose resposta
com larvas (L3) da geração F2 e F3
(WHO,1981). Para o cálculo da razão de
resistência (RR), dividiu-se a concentração
letal para 95% das larvas (CL95) da
população de campo pela CL95 da
população de laboratório (CqSLab)
(MAZZARRI; GEORGHIOU 1995)
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