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RESUMO 

 

 

Armadilhas de oviposição associadas ao Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) foram usadas 

para investigar a postura e eclosão de ovos de Aedes spp em condições de campo, objetivando 

relacionar variações populacionais desses mosquitos com períodos chuvosos e secos. Avaliou-se 

também o efeito da estocagem sobre a viabilidade dos ovos recuperados nas ovitrampas. As 

análises foram feitas em ovos oriundos de palhetas de eucatex recolhidas das armadilhas 

contendo infusão de gramínia Eleusine indica (Poaceae) a 30% e Bti, após 21 dias de 

permanência em campo, entre abril e setembro de 2002. As maiores taxas de postura foram 

observados nos meses de agosto (26,27%) e setembro (25,11%), quando os níveis pluviométricos 

ficaram abaixo de 281 mm. Independente do período estudado e das condições pluviométricas, 

em média 38,80±07,03% dos ovos de Aedes spp. estavam eclodidos nas ovitrampas em situação 

de campo. Em nossas condições de estudo a menor taxa de ovos viáveis foram obtidas com 172 

dias (2,47%), aumentando significativamente com a redução do tempo de estocagem, atingindo 

38,85% no período de 60 dias (mínimo utilizado em nossa amostra). Aedes aegypti (Linnaeus, 

1762), representou 91% e Aedes albopictus (Skuse, 1894), 9% da amostra analisada (setembro 

2002), com proporção macho/fêmea de 1:1,1 e 1:1 respectivamente. Estes resultados permitem 

concluir que os altos índices de eclosão dos ovos no período chuvoso, em detrimento da baixa 

atividade de postura permitem a manutenção da população em níveis compatíveis com o 

recrudescimento dos mosquitos no período de seca. Esta condição é reforçada pelo longo período 

de viabilidade dos ovos. Além disso, A. aegypti foi mais freqüente nas ovitrampas, não havendo 

diferença na sexagem de ambas as espécies.  

 

Palavras-chave: Mosquito – Aedes spp; Oviposição; Ovitrampas – Recife, PE. 
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ABSTRACT 

 

 

Oviposition traps associated to Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) were used to 

investigate egg laying and hatching rate of Aedes spp in the field, aiming to verity the relationship 

between polulacional fluctuation and raining season. The effect of storage period on egg viability 

was also analysed. Eggs from eucatex paddle left in the ovitraps filled up with 30% grass infusion 

Eleusine indica (Poaceae), between april and september (2002) was used in our assays. The 

highest oviposition rates were observed in the months of August (26.27%) and September 

(25.11%), when rainfall levels were below 281 mm. Regardless of the study period and the 

pluviometry, in average 38.80 ± 07.03% of the Aedes spp. eggs were hatched in ovitraps paced in 

the field. In our study conditions, maximum viability was 172 days (2.47%). Reduction in the 

storage period resulted in significant increase in egg viability, reaching 38.85% over 60 days 

(minimum period assessed in our samples). 91% of the eggs laid were from A. aegypti (Linnaeus, 

1762) and 9% from A. albopictus (Skuse, 1894). The sexual rates were 1:1.1 and 1:1 for both 

species, respectively. These results suggest that higher rates of egg hatching in the raining season, 

in opposite to low oviposition rates, may allow adult population re-establishment in the dry 

season. Furthermore, A. aegypti was the most frequent species in the ovitraps, and no deference 

in the sexual ration between both species was observed. 

 

Key-words: Mosquito – Aedes spp; Oviposition; Ovitraps – Recife/PE – Brazil. 
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1- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1-  Oviposição de Aedes spp. 

 

O gênero Aedes compreende cerca de 1.200 espécies (Kettle, 2000), dentre as quais duas 

se sobressaem pela transmissão de importantes arboviroses como dengue, febre amarela e 

encefalite japonesa: Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) e Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Consoli e 

Oliveira, 1994). O comportamento de oviposição das fêmeas dessas espécies apresentam 

características que influem na dispersão (Reiter et al., 1995; Edman et al., 1998) e na longevidade 

(Chadee, 1997).  

 

Os ovos são postos em grupos isolados, diretamente sobre a superfície líquida ou em 

substrato úmido, acima da coluna da água. Corbet e Chadee (1993) mostraram que A. aegypti 

distribuem ovos de uma mesma postura em diferentes substratos “Skip-Oviposition”, embora, 

possam concentrá-los em um único sitio de oviposição. Esse tipo de comportamento foi 

confirmado em estudos de campo por Reiter et al. (1995) que demostraram que fêmeas grávidas 

voam até 850 metros à procura de um local para ovipositar. O comportamento de “Skip-

Oviposition” foi questionado por Harrington e Edman (2001) baseados em investigações nas 

quais foi medido o número de ovos maduros que permaneciam nos ovários após a postura. 

Nenhuma diferença significante foi detectada em fêmeas que continham oócitos desenvolvidos 

ou em desenvolvimento, levando os autores a sugerirem que o comportamento de dispersão de 

ovos em diferentes recipientes não é comum na postura de fêmeas de A. aegypti. Deposições em 

uma única postura também foram verificadas por Chadee (1997), após retenção de ovos por 

fêmeas de A. aegypti. O conhecimento do comportamento de postura pode ser usado como 

suporte para medidas de controle, principalmente para A. aegypti, como por exemplo, a 

elaboração de armadilha de oviposição (Fay e Perry, 1965).  

 

A seleção dos sítios de oviposição é influenciada por fatores visuais (cor preta), táteis 

(densidade da água e textura do substrato) e olfatórios (químicos voláteis) (Bentley e Day, 1989). 

Outro aspecto importante para a oviposição de espécies de Aedes é a preexistência de ovos ou 
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larvas no ambiente. Segundo Allan e Kline (1998), a oviposição de A. aegypti aumenta 

significativamente na presença de posturas prévias conespecifícas e heteroespecíficas, enquanto a 

presença de larvas no criadouro estimula a oviposição de A. albopictus. Ao contrário, Zahiri et al. 

(1997) descreveram maior oviposição de A. aegypti em recipientes contendo água com larvas da 

mesma espécie comparada ao controle. No ambiente peridomicilar, os criadouros mais freqüentes 

de A. aegypti são pneus, acúmulo de latas e garrafas e vários outros recipientes deixados a céu 

aberto que podem acumular água. No ambiente intradomiciliar, as larvas desenvolvem-se 

preferencialmente em recipientes com plantas aquáticas, pratos que servem de suporte para 

retenção de água dos vasos com plantas e depósitos para armazenamento de água.  

 

O número de criadouros está relacionado diretamente com o regime das chuvas, uma vez 

que o acúmulo de água amplia a disponibilidade de sítios de postura, favorecendo o aumento da 

densidade populacional dos mosquitos (Gubler, 1988 apud Glasser e Gomes 2002). Aliado a este 

fator, o hábito antropofílico e, sobretudo, as mudanças demográficas que resultam na urbanização 

desordenada com a defasagem de infra-estrutura básica, contribuem para o aumento destes 

insetos em áreas urbanas (Silva et al., 1991; Fernandes et al., 1997). 

 
1.2-  Armadilha de oviposição no monitoramento e controle de Aedes spp. 

 

O método de monitoramento tem priorizado o uso de armadilha de oviposição 

(ovitrampa), idealizada por Fay e Perry (1965), a qual tem sido usada na determinação da 

distribuição de espécies de Aedes, na estimativa da flutuação sazonal das populações e para 

avaliar a eficácia da aplicação de inseticidas (Chadee, 1992).  

 

A Pan American Health Organization (1994) se refere as ovitrampas como um método 

sensível e econômico para detectar a presença de A. aegypti e A. albopictus, principalmente em 

local onde a densidade populacional desses mosquitos é baixa e a pesquisa larvária no ambiente é 

pouco eficiente. Os métodos de controle que visam eliminar o habitat larval (locais ou recipientes 

onde acumulam água) podem limitar o número de criadouros disponíveis forçando as fêmeas a 

procurar novos sítios de oviposição, aumentando a dispersão do mosquito e principalmente, a do 

vírus (Reiter et al., 1995; Edman et al., 1998). Nesse caso, o uso de ovitrampas poderia ser 

6 
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utilizado como um competidor para os criadouros encontrados no ambiente com a vantagem de 

poder ser controlado, além de permitir a retirada de ovos do ambiente. No Brasil as ovitrampas 

têm sido usadas preferencialmente para o monitoramento e vigilância de A. aegypti, mostrando-se 

mais eficazes que outros métodos como, por exemplo, a pesquisa larvária (Braga et al., 2000).  

 

A armadilha de oviposição consiste de um recipiente de cor preta para o depósito de água, 

tendo como atrativo para postura um substrato aderido na parte interna. Ao longo do tempo, 

algumas modificações foram realizadas com a finalidade de aprimorar a eficiência da ovitrampa 

na captura dos ovos. O método utilizado inicialmente só continha água. Chadee e colaboradores 

(1993) tiveram a idéia de acrescentar à armadilha uma infusão, pois o trabalho realizado por 

Buxton e Hopkins (1927) apud Chadee et al. (1993) sugeria que a colocação de uma infusão de 

matéria orgânica à água aumentava a postura por fêmeas de A. aegypti. A concentração também 

parece influenciar na atratividade da armadilha. Reiter et al. (1991) registraram um aumento 

significativo na quantidade de ovos de A. aegypti em armadilhas contendo infusão (com feno) a 

10% comparada com 100%. Os autores sugeriram que uma maior concentração da infusão atrai 

fêmea a longas distâncias, contudo uma baixa concentração é preferida como sitio de oviposição. 

Fatores climáticos parecem não interferir na atratividade das armadilhas, uma vez que Rawlins et 

al. (1998) demonstraram que fêmeas de A. aegypti foram altamente atraídas para ovitrampas 

contendo infusões de feno tanto na estação seca como na estação úmida. 

 

Recentemente, Santos, et al. (2002) adicionaram à infusão de gramínea uma bactéria 

entomopatogênica [Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti)], objetivando prolongar o tempo 

de permanência das armadilhas de oviposição em situação de campo, sem o perigo de torná-la um 

criadouro. Esta bactéria atua como larvicida biológico, tendo sido isolada pela primeira vez em 

Israel, proveniente de cadáveres de larvas do mosquito Culex pipiens (Goldberg e Margalit, 

1977). Após a ingestão pela larva, os cristais são dissolvidos em meio ácido ou alcalino do 

intestino médio e as protoxinas são liberadas. As proteases do intestino desdobram as protoxinas, 

produzindo uma proteína ativada de menor tamanho. Ao passar pela membrana peritrófica, a 

toxina é reconhecia por receptores específicos presentes nas microvilosidades apicais do intestino 

médio. Após a ligação com o receptor, à toxina cria poros que interferem no sistema de transporte 
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de íons pela membrana do tecido do inseto. Este processo causa lise do epitélio do intestino 

médio e/ou interrompe a secreção normal, baixando o pH do lúmem, favorecendo a germinação 

dos esporos que acarretará na septicemia e morte da larva. A inibição da alimentação pode 

ocorrer logo após a ingestão do esporo e da toxina do Bt, provocando a morte do inseto (Glare e 

O’Callaghan, 2000). 

 

1.3-  Eclosão e quiescência dos ovos de Aedes spp. 

 

No momento da oviposição, o córion é altamente permeável à água, tornando os ovos 

vulneráveis às variações da umidade do ambiente. Logo após a postura, ovos de A. aegypti 

absorvem água resultando em aumento de tamanho e peso, reduzindo a permeabilidade de acordo 

com a esclerotização e tornam-se resistentes à perda e absorção de água após o total 

escurecimento do córion (Clements, 1992). Em condições ambientais adversas, ovos de várias 

espécies de Aedes entram em quiescência (redução do metabolismo e desenvolvimento em 

resposta às condições ambientais desfavoráveis), cuja duração é influenciada por variação de 

temperatura e origem da linhagem (Hanson e Craig, 1994). 

 

A característica de quiescência, atribuída em grande parte à capacidade de resistência à 

dessecação dos ovos dessas espécies (Consoli e Oliveira, 1994) é muito importante no que se 

refere à dispersão dos mosquitos e consequentemente os agentes etiológicos por eles veiculados 

(Woodring et al., 1998; Bicout et al., 2002), além de possibilitar a ressurgência do transmissor 

em áreas tratadas (Cardoso Jr 1997). A dispersão passiva (mecanismo pelo qual os ovos são 

transportados para outros locais pôr veículos não convencionais, tais como: pneus, barris, tonéis 

entre outros) de A. aegypti e A. albopictus de suas regiões de origem África e Ásia, 

respectivamente, para outras partes do mundo também pode ser afetada pela quiescência (Consoli 

e Oliveira, 1994).  

 

A quiescência é tão importante que se pode perceber claramente que diversas gerações são 

produzidas na dependência das dessecações e inundações dos locais de criação. Desse modo, 

basta às condições climáticas estarem propícias para um aparecimento explosivo, em poucos dias, 
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de grandes populações de Aedes spp. Nesse contexto, a quiescência pode ganhar outra conotação 

quando analisada sob a perspectiva da saúde pública. A abundância de criadouros potenciais 

existentes a céu aberto não trará problemas nos períodos de estiagens, mas no período chuvoso 

significará a reinfestação pelo mosquito. Neste sentido, a quiescência será particularmente 

importante se os ovos contiver o vírus, oriundo de fêmeas grávidas infectadas através da 

transmissão transovariana (Bicout, et al., 2002). 

 

Considerando a importância da quiescência dos ovos de A. aegypti no repovoamento de 

áreas tratadas e na dispersão do vírus do dengue, estudos relacionados a este fenômeno se 

revestem de fundamental importância, especialmente quando envolve populações de campo as 

quais refletem a situação real desta espécie na natureza. Além disso, as variações populacionais 

relacionadas com importantes características bioecológicas, como, atividade de postura, taxa de 

eclosão e variações ambientais devem também ser avaliadas localmente para servir de orientação 

as ações de controle em diferentes áreas geográficas. 
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2- OBJETIVOS 

 

 

2.1- Objetivo Geral 

 

Avaliar a taxa de postura e de eclosão assim como o período de resistência de ovos postos 

por fêmeas de Aedes spp. em armadilhas de oviposição associadas com Bti, em situação de 

campo. 

 

 

 

2.2- Objetivos Específicos 

 

 

- Estimar a taxa de postura e de eclosão de ovos de Aedes spp. em armadilhas de 

oviposição associadas com Bti em condições de campo, ao longo de seis meses. 

 

- Relacionar as taxas de postura e de eclosão com a variação pluviométrica no período 

de coleta. 

 

- Determinar a viabilidade dos ovos em função do período de estocagem. 

 

- Identificar as espécies e determinar a proporção sexual dos adultos provenientes de 

ovos coletados nas ovitrampas. 

10 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1- Área de Estudo 

 

O estudo foi conduzido na cidade de Recife (8º4’3’’ latitude sul), em 86 residências 

distribuídas em cinco quarteirões (64, 65, 66, 67 e 69) no bairro do Engenho do Meio. Os 

quarteirões foram selecionados com base nos altos índices de infestação/residência obtidos em 

testes preliminares, cuja variação foi de 1.159 a 2.263 ovos/moradia. Os registros meteorológicos 

no período estudado foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 

 

3.2- Ovitrampas 

 

As ovitrampas foram confeccionadas usando-se baldes plásticos com coloração preta e 

capacidade de 1 litro. Como substrato para postura, uma palheta de eucatex (20x2,0 cm) contendo 

etiqueta com identificação (número do quarteirão e da residência) foi fixada na parte interna com 

um cliper. Quinhentos mililitros da infusão de gramínea Eleusine indica (Poaceae) a 30% e 800 

mg de Bti VectoBac®G foram colocadas na armadilha. A infusão de gramínea foi preparada com 

15g/l e deixada por sete dias em sistema anaeróbico. Após esse período, a infusão obtida foi 

diluída com água de torneira. Uma total de 6 coletas foi realizada entre os meses de abril a 

setembro de 2002, em armadilhas que permaneceram no peridomicílio por 21 dias.  

 

Estas armadilhas permaneceram a uma altura aproximada de 1,5 metros no peridomicilio 

em local devidamente protegido da ação direta do sol e da chuva. O monitoramento foi realizado 

durante 06 meses, sendo que, a cada 21 dias todo o conteúdo dos baldes foram trocados, ou seja, 

uma nova infusão da gramínea foi colocada e as paletas substituídas por novas (devidamente 

etiquetadas). As paletas coletadas foram levadas ao laboratório para secagem e posterior 

contagem dos ovos de Aedes spp. 
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3.3- Tratamento dos Ovos Coletados 

 

Ao serem retiradas do campo, as palhetas foram conduzidas ao laboratório, deixadas para 

secar por evaporação sob condições ambientais (31±5oC e 70±29% UR), dentro de gaiolas 

revestidas com telacom e armazenadas individualmente em sacos plásticos. Posteriormente, os 

ovos contidos nestas palhetas foram contados e classificados em três grupos, de acordo com as 

alterações verificadas no aspecto externo dos mesmos: ovos eclodidos - que apresentavam 

opérculo aberto, indicando a eclosão da larva; ovos desidratados - aqueles que se apresentavam 

totalmente ou parcialmente deformado e ovos íntegros - designados aqueles com aspecto externo 

normal, ou seja, não possuíam nenhuma deformação visível no seu córion. Estes grupos serviram 

como base para estimativa das taxas de postura e eclosão. A primeira foi medida como valor 

percentual de ovos recuperados por coleta relativa ao total, enquanto a taxa de eclosão mensal foi 

calculada com base na proporção de ovos eclodidos pelo total registrado. 

 

3.4- Quiescência dos Ovos de Aedes spp. 

 

O efeito do período de estocagem sobre a viabilidade dos ovos (quiescência) foi analisado 

em amostras mantidas em laboratório por períodos de 60, 82, 106, 142, 172 e 219 dias, após 

permanecerem em campo por três semanas.  

 

A duração da quiescência dos ovos postos nas ovitrampas foi analisada em duas etapas: 

inicialmente, as palhetas foram submersas, individualmente, em infusão da gramínea Eleusinia 

indica a 10% do volume por 3 dias, em recipientes com capacidade para 300ml. Durante as 

primeiras 2 horas, a infusão foi trocada a cada 30 minutos, como precaução contra uma eventual 

ação residual do Bti, ainda existente nas palhetas. No terceiro dia, as larvas sobreviventes em 

cada recipiente foram contadas e agrupadas em cubas plásticas (20x30x5cm), respeitando o mês 

da sua coleta. 

 

Considerando que a eclosão dos ovos de Aedes spp. em resposta a submersão não é 

uniforme, ou seja, para que ocorra a eclosão pode ser necessário ciclos sucessivos de hidratação e 
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secagem (Logan et al., 1991). Para tanto, uma segunda etapa foi realizada. Antes do início do 

segundo ciclo, as palhetas foram deixadas para secar por sete dias a temperatura ambiente 

(31±5oC), sendo, em seguida, recolocadas na infusão por mais três dias para a eclosão dos ovos. 

Durante a fase larval, a alimentação dos indivíduos constou de ração para gatos (wiskas®), 

previamente autoclavada.  

 

3.5- Identificação das Espécies e Sexagem. 

 

Os indivíduos usados para identificação das espécies e para determinação da proporção 

sexual na amostra analisada foram provenientes de 505 adultos obtidos de larvas eclodidas na 

última coleta. 

 

A identificação dos adultos baseou-se em chave entomotaxonômica especifica (Consoli e 

Oliveira, 1994). Após a identificação os indivíduos foram classificados quanto ao sexo. 

 

3.6- Análise Estatística 

 

A análise de variância (ANOVA, Bonferroni), foi utilizada para testar as variações 

mensais das taxas de posturas e de eclosão dos ovos nas amostras estudadas. Relações dessas 

taxas com a precipitação foram avaliadas através da correlação de Pearson, utilizando o software 

SPSS — Versão 10.0. O intervalo de confiança (p<0,05%) foi utilizado para verificar diferenças 

significativas na porcentagem da interrupção da quiescência dos ovos eclodidos em laboratório. 

O qui-quadrado foi usado nas analises sobre a proporção de espécies e diferenciação na sexagem. 
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3.6.1- Taxa de Postura (Tx P) e Eclosão (Tx E) 

 

 A taxa de postura e eclosão foi estimada calculando-se o valor percentual de ovos obtidos 

nas ovitrampas por coleta (OVIP) relativa ao total e pela quantidade de ovos eclodidos (O eclod) 

pelo total registrado, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tx P = OVIP  x  100 

               Total de ovos 

Tx E = O eclod  x  100 

                   Total 
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4- RESULTADOS 

 

4.1- Postura e Eclosão de Ovos de Aedes spp. Obtidos de Ovitrampas 

 

Do total de ovos (n= 9.623), recuperados em 86 palhetas expostas no campo entre abril a 

setembro de 2002, em média 1,70 % eclodiram diariamente nas ovitrampas.  

 

Este dado pode ser uma sub-estimativa uma vez que os índices de predação e infertilidade 

não foram controlados neste trabalho. Os resultados relativos à data de coleta, número de 

palhetas, total de ovos coletados e suas médias, ovos eclodidos e percentual de eclosão mensal 

estão representados na Tabela 1. 

 

Embora um número similar de palhetas (13-16) tenha sido analisado por amostra 

estudada, uma grande variação na postura foi observada por palheta (Tabela 1). A taxa de 

oviposição, medida como valor percentual de ovos recuperados por coleta relativa ao total, 

apresentou variação significativa (F=4.5121; gl = 5; p=0.0014) (Figura 1). O menor índice de 

oviposição (6,62%) foi observado no mês de maio, permanecendo baixo (7,24%) na amostra 

seguinte (junho), aumentando significativamente nas últimas amostragens 26,27% (agosto) e 

25,11% (setembro). Juntas as duas últimas amostras corresponderam a mais da metade (51,38%) 

do total de ovos coletados. 

 

Independente do período estudado, em média 38,80±07,03% dos ovos de Aedes spp. 

estavam eclodidos após 21 dias de permanência das ovitrampas em campo, com a menor taxa de 

eclosão (29,35%) registrada no mês de setembro e a maior (48,61%) no mês de julho (Tabela 1). 

 

4.2- Efeito da Pluviometria  Sobre as Taxas de Postura e Eclosão 

 

Uma correlação inversa e significativa (r= -0,858 e p<0,05) entre os índices 

pluviométricos e taxa de postura foi registrada em nossas observações. Na faixa acima de 281 

mm, registrada nos meses de maio, junho e julho, foram verificados as menores taxas de postura, 
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perfazendo apenas 28,40% dos ovos coletados. Entretanto, nos meses mais secos, 

compreendendo abril, agosto e setembro, quando os níveis pluviométricos ficaram abaixo de 

281mm (Figura 1), foram recuperados 71,60% dos ovos postos em campo. Nenhum efeito da 

pluviometria sobre a percentagem de eclosão foi observado em nossas análises (Figura 1). 

Todavia, uma correlação positiva, mas não significativa foi verificada na relação entre atividade 

de oviposição/percentagem de eclosão. No período chuvoso, com o pico no mês de junho (583,50 

mm de precipitação), a postura representou 7,24% do total de ovos recuperados, e destes 39% 

eclodiram em campo. O oposto ocorreu no mês de setembro, que apresentou a menor 

precipitação (período seco), onde 3,5 vezes mais ovos foram quantificados nas armadilhas 

(25,11%) enquanto a percentagem de eclosão permaneceu dentro da média com 29,35%. 
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Tabela 1- Número de ovos e eclosão de larvas de Aedes spp provenientes de ovitrampas 

associadas com Bti (Bacillus thuringiensis var. israelensis) em situação de campo, coletados 

entre abril a setembro de 2002, no bairro de Engenho do Meio - Recife. 

 

 

Coleta Número de 

Palhetas 
Total de Ovos

(variação) 
X±DP de Ovos 

Coletados 

Ovos 

eclodidos 
Eclosão Mensal 

(%) 

01/04 13 1.946 

(29 – 411) 

149,70±129,35 786 40,39 

17/05 16 637 

(06 – 114) 

42,44±29,81 207 32,50 

06/06 14 697 

(07 – 200) 

49,78±54,64 270 38,74 

18/07 13 1.399 

(12 – 406) 

107,62±100,57 680 48,61 

14/08 15 2.528 

(32 -507) 

164,75±134,62 1.092 43,20 

06/09 15 2.416 

(25 – 426) 

161,06±120,44 709 29,35 

Total 86 9.623 1.603,83±828,23 3.744 38,80±07,03 
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4.3- Efeito do Período de Estocagem na Viabilidade dos Ovos de Aedes spp. 

 

O efeito do período de estocagem sobre a viabilidade foi investigado em uma amostra de 

5.879 ovos, correspondendo aos remanescentes (os ovos desidratados e íntegros) encontrados nas 

palhetas. No momento da análise, 84,74% dos ovos encontravam-se total ou parcialmente 

deformados, enquanto 15,26% estavam com o aspecto do córion íntegro. Considerando que não 

foram feitas observações diárias sobre a postura nas armadilhas, as análises sobre viabilidade são 

referentes ao período de armazenamento e eclosão dos ovos em laboratório. Portanto, deve-se 

assumir um desvio para mais ou menos de 21 dias para os dados descritos. 

 

A maior taxa de viabilidade dos ovos, com 38,85% de eclosão, foi verificada no menor 

período de estocagem (60 dias), diferindo significativamente dos demais grupos (p<0,05). A 

partir desse momento, reduções na proporção da viabilidade foram registradas até 172 dias de 

estocagem (Figura 2). Este período foi a menor taxa de eclosão, registrando 2,47%. O último 

período de estocagem analisado (219 dias) não apresentou nenhuma eclosão, apesar dos 1.160 

ovos avaliados neste grupo. 

 

A eclosão dos ovos não foi uniforme em resposta a diferentes ciclos de submersão. A 

maioria das larvas (97,50%) eclodiu após a primeira imersão das palhetas em água, enquanto um 

segundo ciclo de submersão foi requerido para eclosão de 2,50% das larvas. Curiosamente, 

nenhuma eclosão foi observada no segundo ciclo de imersão para os ovos estocados com 60 dias. 

 

4.4- Identificação das Espécies e Determinação Sexual dos Adultos Provenientes dos Ovos 

Coletados nas Ovitrampas 

 

Duas espécies de Aedes foram identificadas em nossas coletas: Aedes aegypti (Linnaeus, 

1762), e Aedes albopictus (Skuse, 1894). Do total de indivíduos analisados 91% pertenciam a 

primeira espécie e 9% à segunda. Não houve diferenças significativas na proporção de machos e 

fêmeas para as espécies encontradas (χ2 = 1,8156; gl=1; p= 0,1778 para A. aegypti e χ2 = 1,3513; 
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gl = 1; p = 0,2450 para A. albopictus), registrando 1:1,1 para o A. aegypti e 1:1 para o A. 

albopictus. 
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Figura 1- Percentual de ovos de Aedes spp coletados e eclodidos em armadilhas de oviposição 

contendo Bti (Bacillus thuringiensis var. israelensis) ao longo de 6 meses de coleta. Postura (  ), 

Eclosão (   ) e dados pluviométricos (▲). Os meses com (*), diferem significativamente de todas 

as demais amostras, exceto entre si (ANOVA, Bonferroni) ao nível de 5%. 
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Figura 2- Percentual médio da eclosão de ovos de Aedes spp. em laboratório, com diferentes 

períodos de estocagem, coletados em armadilhas de oviposição associada com Bti (Bacillus 

thuringiensis var. israelensis) situada no Engenho do Meio, Recife – PE. 
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5- DISCUSSÃO 

 

O uso de ovitrampas em estudos de campo permite a observação sobre vários aspectos da 

biologia e reprodução de Aedes spp, tendo como variáveis ambientais como temperatura e 

umidade, condições similares às encontradas nos principais tipos de criadouros naturais. Os 

resultados deste trabalho revelam que a taxa de eclosão de ovos nas ovitrampas se mantém em 

proporções aproximadamente constantes nos períodos seco e chuvoso, independentes dos fatores 

abióticos. Essa constatação sugere que, mesmo nos períodos secos, criadouros de Aedes que 

permanecerem com água poderão manter inalterado seu potencial de produção de larvas.  
 

A presença de larvas nas ovitrampas, mesmo após a evaporação da maior parte do 

conteúdo líquido (dados não mostrados) indica que essa espécie de mosquito requer quantidades 

mínimas de água para o desenvolvimento do embrião no microhabitat. Isto implica que, em 

regiões quentes, altas densidades populacionais podem ser produzidas desde que os criadouros 

não sequem completamente. Esses dados estão em concordância com estudos realizados por Alto 

e Juliano (2001) que demonstraram que a mortalidade dos ovos de A. albopictus não é afetada 

pelo regime pluviométrico. Esses autores simularam três regimes de precipitação com evaporação 

de 25%, 90% e 100% da água contida nas armadilhas de oviposição associada a diferentes 

temperaturas. A mortalidade dos ovos foi afetada pela temperatura elevada (300C), mas não foi 

alterada significativamente pela precipitação ou pela interação temperatura-precipitação. No 

presente trabalho, a variação média da temperatura ambiente de apenas 2°C (24-26°C) (dados não 

mostrados) na temperatura durante nossos experimentos não parece ter influenciado na eclosão 

dos ovos, reforçando a indicação de que somente na ausência de água, em sítios de oviposição 

que secam completamente, a viabilidade dos ovos seria reduzida devido à dessecação como 

sugerido por Sota e Mogi (1992). 

 

Em nossas observações as taxas de eclosão foram similares tanto nos períodos com maior 

índice de postura quanto nos de menor incidência. Isso pode significar que na natureza, 

proporcionalmente, uma quantidade maior de ovos eclode durante o período de menor densidade 

populacional do mosquito no ambiente, quando a atividade de postura se mostra mais reduzida. 

Este comportamento pode contribuir para manutenção da população de adultos, nos períodos 
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desfavoráveis, em níveis tais que permite uma rápida elevação da população desses mosquitos 

quando as condições ambientais se tornam propicia.  

 

Durante os testes preliminares para determinação da área de estudo a freqüência de A. 

albopictus na amostra estudada foi de 5,4%. No entanto, 9% dos indivíduos identificados na 

última análise (21 dias em campo, n= 505) pertenciam a essa espécie indicando uma tendência de 

aumento de A. albopictus na população de Aedes spp. da área estudada. A presença de ovos de A. 

aegypti e A. albopictus nas armadilhas reforça a co-existência dessas espécies na região 

metropolitana do Recife, cujo primeiro relato da presença do A. albopictus foi realizado por 

Albuquerque et al. (2000) em área de Mata Atlântica próxima aos centros urbanos. No Brasil, A. 

albopictus vem se espalhando rapidamente e cada vez tem sido mais freqüente o relato de sua 

ocorrência no mesmo habitat colonizado por A. aegypti (Honório e Lourenço-de-Oliveira, 2001; 

Glasser e Gomes, 2002).  

 

O impacto da temperatura e pluviometria sobre a densidade populacional de mosquitos 

tem sido amplamente descrito na literatura (Mogi et al., 1996; Alto e Juliano, 2001; Glasser e 

Gomes, 2002). Em nosso estudo, a maior atividade de postura nas armadilhas foi registrada na 

estação seca, quando os índices pluviométricos ficaram abaixo de 281 mm. Inicialmente, esse 

fato demonstra a eficiência dessa armadilha como instrumento de monitoramento para Aedes, em 

concordância com Braga et al. (2000). Em segundo lugar, indica uma possível competição da 

ovitrampa, como sítio de oviposição, com os criadouros normalmente usados por esses 

mosquitos. Estes dados permitem inferir que o uso de ovitrampas seria mais eficiente nos meses 

com baixos índices pluviométricos, onde ocorre escassez de criadouros no ambiente e a redução 

na fecundidade das fêmeas é reforçada pelo stress causado pela baixa umidade (Canyon et al., 

1999). Desse modo, o aumento na oferta de sítios de oviposição pela disponibilização de 

ovitrampas no peridomicílio, além de sua permanência em campo por longo período devido à 

associação com o Bti, causará um impacto maior nas futuras populações de adultos. Isto é 

particularmente importante nos locais onde a comunidade costuma acumular água em 

vasilhames, devido à precariedade no seu abastecimento.  
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 Estudos sobre fecundidade de fêmeas de A. aegypti mantidas individualmente em 

laboratório indicam não ter diferenças significativas na média (80 ovos/postura) de ovos postos 

ao longo de cinco ciclos gonotróficos (Almeida, 2003). Considerando esse dado, o grande 

número de palhetas com quantidade de ovos significativamente menor que a média esperada para 

postura de uma única fêmea pode ser uma evidência indireta do comportamento de “Skip-

Oviposition” em nossa amostra, dando suporte aos trabalhos de Chadee et al. (1990) e Corbet e 

Chadee (1992). Ao longo de nossas observações, as variações mínimas registradas foram de 4-32 

de ovos por palheta. Chadee (1993 apud Chadee, 1997) encontrou resultados similares 

registrando a dispersão de ovos em grupos de 11-30 por oviposição. O hábito de depositar os 

ovos em diversos criadouros implica a maior dispersão do A. aegypti e consequentemente do 

vírus da dengue, principalmente quando a disponibilidade de sítios de oviposição é reduzida 

(Reiter et al. 1995).  

 

A dispersão passiva de A. aegypti e A. albopictus de sua áreas de origem, África e Ásia 

respectivamente, deve-se, em grande parte, à característica de quiescência dos ovos, a qual 

possibilita o transporte de ovos resistentes à dessecação. Dentre os períodos de tempo analisados 

neste trabalho, ovos viáveis foram obtidos até 172 dias após serem retirados do campo. Esse 

período é quase três vezes inferior ao descrito por Silva e Silva (1999) para ovos de A. aegypti 

mantidos em laboratório, sob condições controladas de temperatura e umidade. Segundo estes 

autores, a eclosão pode ser aumentada em ovos com idade de 3 e 121 dias. Ao contrário, nas 

condições desse trabalho a maioria dos ovos eclodiu 60 dias após serem retirados de campo, 

reduzindo gradativamente a viabilidade até a última observação (172 dias). Essas diferenças 

podem ser decorrentes das condições de armazenamentos dos ovos nos dois trabalhos. Silva e 

Silva (1999) mantiveram suas amostras sob condições controladas de temperatura e umidade, 

enquanto as amostras usadas nestes estudos foram estocadas em condições ambientais (31±5O C e 

70±29% UR). Segundo Juliano et al. (2002), a viabilidade dos ovos de A. aegypti em laboratório 

é altamente influenciada pela temperatura e umidade somente a partir de 90 dias de estocagem, 

quando a mortalidade aumenta significativamente com a elevação desses parâmetros. 
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Estudos sobre quiescência são importantes sob vários aspectos, como por exemplo, no 

controle de A. aegypti, uma vez que ovos aderidos às paredes podem eclodir após longo tempo 

em dormência pela inundação dos criadouros, reiniciando a infestação de áreas tratadas. Isto é 

particularmente importante se, devido à transmissão transovariana estes ovos já estiverem 

infectado pelo vírus da dengue. Além disso, como sugerido por Silva e Silva (1999), este 

fenômeno serve de alerta para as autoridades sobre a necessidade de cautela na divulgação de 

resultados sobre o controle desse mosquito. 
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6- CONCLUSÕES 

 

 A pluviometria influencia a taxa de postura na ovitrampa, mas não interfere na proporção de 

larvas eclodidas. 

 

 Ovos quiescentes da população local de Aedes spp. pode eclodir em aproximadamente seis 

meses de dormência. 

 

 O uso de ovitrampa pode ser mais eficiente nos meses com baixa pluviometria, onde ocorre 

escassez de criadouros no ambiente. 

 

 Na área estudada ocorre a co-existência de Aedes aegypti e A. albopictus. 

 

 A quiescência não interfere na proporção sexual das espécies encontradas. 

 

26 



Arroxelas, A.L.                                                                                          Viabilidade dos ovos de Aedes spp.  ...   

7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBUQUERQUE, C. M. R.; MELO-SANTOS, M. A. V.; BEZERRA, M. A.; BARBOSA, R. M. 

R.; SILVA, D. F.; SILVA, E. Primeiro registro de Aedes albopictus em área da Mata Atlântica, 

Recife, PE, Brasil. Revista de Saúde Pública. v. 34 (3), p. 314-315. 2000. 

 

ALLAN, S. A.; KLINE, D. L. Larval rearing water and preexisting eggs influence oviposition by 

Aedes aegypti e A. albopictus (Diptera:Culicidae). Journal of Medical Entomology, v. 35 (6), p. 

943-947. 1998. 

 

ALMEIDA, E. A. P. Padrão de oviposição e ciclos gonotróficos de Aedes aegypti (Linnaeus, 

1762) e Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) em laboratório. 2003. 29 f. 

Monografia (Bacharelado em Ciências Biológicas) Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife.  

 

ALTO, B. W.; JULIANO, S. A. Precipitation and temperature effects on populations of Aedes 

albopictus (Diptera: Culicidae): implications for range expansion. Journal of Medical 

Entomology. v. 38 (5). p. 646-656. 2001. 

 

BENTLEY, M. D.; DAY, J. F. Chemical ecology and behavioral aspects of mosquito oviposition. 

Annual Review of Entomology. v. 34, p. 401-421. 1989. 

 

BICOUT, D. J.; CHALVET-MONFRAY, K.; SABATIER, P. Infection persistence time of Aedes 

breeding habitats. Physia A, v. 305, p. 597-603. 2002. 

 

BRAGA, I. A.; GOMES, A. C.; NELSON, M.; MELLO, C. G.; BERGAMASCHI, D. P.; 

SOUZA, J. M. P. Comparação entre pesquisa larvária e armadilha de oviposição, para detecção 

de Aedes aegypti. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. v. 33 (4), p. 347-353. 

2000. 

 

27 



Arroxelas, A.L.                                                                                          Viabilidade dos ovos de Aedes spp.  ...   

BUXTON, P. A.; HOPKINS, G. H. E. Researches in Polynesia and Melanesia. Parts I-IV. 

Memory London School Hygiene and Tropical Medicine v. 1, p. 1-260. 1927. 

 

CANYON, D. V.; HII, J. L. K.; MULLER, R. Adaptation of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) 

oviposition behavior in response to humidity and diet. Journal of Insect Physiology. v. 45, p. 

959-964. 1999. 

 

CARDOSO Jr, R.P.; SCANDAR, S.A.S.; MELLO, N.V.; ERNANDES, S.; BOTTI, M.V.; 

NASCIMENTO, E.M.M. Detecção de Aedes aegypti e Aedes albopictus na zona urbana do 

município de Catanduva-SP, após controle de epidemia de dengue. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. v. 30 (1), p. 37-40. 1997. 

 

CHADEE, D. D. Effects of forced egg-retention on the oviposition patterns of female Aedes 

aegypti (Diptera: Culicidae). Bulletin of Entomological Research. v. 87, p. 649-651. 1997. 

 

CHADEE, D. D. Oviposition response of Aedes aegypti (L.) to the presence of conspecific eggs 

in the field in Trinidad, W.I. Journal of the Florida Mosquito Control Association. v. 64, p. 

63-66. 1993. 

 

CHADEE, D. D. Seasonal incidence and horizontal distribution patterns of oviposition by Aedes 

aegypti in an urban environment in Trinidad, West Indies. Journal of the American Mosquito 

Control Association. v. 8 (3), p. 281-284. 1992. 

 

CHADEE, D. D.; CORBET, P. S.; GREENWOOD, J. J. D. Egg-laying yellow fever mosquitoes 

avoid sites containing eggs laid by themselves or by conspecifics. Entomologia Experimentalis 

et Applicata. v. 57, p. 295-298. 1990. 

 

CHADEE, D. D.; LAKHAN, A.; RAMDATH, W.R.; PERSAD, R.C. Oviposition response of 

Aedes aegypti mosquitoes to different concentrations of hay infusion in Trinidad, West Indies. 

Journal of the American Mosquito Control Association. v. 9 (3), p. 346-348. 1993. 

28 



Arroxelas, A.L.                                                                                          Viabilidade dos ovos de Aedes spp.  ...   

CLEMENTS, A. N. The biology of mosquitoes, Vol. I. London: Chapman e Hall. 1992. 509 p. 

 

CONSOLI, R. A. G. B.; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, R. Principais mosquitos de 

importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz. 1994. 228p. 

 

CORBET, P. S.; CHADEE, D. D. Diel pattern of entry to outdoor oviposition sites by female 

Aedes aegypti (L.) (diptera: Culicidae) that then laid eggs there: a preliminary study. Annals of 

Tropical Medical and Parasitology. v. 86, p. 523-528. 1992.  

 

CORBET, P. S.; CHADEE, D. D. An improved method for detecting substrate preferences 

shown by mosquitoes that exhibit “skip oviposition”. Physiological Entomology, v. 18, 114-118. 

1993. 

 

EDMAN, J. D.; SCOTT, T. W.; COSTERO, A.; MORRISON, A. C.; HARRINGTON, L. C.; 

CLARK, G. C. Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) movement influenced by availability of 

oviposition sites. Journal of Medical Entomology, v. 35, p. 578-583. 1998. 

 

FAY, R. W.; PERRY, A. S. Laboratory studies of ovipositional preferences of Aedes aegypti. 

Mosquitos News, v. 25, 276-281. 1965. 

 

FERNANDES, F.F.; SILVA, I.G.; CAMARGO, M.F.; ELIAS, C.N. Ação da deltametrina na 

dosagem de 0,8g/Há sobre o Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) na formulação de ultra-baixo-

volume. Revista de Patologia Tropical. v. 26, p. 37-45. 1997. 

 

GLARE, T.R. e O’CALLAGHAM, M. Bacillus thuringiensis: biology, ecology and safety. 

Chichester: John Wiley and Sons. p. 350. 2000. 

 

GLASSER, C.M. e GOMES, A. de C. Clima e sobreposição da distribuição de Aedes aegypti e 

Aedes albopictus na infestação do Estado de São Paulo. Revista de Saúde Pública. v. 36, p. 166-

172. 2002. 

29 



Arroxelas, A.L.                                                                                          Viabilidade dos ovos de Aedes spp.  ...   

GOLDBERG, L. J.; MARGALIT, J. A bacterial spore demonstrating rapid larvicidal activity 

against Anopheles sergentii, Uranotaenia unguiculata, Culex univittatus, Aedes aegypti and 

Culex pipiens. Mosquitoes News. v. 37. p. 355-388. 1977. 

 

GUBLER, D. J. Dengue. In: Monath TP. The arboviruses epidemiology and ecology. Boca 

Raton, Florida: CRC Press; v. 2 p. 223-260. 1988. 

 

HANSON, S. M.; CRAIG, G. B. Jr. Cold acclimation, diapause, and geographic origin affect 

cold hardiness in eggs of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae). Journal of Medical 

Entomology, v. 31 (2), p. 192-201. 1994. 

 

HARRINGTON, L. C.; EDMAN, J. D. Indirect evidence against delayed “Skip-Oviposition” 

behavior by Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in Thailand. Journal of Medical Entomology. v. 

38 (5), p. 641-645. 2001. 

 

HONÓRIO, N. A.; LOURENÇO-de-OLIVEIRA, R. Freqüência de larvas e pupas de Aedes 

aegypti e Aedes albopictus em armadilhas, Brasil. Revista de Saúde Pública. v. 35, p. 385-391. 

2001. 

 

JULIANO, S. A.; O’MEARA, G. F.; MORRILL, J. R.;. CUTWA, M. M. Desiccation and 

thermal tolerance of eggs and the coexistence of competing mosquitoes. Oecologia. v. 130, p. 

458–469. 2002. 

  

KETTLE, D. S. Medical and Veterinary Entomology. London: CABI Publishing. 2ª Edition. p. 

725. 2000. 

 

LOGAN, T. M.; LINTHICUM, K. J.; THANDE, P. C.; WAGATEH, J. N.; NELSON, C. R.; 

ROBERTS. Journal of the American Mosquito Control Association. v. 7 (1), p. 109. 1991. 

 

30 



Arroxelas, A.L.                                                                                          Viabilidade dos ovos de Aedes spp.  ...   

MOGI, M.; MIYAGI, I.; ABADI, K.; SYAFRUDDIN. Inter- and intraspecific variation in 

resistance to desiccation by adult Aedes (Stegomyia) spp. (Diptera: Culicidae) from Indonesia. 

Journal of Medical Entomology. v. 33, p. 53-57. 1996. 

 

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION - PAHO. Dengue and dengue hemorrhagic 

fever in the Americas: guidelins for prevention and control. Scientific Publish. Nº. 548. p. 98 

PAHO, Washington, DC. 1994. 

 

RAWLINS, S. C.; MARTINEZ, R.; WILTSHIRES, L. G. A. Comparison of surveillance systems 

for the dengue vector Aedes aegypti in Port of Spain, Trinidad. Journal of the American 

Mosquito Control Association. v.14, p. 131-136. 1998. 

 

REITER, P.; AMADOR, M. A.; ANDERSON, R. A.; CLARK, G. G. Short report: Dispersal of 

Aedes aegypti in an urban area after blood feeding as demonstrated by rubidium-marked eggs. 

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 52, p. 177-179. 1995. 

 

REITER, P.; AMADOR, M. A.; COLON, N. Enhacement of the CDC ovitrap with hay infusions 

for daily monitoring of Aedes aegypti populations. Journal of the American Mosquito Control 

Association. v. 7, p. 52-55. 1991 

 
SANTOS, S. R. A. Avaliação do uso de ovitrampa associada ao Bacillus thuringiensis Sorovar 

var. israelensis sobre a escolha do sítio de postura de Aedes spp. F. 30 Monografia 

(Bacharelado em Ciências Biológicas) Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2002.  

 

SILVA, H.H.G. e SILVA, I.G. Influência do período de quiescência sobre o ciclo de vida de 

Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) (Díptera, Culicidae) em condições de laboratório Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. v. 32 (4), p. 349-355. 1999. 

 

SILVA, I. G.; CANTUÁRIA, P. B.; SILVA, H.H.G.; ARAÚJO, E.S.O. Distribuição de Aedes 

(Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae) em Goiânia. Revista de Patologia 

Tropical. v. 20, p.1-5. 1991. 

31 



Arroxelas, A.L.                                                                                          Viabilidade dos ovos de Aedes spp.  ...   

SOTA, T.; MOGI, M. Interspecific variation in desiccation survival time of Aedes (Stegomyia) 

mosquito eggs is correlated with habitat and egg size. Oecologia. v. 90, p. 353-358. 1992. 

 

WOODRING, J.; CHANDLER, L. J.; ORAY, C. T.; McGAW, M. M.; BLAIR, C. D.; BEATY, 

B. J. Short report: diapause, transovarial transmission, and filial infection rates in geographic 

strains of La Crosse Vírus-Infected Aedes triseriatus. American Journal of Tropical Medicine 

and Hygiene. v. 58 (5), p.587-588. 1998. 

 

ZAHIRI, N.; RAU, M. E.; LEWIS, D. J. Oviposition responses of Aedes aegypti and Aedes 

atropalpus (Diptera: Culicidae) females to waters from conspecific and heteroespecific normal 

larvae and from larvae infected with Plagiorchis elegans (Trematoda: Plagiorchiidae). Journal 

of Medical Entomology. v. 34 (5), p. 565-568. 1997. 

 

 

32 


