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Análises morfológicas e morfométricas de ovos podem ser úteis para a 
confirmação de identificação de espécies, já que a forma dos ovos é geralmente 
característica de gêneros e as ornamentações presentes no exocórion podem ser 
usadas em estudos taxonômicos. O estudo morfológico de ovos de mosquitos 
também é importante para a identificação de materiais provenientes de 
criadouros. Apesar disso, a descrição de estágios de ovo continua desconhecida 
para a maioria das espécies de Culicidae. Espécies pertencentes aos gêneros 
Coquillettidia Dyar, Psorophora Robineau-Desvoidy e Wyeomyia Theobald 
demonstraram capacidade vetorial para a transmissão de diferentes arboviroses. 
Tendo em vista a importância médica e veterinária destes mosquitos e a escassez 
de dados sobre seus ovos, este estudo teve como objetivo descrever as 
ultraestruturas dos ovos de Coquillettidia (Rhynchotaenia) shannoni (Lane & 
Antunes, 1937), Psorophora (Janthinosoma) lutzii (Theobald, 1901) e Wyeomyia 
(Phoniomyia) quasilongirostris (Theobald, 1907) através da técnica de 
microscopia eletrônica de varredura. Os ovos foram obtidos a partir de fêmeas 
ingurgitadas coletadas em Morretes-PR e Antonina-PR, transportadas ao 
laboratório, onde foram mantidas até a oviposição. Os ovos foram observados e 
fotografados no JEOL JSM-6360LV localizado no Centro de Microscopia 
Eletrônica/Setor de Ciências Biológicas/Universidade Federal do Paraná. Os 
espécimes voucher foram depositados na Coleção Entomológica Pe. Jesus 
Santiago Moure, Universidade Federal do Paraná, Brasil (UFPR). As 
ornamentações coriônicas dos ovos foram descritas e as seguintes medidas 
foram obtidas: comprimento total, largura total, relação comprimento/largura, 
diâmetro dos tubérculos coriônicos e da micrópila.   
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