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RESUMO 
 
 

Diversas doenças, inclusive a Dengue, são transmitidas por insetos denominados culicídeos, 
esses são adaptadas aos mais diversos ambientes, das florestas às áreas urbanizadas e se 
desenvolvem em diversos recipientes, denominados criadouros. A alta proliferação desses 
organismos está intimamente relacionada com fatores abióticos tais como: alta temperatura, 
elevado índice pluviométrico e boas condições de umidade. Deste modo, órgãos 
especializados vêm chamando atenção para maneiras de combate das espécies, e assim 
controlar a disseminação das doenças relacionadas à esses vetores. O presente trabalho teve 
como objetivo determinar a influência da temperatura na eclosão de ovos de culicídeos. O 
estudo foi realizado no Campus Bom Conselho, Universidade de Taubaté (UNITAU), durante o 
período de Março de 2013 à Agosto de 2014. Foram instaladas 20 armadilhas do tipo 
ovitrampas para a obtenção dos ovos, que após coletados semanalmente, eram encaminhados 
para o Laboratório de Parasitologia da UNITAU para a realização dos testes. Para a formação 
dos grupos de experimento a totalidade dos ovos foi dividida em duas partes, sendo essas: (A) 
mantidos em temperatura ambiente e (B) mantidos em estufa. Os ovos acondicionados em 
estufa foram submetidos à três temperaturas distintas, sendo essas: 50°, 70° e 80°C, sendo 
que para cada uma delas foram utilizadas aproximadamente 1000 ovos, perfazendo um total 
de 4000 ovos de culicídeos. As palhetas do grupo experimental B foram dispostas em bandejas 
plásticas e acondicionadas em estufa de cultura e secagem durante o período de 24 horas. 
Após a secagem, os dois grupos experimentais foram organizados em bandejas plásticas com 
1500ml de água declorada, e acondicionadas em Estufa Incubadora para B.O.D, onde 
permaneceram por sete dias com temperatura de 30°C, e quando necessário, em função da 
evaporação, 500ml de água foram acrescentados às bandejas. O acompanhamento de eclosão 
dos imaturos foi realizado por meio de checagem diária das bandejas para a verificação da 
presença de imaturos. Como resultado pudemos observar que, os ovos mantidos à 
temperatura ambiente, demostraram o maior valor de eclosão totalizando 696 larvas para 1000 
ovos expostos, seguido por aqueles secos à temperatura de 50°C com total de 341 larvas para 
a mesma quantidade de ovos. Ovos mantidos à 70° e 80°C não obtiveram resultado positivo 
para o teste de eclosão. Deste modo conclui-se que, somente temperaturas extremas podem 
ser suficientes para a inibição da eclosão dos ovos, porém o fato de observarmos eclosão à 
50°C, nos mostra que, países tropicais podem sofrer com a proliferação de culicídeos, visto 
que a viabilidade dos ovos ainda pode ser positiva em temperaturas consideradas elevadas 
para o meio ambiente. 


