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10. Procedimentos de captura, 
montagem, conservação e envio

“Em todas as coisas o sucesso depende de uma preparação 
prévia, e sem tal preparação o falhanço é certo”
(Confúcio)

Insetos mortos
O que se conserva dos insetos é o exoesqueleto constituído pelo tegumento quitinoso, onde 

se encontram quase todos os caracteres morfológicos necessários à identificação do espécime. 
É nesse revestimento duro que se fixam a forma, a cor, a pilosidade, as estruturas características 
de cada espécie. Portanto é muito importante que o inseto chegue ao seu destino o mais intacto 
possível para possibilitar a identificação. Para alcançar essa finalidade é necessário submetê-los 
a certos procedimentos, para serem montados e posteriormente conservados em uma coleção 
entomológica, ou enviados para identificação.

Deve-se sempre que possível montar os insetos no mesmo dia da captura, quando ainda 
estiverem com seu corpo mole e flexível. Material muito seco é quebradiço e nestas condições 
dificilmente será montado sem danificar pernas ou antenas; além disso, o corpo do inseto seco, 
geralmente, não adere ao alfinete que o transfixa, girando em torno do mesmo. Para melhorar as 
condições do material seco é recomendável colocá-lo em uma câmara úmida durante 48 horas 
ou mais; os insetos, então recuperam, em parte, a flexibilidade das articulações e tegumento. 
Para construir uma câmara úmida basta providenciar um recipiente de vidro, chato e largo, e co-
locar no fundo deste recipiente areia limpa ou algodão umedecido e, sobre este, um mata-borrão 
grosso ou uma tela, que servirá para separar os insetos do substrato molhado. No interior deste 
recipiente tampado, se formará uma atmosfera bastante úmida. Para evitar o desenvolvimento 
de mofo dentro da câmara, deve-se misturar à água que umedece o substrato algumas gotas de 
ácido fênico; sobre o mata borrão pode-se espalhar também um pouco de naftalina em pó. Como 
essas substâncias são tóxicas, devem ser utilizados Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
apropriados quando manuseá-las. 

O material necessário para a montagem dos insetos no laboratório é o seguinte: alfinetes 
entomológicos, pinças (tipo relojoeiro) e placas de isopor. Os alfinetes entomológicos necessaria-
mente devem ser de aço inoxidável. Para introduzir o alfinete no corpo do inseto deve-se segurá-lo 
com a pinça, apoiá-lo sobre um suporte para montagem de insetos ou uma placa de isopor. Há 
um local apropriado para introduzir o alfinete em cada grupo de insetos. Os barbeiros devem ser 
alfinetados no pronoto, levemente à direita (Figura 10.1). Depois de o inseto ter sido transfixado, 
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suas pernas devem ser arrumadas e colocadas numa posição natural e 
estética, facilitando o exame posterior. Um inseto bem montado deve 
ficar em posição horizontal e o alfinete que o transfixa perpendicular ao 
seu corpo. A fim de que a coleção apresente um aspecto harmonioso, 
os insetos devem ser espetados em uma mesma altura: um centímetro 
abaixo da cabeça do alfinete é uma boa medida, pois permite o manu-
seio do inseto sem que os dedos o toquem quando se segura o alfine-
te. A figura 10.2 ilustra um inseto alfinetado corretamente, enquanto 
a figura 10.3 mostra alfinetagem errônea. No mesmo alfinete, abaixo 
do inseto, deverá ser colocada a etiqueta de procedência (contendo 
localidade, município e Estado) e a data da captura. Logo abaixo desta 
deve ser colocada a etiqueta de identificação do espécime. A coleção 
de insetos deve ser mantida em caixas tampadas que não permitam a 
passagem de luz e devem conter naftalina em pó ou outro conservante 
para evitar o ataque de outros insetos ou fungos. Os insetos que não 
possuem indicação de sua procedência, data da captura e nome do co-
lecionador pouco valem, portanto, depois que o inseto estiver montado 
em alfinete, ele deve receber um rótulo. Se a etiqueta for escrita à mão, 
a tinta nanquim é a que deve ser usada. Alternativamente podem ser 
usados recursos mais modernos de impressão que resistam a breve 
período de exposição à água. Procedimentos adicionais sobre coleta e 
montagem de insetos em geral podem ser obtidos em detalhes no livro 
Manual de Coleta, Conservação, Montagem e Identificação de Insetos 
de Almeida et al. (1998). 

Os insetos podem ser enviados para identificação já montados em 
alfinetes, fixados a um pedaço de isopor que deve estar aderido ao 
fundo de uma pequena caixa, cujo interior não deve conter em hipótese 
alguma objetos soltos que possam se chocar contra o inseto e destruí-
-lo (bolas de naftalina, p. ex.). Deve-se enviar um documento anexo 
contendo o máximo de informações possíveis sobre cada espécime 
(local de captura: intradomicílio, peridomi-
cílio, anexos domiciliares, extradomicílio ou 
ambiente silvestre, bem como, a localidade, 
o município e o estado do país onde foram 
capturados). No caso de insetos mortos não 
montados em alfinetes, deve-se protegê-los 
envolvendo-os individualmente em pedaços 
de lenço de papel fino e colocá-los dentro 
de caixas ou frascos de modo a evitar que 
os mesmos se movimentem e possam ser 
danificados. O envio de espécimes vivos 
deve respeitar as normas de biossegurança 
no transporte de insetos descritas a seguir.

Figura 10.1: Local adequado 
para alfinetagem de um 
triatomíneo (pronoto à 
direita).

Figura 10.2: Inseto 
alfinetado corretamente.

Figura 10.3: Formas incorretas de alfinetagem.
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Insetos vivos
Os triatomíneos capturados em ambientes naturais ou artificiais podem ser enviados vivos, por 

via aérea, desde que estejam em conformidade com os regulamentos aplicáveis, descritos na Interna-
tional Air Transport Association - IATA Live Animal Regulation (2009). Neste capítulo estão esboçadas as 
informações sobre as exigências e os regulamentos que auxiliam o transporte de triatomíneos vivos.

A seguir é apresentado o passo a passo de todo o processo de captura, identificação, empaco-
tamento, marcação, etiquetagem, manuseio, envio, preenchimento da documentação, confirmação 
da chegada de amostras e outros documentos exigidos.

Em cada uma dessas etapas, diferentes aspectos devem ser considerados, a fim de contribuir 
com a segurança durante todas as fases do transporte, assim como também garantir o bem-estar e 
o conforto das espécies que estão sendo transportadas. Nesse contexto, o objetivo desse capítulo 
é orientar e instruir, de maneira correta e adequada o processo de transporte de diferentes espé-
cies de triatomíneos, permitindo que a amostra atinja o seu destino final em perfeitas condições 
e com mínimos riscos de contaminação.

Captura da amostra e identificação
Para a realização de captura intra e peridomiciliar são necessários os seguintes materiais de 

campo: bolsa, lanterna, pinça grande, pilhas, recipientes para armazenar as amostras, aparelho GPS, 
luvas, etiquetas, pulverizador manual, produto desalojante para triatomíneos e ficha de campo.

A pesquisa entomológica intradomiciliar é realizada por meio de observação minuciosa nas 
fendas, frestas, buracos nas paredes, tetos e outros locais que possam abrigar esses vetores. A 
remoção de móveis, objetos e utensílios domésticos também é necessária para o encontro do 
vetor. Todos os ambientes da moradia devem ser pesquisados. Muitas vezes o próprio compor-
tamento dos triatomíneos dificulta a sua localização. Durante o dia esses insetos permanecem 
imóveis e escondidos nos diversos ambientes naturais e/ou artificiais. Dificilmente sairão desses 
microambientes uma vez que oferecem abrigo contra as condições desfavoráveis do clima e da 
temperatura, assim como proteção contra o ataque dos predadores naturais.

Para melhorar o rendimento da captura é essencial a utilização de desalojantes para triatomí-
neos. Os desalojantes são compostos químicos, à base de piretro que tem a função de “expulsá-
-los” de seus esconderijos. O produto comercial é conhecido no mercado como Pirisa. No campo, 
podem ser preparados, utilizando-se EPI, conforme a seguinte orientação: 1) colocar 500 ml de 
água no pulverizador manual; 2) acrescentar 10 ml de Pirisa na água e misturar a solução e; 3) 
regular o bico do pulverizador para liberar um jato contínuo e forte que possa atingir as partes 
mais altas da parede.

Feito isso, o resultado desalojante estará pronto para auxiliar na busca de triatomíneos. Re-
comendamos a aplicação do produto em locais de difícil acesso em todos os compartimentos da 
Unidade Domiciliar. Após a aplicação, o tempo de observação para a saída dos triatomíneos é de 
5 a 10 minutos, podendo chegar no máximo a 30 minutos. A pesquisa nos cômodos deve ser ini-
ciada no canto esquerdo da porta de acesso e seguindo no sentido horário. Este procedimento é 
importante para orientação da pesquisa (Figura 10.4)
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Figura 10.4: Esquema de pesquisa do intradomicílio. Sentido da pesquisa em cada cômodo, 
sequência da pesquisa. (setas= sentido da pesquisa, setas pontilhadas= sequencia da pesquisa)
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Terminado o interior, partir para pesquisar o exterior da mesma. Iniciar pela porta da sala, 
saindo por ela fazer um círculo da esquerda para a direita, como na pesquisa intradomiciliar 
(Figura 10.5). No peridomicílio a pesquisa deverá ser efetuada preferencialmente em abrigos 
de animais (galinheiro, curral, paiol, coelheiras, chiqueiro, pombal, canil, etc), além de outros 
ambientes que poderão se constituir em locais de desenvolvimento de colônias de triatomíneos 
seguindo no sentido horário, conforme indicado na Figura 10.6. 

Uma vez detectada a presença do vetor, a sua imobilização e transferência devem ser reali-
zadas com auxílio de pinça entomológica, ou seja, não colocar as mãos diretamente no inseto.

A população deve ser orientada sobre os procedimentos corretos de captura de espécies 
vivas, as quais podem invadir, esporadicamente as moradias, muitas vezes atraídas pela luz ou a 
procura de alimento. Recomenda-se 
que o morador nunca toque os inse-
tos diretamente com as mãos e utili-
ze um saco plástico resistente, sem 
rasgos ou orifícios, para proteger as 
mãos. Logo depois que segurar o in-
seto com os dedos protegidos deve 
inverter imediatamente o saco com 
a ajuda da outra mão. Feito isso, a 
abertura do saco deverá ser lacrada 
com fita ou barbante, a fim de evitar 
a saída do inseto (Figura 10.7). 

Para um profissional com larga 
experiência, logo que os triatomí-
neos são retirados dos seus abrigos 
já é possível identificar preliminar-
mente qual a espécie capturada. No 
entanto, a identificação taxonômica 
é obrigatória, uma vez que na docu-
mentação exigida para envio deverá 
conter o nome científico da mesma. 
Nesse caso, o espécime deverá ser 
retirado da amostra e, posterior-
mente identificado sob microscó-
pio estereoscópico com auxílio de 
chave de identificação taxonômica.

Transporte
Para o transporte os triatomí-

neos serão alojados em um am-
biente novo e estranho, assim Figura 10.5: Esquema de pesquisa do exterior da casa - sentido da pesquisa.
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Figura 10.6: Esquema de pesquisa de anexos no peridomicílio - sentido da pesquisa.
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Figura 10.7: Modo de conter e aprisionar o inseto no interior 
de um saco plástico. a) proteja a mão usando um saco 
plástico resistente sem furos ou rasgos para manusear o 
inseto. b) inverta o saco contendo o inseto em seu interior e 
lacre o saco de forma a não permitir a saída do inseto. 

sendo, para garantir o bem-estar desses insetos, devem ser cumpridos obrigatoriamente, 
uma série de critérios que visam à integridade e a segurança da(s) amostra(s) capturada(s).

A embalagem deve estar constituída de dois componentes: 1) um recipiente primário e 2) uma 
embalagem secundária externa rígida. Essas embalagens deverão garantir a segurança de quem ma-
nuseio os volumes. Todos os recipientes devem ser de fácil manuseio e acomodação. É fundamental 
o uso de dispositivos de inviolabilidade por meio de fitas, etiquetas ou lacres propriamente ditos.

Recipiente primário
Os triatomíneos devem ser sempre 

transportados em recipiente primário fe-
chado e de boa qualidade. É essencial que 
seja bem construído e com tampa de rosca, 
de modo a prevenir qualquer perda e/ou 
fuga dos insetos, em condições normais 
de transporte.

O recipiente primário deve ser confec-
cionado de material não tóxico, sendo capaz 
de manter o inseto dentro o tempo todo. À 
parte de dentro deve oferecer espaço sufi-
ciente para que o mesmo se movimente de 
maneira natural. As espécies capturadas, 
na natureza são maiores, em relação às 
criadas e mantidas em insetários, portan-
to necessitam de um espaço maior para 
acomodação. Para aumentar a superfície 
de contato e preservar a umidade, no in-
terior do recipiente devem ser colocados 
pedaços de papel-filtro, dobrados em for-
ma de “sanfonas”. O fundo do recipiente 
também deve ser coberto com papel para 
absorver as fezes que são eliminadas, du-
rante o transporte. O interior do recipiente 
primário deve apresentar superfícies lisas, 
planas e arredondadas, a fim de evitar da-
nos às estruturas taxonômicas. Preferen-
cialmente, podem ser utilizados materiais 
como plástico rígido ou madeira. A tampa 
deverá possuir pequenos orifícios, de forma 
a possibilitar a entrada de ar no interior do 
recipiente e impedir a fuga dos insetos qual-
quer que seja o estádio evolutivo. Portanto, 
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o recipiente primário deve: 1) impedir 
que os insetos saiam; 2) oferecer prote-
ção no manuseio; 3) evitar picadas e 4) 
não causar dano ao triatomíneo (Figura 
10.8). 

Para cada espécie deverá ser calcu-
lada a quantidade mínima de indivídu-
os por recipiente primário, levando-se 
em consideração as suas medidas de peso e 
comprimento e o espaço necessário para cada 
espécime. Na tabela 10.1 estão contidos alguns 
exemplos da necessidade de espaço para aco-
modação dos triatomíneos.

Embalagem secundária 
externa rígida

A embalagem externa deve ser sólida no 
topo, base e lados. Para a ventilação poderá ser 
perfurada uma abertura, em pelos menos três 
lados da caixa. Tais aberturas, também podem 
estar concentradas, em maior quantidade em 
apenas um lado ou na parte de cima. Obrigato-
riamente, a(s) abertura(s) deve(m) ser, inteira-
mente cobertas com uma malha ou nylon fino 
para que, caso os insetos saiam do recipiente 
primário não escapem do secundário (Figura 
10.9). 

O(s) recipiente(s) primário(s) deve(m) ser 
acondicionado(s) no interior da embalagem 
secundária rígida, de tal forma que, durante 
todo o transporte, não possam ser quebradas, 
rompidas, perfuradas ou permitir o vazamento 
de fezes de triatomíneos para o meio externo. 
O interior da embalagem secundária deverá 
ser preenchido com material acolchoante apro-
priado. Recomenda-se a utilização de flocos de 
isopor ou bolas de papel (jornal) para evitar 
movimentos e trepidações. Por fim, a caixa de-
verá ser completamente selada e etiquetada 
de acordo com o descrito no item “Marcação e 
etiquetagem de embalagem”. A embalagem se-

Tabela 10.1 Necessidade de espaço por espécime vivo.

Espécie Peso  
(mg)

Tamanho 
da  (cm) 

Espaço por 
espécime  

(cm2)
Panstrongylus megistus 410 3.8 ± 10
Triatoma brasiliensis 110 2.6 ± 8
Triatoma sordida 330 2.0 ± 7

Figura 10.8: Embalagem primária contendo um 
triatomíneo vivo.

Figura 10.9: Embalagem secundária lacrada.
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 Figura 10.10: Visualização interna da embalagem secundária contendo 
embalagens primárias.

cundária rígida deve proteger 
o inseto contra acesso de pes-
soas sem autorização e efeitos 
de fatores externos, tais como 
sol, chuva, vento que possam 
prejudicar a amostra, inclusive 
levando à morte dos insetos 
(Figura 10.10). 

A exposição dos fatores 
externos, tais como tempera-
tura, evaporação/transpiração, 
condensação, condução, con-
vecção e radiação são inevi-
táveis e podem estressar os 
insetos. O estresse pode au-
mentar a eliminação de líqui-
dos e fezes e, ainda, provocar 
reações imprevisíveis, como 
estímulo de voo. Por isso, cui-
dados especiais e extrema atenção devem ser tomados na hora da manipulação dos insetos. 
Variações abruptas de temperatura podem levar os insetos à morte. Apesar de cada espécie 
possuir a capacidade de adaptar-se a variações de temperatura, de acordo com a idade, estado 
fisiológico e condições de alimentação, as ninfas geralmente são mais sensíveis aos extremos 
de temperatura do que os adultos.

Quando a temperatura no ambiente se eleva, ocorre maior evaporação e a taxa de umidade 
relativa do ar (UR) sofre um aumento. Com isso o risco de estresse ou morte também aumentará, 
uma vez que a maioria das espécies não tolera elevadas taxas de UR. O nível de UR poderá ser 
controlado por meio da adequada ventilação. Alguns fatores que podem prejudicar as espécies 
transportadas são: movimentos e vibrações excessivas; ausência de alimento durante períodos 
longos; Iinadequada ventilação; grande flutuação na temperatura e umidade; rápidas mudanças 
nas condições de luz; material da embalagem frágil ou impróprio.

Marcação e etiquetagem da embalagem 
secundária

A embalagem secundária deve ser sinalizada externa-
mente com dois rótulos ou etiquetas padronizados:

1) A etiqueta animais vivos deve ser impressa na cor 
verde claro, com dimensões de 10 X 15 cm e com letras 
com 2,5 cm de tamanho. 

2) A etiqueta orientação do pacote “Este lado para 
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cima” deve ser na cor preta ou vermelha (escolher aquela que 
cause um maior contraste com o fundo da embalagem) 

3) Para advertência de quem manuseará a embalagem se-
cundária, recomendamos destacar com um círculo, o desenho 
do peixe ou da tartaruga (animais de sangue frio), nas etiquetas.

As etiquetas são fornecidas pela empresa aérea e não possuem 
a opção para insetos. Por fim, recomendamos que seja novamente conferida a inviolabilidade do reci-
piente secundário. Essa embalagem tem que estar devidamente fechada por meio de fitas ou lacres.

Preenchimento da documentação

Certificado de Expedição

O expedidor é o indivíduo expressamente autorizado a preencher o Certificado de Expedição. O 
certificado pode ser preenchido em português para transporte doméstico ou internacional. Sempre 
em duas cópias assinadas, sendo que uma cópia será anexada ao material enviado. O certificado deve 
apresentar o nome científico e comum, quantidade, descrição e assinatura. Somente a primeira e a 
quarta opção do Certificado de transporte para animais vivos devem ser assinaladas (Figura 10.11).

Responsabilidade do expedidor

O expedidor ou agente autorizado deve:

1. Informar na embalagem, na documentação pertinente e no AWB (conhecimento de carga 
aérea) a rota e cuidados especiais exigidos para o embarque;

2.  Obter todos os documentos e a correta informação para o Certificado de Expedição;

3.  Fornecer as embalagens, conforme Live Animal Regulations da IATA;

4. Informar o nome popular e científico da espécie, quantificar cada espécie, conforme sexo e 
estado de desenvolvimento, assim como mostrar o Certificado de Expedição;

5.  Informar o número de telefone (24 horas) para orientar e instruir sobre cuidados especiais, 
em caso de acidentes ou emergência;

6. Confirmar se o material enviado chegou em boas condições ao seu destino.

Condições de recebimento da amostra

Muitas vezes, o expedidor apenas envia o material e não acompanha sua trajetória, perma-
necendo dias ou até meses sem saber sobre a situação das amostras que foram transportadas. É 
de responsabilidade do expedidor confirmar a chegada da amostra no destino final, assim como 
verificar a integridade do conteúdo e as condições da embalagem. Esse procedimento é simples e 
fácil e pode ser realizado por meio de correio eletrônico ou telefone, ou ainda, através do rastre-
amento da própria companhia aérea.
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Figura 10.11: Certificado de transporte para animais vivos.
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