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Resumo
A seleção de habitat de oviposição por espécies com ciclo de vida complexo é influenciada pelo risco
de mortalidade e potencial de desenvolvimento da prole. Ao fornecerem pistas químicas de sua presença no
ambiente, predadores podem influenciar indiretamente a escolha de habitat para reprodução em insetos.
Outros fatores da qualidade do habitat podem interagir, afetando a resposta das fêmeas. Neste trabalho,
avaliamos experimentalmente se a seleção de habitats de oviposição de Aedes aegypti é afetada pelo risco de
predação (pístas químicas de peixe) e se os efeitos do risco são afetados pelo trade-off com a disponibilidade
de recurso (matéria orgânica dissolvida) e o tamanho do habitat (profundidade), fatores que afetam
sobrevivência e desenvolvimento. O tamanho do habitat e a disponibilidade de recursos, individualmente, foram
os fatores mais importantes para definir os sítios de oviposição e a quantidade relativa de ovos postos por
fêmea, e mediaram os efeitos do risco de predação.
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Introdução
O risco percebido pela presa desencadeia, como resposta antipredação, alterações fenotípicas que
podem ser comportamentais (PETRANKA; SIH, 1987), morfológicas (BRÖNMARK; PETTERSSON, 1994;
TOLLRIAN, 1995) e fisiológicas (GUARIENTO et al., 2015).
As respostas antipredação podem variar de acordo com as características do ambiente e com o grau
de pressão que ele exerce sobre a presa em aspectos como a disponibilidade de recursos (BROWN et al.
1988) e a temporalidade do habitat (SPIELER; LINSENMAIR, 1997). Fêmeas ovipositando em sítios com
condições multivariadas tendem a apresentar respostas antipredação bastante complexas (LAURILA, A.;
KUJASALO, 1999; ARAV; BLAUSTEIN, 2006), pois elas precisam ponderar trade-offs relacionados aos custos
e benefícios associados ao local de oviposição, levando em conta os benefícios para o seu próprio fitness e o
fitness da prole. Esse aspecto é especificamente desafiador em organismos que se caracterizam por
apresentarem fase larval aquática e fase adulta terrestre, pois é necessário que a fêmea grávida faça uma
leitura das condições de um habitat no qual ela não está mais inserida diariamente. Assim, ela deve selecionar
sítios de oviposição que apresentem um menor risco de mortalidade e maior potencial de desenvolvimento da
prole (KERSHENBAUM et al. 2012).
Dentre os parâmetros utilizados por estas fêmeas para avaliar a adequabilidade do habitat para
oviposição estão o risco de predação, a disponibilidade de recurso e o risco de mortalidade da prole por
dessecação (denotado pelo tamanho do habitat) – dado que essas espécies geralmente utilizam habitat
aquáticos temporários para oviposição (CHODOROWSKI, 1969).
Neste trabalho, hipotetizamos que o risco de predação afeta o comportamento de seleção de sítios de
oviposição em fêmeas de Aedes aegypti, mas os seus efeitos serão mediados ou dependentes da associação
com a disponibilidade de recurso e o tamanho do habitat. Nosso objetivo é compreender a importância relativa
dos três fatores experimentais – risco de predação, disponibilidade de recurso e profundidade do habitat – no
comportamento de seleção de habitat de oviposição do mosquito A. aegypti, através da análise dos efeitos
individuais e interativos destes fatores.
Metodologia
Os organismos utilizados para a realização dos ensaios experimentais foram as espécies Aedes
aegypti (Diptera, Culicidae) representando a presa, Poecilia vivipara (Cyprinodontiformes, Poeciliidae) como
predador e lixiviado de folhas de Anacardium occidentale L. (Anacardeaceae), representando o recurso. Da
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espécie Poecilia vivípara utilizamos apenas água do aquário onde estavam os peixes, contendo pistas
químicas.
O experimento foi realizado em gaiolas (60x60x30 cm), confeccionadas com cano PVC (20 mm) e filó.
Fizemos a soltura de uma fêmea de A. aegypti por gaiola e a deixamos forrageando por 48h até a captura para
a posterior contagem dos ovos. Optamos por esta metodologia de utilizar uma única fêmea grávida para que
ovos deixados anteriormente nos sítios não interferisse na seleção de outra fêmea.
Dentro de cada gaiola, havia disponível para a fêmea um gradiente com 8 opções de sítios para
oviposição, de modo que todas as combinações possíveis entre as três variáveis testadas neste trabalho
pudessem ser obtidas. Ou seja, tínhamos um design experimental 2x2x2 fatorial, onde foram cruzadas duas
categorias de risco (com e sem risco), duas categorias de recurso (com e sem adição de recurso) e duas
categorias de tamanho (fundo e raso). Os containers fundos e rasos possuíam 12 cm e 3 cm de profundidade,
preenchidos com um volume de líquido de 300 ml e 50 ml, respectivamente. Para que a variação na distância
entre a borda do recipiente e o teto e/ou assoalho da gaiola não fosse utilizada como parâmetro de
profundidade, nós padronizamos a altura dos containers em 12 cm, desta forma, os tratamentos rasos
possuíam um suporte que os deixavam da mesma altura dos tratamentos profundos. Os grupos controle foram
preenchidos 100% com água mineral; tratamentos com risco e com recurso foram preenchidos com metade de
água contendo pistas do predador e metade de água de infusão vegetal, e tratamentos sem risco/com recurso
e com risco/sem recurso possuiam 50% de água mineral e 50% do fator em questão, para que se mantivesse a
mesma proporção na concentração das pistas com relação ao volume total de líquido.
Em nossa análise estatística utilizamos modelos lineares mistos. Os efeitos dos fatores experimentais
foram analisados sobre duas variáveis respostas: (1) proporção de réplicas ovipostas por fêmea e (2)
porcentagem de ovos postos por fêmea. Para ambas as variáveis um valor de significância de 0.05 foi utilizado
nas análises estatísticas.
Resultados e Discussão
Nossos resultados mostram que a presença de pistas químicas de P. vivipara como fator isolado, ou
seja, o risco de predação como elemento unicamente determinante, não afetou a escolha individual da fêmea
de A. aegypt, tanto para a proporção de réplicas ovipostas de cada tratamento (efeitos individuais do risco de
predação (Ri): valor de F = 1.03; valor de p = 0.31; tabela 1) quanto para a proporção do número total de ovos
ovipostos por fêmea (valor de F = 0; valor de p = 0.84; tabela 2). Entretanto, os efeitos do risco de predação
mostraram-se significativamente importantes na seleção de habitat de oviposição apenas quando o risco
percebido interagiu com a disponibilidade de recurso (Ri×Re: valor de F = 14.05; valor de p = 0.0002; tabela 1 e
Ri×Re: valor de F = 10; valor de p = 0.002; tabela 2).
Este resultado contrasta com uma gama de estudos que têm reportado que mosquitos tendem a evitar
a oviposição onde existe a presença de predadores ou suas pistas (BLAUSTEIN; KOTLER, 1993; ARAV;
BLAUSTEIN, 2006; SILBERBUSH; BLAUSTEIN, 2011). Por outro lado, são condizentes com alguns trabalhos
que sustentam que mosquitos do gênero Aedes possuem uma tendência de não evitar pistas do predador
quando buscam por sítios para oviposição (TORRES-ESTRADA et al., 2001; ALBENY-SIMÕES et al., 2014).
As fêmeas utilizadas no presente estudo demonstraram uma leve atração por sítios onde continham pistas de
predadores, mas esta resposta foi dependente da disponibilidade de recurso. Isto é, a fêmea realizou escolhas
de habitat baseada na presença do risco de predação apenas quando não havia alimento disponível para a
prole.
Os fatores profundidade do habitat e disponibilidade de recurso apresentaram importantes efeitos
individuais na escolha de sítios de oviposição por fêmeas de A. aegypti, tanto para a proporção de réplicas
ovipostas por fêmea (profundidade (P): valor de F = 66.64; valor de p = < 0.0001; recursos (Re): valor de F =
25.48; valor de p = < 0.0001; tabela 1) quanto para a proporção do número total de ovos ovipostos por fêmea
(profundidade (P): valor de F = 58; valor de p = < 0.0001; recursos (Re): valor de F = 20; valor de p = < 0.0001;
tabela 2). Para esta última variável, a interação entre tamanho do habitat e disponibilidade de recurso, foi
significativa (P×Re: F = 8; p = 0,005; tabela 2).
A escolha de A. aegypti é baseada no trade-off entre risco de predação e disponibilidade de recurso.
Isto demonstra como fatores relacionados à sobrevivência e desenvolvimento são importantes para a avaliação
da qualidade dos habitats disponíveis numa matriz de qualidades variáveis. Fatores como a abundância de
alimento e risco de predação são limitantes nos habitats colonizados por A. aegypti e outros mosquitos, desta
forma, a capacidade em avaliar e responder simultaneamente a estes fatores é favorecida pela seleção natural.
A. aegypti ovipõe em habitats de natureza efêmera e com pequeno tamanho, o que provavelmente causou
pressões seletivas para um curto período larval, necessidade de recursos abundantes e diminuição da
probabilidade de encontro com predadores (WELLBORN; SKELLY; WERNER, 1996).
Esta pressão seletiva provocada pelo pequeno tamanho do habitat pode ter contribuído também para a
seleção de aparatos sensoriais associados à detecção da adequabilidade dos sítios de oviposição baseada na
profundidade/volume do habitat, que pode representar um indicador do risco de perda da prole por dessecação
e/ou do potencial de crescimento e desenvolvimento das larvas (DHILEEPAN, 1997; SPIELER; LINSENMAIR,
1997; WYNN; PARADISE, 2001; ARAV; BLAUSTEIN, 2006). Isto é bastante pertinente para explicar a
preferência de A. aegypti por sítios com maior tamanho/profundidade e a influência do trade-off entre
tamanho/profundidade e disponibilidade de recurso observada no presente estudo (figura 1). O mesmo ocorre
em outros estudos com mosquitos (DHILEEPAN, 1997) e anfíbios (SPIELER; LINSENMAIR, 1997). Dhileepan
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(1997) observou que a preferência de Culex annulirostris por sítios de oviposição aumenta significativamente
com o aumento da profundidade da água, enquanto Culex molestus não o faz.
Nossos resultados mostram que a resposta comportamental de A. aegypti ao risco de predação,
disponibilidade de recurso e profundidade do habitat é, além de muito complexa, extremamente plástica,
dependendo também de características fisiológicas desses indivíduos.

Tabela 1:
Proporção de réplicas ovipostas por fêmea
Gl
MQ
F
p
Fatores
Profundidade (P)
Risco de
predação (Ri)
Recursos (Re)
P×Ri

1

10.75

66.64

<0.0001

1

0.16

1.03

0.31

1
1

4.11
0.02

25.48
0.13

Ri×Re
P×Re

1
1

2.26
0.00

P×Ri×Re
Erro

1
455

0.02
0.16

Tabela 2: Proporção do número total de ovos
ovipostos por fêmea
Gl
MQ
F
p
Fatores
Profundidade (P)
Risco de
predação (Ri)

1

2.82

58

<0.0001

1

0.00

0

0.84

<0.0001
0.71

Recursos (Re)
P×Ri

1
1

0.97
0.00

20
0

<0.0001
0.92

14.05
0.01

0.0002
0.94

0.13

0.71

Ri×Re
P×Re
P×Ri×Re

1
1
1

0.46
0.37
0.08

10
8
2

0.002
0.005
0.19

Erro

455

0.04

Sumário das análises de variância de modelos mistos mostrando os efeitos individuais e interativos da profundidade
do habitat, risco de predação e disponibilidade de recursos na proporção de replicas ovipostas por fêmea (tabela 1) e
proporção do número total de ovos ovipostos por fêmea (tabela 2). Gl = graus de liberdade; MQ = Média dos
quadrados. Valores de p em negrito denotam efeitos significativos p<0.05.

Figura 1: Efeitos individuais e interativos do risco de predação, disponibilidade de recurso e profundidade do habitat
sobre a proporção de réplicas ovipostas por fêmea (a) e a proporção do número total de ovos ovipostos por fêmea (b).

Conclusões
Nossos achados apontam para uma alta capacidade de avaliação de sítios de oviposição por fêmeas
de A. aegypti, que se baseiam em características do ambiente, sejam estas características físicas ou químicas,
bióticas ou abióticas. Esta resposta integrativa culmina em padrões comportamentais extremamente
complexos, demonstrando que estes organismos possuem uma alta plasticidade fenotípica, que lhes dá a
capacidade de adaptar-se a condições multivariáveis com a finalidade de otimizar o seu fitness e o de sua
prole. Esta habilidade comportamental pode explicar em parte o grande sucesso reprodutivo e dificuldade no
controle da proliferação de A. aegypti. Não obstante, nossas conclusões parecem ínfimas com relação à gama
de precedentes para novas investigações que surgem após resultados como os apresentados neste trabalho.
Entender como os fatores ambientais associados aos potenciais locais de oviposição de A. aegypti podem ser
manejados, podem auxiliar no controle da reprodução deste vetor. Isso inclui o entendimento dos efeitos
individuais e combinados de outros fatores sobre a escolha de sitios de oviposição, como diferentes tipos de
alimento e diferentes predadores.
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