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Apresentação 

Por mais de um motivo estou contente ao apresentar este manual. 
Primeiro, por serem seus autores os competentes colegas Rotraut e Ricar

do, meus diletos ex-alunos, respectivamente na Universidade Federal de Minas 
Gerais e no Instituto Oswaldo Cruz. O convívio com eles me fizera cedo prever 
que viriam a ser os cientistas produtivos e respeitados de hoje. 

Segundo, pelo valor do próprio manual. Nele, os interessados em mos
quitos brasileiros e na sua importância sanitária encontrarão informações atuali¬ 
zadas, começando com a morfologia e o comportamento do grupo em geral, se
guidos da sistemática ajudada por chaves de identificação ilustradas e um relato 
da distribuição geográfica e da biologia das espécies mais importantes, com ên
fase na transmissão de doenças. Após uma descrição dos métodos de controle 
químico e biológico dos mosquitos, segue-se uma detalhada exposição das prin
cipais técnicas de trabalho relacionadas com esses insetos, terminando com uma 
série de referências bibliográficas a que se poderá recorrer para um conhecimen
to mais detalhado de cada item tratado. 

A obra, que certamente será muito útil, reflete a já grande experiência 
pessoal dos jovens autores em trabalhos de laboratório e de campo neste setor 
importante da entomologia médica em nosso país. 
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