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RESUMO

Os mosquitos são insetos dípteros pertencentes à família Culicidae, sendo que os adultos são alados, possuem pernas e antenas longas e em grande parte são hematófagos.

Dos vários gêneros pertencentes a essa família, Aedes tem grande importância sanitária no Brasil, sendo um dos principais vetores da dengue, febre amarela, chikungunya e

zika. Estão presentes em todo território nacional e, na tentativa de combatê-los, a indústria vem investindo na busca de novos insumos já que há relatos de resistência aos

empregados para o controle de Aedes e Culex, recentemente relacionado à possível transmissão do zika vírus. Uma das alternativas de controle da transmissão de doenças por

mosquitos seria a utilização de bactérias endosimbiontes, presentes na microbiota intestinal de insetos e capazes de bloquear a transmissão de vírus diversos, representando

interessante alternativa de controle biológico. Com base nestas considerações, o presente projeto busca identificar espécies bacterianas presentes no intestino de espécimes de

Aedes aegypti e de Culex quinquefasiatus, assim como avaliar efeitos de inseticidas comumente utilizados sobre as bactérias residentes. Para tal, têm sido montadas cubas ao ar

livre para obtenção de larvas de terceiro e quarto instar de Culex e mosquitos adultos. Em seguida,  as larvas e mosquitos adultos têm seu trato intestinal assepticamente retirado

com o auxílio de pinças e microscópio estereoscópio. O material é triturado e plaqueado em meio ágar nutriente ou BHI a fim de se obter culturas puras bacterianas para posterior

identificação. Para A. aegypti serão montadas armadilhas no ambiente para captura de espécimes e avaliação bacteriológica. O presente projeto está em curso e várias espécies

bacterianas isoladas do trato intestinal de larvas  de C. quinquefasciatus estao em vias de identificação, como especimes de Sphingobacterium multivorum,Aeromonas hydrophila

e Microbacterium oxydans ja idenficadas. 
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