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MORFOLOGIA EXTERNA 

A nomenclatura dos aspectos morfológicos dos mosquitos é hoje um pou
co mais uniforme que há poucas décadas. Usaremos a nomenclatura proposta 
por Harbach & Knight (1980) por ser a mais comumente empregada nas publi
cações recentes. 

Da mesma forma que os demais insetos, os mosquitos têm seu corpo seg
mentado e revestido pelo exoesqueleto ou cutícula, formado principalmente por 
quitina. Tais segmentos endurecidos e as membranas que os unem englobam 
uma cavidade chamada hemocele, repleta de hemolinfa, líquido que banha os 
órgãos em geral. As partes endurecidas de cada segmento são chamadas escleri
tos, e as membranosas, pleura. Os escleritos dorsais são os tergitos, os ventrais 
os esternitos e os laterais os pleuritos. Dessa forma, o corpo dos mosquitos é for
mado por espécies de anéis compostos de tergito unido ao pleurito e esse ao es¬ 
ternito e vice-versa, sendo a ligação desempenhada pelas pleuras ou membra
nas pleurais. 

Os afixos "tergo" e "noto" (respectivamente, "tergu" do latim e "nôtos" do 
grego) são empregados para caracterizar os escleritos dorsais e esterno (do gre
go "stérnon") para os ventrais. Deste modo, o pronoto, por exemplo, é a porção 
dorsal do protórax, e assim por diante. 

ADULTOS 
O corpo do adultos é nitidamente dividido em cabeça, tórax e abdome. 

Na cabeça encontram-se os principais órgãos dos sentidos, como os olhos, as an
tenas e os palpos. No tórax estão os apêndices especializados na locomoção, isto 
é, as patas e as asas. O abdome inclui a maior parte dos órgãos internos, dos 
aparelhos reprodutor, digestivo e excretor. 

Cabeça 
Globosa, sendo ocupada na maior parte ântero-lateral pelos olhos 

(Fig.la). Esses são convexos, reniformes e compostos, ou seja, consistem de um 
agregado de elementos ópticos: os omatídeos. As antenas dos mosquitos são do 





tipo nematócero, isto é, são longas e compostas de 15 ou 16 segmentos, sendo o 
primeiro deles estreito e em forma de anel — o escapo, o segundo globoso — o 
toro ou pedicelo, e os demais 13-14, geralmente alongados, são chamados seg
mentos flagelares. O aspecto da porção flagelar da antena varia de acordo com o 
sexo do mosquito: nos machos, os pêlos implantados nos segmentos são mais 
numerosos e longos do que nas fêmeas, além de se encontrarem inseridos, geral
mente, na porção subapical naqueles e basal nessas. Dessa maneira as antenas 
das fêmeas são denominadas pilosas e a dos machos plumosas (Figs. 1 e 2). Po
rém, tal diferença nem sempre é tão nítida, como por exemplo no caso de alguns 
elementos da Tribo Sabethini. 

Entre os olhos e abaixo das duas antenas acha-se uma estrutura abaulada 
denominada clípeo e logo abaixo deste se origina o conjunto de órgãos do apa
relho bucal, que no caso dos mosquitos é do tipo picador ou pungitivo. Este é 
constituído por seis estiletes — um par de maxilas e um par de mandíbulas, o 
hipofaringe e o labro — que se encontram alojados em uma espécie de estojo ou 
calha alongada, o lábio. Na extremidade do lábio articulam-se duas pequenas 
estruturas que representam os palpos labiais, denominadas labelas. O labro tem 
aspecto de uma calha, contribuindo para formar o que chamamos de canal ali
mentar (por onde passa o sangue puncionado). Ao longo do hipofaringe corre o 
canal salivar por onde flui a secreção das glândulas salivares. Todo este conjun
to de peças bucais é denominado probóscide ou tromba, que por sua vez é la
deada na porção basal pelos palpos maxilares (Figs. 1 e 3). Estes são constituídos 
de cinco segmentos (o primeiro reduzido e os demais bem evidentes) e têm 
grande importância na sistemática, além de facilitar na diferenciação dos sexos 
nos mosquitos: na grande maioria das espécies os palpos maxilares dos machos 
são iguais no comprimento ou maiores do que o da probóscide. Nas fêmeas (ex¬ 
ceto na subfamília Anophelinae) são curtos (Figs. 1-4). 





Tórax 
Como nos dípteros em geral, o protórax e o metatórax são pouco desen

volvidos. Enquanto isso, o mesotórax ocupa a maior porção deste tagma, pois 
estão nele as asas realmente funcionais. As asas metatorácicas estão modificadas 
em halteres, que parecem auxiliar na orientação e equilíbrio durante o vôo. 

O aspecto geral do tórax dos mosquitos e o nome de suas placas ou por
ções encontram-se nas Figs. 1 e 5. Daremos no texto apenas algumas particulari
dades sobre este conjunto. 

Observando-se a face dorsal do tórax de um mosquito, vê-se que o prono¬ 
to está representado por dois lobos chamados antepronotos, seguidos pelo escu
do, no qual está fundido, distalmente, o escutelo. O escudo e o escutelo formam 
o mesonoto. Após o escutelo, acha-se uma porção abaulada do mesotórax cha
mada mesoposnoto. Examinando-se a face lateral, nota-se a presença de dois es¬ 
piráculos (mesotorácico e metatorácico), estruturas que representam a abertura 
de traquéias para o exterior. As placas que compõem essa face e os grupos de 
cerdas ou de escamas aí situados recebem denominação particular, conforme as 
Figs. 1 e 5. Cabe ressaltar que, ao se questionar numa chave dicotômica sobre a 
presença de uma determinada cerda num espécime em exame, deve-se referir à 





cerda ou grupo de cerdas situadas no local exato demonstrado nas figuras aci
ma. Por exemplo: se a questão é verificar a presença da cerda pré-espiracular, 
devemos procurá-la na posição correta e não confundi-la com qualquer outra, 
ou mesmo com grupo de cerdas, que se encontre anterior ao espiráculo, como 
por exemplo as cerdas pós-pronotais. 

As pernas dos mosquitos são longas e, como nos insetos em geral, com
postas de coxa, trocanter, fêmur, tíbia e cinco tarsômeros ou artículos tarsais, 
numerados em ordem crescente de proximal para distal. O quinto artículo tarsal 
(Ta-V) é geralmente provido de um par de unhas semelhantes ou desiguais, 
denteadas ou não. Ainda no ápice do Ta-V podemos achar o empódio (Fig. 5). 

A asa dos mosquitos (Fig. 1) apresenta escamas, em diferente quantidade 
e aspecto, nas suas veias e em seu contorno, neste último caso formando a franja 
da asa. Em seu contorno interno basal há duas dobras principais que delimitam 
a calíptera e a álula. Na base da veia radial encontra-se uma porção mais espes
sa chamada remígio. 

As veias têm nomenclatura própria conforme apresentamos na Fig. 1, e as 
principais chamam-se: costa, subcosta, radiais, medianas, cubital e anal, poden
do ter ramificações que recebem números para facilitar a sua localização. Exis
tem também veias transversais que, da mesma forma, recebem denominação, 
mas que não têm a mesma importância em taxonomia como as principais. As 
veias da asa da maioria dos Anophelinae são particularmente cobertas por gru
pos de escamas claras intercalados por outros de escamas escuras. Tais manchas 
de escamas têm grande importância taxonômica para essa subfamília e são de
nominadas conforme a Fig. 4. Dentre essas destacam-se, pelo emprego mais co
mum nas chaves dicotômicas, as manchas: umeral clara, pré-humeral escura, se
torial escura e subcostal clara. 

A nomenclatura usada para a asa é a proposta por Harbach & Knight 
(1980), com exceção das manchas na veia costa, cuja nomenclatura foi recente
mente padronizada por Wilkerson & Peyton (1990). Estes últimos autores verifi
caram que os nomes das manchas da asa, derivados das definições dadas para 
as espécies do Gênero Anopheles, podem, em geral, ser empregados para as espé
cies, que possuem asas com manchas claras e escuras, dos Gêneros Aedes, Aedeo¬ 
myia, Culex, Orthopodomyia, Psorophora e Uranotaenia. 





Abdome 
O abdome dos mosquitos (Figs. 1 e 4) é formado de oito segmentos apa

rentes e mais dois reduzidos e modificados em ânus e genitália externa. Cada 
segmento abdominal é formado de duas placas em metade de anel — uma dor
sal (tergito) e outra ventral (esternito) — unidas pela pleura ou membrana pleu
ral. Os oito segmentos evidentes são mais facilmente identificáveis num exame 
dorsal do abdome, ou seja, contando-se os tergitos. Isto porque o primeiro ester
nito abdominal tem aparência diferente dos demais no que diz respeito ao re
vestimento de escamas e ornamentação por cerdas, além de poder estar alojado 
atrás do metatórax, o que muitas vezes faz com que ele seja erroneamente con
fundido como parte do tórax. 

Em algumas espécies de mosquito podemos encontrar grupos de escamas 
nos ângulos posteriores dos tergitos, os quais são chamados tufos póstero-late¬ 
rais de escamas (Fig.4). 

A genitália feminina tem restrita utilização em sistemática. É muito me
nos complexa que a masculina e confere ao ápice do abdome um aspecto digiti¬ 
forme ou um pouco pontiagudo, neste caso quando apresenta cercas (um par de 
lobos posterior ao tergito IX) desenvolvidas (Figs. 4 e 6). 

O estudo da genitália masculina (Fig. 6) geralmente é de grande impor
tância taxonômica, o que torna necessário conhecer algumas de suas partes prin
cipais. 

No momento da cópula, o macho precisa segurar firmemente a porção final 
do abdome da fêmea para poder nela introduzir seu orgão copulador, o edeago. 
Este faz parte de um conjunto de escleritos que compõem o falosoma, dentre os 
quais se encontram os parâmeros, que ajudam na propulsão e retração do edeago 
durante a cópula. Há um par de escleritos — os paraproctos — que se articula com 
as placas do tergito XI, que por sua vez são modificadas e pequenas. 

Na verdade, são os gonocoxitos e os gonostilos (Fig. 6) que funcionam 
como pinça e seguram o ápice do abdome da fêmea para a cópula. Os gonocoxi
tos são as maiores unidades da genitália masculina e sua superfície mediano¬ 
distal pode apresentar lobos variados, que por sua vez não raramente dão ori
gem a cerdas normais ou modificadas de grande importância sistemática nos 
mosquitos. A base dos gonocoxitos também pode dar origem a lobos de aspecto 
variável, conhecidos como claspetes. Os gonostilos estão articulados na porção 





apical dos gonocoxitos e seu aspecto pode variar muito, como no caso dos Sa¬ 
bethini, auxiliando na identificação específica. 

Todo esse conjunto da genitália externa masculina está cingido pelo tergi¬ 
to e esternito IX, sendo o primeiro usualmente bilobulado e de importância sis
temática (Fig. 6). 

A genitália masculina deve ser montada em bálsamo após dissecção de suas 
partes, de acordo com a orientação dada no item "Montagem em lâminas", p.(171). 

OVOS 
Os ovos dos mosquitos são elípticos ou ovais, muitas vezes com um lado 

achatado, plano ou mesmo um tanto côncavo, oposto ao lado convexo (Fig. 7). 
De modo geral, quando observados em corte transversal, são de contorno circu
lar ou elíptico. Têm cor pálida no momento da oviposição, tornando-se escuros 
após alguns minutos, sendo que os inférteis geralmente não alcançam a tonali
dade escura dos férteis. Os ovos podem ser colocados isoladamente ou em con
juntos, diretamente sobre a superfície da água, na face inferior de substratos flu
tuantes na água ou mesmo em local úmido bem próximo da água, dependendo 
do Gênero de mosquito. 

A "casca" dos ovos dos mosquitos, caracteristicamente impermeável, é co
nhecida como cório. O exocório geralmente apresenta ornamentações que auxi
liam na identificação específica (Fig. 7). No caso particular dos Anophelinae, 
uma porção estreita e longitudinal do exocório lateral forma o que conhecemos 
como flutuadores, que contêm gomos ocos e impedem a submersão dos ovos 
(Fig- 7). 

Na extremidade anterior dos ovos há um orifício no cório — a micrópila — 
pelo qual o espermatozóide penetra para fecundar o óvulo (Fig. 7). 

LARVAS 
As larvas dos mosquitos, sempre aquáticas, têm aspecto vermiforme e co

loração que varia entre o esbranquiçado, esverdeado, avermelhado ou mesmo 





enegrecido. Seu corpo é nitidamente dividido em cabeça, tórax e abdome, sendo 
que os dois primeiros tagmas são mais globosos, enquanto o abdome tem apa
rência semicilindrica e está dividido em nove segmentos (segmentos I-VIII, simi
lares entre si, e X, diferenciado em lobo anal) (Figs. 8 e 9). 

O corpo da larva apresenta cerca de 222 pares de cerdas, dispostas de ma
neira simétrica, que variam em aspecto (tamanho e número de ramificações) e 
seu estudo denomina-se quetotaxia. Cada par de cerdas recebe uma numeração 
que se inicia na parte mediana dorsal e contorna o segmento até terminar na 
parte mediana ventral (Figs. 9 e 10). Convencionou-se denominar as cerdas, jus¬ 
tapondo-se ao seu número o segmento ou porção em que ela está situada. Por 
exemplo: cerda 1-C (cerda 1 da cabeça), cerdas 4,7-P (cerdas 4 e 7 do protórax), 
cerdas 9-11-II (cerdas 9 a 11 do segmento abdominal II) e cerda 6-I-V (cerda 6 
dos segmentos abdominais I a V). As cerdas têm função sensorial e auxiliam na 
flutuação. 

A cabeça (C) (Figs. 8 e 9) é revestida por um conjunto de escleritos, cujos 
limites são evidenciados pelas suturas ou linhas que aparecem aí. É provida de 
um par de antenas e de olhos compostos por 1 a 5 grupos de ocelos laterais (Cle¬ 
ments, 1963). Estes últimos aparecem como mancha escura bilateral, posterior a 
qual existe uma mácula, geralmente de aspecto reniforme, que persistirá na fase 
pupal e representa o olho composto do adulto em formação. No primeiro está
gio, a larva é provida de um "dente" quitinoso no clípeo, que a auxilia no pro
cesso de eclosão. 

Ao contrário dos adultos que possuem aparelho bucal adaptado à pun
ção, as larvas dos mosquitos têm aparelho bucal do tipo mastigador-raspador; 
as peças bucais consistindo de epifaringe, mandíbulas, maxilas, hipofaringe e lá
bio. As mandíbulas e maxilas são placas robustas, dotadas de dentes e cerdas 
fortes, úteis à trituração dos alimentos e empregadas em estudos filogenéticos 
(Harbach & Peyton, 1993). 

À frente da cabeça encontram-se as escovas orais ou palatais, constituídas 
de um par de escovas laterais e um de escovas medianas (ventrais). Quase sem
pre ainda está presente uma escova anterior. Todas originam-se no palato (por
ção do labro) e são compostas de um conjunto de algumas centenas de filamen
tos. Tais escovas, quando em movimento, promovem correntes hídricas que tra
zem para a boca da larva as partículas que serão mastigadas. A abertura bucal 
da larva dos mosquitos é mais facilmente examinada pela face ventral da cabe
ça, quando se nota logo alguns de seus anteparos: os pares de maxilas e mandí
bulas e o dorsomento (estrutura triangular com dentes nos lados anteriores) 
(Fig.10). 





Os três segmentos torácicos são identificáveis apenas pelos conjuntos de 
cerdas de cada um: Protórax (P), Mesotórax (M) e Metatórax (T) (Figs. 9 e 10). 
Seu tegumento, assim como o do abdome, é delicado, não esclerotizado, poden
do apresentar-se nu ou espiculoso. Na região protorácica dorsal de mosquitos 
Anophelinae podem ser observados os órgãos flutuadores de "Nuttal & Shipley" 
(Fig. 8). Numa larva, no final do quarto estágio podemos identificar as trompas 
respiratórias pupais em formação dentro do tórax. 

Os segmentos abdominais são facilmente identificáveis, sendo que os sete 
primeiros - segmentos I-VII - apresentam cerca de 13 pares de cerdas cada um. 
No segmento VIII ocorrem apenas 5 pares de cerdas, além de um conjunto late
ral de escamas, frequentemente esclerotizadas a escova ou pente do segmento 
VIII (Figs. 9 e 10). Os segmentos I-VIII nos Anophelinae e VI-VIII dos Orthopo¬ 
domyia possuem escleritos medianos dorsais denominados placas tergais (Fig. 
10). O segmento X é também conhecido como lobo ou lóbulo anal, pois nele ter
mina o tubo digestivo da larva. Este segmento apresenta esclerito conhecido 
como sela, que pode cingir todo o segmento (sela completa) ou não (sela incom
pleta) (Fig. 10). No ápice deste segmento, ao redor do ânus, encontram-se quatro 
processos com aparência de língua, chamados papilas anais (Figs. 9 e 10). 

Ainda ligado ao segmento VIII acha-se o sifão respiratório, tubo na extre
midade do qual se abrem os espiráculos (Fig. 9). Não é desenvolvido em Anop
helinae, nos quais existe um conjunto de placas esclerotizadas chamado aparato 
espiracular (Fig. 10). Sua área longitudinal mediana é formada principalmente 
pela placa espiracular, ladeada, anteriormente, pelas duas aberturas espiracula¬ 
res. O sifão tem enorme importância taxonômica, pela sua forma, seu índice (re
sultado da divisão do comprimento do sifão pela sua largura medida no meio 
do órgão) e o aspecto e número dos espinhos que formam uma fileira de cada 
lado da sua parte pósterobasal (pecten). A base do sifão pode estar provida de 
uma estrutura quitinizada conhecida como acúleo (Fig. 9). 

PUPAS 
Nesta fase ocorre a metamorfose no mosquito: a larva de quarto estágio 

— que tem aparelho bucal mastigador, é desprovida de apêndices locomotores e 
de quem não se pode definir facilmente o sexo —, passa à fase pupal, durante a 
qual não se alimenta, e se transforma no adulto, o qual por sua vez se alimenta 
por punção, tem asas, patas e genitálias interna e externa completamente forma
das. 







As pupas têm aspecto de vírgula (Fig. 11.c). São bastante móveis quando 
perturbadas, mas estão quase sempre paradas em contacto com a superfície da 
água. 

Seu corpo, que tem inicialmente a mesma cor da larva recém-transforma¬ 
da, escurece na medida que se aproxima o momento da emergência do adulto. 
Divide-se em duas porções: cefalotórax (CT) (cabeça + tórax) e abdome (dividi
do em 8 segmentos = Segs. I-VIII). Ambos, cefalotórax e abdome são providos 
de cerdas que, de acordo com seu aspecto, posição e número de ramificações, 
têm elevada importância sistemática (Fig. 11). 

No cefalotórax existem duas estruturas tubulares chamadas trombetas ou 
trompas respiratórias, onde se abrem os únicos espiráculos da pupa. Ainda nes
ta porção do corpo vêem-se manchas escuras bilaterais que correspondem, res
pectivamente, aos olhos compostos e aos estemas (estes últimos bem menores e 
situados posteriormente aos primeiros). No final do abdome, isto é, no ápice do 
Seg.VIII, há um par de pás ou paletas que auxiliam a pupa na locomoção. Liga
do a este segmento e ventral às paletas encontra-se o lobo genital, que no caso 
das pupas de fêmeas é geralmente bem pequeno, enquanto que nas pupas de 
machos é volumoso e parcialmente bilobulado, ou seja, aloja as estruturas maio
res da genitália masculina: os gonocoxitos e gonostilos (Fig. 11). 






