
Competição intra e interespecífica de larvas de Aedes 
aegypti e Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) em 

condições laboratoriais 

Lígia Leandro Nunes Serpa 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Saúde Pública da 
Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Mestre em Saúde 
Pública. 

Área de Concentração: Epidemiologia 
Orientadora: Prof. D~. lná Kakitani 

São Paulo 
2004 



Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou 

parcial desta dissertação, por processos fotocopiadores. 

Assinatura: 

Data: 



A minhafilha LETiCIA. 



AGRADECIMENTOS 

À Professora Dtt Iná Kakitani pela orientação e companheirismo no trabalho; 

Ao Prof Dr. Júlio Cesar Voltolini do Departamento de Biologia da UNlTAU 

(Universidade de Taubaté) pela análise estatística dos dados e contribuição na 

discussão do tema; 

A prof!. Dtt Gisela Yuka Shimizu do Departamento de Ecologia da mlUsP (Instituto 

de Biociência da Universidade de São Paulo) pela leitura e sugestões no trabalho; 

A Prof!. Dtt Eunice A B. Galati do Departamento de Epidemiologia da FSPIUSP 

(Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo) pela leitura e sugestões 

no trabalho; 

A bióloga Helene Mariko Ueno do Laboratório de Culicidologia do Departamento de 

Epidemiologia da FSPIUSP (Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo) pelo fornecimento de artigos científicos e confecção do summary; 

A Regiane Maria Tironi de Menezes do Laboratório de Entomologia da SUCEN/ 

Sede (Superintendência de Controle de Endemias de São Paulo) pela atenção no 

treinamento de medição de asa de mosquito; 

Às colegas de trabalho Gisela R. A. M. Marques e Marylene de Brito Arduino do 

Laboratório de Culicídeos da SUCEN/SR-03 (Superintendência de Controle de 

Endemias do Serviço Regional de Taubaté) pela leitura e sugestões do manuscrito; 

A Iracema Santos Silvino, Laércio Molinari e Luiz Milton Bonafé do Laboratório de 

Culicídeos da SUCEN/SR-03 (Superintendência de Controle de Endemias do Serviço 

Regional de Taubaté) pelo empenho na coletas de imaturos; 



A Juliana Ferreira Cardoso Carneiro do Laboratório de Culicídeos da SUCEN/SR-03 

(Superintendência de Controle de Endemias do Serviço Regional de Taubaté) e 

Katjy Veiga Martins do Rosário Costa bolsista da FUNDAP (Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo) pela grande e indispensável colaboração sem a 

qual não seria possível a realização do experimento; 

A Simone D'Cara Barbosa Monteiro, bolsista da FUNDAP (Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo) pela colaboração no levantamento bibliográfico; 

A Carolina Andrade Bezerra da Silva. do Laboratório de Culicídeos da SUCEN/SR-

03 (Superintendência de Controle de Endemias do Serviço Regional de Taubaté) pelo 

apoio na área de informática; 

À turma de mestrado - ano de 2002 - João Paulo, Juliana. Lívia. Luciana. Luzia. 

Maria e Marcelo pelo companheirismo e amizade durante a realização das 

disciplinas; 

Ao meu marido Márcio Serpa pela amizade, apoio, compreensão e colaboração 

indiscutivelmente necessários para a consolidação deste trabalho; 

Agradeço a SUCEN (Superintendência de Controle de Endemias) pelo apolo 

logístico de campo e laboratório; 

Agradeço a F APESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo) pelo 

auxílio logístico parcial (projeto Temático N> 99/10517-1); 

Sou agradecida ao CNPq (Centro Nacional de Pesquisa Científica) pela bolsa de 

estudos concedida através do programa de pós-graduação em Saúde Pública do 

Departamento de Epidemiologia da Universidade de São Paulo; 



Agradeço a AMBIOTEC - Laboratório de tecnologia ambiental S/C LTDA de São 

José dos Campos por disponibilizar balança de precisão utilizada na pesagem de 

ração; 

A todos aqueles que de alguma forma contribuíram para o meu aperfeiçoamento 

profissional. 



RESUMO 

Serpa LLN. Competição intra e interespecífica de larvas de Aedes aegypti e Aedes 

albopictus (Diptera: Culicidae) em condições laboratoriais. São Paulo 2004. 

[Dissertação de Mestrado - Faculdade de Saúde Pública da USP] 

Objetivo. Avaliar os efeitos da competição larval intra e interespecífica de Aedes 

aegypti e Aedes albopictus da região do Vale do Paraíba, São Paulo, sobre a 

sobrevivência, tempo de desenvolvimento de larvas e comprimento de asa de fêmeas. 

Método. O experimento foi realizado em três densidades (0,36; 1,2 e 4,Olarvas/rnl de 

água) com 5 proporções das espécies (100%: O; 70%: 30%; 50%: 50%; 30%: 70'% e 

O: 100%). Foram utilizadas larvas de 1° estádio de ovos de geração FI alimentadas 

com ração para peixe. Uma asa de cada fêmea foi medida na extensão do chanfro 

alular até a margem distal. Resultados. A sobrevivência de Ae. aegypti apresentou-se 

superior a de Ae. albopictus em densidade intermediária e inferior em densidade alta. 

No que se refere ao tempo de desenvolvimento, foi afetado apenas em Ae. albopictus 

de densidade alta apresentando-se estendido nas culturas mistas. Quanto ao 

comprimento médio de asas, verificou-se semelhanças das culturas puras com as 

mistas nas três densidades separadamente e nas duas espécies. Entretanto, diferenças 

encontradas nas comparações das combinações das espécies demonstraram que o 

comprimento médio de asas de Ae. aegypti, no geral, foi maior que Ae. albopictus 

mesmo em densidade alta, neste último caso sem significância. Conclusões. Nas 

duas espécies, o comprimento médio de asa e a sobrevivência de larvas foram mais 

afetados pela competição que o tempo de desenvolvimento. Ae. aegypti parece 

apresentar maior capacidade competitiva em relação a Ae. albopictus em densidade 

intermediária, mas em densidade alta a sobrevivência desta espécie foi superior a de 

Ae. aegypti. 

Descritores: Aedes aegypti. Aedes albopictus. Competição Intra-específica. 

Competição Interespecífica. Densidade Larval. Mosquitos. 



SUMMARY 

Serpa LLN. Competição intra e interespecífica de larvas de Aedes aegypti e Aedes 

albopictus (Diptera: Culicidae) em condições laboratoriais. [Intra and 

interspecific competition of Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) 

larvae under laboratory conditions]. São Paulo (BR); 2004. [M. Sc. Dissertation -

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Brazil]. 

Objective. To evaluate the effect of larval intra and interspecific competition of 

Aedes aegypti and Aedes albopictus in Vale do Paraíba region - São Paulo State, 

Brazil, on survival, developmental time from 1 st instar larvae up to pupae, and wing 

length of females. Methods. The experiment was carried out with 3 densities (0.36; 

1.2 and 4.0 larvaelml ofwater) and 5 proportions of species (100%: O; 70%: 30%; 

500/0: 50%; 30%: 700/0; O: 100%). 1 Sl instar larvae hatched from FI eggs were fed 

with fish food. Every female had one wing measured from alular notch to the apical 

margin. Results. Ae. aegypti survival was higher than Ae. albopictus survival in 

intermediate density, while in high density, it was lower. Only Ae. albopictus had the 

developmental time affected, which was longer in mixed species combinations. 

Regarding to the mean wing-Iength, the values were similar in mixed and single

species rearing, for each density and for both species. However, we found differences 

in comparisons of species combinations, which demonstrated higher mean wing

length for Ae. aegypti, in general, than for Ae. albopictus, even in high densities, and 

in this case, a non-significant difference. Conclusions. For both species, the average 

wing length and larval survival were more affected than developmental time by 

competition. Ae. aegypti seems to have a better competitiveness than Ae. albopictus 

in intermediate density, but in high density, the latter species survival was higher 

than the Ae. aegypti survival. 

Descriptors. Aedes aegypti. Aedes albopictus. Intraspecific Competition. 

Interspecific Competition. Larval Density. Mosquitoes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sob o ponto de vista epidemiológico, os mosquitos Culicidae 

desempenham papel significante na transmissão de infecções virais. Participam em 

cerca de metade das enfermidades ocasionadas por vírus do gênero Flavivirus. Neste, 

englobam-se, dentre outras enfermidades, os agentes da dengue e da febre amarela, 

cujos vetores biológicos são Aedes aegypti (Linnaeus) e Aedes albopictus (Skuse). 

Em tempos atuais a dengue representa arbovirose causadora de sério problema de 

saúde pública no mundo e a febre amarela nas Américas - área de ocorrência de 

ciclos enzoóticos - representa ameaça potencial, em virtude da reurbanização do Ae. 

aegypti (FORATTINI 2002). 

Para o Ae. aegypti, reconhecidamente de maIor importância 

epidemiológica na veiculação das citadas arboviroses, admite-se que tenha sido 

introduzido na região neotropical, em razão de intenso comércio entre a África, local 

de origem, e as Américas. Esse processo invasor se deu ao longo dos séculos XV até 

o XIX. Como resultante de atividades humanas esta espécie apresenta, atualmente, 

distribuição beirando o cosmopolitismo (paralelos de 45 0 de latitude norte e 400 de 

latitude sul). Nas Américas, sua forma adulta é caracterizada como domiciliada, 

apresentando pouca, ou mesmo nenhuma, tendência a se afastar do ambiente 

antrópico (FORATTINI 2002). 

No Brasil, Ae. aegypti foi eliminado em meados da década de 50. 

Entretanto, apesar dos esforços em mantê-lo fora de Terras Brasileiras o mosquito 

instalou-se definitivamente no país no ano de 1976, a partir da cidade de Salvador na 

Bahia (NOBRE e col. 1994). No presente século, pode ser encontrado em todos os 

estados brasileiros (SOUZA-SANTOS e CARVALHO 2000). No Estado de São 

Paulo, com infestação inicial a partir da década de 80, sua dispersão se deu da região 

oeste em direção ao leste paulista, aparentemente por maior influência dos Estados 

do Mato Grosso do Sul e Paraná (GLASSER e GOMES 2000). Após 20 anos, 

aproximadamente, em 2002, este mosquito já havia se dispersado para 489 

municípios do Estado de São Paulo I. 

1 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, SUCEN - Arquivos. 
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Ae. albopictus é espécie provavelmente originária da Ásia Tropical 

(SMITH 1956), área geográfica de onde possivelmente proceda o dengue clássico 

(ESTRADA-FRANCO e CRAIO JR. 1995). Atualmente, esta espécie atinge os 

Continentes Norte e Sul Americano, além da África, Europa Meridional e algumas 

Ilhas do Oceano Pacífico (FORATTINI 2002).De recente introdução no território 

brasileiro, sua primeira ocorrência foi no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 1986 

(FORATTINI 1986) e em seqüência, na região do Vale do Paraíba, São Paulo 

(BRITO e col. 1986). O processo de dispersão do Aedes albopictus no Estado de São 

Paulo parece ter ocorrido da região nordeste em direção ao sudoeste por influência 

predominante dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. No ano de 1995, 

embora essa espécie apresentasse focos registrados em 617 municípios paulistas, 

encontrava-se estabelecida em cerca de 362 municípios (OLASSER e GOMES 2000, 

2002). Atualmente, na região do Vale do Paraíba sua distribuição atinge 38 dos 39 

municípios existentes 2. 

Verifica-se no país crescente e acelerada expansão desta espécie, sendo 

admitida a subestimação em algumas áreas. Assim, no estudo de atualização de sua 

distribuição até o ano de 2002 ocorria em 20 dos 27 estados brasileiros (SANTOS 

2003). 

Na Ásia, foi considerado vetor na transmissão do dengue em áreas rurais, 

suburbanas e urbanas (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLlVEIRA 1994). Foi 

considerado vetor, juntamente com Aedes aegypti, na epidemia do dengue e febre 

hemorrágica do dengue em Bantul (JUMALI e col. 1979). Já nas Ilhas Seychelles, 

foi incriminado como único vetor da epidemia da febre da dengue (METSELAAR e 

col. 1980). 

A presença deste mosquito nas Américas representa ameaça potencial na 

transmissão, além da dengue, também da febre amarela e outras arboviroses (PARO 

1987). Entretanto, neste continente não se tem um claro entendimento do verdadeiro 

papel de Ae. albopictus na transmissão de doenças humanas, uma vez que, até o 

momento, não foi implicado na transmissão de doenças de importância em saúde 

pública (ESTRADA-FRANCO e CRAIO JR 1995). No Brasil, foi possível o 

2 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, SUCEN - Arquivos. 
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isolamento do sorotipo 1 em larvas desta espécie coletada em Campos Altos - Minas 

Gerais (SERUFO e col. 1993). 

Sua competência na transmissão horizontal e vertical do vírus da dengue 

foi demonstrada com taxas de transmissão trans-ovariana superior a do Ae. aegypti 

(ROSEN e coI. 1983; ROSEN 1987), além de apresentar maior suscetibilidade à 

infecção oral aos 4 sorotipos (JUMALI e coI. 1979). Contudo, a elevada 

domesticidade de Ae. aegypti torna esta espécie um melhor vetor (SER VICE 1992). 

Ae. albopictus, generalista ecológico, coloniza ecótopos naturais e 

artificiais principalmente ao ar livre, apresentando rapidez na ocupação de novos 

hábitats (HAWLEY 1988). Ae. aegypti utiliza preferencialmente recipientes 

artificiais localizados no interior e ao redor das habitações humanas. São espécies de 

mosquitos ecologicamente homólogas, podendo coexistir na mesma região e utilizar 

os mesmos tipos de criadouros (FORA TTINI 1986). A atual distribuição geográfica 

desses mosquitos sobrepõe-se na Ásia tropical, América, oeste da África e ilhas 

Africanas no Oceano Índico (BRAKS e coI. 2004). 

Em áreas de simpatria destas espécies, é comum o encontro associativo 

das larvas em criadouros artificiais (SUCEN 1997; THA V ARA e col. 2001; 

PASSOS e col. 2003; BRAKS e col. 2003). Neste tipo de associação em que ocorre a 

busca pelos mesmos recursos, expressa-se a competição que pode ser do tipo 

exploratória e inibitória (FORATTINI 1992). Quando a competição se dá entre 

indivíduos de uma mesma espécie, é denominada intra-específica, se entre espécies 

diferentes, interespecífica. Os dois tipos são fenômenos dependentes de densidade 

que afetam a sobrevivência e fecundidade. Portanto, estão relacionadas com a 

regulação populacional. Além disso, a competição interespecífica pode influenciar a 

distribuição e evolução das espécies (BEGON e TOWNSEND 1996). 

Diferentes autores vêem constatando a influência do comprimento da asa, 

estimador de tamanho corpóreo, sobre a fecundidade, longevidade, sucesso na 

obtenção de sangue e deposição de ovos (MORI 1979; NASCI 1986b; PACKER e 

CORBET 1989; HAWLEY 1985; DAY e col. 1990). Segundo LANDRY e col. 

(1988) o tamanho do corpo pode influenciar a capacidade vetora de mosquito 

afetando a sobrevivência e a capacidade do mosquito de se tomar infectado e 

transmitir o patógeno. Conforme verificado por SUMANOCIDTRAPON e coI. 
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(1998) o vírus da dengue, sorotipo 2, foi encontrado mais nas maiores remeas de Ae. 

aegypti do que nas menores. 

Provavelmente a competição interespecífica é mais forte entre espécies 

similares e seus resultados vão depender das eficiências que as populações 

apresentarem em consumir seus recursos (RICKLEFS 2003). Em espécies 

homólogas, diferentes influências ambientais podem agir sobre o número de 

descendentes de uma espécie, o que pode levar a espécie vencedora num hábitat não 

o ser, em outro (DeBACH 1966). 

Segundo ODUM (1983), na competição, a densidade é um dos fatores 

mais importantes na natureza, pois determina a distribuição de espécies de 

parentesco próximo ou de necessidades semelhantes. As do tipo extremamente 

negativas são mais prováveis ocorrerem em associações recentes ou novas do que 

nas mais antigas. 

RICKLEFS, em 2003, abordando os efeitos da competição, diz "Sob 

algumas condições, quando a competição interespecífica é intensa, ela pode levar à 

eliminação de uma espécie pela outra. Por causa deste potencial, a competição é um 

fator importante na determinação de quais espécies podem coexistir num hábitat" (p. 

338). 

Para que as populações em associação competitiva atinjam estado de 

equilíbrio, deverá ocorrer a separação ecológica. Nesta, quando não ocorrer 

substituição de uma espécie pela outra, poderá haver ocupação de lugares distintos, 

ou ainda, a utilização de alimentos diferentes (FORATTINI 1992). 

Após um longo intervalo de tempo, a interação negativa propicia a 

seleção natural, eliminando ou evitando um confronto prolongado direto entre 

espécies bionomicamente semelhantes (ODUM 1983). A evidência mais clara da 

ocorrência de competição entre diferentes espécies é a mudança de nicho 

(DIAMOND 1978). Sob o ponto de vista ecológico, a competição não é 

necessariamente prejudicial à espécie afetada, podendo gerar novas adaptações. 

Dessa maneira, o mecanismo de competição está intimamente relacionado com a 

mudança evolutiva, uma vez que a freqüência dos genes mais fortes aumentará na 

população (FORATTINI 1992). 
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A influência da competição intra-específica foi verificada em estudos 

com população de Ae. aegypti (SOUTHWOOD e col. 1972; MACDONALD e col. 

1977) eAe. albopictus (MOR! 1979; LORD 1998). 

No que se refere a estudos da competição interespecífica, embora 

Darwin, no século XVII, já a considerasse evidente e importante, até a década de 50 

era ignorada ou mesmo repudiada pela maior parte dos ecologistas. Tais profissionais 

julgavam-na como um fenômeno hipotético para o qual havia poucas evidências na 

natureza. Entretanto, a partir da década de 60, iniciou-se novamente registros de sua 

ocorrência (DIAMOND 1978). 

Apesar de diferentes autores terem abordado mecanismos da competição 

entre Ae. aegypti e Ae. albopictus como responsáveis pelas mudanças no padrão de 

distribuição e abundância dessas espécies, há décadas, a verdadeira influência dessa 

interação biológica permanece um enigma ecológico (ESTRADA FRANCO e 

CRAIG JR 1995). 

Tanto a restrição da distribuição do Ae. albopictus na Ásia como a 

redução da abundância do Ae. aegypti na América do Norte foram hipotetisadas por 

diferentes pesquisadores como resultado da competição interespecífica (HA WLEY 

1988). 

No Sudeste Asiático, através de observações destas espécies em 

diferentes tipos de ambiente, sugeriu-se o efeito do deslocamento competitivo com o 

favorecimento de Ae. aegypti em ambiente urbano e o de Ae. albopictus em áreas 

suburbanas e rurais. Todavia, em pequenos jardins, existia um estado de equilíbrio 

entre as duas populações. As observações de deslocamento indicam que Ae. 

albopictus encontrando um nicho adequado para a sua sobrevivência poderá 

sobrepor-se parcialmente com Ae. aegypti. As sugestões para tais acontecimentos 

apontam para a interação competitiva associada às pressões seletivas aplicada pelas 

mudanças no ambiente (GILOTRA 1967; PANT e coI1973). 

Segundo hipótese de CHAN e col. (1971), fundamentada na observação 

de que essas espécies não ocupam nichos ecológicos idênticos, a substituição do Ae. 

albopictus pelo Ae. aegypti, em Singapura, na Ásia, pode ter sido favorecida por 

fatores como a rápida e extensa urbanização, maior fecundidade e menor tempo de 

ciclo de vida desta espécie. Assim, a competição nesse caso não teria se apresentado 
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em grau significante. Além da urbanização, foi sugerido o sucesso de Ae. aegypti 

como decorrente da ocupação por parte desta espécie de nichos sub-utilizados por 

Ae. albopictus (HAWLEY 1988). 

Na Costa Sul dos Estados Unidos da América, com a invasão e expansão 

do Ae. albopictus observou-se declínio das populações de Ae. aegypti, espécie 

previamente bem estabelecida (NASCI e col. 1989; O'MEARA e col. 1993). A 

expansão daquela espécie na Flórida certamente foi favorecida pelo comércio de 

pneus usados importados da Ásia e outros tipos de recipientes (O'MEARA 1993). 

ESTRADA-FRANCO e CRAIG JR, em 1995, sugeriram provável combinação de 

vários fatores, incluindo a competição larval, os quais podem ter contribuído para o 

declínio do Ae. aegypti e outros Aedes na América do Norte. 

BRAKS e col., em 2004, sugeriram em experimento de competição em 

campo com essas mesmas espécies, maior capacidade competitiva de Ae. albopictus 

independente da sua origem, do ambiente e dos locais de criação. 

Experimentos de competição com essas espécies demonstraram maior 

resistência de Ae. albopictus à densidades larvais altas (BARRERA 1996; JULIANO 

1998; BRAKS e col. 2004). 

Estudos biológicos demonstraram que Ae. albopictus possui maior 

resistência ao aumento da densidade populacional e escassez de alimento, enquanto 

que, em condições normais, Ae. aegypti desenvolve-se mais rapidamente do que Ae. 

albopictus. Além disso, em temperaturas ao redor de 25°C e 30°C, larvas de Ae. 

aegypti eclodiram um dia antes do que Ae. albopictus (IDEN 1975b, 1975c). 

Portanto, é de supor-se que sob tais temperaturas e na ausência de altas densidades, 

Ae. aegypti apresente vantagem competitiva em relação aAe. albopictus. 

Hoje, diante da inexistência de uma vacina eficaz contra o vírus da 

dengue, o controle da epidemia fica limitado apenas no combate ao vetor. No 

entanto, essa empreitada toma-se a cada dia mais dificil (TAUll.. 2001). 

Considerando queAe. aegypti de diferentes áreas geográficas pode diferir 

quanto a importantes características bio-ecológicas e considerando a heterogeneidade 

de ambientes do Brasil, toma-se importante estudo dessas populações visando seu 

melhor conhecimento (SOUZA-SANTOS 1999; SOUZA-SANTOS e CARVALHO 

2000). 
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Estudos de campo e laboratório são necessários para revelar as condições 

favorecedoras paraAe. aegypti eAe. albopictus (MOGI e col. 1988). 

No Estado de São Paulo, a sobreposição desses mosquitos possivelmente 

tenha iniciado no ano de 1989, ao norte do Estado. Para Ae. aegypti a presença ou 

ausência de Ae. albopictus parece não ter influenciado o seu estabelecimento. Por 

outro lado, a presença do Ae. aegypti parece ter exercido influência no 

estabelecimento do Ae. albopictus, estabelecendo-se em maior percentual de 

municípios com aquela espécie. Entretanto, a adoção de diferentes formas de conduta 

para o controle de Ae. albopictus possivelmente tenha prejudicado o estudo da 

associação (GLASSER e GOMES 2002). 

Atualmente, estas espécies coexistem em 80% das cidades paulistas. Na 

região do Vale do Paraíba ocorreu o estabelecimento de Ae. albopictus nos anos 80 e 

Ae. aegypti, no ano 2000. No momento, estas espécies se sobrepõem em 3 dos 39 

municípios (SUCEN) 3. Estudo, em vias de publicação, da variação sazonal destas 

espécies em pneus-armadilha de área urbana, revela a presença significante de Ae. 

aegypti em todas as estações do ano, já a presença deAe. albopictus foi registrada em 

épocas do ano de maior abundância 4. 

Diante do exposto, apresenta-se como hipóteses: a maior capacidade 

competitiva de Ae. aegypti, o favorecimento de Ae. a/bopictus em condições de 

superpopulação larval e a ocorrência de competição intra-específica para as duas 

espécies em alta densidade larval. 

É provável que a presente investigação revele condições favorecedoras 

na interação desses aedinos de maneira a fornecer subsídios para o planejamento das 

atividades de vigilância e controle. 

3 Secretaria de Estado da saúde de São Paulo, SUCEN - Arquivos. 

4 Serpa e col. Variação sazonal de Aedes aegypti e Aedes a/bopictus em pneus-annadilba de área 
urbana do município de Potim, São Paulo, Brasil. Dados não publicados em fase de redação. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Verificar, em condições laboratoriais, a existência da competição larval 

intra e interespecífica das espéciesAe. aegypti e Ae. albopictus da Região do Vale do 

Paraíba - São Paulo. 

2.2 Específicos 

Avaliar os efeitos da competição larval intra e interespecífica das 

espécies Ae. aegypti e Ae. albopictus analisando: 

1 - sobrevivência de larvas, 

2- tempo de desenvolvimento de larvas de primeiro estádio até pupa, 

3 - dimensão corpórea de fêmeas através do comprimento de asa. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

o experimento foi realizado no insetário do Laboratório de Culicídeos da 

Superintendência de Controle de Endemias, Serviço Regional 3 - Taubaté, no 

período de janeiro a maio de 2003. 

3.1 Procedência das populações de Aedes aegypti e Aedes albopictus 

As populações de mosquitos utilizadas procederam da Região do Vale do 

Paraíba (22°55' e 23° de latitude sul e 45° 30' e 47° 27' de longitude oeste). Ae. 

aegypti foi proveniente do município de Potim, o único da região infestado por esta 

espécie na ocasião do experimento. Ae. albopictus, por sua vez, proveio dos 

municípios de Tremembé e Pindamonhangaba, os quais distam apenas 15Km um do 

outro e aproximadamente 40Km de Potim. 

3.2 Procedimentos de campo - coleta de imaturos de Aedes 

Para manutenção das colônias foram coletados imaturos de Aedes por 

meio de armadilhas de larvas (pneus seccionados radialmente) preenchidas com 1,5 

litro de água de bica peneirada (0,105mm) garantindo assim a retenção de ovos e 

larvas por ventura presentes. Em intervalo de 4 dias de exposição, as armadilhas 

foram visitadas para coleta de larvas e pupas. 

3.3 Procedimentos de laboratório - manutenção de colônias de Aedes 

As colônias das duas populações tiveram início em janeiro de 2003 a 

partir de larvas criadas em água destilada e alimentadas com ração para peixes 

tropicais (Tetra Min~. Os adultos, para a obtenção dos ovos, foram alimentados com 

maçã, solução de mel a 100/0 e como fonte sangüínea às remeas foi fornecida cobaia. 
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Os ovos, coletados diariamente, foram mantidos em câmara úmida 

durante 3 dias para Ae. aegypti e 4 dias para Ae. albopictus, garantindo, desta forma, 

o periodo de desenvolvimento embrionário. 

Na estocagem dos ovos, uma solução fungicida na proporção de 14 

gotasllitro de água destilada foi borrifada sobre as posturas, com o intuito de evitar o 

crescimento de fungos (JUDSON 1960). 

No curso da manutenção da colônia, assim como do experimento, 

manteve-se fotoperiodo de 14 horas de luz e 10 horas de escuridão (14L: 10E) e 

temperatura ambiente que foi registrada diariamente. 

3.4 Procedimentos de laboratório - execução do experimento 

O experimento foi realizado apenas uma vez, fazendo-se o uso de 

desenho de substituição em série, isto é, em diferentes proporções das espécies, o que 

tem demonstrado um poderoso método de avaliação da competição em experimento 

único (NOV AK e col. 1993). A não repetição do experimento se deu em função do 

grande número de larvas necessárias, área fisica requerida e capacidade operacional 

disponível. Para tanto, foi realizado projeto piloto o que permitiu dimensionar 

capacidade operacional e aferir a metodologia empregada. 

Na realização do experimento, foram utilizadas larvas de 10 estádio 

provenientes de ovos de geração FI. Devido ao fato de Ae. albopictus requerer 

maior tempo do que Ae. aegypti para eclosão das larvas (MOORE e FISCHER 

1969), os ovos desta espécie foram submersos posteriormente aos de Ae. albopictus, 

para se obter eclosões em horários próximos. Os ovos foram submersos na proporção 

de lovo/2ml de água destilada, acrescida de uma gota de fungicida, além de pequena 

quantidade de ração para peixes tropicais, Tetra Min@ na concentração de 0,3 

mgll000ml. 

As larvas foram coletadas por meio de pipeta de vidro, com auxílio de 

foco luminoso, de hora em hora; tempo suficiente para visualizar a cápsula cefálica e 

evitar possível mortalidade pela manipulação precoce (SILVA e col. 1998). Foram 

mantidas em copos plásticos descartáveis, na proporção de llarva/2ml de água 
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destilada. Permaneceram assim até completar o número necessário de larvas para o 

experimento. O tempo de espera não ultrapassou 18 horas. 

No experimento propriamente dito, as larvas foram criadas em culturas 

puras e mistas em três densidades: 0,36, 1,2 e 4,Olarvaslml de água, em recipientes de 

vidro medindo 10,5 cm de diâmetro X 4,5 cm de altura, com capacidade máxima de 

370ml. O experimento de competição intra-específica serviu também como controle 

da interespecífica e esta, realizada nas proporções de 30%,50% e 70010. Foi fornecido 

alimento artificial, ração para peixes tropicais, Tetra Min~ , em dias alternados 

(Tabela 1). 

A quantidade de alimento foi calculada segundo PETERS e col. (1969). 

O nível alimentar e o espaço utilizado foram considerados adequados para ambas as 

espécies na menor densidade. A ração foi pesada em balança de precisão "Sartorius 

modelo 2100", com capacidade máxima de 210 gramas. 

O experimento totalizou 1000 larvas de 10 estádio de cada espécie. 

Tabela 1 - Desenho experimental da competição intra e interespecífica de Ae. 

aegypti e Ae. albopictus. Legenda: a= Ae. aegypti, b= Ae. albopictus. 

Densidade 

Volume de água 

Competição intra~specífica (Controle) 
Ae aegypti 
Ae albopictus 

Competição interespecífica 
7oo/oa: 3OO/ob 
5OO/oa:5OO/ob 
300/08: 7oo/ob 

Nível alimentar (mwmI) 
l° dia (O,lmWmI) 
3° dia (O,2mwmI) 
5° dia (0,3mWmI) 
~ dia (0,4mWmI) 
~ dia - FIM (0,2mglmI) 

Baixa Intermediária 

(0,36Iarva1mI) (l,21arvaslmI) 

167mI 

60:0 
0:60 

42a: 18b 
30a:30b 
18a:42b 

mg 
16,7 
33,4 
50,1 
66,8 
33,4 

117mI 

140:0 
0:140 

98a:42b 
70a:70b 
42a:98b 

mg 
11,7 
23,4 
35,1 
46,8 
23,4 

Alta 

(4,0 
larvas/mI) 

50mI 

200:0 
0:200 

140a:60b 
100a: 100b 
6Oa: 140b 

mg 
5,0 
10,0 
15,0 
20,0 
10,0 
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o volume de água de cada recipiente foi mantido constante durante todo 

o experimento. Em dias alternados, coincidindo com o fornecimento de alimento, 2/3 

do volume de água foi removido e substituído por água destilada (HO e col. 1989). 

Dessa forma, pretendeu-se retirar a película de gordura que se formasse na superficie 

da água, como também evitar a perda de algum fator que pudesse retardar o 

crescimento das larvas (MOORE e FISHER 1969). 

As exúvias foram removidas e desprezadas. As pupas mortas foram da 

mesma forma removidas e fixadas em álcool a 70%, sendo posteriormente 

identificadas à espécie e sexo, quando possível. As pupas que se formavam foram 

diariamente removidas de cada unidade experimental. Estas foram então colocadas 

individualmente em copos plásticos de 3,5 cm de diâmetro e 3,5 cm de altura, ao 

qual foi acrescido 10ml de água destilada. Os copos foram datados, identificados e 

cobertos com tela, mantidos em ambiente de insetário, assim permanecendo até a 

emergência dos adultos. Estes foram mortos com acetato de etila após 16 a 24 horas 

da emergência, para que as asas pudessem estender-se na sua totalidade (SIEGEL e 

col. 1994). 

Uma asa de cada fêmea foi medida para estimar o tamanho do corpo. A 

remoção da asa foi feita no ponto de articulação com o tórax, sob estereoscópio e 

com auxílio de estiletes,. Foram colocadas em lâmina com a superflcie dorsal voltada 

para cima e fixada com bálsamo do Canadá. Após 24 horas em estufa a 60°C, foi 

coberta por lamínula. A medição da asa foi feita sob microscópio binocular, na 

extensão do chanfro da alula até a margem distaI, excluindo as escamas (BOCK e 

MILBY 1981 citado por WASHBURN e col. 1989). 

3.5 Tratamento dos dados 

Para a análise dos efeitos da competição larval intra e interespecífica, 

sobre a sobrevivência de larvas, considerou-se o número total de pupas. Nas análises 

do tempo de desenvolvimento, foi considerada emergência de no mínimo, a metade 

das pupas. Foram feitas comparações nas diferentes densidades e também entre as 

espécies, utilizando-se um teste para proporções independentes com o valor de alfa 

de 0,002 após a correção de Bonferroni. Quanto ao comprimento das asas, foram 

12 



comparadas todas as fêmeas nas três densidades, utilizando o teste de Kruskal

Wallis e o teste de Dwass - Steel - Chritchlow - Flingner para as posteriores 

comparações múltiplas. Nestes testes, o valor de alfa foi de 0,05 (ZAR 1999). As 

análises foram realizadas através do software Statistica 5. O e Statisdirect 2.3.7. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Sobrevivência de larvas 

4.1.1 Efeito da competição intra-especifica 

Na densidade baixa, não foi possível verificar o efeito da competição 

intra-específica para as duas espécies. O seu controle e as três combinações (42a: 

18b, 30a: 30b, 18a: 42b) foram semelhantes. Entretanto, verificou-se efeito da 

competição intra-específica nas densidades intermediária e alta, pois nestas duas 

situações, os valores das proporções foram diferentes estatisticamente entre o 

controle e as combinações de densidades. Na densidade intermediária, observou-se 

aumento da sobrevivência de Ae. albopictus, enquanto que na densidade alta, esta 

apresentou redução. Para Ae. aegypti verificou-se diminuição da sobrevivência 

apenas em densidade alta (Figura 1 e 2). 

1.00 

" oro r O.fll 
• ! 0,70 

• 
-: 0,&1 
• t 0.50 ,.. 
-s: 
~ 0,40 

a 
; UI 
o 
~ 0;.Jl 
o 
D-e 0,10 
A. 

0.00 

p-075 

~ 
F' p=l,CO = = = = P~,55 

~' 
tl\i\ li!i! 

ili I[illi 

,L ::' : 
:' > - r- r-Ü r- r- r-

i :Q' 

~ 
:Q' ~ :Q' ~ i. !!! ~ Q c 

c " 2l .. ã 
.. 

õ i g .. .... ~ '" '" :!. '" :!. 

8 8 8 Q Q Õ 

Oenlldad. Baixa Oenlldldelntermedl*ll 

El cunura pura 

I o cunura mista 

p-O,IID 
-= 

p=O,2B 
-= p= 1.00 

-1-
F 

I-- - 7' 

§: :Q' 

ª Õ li! 
C§ ~ .. i 

'" c 8 li. 
C§ c C§ C§ 

Denlldlde Alta 

Figura 1 - Sobrevivência de larvas de Ae. aegypti até pupa, em experimento de 

competição intra-específica nas três densidades. Legenda: COB= controle de densidade 

baixa~ CDI= controle de densidade intermediária; CDA= controle de densidade alta; DB= densidade 

baixa; DI= densidade intermediária; DA= densidade alta~ a= Ae. aegypti, b= Ae. albopictus; p= valor 

de a.; negrito= a. < 0,002. 
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Figura 2 - Sobrevivência de larvas de Ae. albopictus até pupa, em experimento de 

competição intra-específica nas três densidades. Legenda: eDB= controle de densidade 

baixa; eOI= controle de densidade intermediária; COA= controle de densidade alta; DB= densidade 

baixa; 01= densidade intermediária; DA= densidade alta; a= Ae. aegypli, b= Ae. albopictus; p= valor 

de a; negrito= a < 0,002. 

4.1.2 Efeito da competição interespecífica 

Em densidade baixa, a sobrevivência de Ae. aegypti e Ae. albopictus foi 

semelhante (Figura 3). Observaram-se diferenças significantes na densidade 

intermediária e alta. Na densidade intermediária os valores das proporções foram 

estatisticamente diferentes entre as espécies na combinação de igual número (70a: 

70b) comAe. aegypti apresentando maior sobrevivência (Figura 4). Já em densidades 

altas, Ae. albopictus teve maior sobrevivência nas combinações das espécies (Figura 

5). Verificou-se, ainda em densidade alta, sobrevivência aumentada de Ae. aegypti na 

combinação 6Oa: 140b, quando seu número de larvas foi o menor, comparado ao 

respectivo controle (Figura 1). 
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Figura 3 - Sobrevivência de larvas de Ae. aegypti e Ae. albopictus até pupa, em 

experimento de competição interespecífica em densidade baixa. Legenda: CDB= controle 

de densidade baixa; DB= densidade baixa; a= Ae. aegyptí, b= Ae. albopictus; p= valor de a.; a. < 

0,002. 
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Figura 4 - Sobrevivência de larvas de Ae. aegypti e Ae. albopictus até pupa, em 

experimento de competição interespecífica em densidade intermediária. Legenda: CDI= 

controle de densidade intennediária; DI= densidade intermediária; a= Ae. aegyptí, b= Ae. a/bopictus; 

p= valor de a.; negrito= a. < 0,002. 
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Figura 5 - Sobrevivência de larvas de Ae. aegypti e Ae. albopictus até pupa, em 

experimento de competição interespecífica em densidade alta. Legenda: CDA= controle 

de densidade alta; DA= densidade alta; a= Ae. aegypti, b= Ae. albopictus; p= valor de 0.; negrito= a. < 

0,002. 

4.2 Tempo de desenvolvimento 

4.2.1 Efeito da competição infra-específica 

As diferenças entre as proporções apresentaram-se estatisticamente 

significantes apenas na densidade alta e somente para Ae. albopictus. Esta espécie 

registrou menor tempo de desenvolvimento em cultura pura do que em cultura mista 

(Tabela 2 e 3 e Figura 6 e 7). 
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Tabela 2 - Tempo de desenvolvimento de larvas de Ae. aegypti até pupa, em 

experimento de competição intra-específica nas três densidades. 

comparações dias EroEorções 
Ae . aegypti X Ae . aegypti n intra- (a) - n inter (a) intra- (a) - inter (a) Pa 

CDBaXDBa 
CDB(60)a X DB(42: 18)a 10-9 0,80-0,80 1,00 
CDB(60)a X DB(30:30)a 10-9 0,80-0,89 0,60 
CDB(60)a X DB(18:42)a 10-8 0,80 - 0,88 0,65 

CDla X Dia 
CDI(140)a: X 0I(98:42)a 16-16 0,69-0,75 0,71 
COI(140)a: X 0I(70:70)a 16-15 0,69-0,80 0,49 
COI(l40)a: X DI(42:98)a 16-15 0,69-0,67 0,91 

CDAaXDAa 
CDA(200)a X DA(l40:60)a 40-47 1,00 -1,00 1,00 

CDA(200)a X DA(lOO: 100)a 40-38 1,00 -1,00 1,00 
CDA(200)a X DA(60:140)a 40-44 1,00 -1,00 1,00 

Legenda: CDB= controle de densidade baixa; CDI= controle de densidade intermediária; CDA= 

controle de densidade alta; DB= densidade baixa; DI= densidade intermediária; DA= densidade alta; 

n= tamanho da amostra, n= tamanho da amostra, a= Ae. aegypti, b= Ae. albopictus, intra-= intra

específica, inter= interespecífica; P= valor de a.; negrito= a. ~ 0,002. 
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Figura 6 - Tempo de desenvolvimento de larvas de Ae. aegypti até pupa, em 

experimento de competição intra-específica nas três densidades. Legenda: CDB= 

controle de densidade baixa; COI= controle de densidade intermediária; CDA= controle de densidade 

alta: DB= densidade baixa; 01= densidade intermediária; DA= densidade alta; a= Ae. aegypti, b= Ae. 

albopictus; p= valor de 0.; a. a. < 0,002. 
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Tabela 3 - Tempo de desenvolvimento de larvas de Ae. albopictus até pupa, em 

experimento de competição intra-específica nas três densidades. 

Comparações dias proporções 

Ae. a/bopictus X Ae. a/bopictus n intra- (b) - n inter (b) intra- (b) - inter (b) Pb 

CDB(60)b X DB(60)b 

CDB(60)b X DB(42:18)b 10-9 0,70-0,78 0,70 

CDB(60)b X DB(30:30)b 10-8 0,70-0,88 0,37 

CDB(60)b X DB(l8:42)b 10-9 0,70-0,78 0,7 

CDI(140)b X DI(l40)b 

CDI(l40)b: X DI(98:42)b 18 -15 0,50-0,67 0,33 

CDI(l40)b: X DI(70:70)b 18-14 0,50-0,71 0,24 

CDI(I40)b: X DI(42:98)b 18 -15 0,50-0,67 0,33 

CDA(200)b X DA(200)b 

CDA(200)b X DA(I40:60)b 27-42 1,00-0,64 0,00 

CDA(200)b X DA(lOO: loo)b 27-37 1,00 - 0,78 0,01 

CDA(200)b X DA(60: 140)b 27-40 1,00-0,68 0,00 

Legenda: CDB= controle de densidade baixa; CDI= controle de densidade intermediária; CDA= 

controle de densidade alta; DB= densidade baixa; DI= densidade intermediária; DA= densidade alta; 

n= tamanho da amostra, n= tamanho da amostra, a=Ae. aegypti, b=Ae. a/bopictus, intra-= intra

específica, inter= interespecífica; P= valor de a.; negrito= a. ~ 0,002. 
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Figura 7 - Tempo de desenvolvimento de larvas de Ae. albopictus até pupa, em 

experimento de competição intra-específica nas três densidades. Legenda: CDB= 

controle de densidade baixa; COI= controle de densidade intermediária; CDA= controle de densidade 

alta; DB= densidade baixa; 01= densidade intermediária; DA= densidade alta; a= Ae. aegypti, b= Ae. 

albopictus; p= valor de 0.; negrito= a. < 0,002. 

4.2.2 Efeito da competição interespecifica 

As diferenças estatísticas foram registradas apenas em densidade alta, 

com Ae. albopictus apresentando menor tempo de desenvolvimento (Tabela 4 e 

Figuras 8, 9 elO). 
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Tabela 4 - Tempo de desenvolvimento de larvas de Ae. aegypti e Ae. albopictus até 

pupa, em experimento de competição interespecífica nas três densidades. 

comparacões dias Er2Eor~es 
Ae . aegypti X Ae . albopictus n(a)-n(b) a-b Pab 

CDBaX CDBb 10-10 0,80- 0,70 0,61 
DB(42a:18b)a X DB(42a:18b)b 10-9 0,80-0,78 0,92 
DB(30a:30b)a X DB(30a:30b)b 9-8 0,89-0,88 0,95 
DB(l8a:42b)a X DB(l8a:42b)b 8-9 0,88 - 0,78 0,59 

CDlaX CDlb 16-18 0,69-0,50 0,27 
DI(98a:42b)a X Dlb(98a:42b)b 16-15 0,75 -0,67 0,63 
DI(70a:70b)a X DI(70a:70b)b 15 -14 0,80 - 0,71 0,58 
DI(42a:98b)a X DI(42a:98b)b 15 -15 0,67 -0,67 1,00 

CDAaXCDAb 40-27 1,00 -1,00 1,00 
DA(140a:60b)a X DA(140a:60b)b 47-42 1,00-0,64 0,00 

DA( 1 OOa: 100b) X DA( 1 OOa: 1 OOb)b 38-37 1,00 - 0,78 0,00 
DA( 60a: 140b)a X DA( 60a: 140b)b 44-40 1,00 - 0,68 0,00 

Legenda: CDB= controle de densidade baixa; CDI= controle de densidade 

intermediária; CDA= controle de densidade alta; DB= densidade baixa; DI= densidade intermediária; 

DA= densidade alta; n= tamanho da amostra. n= tamanho da amostra, a= Ae. aegypti, b= Ae. 

albopictus, intra-= intra~specífica, inter= interespecífica; P= valor de a; negrito= a ::: 0,002. 
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Figura 8 - Tempo de desenvolvimento de larvas de Ae. aegypti e Ae. albopictus até 

pupa, em experimento de competição interespecífica em densidade baixa. Legenda: 

CDB= controle de densidade baixa; DB= densidade baixa; a= Ae. aegypti, b= Ae. albopictus; p= valor 

de ex; ex < 0,002. 
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Figura 9 - Tempo de desenvolvimento de larvas de Ae. aegypti e Ae. albopictus até 

pupa, em experimento de competição interespecífica em densidade intermediária 

Legenda: CDI= controle de densidade intermediária; DI= densidade intermediária; a= Ae. aegypti, b= 

Ae. a1bopictus; p= valor de 0.; o. < 0,002. 

p- 1.00 ,-1,8IJ ,-1,88 

Figura 10 - Tempo de desenvolvimento de larvas de Ae. aegypti e Ae. albopictus até 

pupa, em experimento de competição interespecífica em densidade alta. Legenda: 

CDA= controle de densidade alta; DA= densidade alta; a= Ae. aegypti, b= Ae. a1bopictus; p= valor de 

0.; negrito= o. < 0,002. 

24 



4.3 Dimensão corpórea de fêmeas emergentes 

A dimensão corpórea das fêmeas emergentes, obtida pelo comprimento 

médio das asas, nas diferentes densidades e nas duas espécies foi diferente 

estatisticamente (teste de Kruskal-Wallis, H = 596,62; n = 731; gl = 23; P= 0,001). 

Contudo, as diferenças foram observadas apenas entre as espécies na competição 

interespecífica. 

4.3.1 Efeito da competição intra-específica 

As culturas puras das duas espécies com as respectivas culturas mistas 

foram semelhantes nas três densidades analisadas separadamente. 

4.3.2 Efeito da competição interespecífica 

o comprimento médio da asa diminuiu à medida que as densidades 

aumentaram. Esse padrão foi observado nas duas espécies (Figura 11). 
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Figura 11- Comprimento médio de asa de fêmeas deAe. aegypti eAe, albopictus de 

culturas puras e mistas das três densidades. Legenda: COB= controle de densidade baixa; 

25 



CDI= controle de densidade intermediária; CDA= controle de densidade alta; DB= densidade baixa; 

DI= densidade intermediária; DA= densidade alta; a= Ae. aegypti, b= Ae. albopictus 

Nas comparações das espécies de culturas mistas de cada densidade 

separadamente, verificaram-se diferenças significantes. Ae. aegypti apresentou maior 

comprimento médio de asa que Ae. albopictus nas densidades baixa e intermediária. 

Já em densidade alta, apresentaram-se semelhantes nas três combinações das 

espécies. Os resultados das comparações das combinações das espécies nas três 

densidades separadamente apresentaram diferenças estatisticamente significantes em 

densidade baixa que se repetiram em densidade intermediária. Entretanto, o número 

de diferenças apresentadas em densidade baixa superou as de densidade 

intermediária (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Comparações entre comprimento médio de asa de fêmeas emergentes das 

combinações deAe. aegypti eAe. albopictus das três densidades. 

comparações DBa X DBb 
DB (42a: 18b)a X DB (42a: 18b)b 
DB (42a: 18)a X DB (30a:30b)b 
DB (42a:18b)a X DB (l8a:42b)b 
DB (30a:30b)a X DB (42a: 18b)b 
DB (30a:30b)a X DB (30a:30b)b 
DB (30a:30b)a X DB (18a:42b)b 
DB (l8a:42b)a X DB (42a: 18b)b 
DB (18a:42b)a X DB (30a:30b)b 
DB (18a:42b)a X DB (l8a:42b)b 
Comparações DIa X DIb 
DI (98a:42b)a X DI (98a:42b)b 
DI (98a:42b)a X DI (70a:70b)b 
DI (98a:42b)a X DI (42a:98b)b 
DI (70a:70b)a X DI (98a:42b)b 
DI (70a:70b)a X DI (70a:70b)b 
DI (70a:70b)a X DI (42a:98b)b 
DI (42a:98b)a X DI (98a:42b)b 
DI (42a:98b)a X DI (70a:70b)b 
DI ( 42a:98b )a X DI ( 42a:98b )b 
Comparações DAa X Dab 
DA (140a:60b)a X DA (l40a:60b)b 
DA (140a:60b)a X DA (100a: 100b)b 
DA (140a:60b)a X DA (60a: 140b)b 
DA (100a: 100b)a X DA (140a:60b)b 
DA (lOOa: 1 OOb)a X DA (lOOa: 100b)b 
DA (lOOa: 100b)a X DA (60a: 140b)b 
DA (60a: 140b)a X DA (l40a:60b)b 
DA (60a: 140b)a X DA (100a: 100b)b 
DA (60a: 140b)a X DA (60a: 140b)b 

p 

P =0,01 
P=0,007 
P=0,005 
P = 0,004 
P=0,002 
P = 0,001 
P = 0,065 
P = 0,038 
P=0,029 

P 
P=0,008 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,003 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,316 
P= 0,01 
P = 0,119 

P 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,979 
P = 0,893 
P = 0,952 
P = 0,616 
P = 0,782 
P = 0,868 
P = 0,229 

Legenda: DB= densidade baixa; DI= densidade intermediária; DA= densidade alta; a= Ae. aegypti, b= 

Ae. albopictus; P= valor de a; negrito= a < 0,05. 
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As asas de Ae. aegypti das culturas puras foram sempre maiores que as 

asas de Ae. albopictus também de culturas puras em comparações feitas dentro de 

cada uma das três densidades. Nestas comparações de culturas puras entre as 

espécies, embora com o aumento da densidade as asas tenham diminuído em ambas 

as espécies, notou-se que Ae. aegypti de densidade intermediária apresentou 

semelhança com Ae. albopictus de densidade baixa (Tabela 6). Este padrão de 

semelhança pôde ser constatado na maioria das comparações das combinações das 

espécies destas mesmas densidades (Tabela 7). 

Chama a atenção à semelhança no comprimento médio das asas de Ae. 

aegypti de cultura mista de densidade alta (100a: 100b) com Ae albopictus de todas 

as combinações de culturas mistas de densidade baixa e intermediária (Tabela 7). 

Contudo tal resultado deve ser interpretado com precaução, considerando o reduzido 

número de sobreviventes deAe. aegypti. 

Tabela 6 - Comparações entre comprimento médio de asa de fêmeas emergentes dos 

controles de Ae. aegypti e Ae. albopictus das três densidades. 

Comparações Controle X Controle 
CDB (60)a X CDI (140)a 
CDB (60)a X CDA (200)a 
CDI (140)a X CDA (200)a 
CDB (60)b X CDI (140)b 
CDB (60)b X CDA (200)b 
CDI (140)b X CDA (200)b 
CDB (60)a X CDB (60)b 
CDB (60)a X CDI (140)b 
CDB (60)a X CDA (200)b 
CDI (140)a X CDA (200)b 
CDA (200)a X CDB (60)b 
CDI (140)a X CDB (60)b 
CDI (140)a X CDI (140)b 
CDA (200)a X CDI (140)b 
CDA (200)a X CDA (200)b 

p 

P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,633 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,015 

Legenda: CDB= controle de densidade baixa; CDI= controle de densidade intermediária; CDA= 

controle de densidade alta; a= Ae. aegypti, b= Ae. albopictus; P= valor de a; negrito= a < 0,05. 
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Tabela 7 - Comparações entre comprimento médio de asa de remeas emergentes das 

combinações de Ae. aegypti com Ae. albopictus entre as três densidades. 

Comparações interespecificas 
DB (42: 18)a X DI (42:98)b 
DB(42:18)aX DI (70:70)b 
DB (42:18)aX DI (98:42)b 
DB (30:30)a X DI (42:98)b 
DB (30:30)a X DI (70:70)b 
DB (30:30)a X DI (98:42)b 
DB (18:42)aX DI (42:98)b 
DB (18:42)a X DI (98:42)b 
DI (42:98)a X DB (42: 18)b 
DI (98:42)a X DB (42: 18)b 
DI (98:42)a X DB (30:30)b 
DI (98:42)a X DB (18:42)b 
DI (70:70)a X DB (42: 18)b 
DI (70:70)a X DB (30:30)b 
DB (42:18)aX DA (140:60)b 
DB (42:18)a X DA (loo:loo)b 
DB (42: 18)a X DA (6O:140)b 
DB (30:30)a X DA (140:6O)b 
DB (30:30)a X DA (100: lOO)b 
DB (30:30)a X DA (60: 140)b 
DB (18:42)a X DA (140:6O)b 
DB (18:42)a X DA (loo:loo)b 
DB(18:42)aX DA (6O:140)b 
DA (60:140)a X DB (42: 1 8)b 
DA (60: 140)a X DB (30:30)b 
DA (60: 140)a X DB (l8:42)b 
DA (l40:6O)a X DB (42:18)b 
DA (140:6O)a X DB (30:30)b 
DA (140:6O)a X DB (l8:42)b 
DA (IOO:1OO)a X DB (30:30)b 
DA (100: loo)a X DB (42: 18)b 
DA (l 00:1 00)a X DB (l8:42)b 
DI (98:42)a X DA (l40:6O)b 
DI (98:42)a X DA (l 00: loo)b 
DI (98:42)a X DA (60: 140)b 
DI (70:70)a X DA (140:6O)b 
DI (70:70)a X DA (100:1OO)b 
DI (70:70)a X DA (6O:140)b 
DI (42:98)a X DA (l40:6O)b 
DI (42:98)a X DA (loo:loo)b 
DI (42:98)a X DA (6O:140)b 
DA (140:6O)a X DI (98:42)b 
DA (l40:6O)a X DI (42:98)b 
DA (60: 140)a X DI (98:42)b 
DA (60: 140)a X DI (70:70)b 
DA (6O:140)a X DI (42:98)b 
DA (loo:loo)a X DI (98:42)b 
DA (100: 1 (0)a X DI (70:70)b 
DA (loo:loo)a X DI (42:98)b 

P 
P=o,OOl 
P=o,OOl 
P=o,OOl 
P=o,OOl 
P=o,OOl 
P=o,OOl 
P=o,OO6 
P=o,015 
P=O,992 
P=O,999 
P=O,999 
P=0,999 
P=O,999 
P=O,999 
P=o,OOl 
P=O,OOl 
P=o,OOl 
P=o,OOl 
P"",o,OOl 
P=o,OOl 
P=o,OO8 
P=o,OO5 
P=o,OO3 
P=o,OOl 
P=o,OOl 
P=o,OOI 
P=o,OO7 
P=o,OO3 
P=o,OOI 
P=O,073 
P=0,113 
P=0,051 
P=o,OOl 
P=o,OOI 
P=o,OOl 
P=o,OOI 
P=o,OOl 
P=o,OOI 
P=o,OOl 
P= 0,001 
P=o,OOl 
P=o,OOl 
P=o,OOl 
P=o,OOI 
P=o,OO2 
P=o,OOl 
P=0,283 
P=0,464 
P=0,213 

Legenda: DB= densidade baixa~ DI= densidade intermediária; DA= densidade alta; a= Ae. aegypti, b= 
Ae. aJbopictus; P= valor de (X.~ negrito= (X. < 0,05. 
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Outro aspecto que merece menção é a semelhança apresentada no 

comprimento médio de asa de Ae. aegypti de cultura mista de densidade baixa (30a: 

30b) com a cultura mista de sua própria espécie de densidade alta (1 OOa: 1 OOb), 

diferentemente do observado em Ae. albopictus (Tabela 8). Na comparação de Ae. 

aegypti da combinação 50%: 50% de densidade baixa com a densidade alta o 

resultado das análises das comparações múltiplas deve ser interpretado com 

precaução, devido ao tamanho da amostra das referidas densidades ter sido 15 e 6 

respectivamente. Nota-se que o tamanho da amostra de densidade alta foi 

expressivamente reduzido. 
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Tabela 8 - Comprimento médio de asa de fêmeas emergentes das combinações de 

Ae. aegypti e Ae. albopictus das três densidades. 

Comparações intra-específicas 
DB (18a:42b)a X DI (42a:98b)a 
DB (l8a:42b)a X DI (98a:42b)a 
DB (42a:18b)a X DI (42a:98b)a 
DB (42a:18b)a X DI (98a:42b)a 
DB (30a:30b)a X DI (70a:70b)a 
DB (18a:42b)a X DA (60a:140b)a 
DB (42a: 18b)a X DA (140a:60b)a 
DB (30a:30b)a X DA (100a: 100b)a 
DI (42a:98b)a X DA (60a: 140b)a 
DI (98a:42b)a X DA (140a:60b)a 
DI (70a:70b)a X DA (lOOa:lOOb)a 
DB (l8a:42b)b X DI (42a:98b)b 
DB (18a:42b)b X DI (98a:42b)b 
DB (42a: 18b)b X DI (42a:98b)b 
DB (42a:18b)b XDI (98a:42b)b 
DB (30a:30b)b X DI (70a:70b)b 
DB (l8a:42b)b X DA (60a: 140b)b 
DB (42:18)b XDA (140:60)b 
DB (30a:30b)b XDA (lOOa:lOOb)b 
DI (42a:98b)b X DA (60a: 140b)b 
DI (98a:42b)b X DA (140a:60b)b 
DI (70a:70b)b X DA (100a: 100b)b 

p 

P = 0,053 
p = 0,017 
P=0,003 
P= 0,001 
P = 0,001 
P=0,016 
P=0,003 
P = 0,076 
P= 0,001 
P =0,001 
P=0,037 
P = 0,001 
P=O,OOI 
P = 0,003 
P = 0,01 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 
P =0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 
P = 0,001 

Legenda: DB= densidade baixa; DI= densidade intennediária; DA= densidade alta; a= Ae. aegypti, b= 

Ae. a/bopictus; P= valor de a; negrito= a < 0,05. 
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5 DISCUSSÃO 

No presente estudo, as diferenças detectadas na sobrevivência, tempo de 

desenvolvimento e tamanho de asa sugerem indícios de competição intra e 

interespecífica em larvas de Ae. aegypti e Ae. albopictus. 

O efeito redutor da competição intra-específica sobre a sobrevivência de 

Ae. aegypti observado em densidade alta contrasta com dados obtidos por MOORE e 

FISCHER (1969). Estes registraram menor mortalidade desta espécie e também de 

Ae. albopictus nas culturas puras quando comparado às culturas mistas. A densidade 

alta considerada pelos autores (0,8Iarva/ml) difere da empregada no presente estudo 

(4,Olarvaslrnl). 

JULIANO, em 1998, apresentou dados de interação com essas mesmas 

espécies, mostrando que Ae. aegypti apresentou sua maior sobrevivência em 

densidade baixa e com alta disponibilidade de alimento. 

SOUTHWOOD e co1., em 1972, apontam que a mortalidade de 

indivíduos de Ae. aegypti no estádio imaturo parece ser responsável pela variação no 

número de indivíduos na população e não pelo número de ovos postos. Os mesmos 

autores sugeriram que na ausência de predadores e doença ~ mortalidade de larvas de 

primeiro, segundo e quarto estádios poderiam elevar-se pelos efeitos da competição 

presumivelmente resultante da falta de alimento. 

Em Ae. albopictus observou-se elevada sobrevivência intra-específica em 

densidade intermediária, mostrando significante diferença quando comparada a , 
culturas mistas de mesma densidade. Em densidade alta, semelhantemente ao 

observado em Ae. aegypti, porém com efeitos consistentemente menores, verificou

se a influência significante da competição intra-específica, tal como indicaram os 

estudos dos efeitos dependentes de densidade em Ae. albopictus, que demonstraram a 

redução da sobrevivência com o aumento da densidade larval (DIENG e co1. 2002; 

LORD 1998). 

A menor sobrevivência de Ae. aegypti em relação a Ae. albopictus em 

densidade alta registrada no presente estudo demonstrou a maior resistência dessa 

última espécie à superpopulação, conforme verificado anteriormente por BARRERA 

(1996). 
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A maior sobrevivência de Ae. aegypti observada na combinação de 

densidade alta 60a: 140b quando comparada ao controle sugere o efeito redutor co

específico nas demais combinações de mesma densidade. Isto provavelmente 

contribui para o entendimento da atração de remeas grávidas de Ae. aegypti, quando 

da realização da oviposição, por água contendo Ae. albopictus, sendo o inverso bem 

menos expressivo (SUCHARIT e col. 1980). 

Experimento de competição em laboratório com Ae. albopictus e Ae. 

triseriatus demonstraram as menores chances de sobrevivência de ambos sob 

densidade alta e pouco alimento quando as proporções das próprias espécies foram as 

maiores, contudo não se verificaram diferenças significantes para Ae. albopictus 

(TENG e APPERSON 2000). 

Provavelmente os efeitos negativos mais intensos da presença de Ae. 

aegypti agindo sobre Ae. albopictus sejam mais pronunciados em densidades 

toleráveis àquela espécie, como registrado no presente estudo, em densidade 

intermediária na combinação 70a: 70b expressando o efeito da competição 

interespecífica. MOORE e FISCHER, em 1969, verificaram os efeitos negativos de 

Ae. aegypti sobre a sobrevivência larval de Ae. albopictus. 

Outra observação revelou que a competição interespecífica aumentou a 

sobrevivência de Ae. aegypti, mas não afetou a sobrevivência de Ae. albopictus 

(BLACK e col. 1989). Neste caso, a maior densidade utilizada pelos referidos 

autores correspondeu a 0,6Iarva/ml. 

A influência da densidade larval na competição dessas espécies foi 

verificada em experimento de campo por JULIANO e col. (2004), que observaram 

número de larvas no final da estação chuvosa significativamente maior do que no 

início da estação, e que os efeitos da competição de Ae. albopictus sobre a 

sobrevivência deAe. aegypti foram verificados somente naquela situação. 

Os resultados aqui apresentados mostraram, conforme estudos 

anteriormente realizados, diminuição na sobrevivência larval principalmente de Ae. 

aegypti quando em densidades altas (BARRERA 1996; JULIANO 1998; BRAKS e 

col. 2004). 

O tempo de desenvolvimento, em densidades altas, foi estendido para 

ambas espécies quando comparado ao das demais densidades. Entretanto, somente 
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Ae. albopictus apresentou diferença com menor tempo de desenvolvimento em 

cultura pura quando comparado às culturas mistas das três combinações das espécies. 

MOR!, em 1979, verificou nessa mesma espécie, tendência de aumento do tempo de 

desenvolvimento com o aumento da densidade larval e diminuição na oferta de 

alimento. EmAe. aegypti, DYE (1982) verificou que, quando o efeito negativo intra

específico se toma aparente a duração média larval dos estádios 1 e 4 foi afetada 

profundamente pelo aumento do número de larvas nas coortes. 

O efeito dependente de densidade sobre o tempo de desenvolvimento 

parece ser mediado parcialmente pela disponibilidade de alimento, uma vez que 

outros processos possivelmente atuem como a interferência fisica ou química (LORD 

1998). 

Outros autores verificaram, em condições de laboratório, maior rapidez 

no desenvolvimento larval de Ae. aegypti em culturas mistas com Ae. albopictus e 

Ae. triseriatus do que em seu controle (HO e col. 1989). 

Em alta densidade, embora tenha havido semelhança no tempo de 

desenvolvimento de Ae. aegypti das culturas puras comparadas as respectivas 

combinações de espécies é importante salientar sua mortalidade excessiva. Dessa 

maneira, resultando em reduzido número de imaturos que conseguiram completar o 

desenvolvimento, o que pode ter provocado perda de poder estatístico. 

Dentre as três densidades estudadas, verificou-se diferença no tempo de 

desenvolvimento apenas para Ae. albopictus em densidade alta com extensão em 

culturas mistas quando comparado ao respectivo controle. Larvas de Ae. aegypti 

parecem exercer efeito quantitativo sobre larvas de Ae. albopictus, provocando 

extensão no seu tempo de desenvolvimento, conforme verificado semelhantemente 

por SUCHARIT e col. (1978). Por outro lado, a redução marcante do tempo de 

desenvolvimento de ambas as espécies foi verificada quando em densidade larval alta 

a porcentagem deAe. aegypti diminuiu (MOORE e FISCHER 1969). 

No que se refere ao comprimento de asa, indicador de tamanho do corpo 

do mosquito adulto, sua medida pode ser obtida de forma rápida e precisa, porém é 

possível que sofra variação alométrica (P ACKER e CORBET 1989). 

As análises dos dados do comprimento médio de asa das remeas no 

presente estudo revelaram que tanto Ae. aegypti quanto Ae. albopictus de cultura 
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pura apresentaram semelhança nas três densidades de culturas mistas separadamente. 

Porém com o aumento da densidade, as asas diminuíram, demonstrando variação 

intra-específica entre as três densidades, o que foi também constatada em Cu/ex 

pipiens quinquefasciatus (AGNEW e col. 2000). 

A não observação, em cada densidade, do efeito intra-específico sobre o 

comprimento médio de asa em Ae. aegypti foi similarmente registrado por BRAKS e 

col. (2004). Similarmente, HO e col. (1989) demonstraram a não ocorrência do 

efeito intra-específico em Ae. aegypti, enquanto que em Ae. a/bopictus detectaram 

menor tamanho no controle do que em cultura biespecífica com Ae. aegypti. 

MORl, em 1979, no estudo dos efeitos da densidade e nutrição larval de 

Ae. a/bopictus, observou redução do comprimento médio de asa de fêmeas devido ao 

aumento da densidade larval e pouco alimento disponível, enquanto que densidade 

baixa revelou tendências opostas. Semelhantemente LORD (1998) verificou, também 

em Ae. a/bopictus, que o aumento da densidade larval e a reduzida disponibilidade de 

alimento, ou ambos resultou em adultos sobreviventes menores. Na presente 

pesquisa, embora não se tenha avaliado os efeitos da competição em diferentes níveis 

alimentares, é possível mencionar a ocorrência de sua diminuição com o aumento das 

densidades, visto que a quantidade de alimento foi calculada conforme sugerido por 

PETERS e col. (1969). Os referidos autores sugeriram que, no uso de levedo de 

cerveja, caso a densidade larval exceda llarvalO,75ml de água o alimento é 

considerado restrito. Assim, provavelmente a redução no comprimento de asa 

observada no presente estudo tenha sido influenciada pela quantidade de alimento 

disponível. 

Experimento com Ae. aegypti em campo revelou comprimento de asa 

inversamente relacionado com a temperatura em ambos os sexos, tendo sido as mais 

fortes correlações registradas na extensão de 20-35°C (TUN-LIN e col. 2000). 

No presente experimento, desenvolvido em temperatura ambiente, 

registrou-se média de 26°C na água das cubas de densidade baixa e intermediária 

enquanto que para a alta foi de 25°C. A faixa mais adequada no desenvolvimento de 

imaturos de Ae. aegypti e Ae. a/bopictus parece situar-se, em condições de 

laboratório, entre 20°C e 30°C (TUN-LIN e col. 2000; CALADO e NA V ARRO-DA

SILVA 2002). LOUNlBOS e col., em 2002, sugeriram a não alteração do resultado 
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da competição larval desses aedinos entre temperaturas de 24° e 30°C. ALTO e 

JULIANO, em 2001, no estudo dos efeitos da temperatura, em condições de 

laboratório, sobre a dinâmica de Ae. albopictus não verificam efeito significativo 

sobre o comprimento das asas das remeas nas constantes de 22°C, 24°C e 26°C. 

Portanto a temperatura provavelmente não influenciou os resultados obtidos no 

presente estudo. 

No presente estudo, a competição interespecífica afetou o comprimento 

médio da asa das remeas das duas espécies estudadas, diminuindo seu tamanho 

. conforme as densidades aumentaram (Figura 11). Observou-se que Ae. aegypti 

apresentou maior comprimento de asa quando comparado a Ae. albopictus em 

densidade baixa e intermediária separadamente. Porém, em alta densidade, onde Ae. 

aegypti apresentou excessiva mortalidade, as espécies apresentaram-se semelhantes. 

Sendo assim, deve-se considerar a possibilidade de tal resultado ter ocorrido devido 

ao número pequeno de sobreviventes. 

Quando comparamos o comprimento médio da asa de Ae. albopictus de 

cultura pura de densidade baixa com Ae. aegypti de cultura pura de densidade 

intermediária nota-se que as mesmas possuem comprimento parecido. Quando a 

referida comparação se faz entre Ae. albopictus de cultura pura de densidade baixa 

em relação às asas Ae. aegypti de densidade alta as diferenças se apresentam (Tabela 

6). Ae. albopictus apresentou menor comprimento de asa, entretanto a variação dessa 

mesma medida, dentro de cada densidade, parece ter sido maior em Ae. aegypti 

(Figura 11). 

Já BLACK e col., em 1989, verificaram a influência da competição 

interespecífica sobre estas mesmas espécies, porém sem que uma se apresentasse 

consistentemente maior do que a outra. 

Os maiores comprimentos médios de asa de Ae. aegypti e Ae. albopictus 

verificados no presente estudo foram registrados em menor densidade. BRAKS e 

col., em 2004, demonstraram efeito similar somente para Ae. albopictus, uma vez 

que em Ae. aegypti seus dados demonstraram semelhança nos comprimentos de asa. 

Outros autores verificaram menor comprimento médio da asa de remeas 

de Ae. aegypti emergentes de culturas triespecífica com Ae. triseriatus e Ae. 

albopictus e biespecífica comAe. triseriatus (HO e col. 1989). 
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Efeitos da densidade larval sobre o comprimento das asas, 

semelhantemente aos observados no presente estudo, foram constatados em 

diferentes espécies de Culicidae em campo. A chuva foi mencionada como fator 

abiótico de maior influência no desenvolvimento de imaturos de Aedes a/bifasciatus 

(GLEISER e col. 2000). Já em Ae. a/bopictus, a temperatura e a densidade 

populacional de imaturos são sugeridos influenciar o padrão sazonal do comprimento 

médio de asa (WILLIS e NASCI 1994). Maiores adultos de Cu/ex nigripalpus 

parecem emergir após lento desenvolvimento larval provocado por temperaturas de 

inverno e primavera (DAY 1990). 

A maior sobrevivência de Ae. a/bopictus a densidade larval alta 

verificada no presente estudo foi semelhantemente verificada por diferentes autores, 

porém com uso de dieta natural e em condições de laboratório ou mesmo em campo 

(BARRERA 1996; JULIAN01998). 

No presente experimento, diante do critério de troca de água das cubas 

em dias alternados, de maneira a reduzir ao máximo a interferência fisica e risco de 

contaminação por qualquer fator, exúvias e larvas mortas permaneciam nas cubas até 

que se desse à troca. Segundo SILVA e co!. (1998) o hábito de larvas Ae. aegypti, 

principalmente no terceiro e quarto estádios, de ingerir exúvias talvez se dê com o 

objetivo de reposição, de forma rápida e fácil, de nitrogênio, óxido de cálcio e outras 

substâncias. Além das exúvias, presume-se que larvas mortas também tenham sido 

consumidas no presente experimento. A ocorrência de predação facultativa entre 

espécies de Aedes e também o canibalismo em Ae. aegypti foram mencionados por 

diferentes autores (EDGERLY e col. 1999; MACGREGOR 1915). 

Segundo DAUGHERTY e col., em 2000, carcaça de invertebrado pode 

ser uma importante fonte de recursos alimentares em campo onde grandes acúmulos 

poderiam reduzir a competição favorecendo a coexistência de Ae. aegypti e Ae. 

a/bopictus. 

No presente estudo, verificou-se que, embora Ae. a/bopictus tenha 

apresentado maior tolerância à superpopulação, notou-se efeito benéfico da interação 

em densidade alta. Nesta situação, a sobrevivência de ambas as espécies foi 

significativamente aumentada, sendo a deAe. aegypti na combinação 60a: 140b e Ae. 

a/bopictus nas três combinações das espécies. Basicamente, o comprimento de asa e 
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a sobrevivência de larvas foram mais afetados pela competição do que o tempo de 

desenvolvimento. Embora não se tenha avaliado o potencial reprodutivo das remeas 

sugere-se sutil vantagem competitiva de Ae. aegypti. Isto porque essa espécie pôde 

completar o desenvolvimento larval em densidade intermediária com maior sucesso 

que Ae. albopictus. Além disso, apresentou no controle e em algumas combinações 

entre as espécies de densidades baixa e intermediária, comprimento médio de asa das 

remeas maior do que da outra espécie. Embora a sobrevivência de Ae. aegypti tenha 

sido reduzida o comprimento da asa das remeas emergentes apresentou-se maior, 

entretanto sem significância estatística. Novamente, há que se mencionar a excessiva 

mortalidade de Ae. aegypti em densidade alta, reduzindo expressivamente o tamanho 

da amostra. 

A superioridade competitiva de Ae. aegypti foi declarada anteriormente 

em experimentos de laboratório no uso de dieta artificial, tanto em população de 

mosquito da Ásia quanto da América do Norte (MOORE e FISCHER 1969; 

SUCHARIT e co!. 1978; HO e co!. 1989; BLACK e co!. 1989). Já o favorecimento 

de Ae. albopictus foi constatado em condições de alta densidade larval e escassez de 

alimento, detritos de folhas, em condições de laboratório ou mesmo de campo, 

independente da procedência da população destas espécies (BARRERA 1996; 

JULIANO 1998; BRAKS 2004; JULIANO e co!. 2004). 

Embora não se tenha objetivado o estudo dos mais variados fatores 

bióticos e abióticos que possivelmente exerçam influência no resultado da 

coexistência de Ae. aegypti e Ae. albopictus vale mencionar alguns dos registros 

encontrados na literatura que são de grande valor no entendimento da interação 

biológica. 

o melhor desempenho de Ae. aegypti e Ae. albopictus resultante da 

interação pode estar relacionado a sutis diferenças de nicho entre essas espécies 

(BARRERA 1996). HO e co1., em 1992, verificaram diferenças na ingestão e 

digestão de alimentos entre essas espécies onde Ae. aegypti demonstrou maior 

velocidade na alimentação larval e Ae. albopictus um processo enzimático superior 

para digestão de proteínas. Por outro lado, embora a qualidade e a quantidade do 

alimento tenham sido sugeridas como importante para a sobrevivência e 

desenvolvimento em diferentes tipos de comunidades de invertebrados, no caso de 
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outros fatores serem limitados para as populações, o deslocamento competitivo pode 

ocorrer sem que o alimento necessariamente seja escasso (DeBACH 1966; 

CARPENTER 1983). 

Na interação competitiva exploratória destas espécies, pode ser também 

verificada a competição por interferência. Ae. aegypti e Ae. albopictus parecem 

excretar substância química, quando em coexístência em criadouro cuja produção 

parece ser afetada pela nutrição larval elou densidade (MOORE E FISCHER 1969; 

MOORE E WInTACRE 1972; MORI 1979). 

No que diz respeito à influência de fatores bióticos, em Madagascar foi 

sugerido que a distribuição alopátrica em algumas áreas é dependente e limitada por 

fatores abióticos, sendo a competição pouco provável (FONTENILLE e RODHAIN 

1989). Populações de Ae. albopictus parecem ser menos estáveis durante o ano do 

que Ae. aegypti, devido a sua presença ser rara durante a estação seca (SUCHARIT e 

col. 1978). Tal padrão foi verificado por diferentes autores em diferentes localizações 

geográficas (TRAVARA e col. 2001; HORNBY e col. 1994) e pode estar 

relacionado a menor resistência de ovos e adultos a baixa umidade (MOGI e col. 

1996; JULIANO e col. 2002). Em áreas de simpatria destas espécies no Estado de 

São Paulo, a abundância de Ae. aJbopictus em ambiente urbano demonstrou 

associação com a pluviosidade (pASSOS e col. 2003). 

Ae. albopictus parece não apresentar especialização ecológica o que 

dificulta determinar o grau de preferência para cada tipo de hábitat (HA WLEY 

1988). Sendo as diferentes espécies ecologicamente homólogas não poderão coexístir 

por muito tempo no mesmo hábitat causando a extinção ou o deslocamento ou ainda 

impedindo a espécie inferior de invadir e colonizar com sucesso toda ou uma parte 

de seu hábitat (DeBACH 1966). 

Observações de campo parecem confirmar a sugestão de CHAN e col. 

(1971) quanto à permanência parcial de Ae. albopictus em área urbana em que se 

mantêm jardins. SIL V A, em 2002, observou que nos diferentes tipos de criadouros 

de área urbana, larvas de Ae. aegypti foram encontradas em maior número do que de 

Ae. albopictus em pneus, latas e caixas d'água. Já em vasos de planta, as quantidades 

foram praticamente iguais. Em tal situação, aliada à possibilidade de erradicação de 
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Ae. aegypti na cidade, não se deve excluir as chances de aumento populacional de 

Ae. albopictus (GILOTRA 1967). 

Observações relacionadas à freqüência e/ou abundância dessas espécies 

no Brasil demonstraram predominância de Ae. albopictus em relação a Ae. aegypti 

em bairro de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, enquanto que o oposto foi observado em 

pneus-armadilha de área urbana de município do Estado de São Paulo (HONÓRIO E 

LOURENÇO-DE-OLIVEIRA 2001). BRAKS e col., em 2003, verificaram em 

estudos conduzidos no Brasil e Flórida durante a estação chuvosa, maior prevalência 

de Ae. aegypti em áreas altamente urbanizadas e de Ae. albopictus em áreas 

suburbana, rural e urbana com vegetação além de um inesperado alto nível de co

ocorrência nas mesmas armadilhas de ovos. A segregação de hábitats verificadas 

pelos referidos autores foi sugerida anteriormente para áreas de países tropicais 

(pAHO 1987; BARRERA 1996). 

Como pode ser notado na interpretação do resultado da interação 

biológica dessas espécies em campo, deve-se considerar a influência de diferentes 

fatores de natureza biótica ou abiótica, de acordo com situações não somente locais 

como também ocasionais as quais poderiam atuar nesse tipo de associação. 

A crescente retirada de vegetação por ações antrópicas parece ser um dos 

fatores limitante para Ae. albopictus em áreas de simpatria com Ae. aegypti (CHAN e 

col. 1971). Entretanto, na busca de melhor entendimento, deve-se considerar o papel 

desempenhado por outros fatores como parasitismo, efeito inibidor de larvas sobre a 

taxa de eclosão de larvas e acasalamento interespecífico (ESTRADA-FRANCO e 

CRAIG JR 1995). Tais mecanismos podem modificar ou reverter o resultado da 

competição em diferentes situações, mas nenhum deles, por si só ou em combinação, 

resultaria em deslocamento competitivo, a menos que tenha influência direta na 

produção de descendentes (DeBACH 1966). 

No geral, nas condições ambientais do presente experimento, observou

se o maior comprimento de asa de Ae. aegypti quando comparado com Ae. 

albopictus. Toma-se interessante verificar em condições naturais se esse padrão se 

mantém, além de avaliar o potencial reprodutivo das remeas emergentes em situação 

de coexistência no criadouro. 
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Os resultados do presente estudo sugerem também que a interação 

biológica de Ae. aegypti e Ae. albopictus na Região do Vale do Paraíba é possível. 

Entretanto, mudanças no micro e macro-hábitat podem alterar o padrão de 

distribuição e abundância dessas espécies. Diante disso sugere-se investigar na região 

do Vale do Paraíba a competição larval sazonal entre essas espécies em ambiente 

urbano, suburbano e rural com o intuito de esclarecer nessa localização geográfica o 

padrão comportamental dessas espécies. 
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6 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente experimento indicaram a ocorrência de 

competição intra e interespecífica em ambas as espécies. Os maiores efeitos 

negativos da competição intra-específica foram observados em densidade alta com 

Ae. aegypti, demonstrando sua menor resistência à superpopulação do que Ae. 

albopictus. No que diz respeito à competição interespecífica, Ae. aegypti parece 

apresentar maior capacidade competitiva em relação a Ae. albopictus em densidade 

intermediária. Porém, em densidade alta a sobrevivência de Ae. albopictus foi 

superior a de Ae. aegypti, esta espécie sugerindo efeito redutor co-específico. Dos 

três parâmetros verificados a sobrevivência de larvas e o comprimento de asa de 

remeas foram os mais afetados em ambas as espécies para os dois tipos de 

competição. 
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ANEXO 



Tabela 9 - Sobrevivência de larvas de Ae. aegypti até pupa, em experimento de 
competição intra-específica nas três densidades. 

comparaci5es E!:~ÇÕ€S 
Ae. aerJ'Pli XAe. aegypti n intra- (a) - n inter (a) intra- (a) - inter (a) Pa 

CDBaXDbl 
CDB(60)a X DB(42a: 18b)a 58-41 0,97-0,98 0,75 
CDB( 6O)a X DB(30a:3Ob)a 58-29 0,97-0,97 1,00 
CDB( 6O)a X DB(I8a:42b)a 58-17 0,97-0,94 0,55 

CDIaXDIa 
CDI(I40)a: XDI(98a:42b)a 134-98 0,96-1,00 0,05 
CDI(I40)a: XDI(70a:70b)a 134-70 0,96-1,00 0,09 
CDI(I40)a: XDI(42a:98b)a 134-42 0,96-1,00 0,18 

CDAaXDAa 
CDA(200)a X DA(14Oa:6Ob)a 41-37 0,21-0,26 0,28 

CDA(200)a X DA(I 00a: lOOb)a 41-21 0,21-0,21 1,00 
CDA(200)a X DA( 6Oa: l4Ob)a 41-25 0,21-0,42 0,00 

Legenda: CDB= controle de densidade baixa; CDI= controle de densidade intermediária; CDA= 

controle de densidade alta; DB= densidade baixa; DI= densidade intermediária; DA= densidade alta: 

n= tamanho da amostra, n= tamanho da amostra, a= Ae. aegypti, b= Ae. albopictus, intra-= intra

específica, inter= interespecífica; P= valor de 0.; negrito= o. :::: 0,002. 

A-I 



Tabela 10 - Sobrevivência de larvas de Ae. albopictus até pupa, em experimento de 

competição intra-específica nas três densidades. 

comparacões l!2Eor~ões 
Ae. albopictus X Ae . albopctus n intra- (b) - n inter (b) intra- (b) - inter (b) Pb 

CDBbX DBb 
CDB(60)b X DB(42a:I8b)b 51-17 0,85-0,94 0,32 
CDB(60)b X DB(30a:30b)b 51-30 0,85-0,87 0,80 
CDB(60)b X DB(I8a:42b)b 51-42 0,85 -0,74 0,17 

CDIbXDIb 
CDI(140)b: X DI(98a:42b)b 133 -42 0,95 -1,00 0,14 
CDI(l40)b: X DI(70a:70b)b 133 - 51 0,95 -0,73 0,00 
CDI(140)b: X DI(42a:98b)b 133 -84 0,95 -0,86 0,01 

CDAbXDAb 
CDA(200)b X DA(l40a:60b)b 153 -56 0,77-0,93 0,00 

CDA(200)b X DA(l OOa: 100b)b 153 -82 0,77-0,82 0,32 
CDA(200)b X DA(60a: 140b)b 153 -132 0,77-0,94 0,00 

Legenda: CDB= controle de densidade baixa; CDI= controle de densidade intermediária; COA= 

controle de densidade alta; DB= densidade baixa; DI= densidade intermediária; DA= densidade alta; 

n= tamanho da amostra. n= tamanho da amostra. a= Ae. aegypti, b= Ae. a/bopictus, intra-= intra

específica, inter- interespecífica; P= valor de a; negrito= a ~ 0,002. 
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Tabela 11 - Sobrevivência de larvas de Ae. aegypti e Ae. albopictus até pupa, em 

experimento de competição interespecífica nas três densidades. 

comparações EroEorções 
Ae . aegypti X Ae . albopictus n intra- (a) - n inter (b) intra- (a) - inter (b) Pab 

CDBaXCDBb 58-51 0,97-0,85 0,02 
DB(42a:18b)a X DB(42a:18b)b 41-17 0,98-0,94 0,42 
DB(30a:30b)a X DB(30a:30b)b 29-26 0,97-0,87 0,16 
DB(I8a:42b)a X DB(I8a:42b)b 17-31 0,94-0,74 0,08 

CDIaXCDIb 134-133 0,96-0,95 0,69 
DI(98a:42b)a X DIb(98a:42b)b 98-42 1,00-1,00 1,00 
DI(70a:70b)a X DI(70a:70b)b 70-51 1,00-0,73 0,00 
DI(42a:98b)a X DI(42a:98b)b 42-84 1,00-0,86 0,01 

CDAaX CDAb 41-153 0,21-0,77 0,00 
DA(140a:60b)a X DA(l40a:60b)b 37-56 0,26-0,93 0,00 

DA(l 00a: lOOb)a X DA( 100a: 100b) 21-82 0,21-0,82 0,00 
DA(60a: 140)a X DA(60a: 140b)b 25 -132 0,42-0,94 0,00 

Legenda: DB= densidade baixa; DI= densidade intennediária; DA= densidade alta; n= tamanho da 

amostra, n= tamanho da amostra, a= Ae. aegypti, b= Ae. albopictus, intra-= intra-específica, inter

interespecífica; P= valor de <X.; negrito= <X. ~ 0,002. 
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Tabela 12 - Comparações do comprimento médio de asa de remeas emergentes das 

culturas puras de Ae. aegypti com suas respectivas combinações nas três densidades. 

Comparações CSDa X SDa 
CDS (60)a X DS (42a:18b)a 
CDS (60)a X DS (30a:30b)a 
CDS (60)a X DS (18a:42b)a 
DS (42a: 18b)a X DS (30a:30b)a 
DS (42a: 18b)a X DS (18a:42b)a 
DS (30:a30b)a X DS (18a:42b)a 
Comparações CDla X DIa 
CDI (140)a X DI (98a:42b)a 
CDI (140)a X DI (70a:70b)a 
CDI (140)a X DI (42a:98b)a 
DI (98a:42b)a X DI (70a:70b)a 
DI (98a:42b)a X DI (42a:98b)a 
DI (70a:70a)a X DI (42a:98b)a 
Comparações CDAa X DAa 
CDA (200)a X DA (140a:60b)a 
CDA (200)a X DA (lOOa: 100b)a 
CDA (200)a X DA (60a: 140b)a 
DA (140a:60b)a X DA (IOOa: 100b)a 
DA (140a:60b)a X DA (60a: 140b)a 
DA (lOOa: 100b)a X DA (60a: 140b)a 

p 

P = 0,911 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,998 
P = 0,999 
P = 0,999 

P 
P = 0,999 
P = 0,965 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,999 

P 
P = 0,603 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,999 

Legenda: COB= controle de densidade baixa; CDI= controle de densidade intermediária; COA= 

controle de densidade alta; OB= densidade baixa; DI= densidade intermediária; OA= densidade alta; 

a= Ae. aegypti, b= Ae. albopíctus; P= valor de a.; negrito= a. ~ 0,05. 
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Tabela 13 - Comparações do comprimento médio de asa de fêmeas emergentes das 

culturas puras de Ae. albopictus com suas respectivas combinações nas três 

densidades. 

Comparações CDBb X DBb 
CDB (60)b X DB (42a: 18b)b 
CDB (60)b X DB (30a:30b)b 
CDB (60)b X DB (18a:42b)b 
DB (42a:18b)b X DB (30a:30a)b 
DB (42a:18b)b X DB {l8a:42b)b 
DB (30a:30b)b X DB {l8a:42b)b 
Comparações CDIb X DIb 
CDI {l40)b X DI (98:a42b)b 
CDI (140)b X DI (70a:70b)b 
CDI (140)b X DI (42a:98b)b 
DI (98a:42b)b X DI (70a:70b)b 
DI (98a:42b)b X DI (42a:98b)b 
DI (70a:70b)b X DI (42a:98b)b 
Comparações CDAb X DAb 
CDA (200)b X DA {l40a:60b)b 
CDA (200)b X DA (100a: 100b)b 
CDA (200)b X DA (60a: 140b)b 
DA (140a:60b)b X DA (100a: 100b)b 
DA (140a:60b)b X DA (60a:140b)b 
DA (100a: 100b)b X DA (60a: 140b)b 

p 

P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,998 
P = 0,999 . 

P 
P = 0,999 
P = 0,834 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,999 

P 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,953 
P = 0,999 
P = 0,999 
P = 0,999 

Legenda: COB= controle de densidade baixa; eOI= controle de densidade intermediária; COA= 

controle de densidade alta; DB= densidade baixa; 01= densidade intermediária; DA= densidade alta; 

a= Ae. aegypti, b= Ae. albopictus; P= valor de a; negrito= a ~ 0,05. 
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