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1. INTRODUÇÃO
A descoberta e identificação de semioquímicos mediando a agregação de ovos em um determinado número de vetores, sugerem novos métodos para o monitoramento de doenças e controle por manipulação comportamental.
A seleção do local de oviposição pelas fêmeas de mosquitos é influenciada por fatores físicos, químicos e biológicos, como luz, temperatura, presença de vegetais e ou de seus produtos [3], presença de microrganismos e seus produtos [7], salinidade [8] e presença de formas imaturas [1,10]. Um critério para a seleção e utilização de criadouros naturais é a ocorrência de substâncias voláteis em concentrações ótimas. Estas substâncias são conhecidas como atrativos para oviposição ou apneumônios e podem ser utilizadas em estratégias de controle de mosquitos, quando combinadas com agentes tóxicos (larvicidas).
Este trabalho tem como objetivo avaliar a resposta de fêmeas de C. quinquefasciatus, estimuladas a oviposição, a diferentes atrativos (apneumônios).

2. MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no Departamento de Microbiologia e Parasitologia da Universidade Federal de Pelotas e no Laboratório de Criação de Insetos do Instituto de Biologia.

Preparo dos atrativos (Apneumônios)
Os atrativos foram produzidos a partir de infusão de material vegetal (vegetação encontrada próximo a criadouros de C. quinquefasciatus – grama paulista), suspensão de culturas de enterobacterias (Escherichia coli  e Proteus mirabilis – cepas padrão), obtidas da coleção do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da UFPel e de um macerado de larvas de C. quinquefasciatus.
As enterobactérias foram semeadas em placas de Petri, em meio de Ágar Nutriente e incubadas a  370 C por 24 horas. 	Após o período de incubação, foram preparadas suspensões em água destilada estéril (ADE), na concentração de 3x108 UFC/mL, padronizadas pela escala de Mac Farland.
A infusão de grama paulista foi obtida com água destilada estéril na proporção de 100g/L, bem como o macerado de larvas, onde utilizou-se 150 larvas/L.
Como testemunha utilizou-se apenas água destilada estéril.



Avaliação laboratorial
Para avaliação dos semioquímicos, uma colônia de C. quinquefasciatus com 40 casais, recém emergidos (com idade de 5 a 7 dias), foram mantidos em uma gaiola com temperatura oscilando de 200 C a 300 C, fotofase de 10 horas e umidade relativa do ar  80%. Como alimentação diária foi fornecido hidromel a 10%.  O repasto sangüíneo foi feito mediante a exposição de uma codorna por gaiola por um período de 12 horas. Cinco dias após a hematofagia, os substratos para oviposição foram expostos à colônia por três dias consecutivos.
No interior de cada gaiola, foram mantidos quatro recipientes com 100 mL de cada atrativo a ser testado e o grupo controle com água destilada estéril. Os experimentos foram conduzidos em triplicata.
As posturas foram coletadas todos os dias no mesmo horário (8 horas), e o número de ovos por jangada, deixados em cada tratamento, foram contados com o auxílio de um microscópio estereoscópio.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A porcentagem de jangadas deixadas em cada tratamento é apresentada na figura 1. Observa-se que o maior número de jangadas foi deixado no tratamento A (suspensão de E. coli), não havendo, porém diferença significativa em relação ao tratamento C (macerado de larvas). Os demais tratamentos diferiram significativamente destes dois, pelo teste de Tukey ao nível de 1% de probabilidade.
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Figura 1. Freqüência de oviposição (número de posturas) de Culex quinquefasciatus em diferentes substratos, sob condições de laboratório.

Microrganismos, especialmente bactérias, tem sido geralmente encontrados associados a larvas de mosquitos e sítios de criação [4]. As fêmeas de mosquitos escolhem os sítios de oviposição baseadas em experiências durante a fase imatura ou logo após a emergência, em função de um fenômeno conhecido como “Hopkins” princípio de seleção do hospedeiro ou hipótese do legado químico [6]. De acordo com esta hipótese, explica-se a diferença observada na freqüência de oviposição entre os substratos confeccionados com suspensões de a


    b
células bacterianas. Apesar destas duas bactérias apresentarem-se associadas a fezes humanas e animais, E. coli é o organismo encontrado com maior freqüência e em maior número em esgotos domésticos. 
Com relação ao substrato confeccionado com macerado de larvas (tratamento C), que recebeu 41% do total de posturas, não diferindo significativamente do tratamento A (com 56% das posturas), trabalhos anteriores [9,10] relatam a preferência de algumas fêmeas de Culicidae por água contendo formas imaturas da mesma espécie em relação a outros meios nos quais estas não se encontravam, sugerindo haver um fator químico espécie-específico responsável pela preferência em relação ao local para a desova.
Embora pesquisas [5], relatem com sucesso a utilização de infusões vegetais, como atrativos para a oviposição, nenhuma fêmea ovipositou no tratamento D (infusão de grama paulista), nos três dias de avaliação. 
Do total de ovos coletados, 3045 foram coletados no tratamento A (56,9%), 2155 no tratamento C (40,2%) e 156 ovos no tratamento E (2,9%). Nos tratamentos B e D não foram coletados ovos, conforme Figura 2. O maior número de ovos coletados nos tratamentos A e C, sugere que além de atrativos, estes substratos estimularam a oviposição, pois de acordo com [2], substâncias químicas que provocam atração para uma fonte de estímulo devem ser voláteis para agir a uma determinada distância, enquanto que estímulos químicos que incitam determinados comportamentos como, por exemplo, a deposição de ovos, podem ser voláteis ou não. 
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Figura 2. Influência de diferentes substratos sobre o número de ovos de Culex quinquefasciatus, em condições de laboratório.

4. CONCLUSÕES
Analisando-se em conjunto os resultados deste trabalho, pode-se concluir que os tratamentos A e C, suspensão bacteriana de Escherichia coli e macerado de larvas, respectivamente, influenciaram significativamente o comportamento de oviposição de Culex quinquefasciatus, em condições de laboratório.
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