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TÉCNICAS 

COLETA DE ADULTOS COM CAPTURADORES À BASE 
DE SUCÇÃO 

Este é um dos métodos mais frequentemente utilizados por sua simplicidade 
e economia. Existem vários modelos de capturadores, baseados no dispositivo ini
cialmente descrito por Buxton (1928). A Figura 31 mostra alguns dos tipos mais uti
lizados. Os insetos são sugados individualmente para um tubo ou recipiente de vi
dro ou outro material transparente, provido de uma tela fina em uma extremidade, 
a qual se liga uma mangueira para sucção ou bomba que gera uma pressão negati
va. Os mosquitos assim capturados podem ser transferidos diretamente para reci
pientes mortíferos (contendo éter, clorofórmio, cianetos etc.) ou para gaiolas de 
transporte (Fig. 38), caso haja interesse de mantê-los vivos. 



Em levantamentos entomológicos de mosquitos de importância médica 
usa-se frequentemente, como medida de densidade populacional, a expressão 
"coleta/homem/hora", correspondente ao número médio de insetos capturados 
por um indivíduo treinado durante uma hora. Embora essa medida seja inevita
velmente influenciada pelas diferenças individuais, é considerada válida quan
do é empregada com uma amostra de tamanho adequado. Com esse tipo de 
capturadores pode-se fazer capturas intra e extradomiciliares de mosquitos pou
sados sobre paredes, tetos, móveis, plantas, ou iscas humanas e de outros ani
mais. A isca humana pode ser o próprio indivíduo que captura ou outra pessoa. 
O método de coleta com utilização de iscas pode ser associado ao uso de arma
dilha de Shannon e similares. 

COLETA DE ADULTOS COM ARMADILHA DE 
SHANNON E CORRELATAS 

Esta armadilha, descrita inicialmente por Shannon (1939), foi adaptada 
em suas medidas por diversos autores. 

Consiste originalmente de uma estrutura de tecido branco e tela apropria
da para a captura de mosquitos ao ar livre (Fig. 32). Pode-se utilizar, para atrair 
os insetos, uma fonte luminosa em seu interior, associada ou não a uma isca hu
mana ou animal. Os mosquitos que voam para o seu interior são coletados com 
capturadores de sucção. Como variante desse método, podem ser montadas 
"tendas" de tecido fino, tipo filó, de vários formatos e tamanhos a cerca de 20 cm 
de altura do solo, providos de isca humana ou animal (Fig. 33) (WHO, 1962). 



COLETA DE ADULTOS COM ARMADILHAS 
LUMINOSAS AUTOMÁTICAS 

Existem vários tipos e marcas de armadilhas automáticas baseadas na 
atração exercida por uma fonte luminosa comum ou de luz ultravioleta, junto a 
qual está instalada uma hélice cujo movimento aspira os mosquitos para um re
cipiente. 

Podem conter ou não substâncias tóxicas, tais como inseticidas, gás carbô
nico, ou diversas substâncias atrativas (Mulhern, 1953; Morris & De Foliart, 1969; 
Jewel, 1981). Os tipos "New Jersey" (New Jersey Agricultural Experiment Station, 
New Jersey, U.S.A.) e o "CDC" (Communicable Disease Center, Atlanta, U.S.A.) 
estão entre os mais utilizados (Fig. 34), existindo descritas numerosas variantes, 
inclusive versões bastante leves e práticas como a de Collier et al. (1992). O fato 
de nem todas as espécies de mosquitos serem atraídas uniformemente pela luz, 
deve ser levado em conta ao se recorrer a esses dispositivos para levantamentos 
faunísticos (WHO, 1962; Sudia & Chamberlain, 1962). 

COLETA DE ADULTOS COM ARMADILHAS DE 
OVIPOSIÇÃO OU DE FÊMEAS GRÁVIDAS 

Diversas armadilhas têm sido desenvolvidas e produzidas comercialmen
te, baseadas na atração exercida por fatores físicos e químicos sobre as fêmeas 
grávidas que buscam um local para a oviposição. Tais armadilhas podem com¬ 



parar-se favoravelmente às armadilhas luminosas (Leiser & Beier, 1982), sendo 
ou não específicas quanto à espécie de mosquitos capturados (Tanner, 1969; 
Clark et al., 1982; Klooter et al., 1983). Nos estudos epidemiológicos, possuem a 
vantagem de, ao capturarem seletivamente fêmeas grávidas, incluírem natural
mente também um maior percentual de mosquitos infectados. Reiter (1983) des
creveu um tipo eficiente e bastante utilizado, baseado na armadilha luminosa 
"CDC" miniatura, na qual a fonte luminosa é substituída por um recipiente de 
material plástico preto, contendo água à qual podem ser adicionados diversos 
produtos atraentes (Tikasingh & Laurent, 1981; Benzon & Apperson, 1988; Ben¬ 
tley & Day, 1989; Millar et al., 1992). Ao aproximar-se da superfície da água, a 
fêmea atraída é sugada para o recipiente superior da armadilha. Existem diver
sos modelos variantes, baseados nesse método, produzidos comercialmente. 

COLETA INTRADOMICILIAR DE ADULTOS COM 
AUXÍLIO DE INSETICIDAS 

Esse método presta-se para avaliar a densidade populacional e composi
ção da fauna de mosquitos intradomiciliares de maneira rápida e eficiente. Se 
forem utilizados inseticidas residuais nos locais de captura, eventuais repetições 
poderão ficar inviabilizadas por tempo variável. Tal inconveniente poderá ser 
evitado empregando-se um produto não residual, como o piretro. Na casa ou 
cômodo escolhido, fecham-se todas as portas e janelas e recobrem-se o assoalho 
e móveis com pedaços de tecido branco, de forma contínua. Com uma bomba 



manual ou aspersor ULV (aerosol), aplica-se prodigamente o inseticida no cô
modo, começando por eventuais aberturas que possam permitir a fuga. Caso o 
número de aberturas seja grande, é aconselhável fazer simultaneamente a apli
cação nas paredes externas, para formar uma barreira de inseticida contra esca
pes. Fecha-se o cômodo por cerca de 10 minutos, e decorrido esse prazo reco¬ 
lhem-se os mosquitos mortos sobre as superfícies brancas com auxílio de pinças. 
Em casas pequenas, ocupadas por muitas pessoas, os quartos de dormir costu
mam ser os mais produtivos. Esse método tem sido extensivamente utilizado 
nos levantamentos entomológicos relacionados à malária na África (WHO, 
1962). 

COLETA DE LARVAS COM CONCHAS 
É o método mais simples. Existem conchas de variados tamanhos e mate

riais: metálicos ou de materiais plásticos diversos, providos ou não com uma 
tela lateral para a eliminação do excesso de água. Podem possuir ainda uma es
cala volumétrica. Esse dispositivo é útil principalmente para coletas em criadou¬ 
ros maiores, devendo a sua forma e cabo serem adaptados a cada finalidade 
(Fig. 35). Campos & Garcia (1993) descreveram um dispositivo que facilita a se
paração das larvas coletadas dos detritos e impurezas que possam estar presen
tes nas amostras. 



COLETA DE LARVAS COM REDES 
Redes com malhas finas (cerca de 0,3 mm), com cerca de 20 a 30 cm de 

diâmetro, providas de um cabo de tamanho adequado ao local podem ser utili
zadas para "varrer" a água logo abaixo da superfície (Fig. 35). As larvas, então, 
são lavadas da rede para outro recipiente. Este método permite coletar grande 
número de larvas em pouco tempo, e um cabo comprido permite o acesso a lo
cais de outra forma difíceis. Zhen & Kay (1993) descreveram uma rede apropria
da para a coleta de larvas em pneus. 

COLETA DE LARVAS POR PIPETAGEM 
Para criadouros pequenos e/ou de difícil acesso, tais como bromélias, bu

racos de árvores, internódios de bambu etc, a pipetagem é o método mais indi
cado. Pode ser feita diretamente, com um dispositivo tipo "conta-gotas" ou indi¬ 
retamente com utilização de um sifão (Fig. 35.3), ao qual pode ser adaptado uma 
pequena bomba de vácuo que substitui o processo de sucção bucal. Uma arma
dilha para coleta de larvas, utilizada com sucesso em Fortaleza, foi descrita por 
Kay et al. (1992). 

MEDIDAS QUANTITATIVAS DE LARVAS 

Medidas por área de superfície 
Coloca-se uma armação em forma de "moldura", medindo por exemplo 1 me

tro quadrado, em um criadouro e recolhem-se todas as larvas encontradas den
tro da mesma. Se o fundo do criadouro não for plano ou se houver vegetação ir
regular isso poderá interferir na precisão da medida. 

Medidas por volume da água 

a. Por conchada 

É possível fazer um cálculo aproximado da quantidade de larvas, pré-es¬ 
tabelecendo um número de conchadas, correspondentes a um determinado vo
lume de água, por criadouro e intervalo de tempo. 

b. Por bombeamento 

Pode-se bombear um determinado volume de água, contando-se ou esti¬ 
mando-se o número de larvas encontradas. Se a amostra de larvas capturadas 
for razoavelmente homogênea, pode-se estimar o seu número, ainda que relati¬ 



vamente grande, concentrando-as em uma proveta fina e previamente perfura
da para permitir o escoamento da água e a retenção das larvas. Tendo-se apura
do previamente o número médio de larvas que se acumulam por ml, pode-se fa
zer uma estimativa do número de larvas capturadas. Para cada amostra de lar
vas com características diferentes, os cálculos do número acumulado que ocupa 
o volume de 1 ml devem ser refeitos (Fig. 36). 

Nenhum desses métodos, exceto a contagem individual, fornece dados 
com valor absoluto, o que deve ser levado em conta ao serem analisados os re
sultados (WHO, 1962). 

TÉCNICAS DE TRANSPORTE 
Dependendo da finalidade a que se destinam, os mosquitos podem ser 

transportados vivos ou mortos para o laboratório. 

Mosquitos mortos 
Adultos 

Por ocasião da captura são introduzidos imediatamente em tubos mortí
feros que podem conter diversas substâncias letais: o cianeto de sódio misturado 
em gesso é muito eficiente, porém perigoso; éter, clorofórmio, acetato de etila ou 
tetracloreto de carbono, embora menos eficazes são mais seguros, e portanto 
mais recomendáveis (WHO, 1962). Para distâncias não muito grandes, podem-se 
transportar os mosquitos vivos para o laboratório e matá-los aí, colocando-os no 



"freezer" ou congelador. Após a morte, os adultos devem ser montados tão rapi
damente quanto possível. A exposição de mosquitos recentemente mortos a va
pores de acetona por algumas horas, antes da montagem, evita o colapso do ab
dome, cabeça e tórax, obtendo-se assim exemplares mais fáceis para estudar 
(Truman, 1968). Quando é necessário transportar mosquitos mortos e secos, não 
montados em alfinetes, é melhor fazê-lo em pequenos frascos individuais ou em 
tubos de ensaio estreitos nos quais se alternam os mosquitos com algodão e pa
pel de filtro, adicionando-se um pouco de naftalina para melhor conservação. 
Caso se pretenda a utilização posterior desse material em testes envolvendo rá¬ 
dioimunensaio, deve-se substituir a naftalina por sílica-gel (Fig. 37). 

Formas Imaturas 

As larvas usualmente são preservadas em álcool 70% ou formol a 4% (Fo¬ 
rattini, 1962). Para que não fiquem retorcidas, pode-se matá-las, mergulhando-as 
rapidamente em água quente, com auxílio de uma peneira. 

Mosquitos vivos 
Adultos 

Seja com o objetivo de estudos de biologia, testes de susceptibilidade a in¬ 
seticidas ou para posterior dissecção, os mosquitos vivos devem ser transporta
dos com todo cuidado. As gaiolas de transporte (Fig. 38) devem ser colocadas 
em um recipiente tampado, de material isolante, como por exemplo "isopor" e 
cujo fundo esteja forrado com gaze e/ou algodão úmido, de maneira firme para 
evitar, ao máximo, as trepidações. Sobre a tela de cada gaiola coloca-se um chu
maço de algodão embebido em uma solução de glicose, frutose, sacarose ou mel 
para a alimentação dos mosquitos. 



Quando existe o interesse de se obter desovas de fêmeas capturadas, as 
gaiolinhas podem ser encaixadas sobre um recipiente com água (Fig. 38) pos
suindo, acopladas lateralmente, um tubo de ensaio contendo uma solução açu
carada em contato com uma tira de papel de filtro, cuja ponta seja acessível aos 
mosquitos. No laboratório, esse conjunto deve ser colocado em local com tem
peratura e umidade compatíveis com a sobrevida das fêmeas e a salvo de formi
gas. Através da tela pode-se oferecer repasto sanguíneo em sangue humano (en¬ 
costa-se a mão na tela), outros hospedeiros ou mesmo sangue citratado ofereci
do através de uma membrana (Consoli et al., 1983). No recipiente para a oviposi¬ 
ção deve-se colocar preferencialmente a água colhida no campo, do criadouro 
(ou suposto criadouro) da espécie em questão. Na falta desta, deve-se usar água 
desclorada do local mais próximo possível daquele no qual foi feita a captura. 
Nem todos os mosquitos desovam facilmente em água destilada, devendo-se 
evitá-la por isso, sempre que possível. 

Formas Imaturas 

As larvas e pupas devem ser transportadas na própria água na qual fo
ram coletadas, tendo-se o cuidado de deixar um espaço com ar nos frascos. Por 
períodos não muito longos, pode-se transportá-las em papel de filtro úmido. 
Esse também é o processo habitual para o transporte de ovos vivos, havendo di
versas técnicas adicionais descritas (Deane & Causey, 1943; Sayer & Davidson, 
1981). 



TÉCNICAS DE MONTAGEM 

Montagem em alfinetes entomológicos 
Esse é o processo habitual para montagem de adultos: 

Montagem com Triângulos de Cartolina 

Um pequeno triângulo de cartolina branca é colocado em um alfinete en
tomológico com auxílio de um suporte de madeira ou cortiça perfurado, o que 
garantirá a altura padronizada do mesmo (Fig. 39.a). Coloca-se então uma pe
quena gota de cola transparente ou esmalte de unhas incolor sobre uma superfí
cie clara e embebe-se a ponta livre do triângulo em uma pequena quantidade da 
mesma. A seguir encosta-se com cuidado essa ponta na pleura torácica do mos
quito que vai ser montado, de maneira que a maior parte das pernas fique posi
cionada na direção do alfinete. Levanta-se o alfinete já com o mosquito aderido, 
e com um estilete fino faz-se as correções na sua posição antes que a cola seque. 
O mosquito deve ficar deitado lateralmente sobre o triângulo, apresentando a 
pleura torácica superior livre para a observação (Fig. 39.b, c). As etiquetas (uma 
com os dados da coleta - quem coletou, local e data — e outra com o nome da 
espécie, quem determinou e data) somente devem ser colocadas após a total se
cagem da cola, devendo ser também colocadas em alturas padronizadas. Pode-
se ainda proceder montagens duplas, com utilização de microalfinetes (WHO, 
1962; Forattini, 1962). Os exemplares montados devem ser conservados em caixas 
ou gavetas entomológicas adequadas, em locais arejados. A pintura interna das 
caixas com uma solução de naftalina em creosoto de faia ajuda a impedir o ata
que de pragas. 



Montagem em lâminas 
As genitálias masculinas, larvas, ovos e exúvias larvais e pupais são habi

tualmente montadas em lâminas. A montagem de adultos completos em lâmi
nas não é adequada a um estudo minucioso. Entretanto, devido a sua maior re
sistência, tais montagens podem ser muito úteis como material didático em cur
sos de nível mais elementar, onde apenas as características gerais de algumas 
subfamílias são abordadas. 

Existem numerosas técnicas de montagem descritas (Christophers, 1960; 
Forattini, 1962; WHO, 1962), por vezes, diferenciadas para as diversas estruturas. 
A técnica descrita a seguir é bastante abrangente, prestando-se para a monta
gem das várias formas mencionadas. Os tempos apresentados são médios e de
vem ser flexibilizados de acordo com o material a ser montado, e depois transfe
rido de um recipiente para outro com auxílio de um pincel fino ou pedaço de 
papel de filtro. Quanto mais quitinizado for o material tanto maior deve ser a 
sua permanência em cada um dos vários meios. Detalhes para a montagem de 
genitália masculina são dados por Causey et al. (1946). 

1. Clarificação A - solução de KOH a 10%, fria, durante 12 horas (ape
nas para materiais fortemente quitinizados como 
larvas e genitália masculina); não usar pincel. 

2. Desidratação - álcool 70% —15 minutos 

- álcool 80% —15 minutos 

- álcool 90% —15 minutos 

- álcool 95% —10 minutos 

- álcool absoluto —10 minutos 

3. Clarificação B - creosoto de faia — 24 horas. 

4. Montagem - com bálsamo do Canadá, entre lâmina e lamínula. 

5. Secagem - preferencialmente em estufa, a 40 - 45°C, o que favo
rece a eliminação de eventuais pequenas bolhas de ar. 

As exúvias de larva e de pupa devem ser processadas a partir da etapa 2 
(desidratação). 

TÉCNICAS DE DISSECÇÃO 
As técnicas de dissecção do sistema digestivo e glândulas salivares de fê

meas são utilizadas rotineiramente na avaliação da taxa de infecção malárica em 
populações de mosquitos. A dissecção de ovários e ovaríolos serve para a deter
minação da paridade, sendo portanto essencial a avaliação da idade fisiológica 
em nível populacional, o que por sua vez constitui um dado importante na de¬ 



terminação do potencial vetorial de uma população de mosquitos. Tais técnicas 
têm sido descritas por numerosos autores, em diferentes espécies e mosquitos, 
com pequenas variações (WHO, 1962; Detinova, 1962). 

Dissecção do sistema digestivo 
1. Mata-se a fêmea colocando-a por 10 a 15 minutos no "freezer" (-18°C); na 

falta deste pode-se recorrer a um jato de gás carbônico ou colocá-la em 
tubo mortífero, como descrito anteriormente. 

2. Coloca-se o mosquito, com o ventre para cima, sobre uma lâmina limpa, 
em uma pequena gota de solução de NaCl a 0,9%. 

3. Na lupa, e com auxílio de pinças finas ou estiletes, removem-se asas e 
pernas, para faciliar o trabalho. Com um estilete faz-se um pequeno corte 
no tegumento do 7º segmento. 

4. Segurando o tórax com um estilete na mão esquerda, sem apertar em exces
so, traciona-se lenta e gradativamente a extremidade do abdome com o esti
lete na mão direita, extraindo assim o sistema digestivo até o estômago. 

5. Isola-se o estômago, removendo as demais estruturas com os estiletes, 
acrescentando-se um pouco mais da solução salina, se necessário. 

6. Monta-se o estômago, cobrindo-o com uma lamínula, e observa-se ao mi
croscópio. 

Dissecção das glândulas salivares e detecção de 
esporozoítos 

1. Segue-se a técnica anterior até o o item 2, sendo opcional a remoção de 
asas e pernas. 

2. Observando na lupa, com um estilete na mão esquerda segura-se o mosquito 
pelo tórax, não muito próximo à cabeça e com um estilete na mão direita 
puxa-se lentamente a cabeça, extraindo assim as glândulas salivares. 

3. Caso a cabeça se separe sem a extrusão das glândulas, pode-se ainda en
xugar a área usando um pedaço de papel de filtro e, a seguir, pressiona-se 
suavemente o tórax com o estilete da mão esquerda, procurando simulta
neamente alargar com o estilete da mão direita a abertura do cerviz, onde 
estava ligada a cabeça. Obtida a extrusão, acrescenta-se novamente uma 
gota da solução salina. 

4. Após a remoção das demais estruturas, monta-se com lamínula e uma 
gota de solução salina e observa-se ao microscópio. 

É possível também extrair as glândulas salivares por compressão do mos
quito decapitado e desprovido de asas e pernas em solução salina (Barber & 
Rice, 1936), embora alguma prática seja necessária para separá-las das demais 
estruturas. Pode-se ainda extrair esporozoítos das glândulas salivares recorren
do à centrifugação em vez de dissecção (Ozaki et al., 1984). 



Conforme mencionado no item Anofelinos relacionados com a transmis
são da malária, p.(83), não é possível, através desta técnica, identificar a espécie 
dos esporozoítos que estejam infectando as glândulas salivares. Contudo, isto se 
tornou possível a partir do emprego das técnicas imunológicas propostas por 
Zavala et al. (1982), Burkot et al. (1984) e Beier et al. (1991), com as quais torna-se 
desnecessário recorrer a esta dissecção ou pode-se identificar os esporozoítos re
movidos em dissecção. 

Dissecção de ovários e ovaríolos 
A técnica aqui resumida encontra-se minuciosamente descrita por Deti¬ 

nova (1962). 

OVÁRIOS 

1. Coloca-se a fêmea anestesiada ou recentemente morta sobre uma lâmina 
limpa, com o ventre virado para cima, perto de uma pequena gota de so
lução fisiológica. 

2. A ponta de um estilete fino é colocado firmemente sobre o 7º ou 8 º seg
mento, e um segundo estilete colocado sobre o tórax do mosquito exerce
rá uma contínua tração para cima. 

3. À medida que as vísceras forem surgindo, ficarão aderidas à superfície 
seca do vidro, facilitando a extração do trato genital intacto. 

4. A gota de salina é levada até os ovários, logo após a sua extração. 

5. Os ovários devem ser lavados em água destilada para se evitar a posterior 
cristalização do NaCl. 

6. Deixam-se secar os ovários, à temperatura ambiente, de forma que fi
quem inflados com ar, o que é necessário para se visualizar bem as termi
nações das traquéolas. Para uma boa visualização, os ovários devem estar 
no máximo no estágio II de desenvolvimento. O material assim prepara
do não necessita ser examinado imediatamente, podendo ser guardado 
por muito tempo. 

7. Examinar ao microscópio com aumento médio. As fêmeas nulíparas terão 
as extremidades das traquéolas ovarianas enoveladas, enquanto que 
aquelas que já realizaram uma ou mais posturas — oníparas (Forattini, 
1962) — apresentarão as mesmas traquéolas distendidas (Fig. 40). 

OVARÍOLOS 

O número de dilatações (relíquias ovariolares) encontradas nos pedículos 
terminais dos ovaríolos corresponde ao número de ovos anteriormente produzi
dos por este ovaríolo (Fig. 13.b). Como nem todos os ovaríolos entram em ativi¬ 
dade a cada ciclo gonotrófico, deve-se examinar o maior número possível de 
ovaríolos (nº mínimo de 6), correspondendo o maior número de dilatações en
contradas à idade fisiológica da fêmea dissecada. É necessário cuidado para não 



confundir porções do cálice ovariolar, que podem desprender-se do oviduto, 
com verdadeiras relíquias. 

1. Segue-se a técnica anterior até o item 4, removendo-se da lâmina todas as 
estruturas, exceto os ovários. 

2. Com auxílio de estiletes muito finos remove-se gradativamente a mem
brana que envolve o ovário, o que promove a separação dos ovaríolos. 

3. Segurando o ovário pelo oviduto interno, traciona-se levemente um ova¬ 
ríolo, com o outro estilete, esticando o seu pedículo. 

4. Faz-se a contagem do número de dilatações encontradas (Fig. 13.c). 

TÉCNICAS IMUNOLÓGICAS PARA A DETECÇÃO DE 
INFECÇÃO PLASMODIAL EM ANOFELINOS 

Esses imunensaios foram desenvolvidos na década de 1980, primeira
mente por Zavala et al. (1982), com a finalidade de permitir a identificação da 
espécie de plasmódio que está infectando anofelinos capturados em áreas endê
micas e testados, à distância, tempos depois de sua coleta. 



As técnicas utilizadas se baseiam na detecção de antígeno correspondente 
ao epitopo repetitivo da proteína CS (circunsporozoíto) por anticorpos mono¬ 
clonais. A proteína CS é específica de estágio (esporozoíto) e de espécie de plas¬ 
módio e, quando presente no extrato do anofelino testado, reage com o anticor
po monoclonal correspondente. Essa reação é revelada pelo mesmo anticorpo 
monoclonal marcado com Iodo125, no caso de radioimunensaio (IRMA), ou por 
uma enzima, como a peroxidase, no caso de teste imunenzimático (ELISA). 

Os anofelinos coletados no campo e destinados aos imunensaios podem 
ser mortos com vapores de clorofórmio, éter, acetato de etila ou a baixa tempe
ratura e mantidos bem desidratados até a realização dos testes. Isso pode ser 
conseguido transferindo-se os mosquitos mortos para frascos contendo camadas 
sobrepostas de papel filtro, algodão hidrófilo e sílica-gel. Pode-se manter os in¬ 
setos mais protegidos da hidratação, acondicionando esses frascos em desseca¬ 
dor, bem vedado, contendo sílica-gel. Há no mercado sílica-gel com indicador 
de umidade, isto é, a sílica tem cor azul escura quando bem desidratada, tornan¬ 
do-se rósea ou menos colorida, quando já absorveu muita umidade. Neste caso, 
é melhor trocar a sílica ou reaproveitá-la, desidratando-a através de aquecimen
to. Não se devem colocar muitos mosquitos por frasco (usam-se até 50 exemplares 
em frasco do tamanho dos empregados para proteger filmes fotográficos 135 mm). 

Os anticorpos monoclonais utilizados nos imunensaios aqui descritos são 
produzidos em hibridomas e os detalhes da sua obtenção podem ser consegui
dos, por exemplo, em Zavala et al., (1982) e Cochrane et al, (1984). Anticorpos 
monoclonais contra a proteína CS dos plasmódios humanos, e suas variantes, 
que ocorrem no Brasil, podem ser obtidos no mercado. 

É preferível submeter aos imunensaios apenas a cabeça e a porção ante
rior do tórax do anofelino. Teremos, assim, grande possibilidade de, no caso de 
um anofelino positivo, estarmos detectando proteínas CS procedentes de espo¬ 
rozoítos que se achavam albergados nas suas glândulas salivares. Se incluirmos 
o abdome do anofelino, onde a maior parte do estômago do inseto está alojada, 
poderemos detectar proteínas CS procedentes de oocistos maduros. E bom lem
brar que um anofelino só pode ser incriminado como vetor de malária se for ca
paz de conduzir esporozoítos viáveis em suas glândulas salivares. 

Radioimunensaio (IRMA) 
A marcação dos anticorpos monoclonais pelo Iodo pode ser efetuada 

de acordo com a técnica preconizada por Fraker & Speck (1978), ou modificada 
conforme a seguir: 

Os anticorpos monoclonais podem ser marcados pelo I125 em pequeno tubo 
de ensaio de vidro contendo 25|ig de iodogen sólido (1,3,4,6-tetracloro-3a,6a-dife¬ 
nilglicoril, Sigma), obtidos a partir da evaporação (em banho-maria a 37°C) de 
250]ul de uma solução de 1 mg de iodogen/ml de clorofórmio, diluída 100 vezes. 
Cada tubo contendo o iodogen seco recebe 50mg de anticorpo monoclonal, 500mci 



de NaI125 e 5ml de tampão fosfato 0,25 M. O tubo deve ser incubado em banho de 
gelo, no escuro, por 20 min, sofrendo leve agitação a cada 5 min. 

Essa solução é passada através de uma coluna de Sephadex G25, para a 
separação dos anticorpos marcados com I do radionuclídeo livre. A coluna 
deve ser preparada com 6g/ml de gel, previamente hidratado por três horas à 
temperatura ambiente, tamizada, desgaseificada, empacotada com 8ml da resi
na supracitada, em uma pipeta plástica de 10 ml. Após sua montagem, a coluna 
é tratada com uma solução de PBS (solução salina tamponada) com 1% de soro 
albumina bovina (BSA). 

A eluição é feita com PBS, colhendo-se 15 frações de 1ml. Uma amostra 
de 1ml de cada uma das frações eluídas é contada em um aferidor de radiação 
gama. As frações referentes ao primeiro pico de radioatividade geralmente cor
respondem àquelas contendo anticorpos marcados com I125 e, por isso, devem 
ser aproveitadas para os testes, ao passo que as demais, contendo quase somen
te radionuclídeo livre, devem ser desprezadas. 

PROCESSAMENTO DOS ANOFELINOS 

Preparação da placa para o teste 

As placas para o exame dos mosquitos devem ser preparadas de acordo 
com o protocolo a seguir: 

a. Adicionar 50ml de uma solução contendo anticorpo monoclonal numa 
concentração de 10mg/ml em PBS, em cada um dos 96 poços com fundo 
em "U" de uma placa flexível de polivinil. 

b. Incubar a placa durante uma noite (por 12 a 16 horas) à temperatura am
biente. 

c. Lavar cada poço da placa três vezes com uma solução de PBS com 5% de 
leite em pó desnatado ou BSA e incubar na mesma solução, porém con
tendo 5% de soro de cabra ou humano normal, por uma hora, à tempera
tura ambiente, a fim de saturar os sítios da placa não sensibilizados pelos 
anticorpos monoclonais na etapa (a). 

d. Remover esta solução de bloqueio (PBS/leite/soro de cabra) exatamente 
antes da etapa (g) abaixo. 

Processamento e teste dos mosquitos 

a. Colocar cada anofelino em um poço com fundo em "U" de uma placa rígi
da de poliestireno (ou em um tubo Eppendorf). 

b. Adicionar, em cada poço (ou tubo) contendo mosquito, 50m1 de uma solu
ção de PBS com 1% BSA, contendo 0,5% do detergente Nonidet P-40 e ini
bidores de protease [antipaina e leupeptina a uma concentração final de 



25mg/ml e aprotinina a uma concentração final de 1,7 TIU/ml (unidades 
inibidoras de tripsina)]. 

c. Incubar os mosquitos nesta solução, por uma noite, em freezer -20°C, o 
que facilitará sua fragmentação na etapa (d). 

d. Triturar cada mosquito com pequeno pilão apropriado para as dimensões 
dos poços da placa (ou do fundo do tubo Eppendorf). Para isso, pode-se 
acoplar uma pérola ao ápice de um bastão, ambos de vidro, ou dilatar a 
ponta de pipeta Pasteur com calor. Cada anofelino deve ser triturado com 
um pilão, o qual só deve ser reutilizado após ser bem lavado e seco. 

e. Acrescentar ao extrato do mosquito 130m1 da solução PBS com 1% de BSA 
(volume final do extrato de mosquito = 180ml). 

f. Misturar bem e deixar sedimentar. 
g. Adicionar 30m1 do extrato de cada mosquito em cada um dos poços da 

placa flexível preparada no dia anterior. Os 150ml restantes de extrato do 
anofelino devem ser congelados. 

h. Incubar por duas horas à temperatura ambiente. 
i. Lavar três vezes com PBS/leite (ou PBS/BSA). 
j . Aspirar o PBS/leite e adicionar, imediatamente, 30ml de uma solução do 

anticorpo monoclonal marcado com Iodo125 (1x105cpm por poço) em PBS 
contendo 10% de soro de cabra (ou soro humano normal). 

1. Incubar por uma hora à temperatura ambiente. 
m. Lavar quatro vezes cada poço com PBS contendo 0,05% de Tween 20 (Sig

ma). 
n. Secar bem e contar em contador Gamma. 

Em cada radioimunensaio se estará testando o anofelino para apenas uma 
espécie plasmodial, utilizando-se 30ml do seu extrato. 

Cada imunensaio requer alguns controles (4-6) negativos (anofelinos nas
cidos em laboratório, sabidamente negativos, ou anofelinos infectados com es
pécie de plasmódio diferente daquela para qual o teste está sendo feito) e positi
vos (mosquitos com resultado fortemente positivo em ensaios anteriores, sus
pensão de esporozoítos da espécie plasmodial que se pesquisa [obtidos por dis
secção de anofelinos infectados experimentalmente], ou solução (até 10mg/ml) 
de um peptídeo sintético, contendo quatro ou mais repetições da sequência de 
aminoácidos correspondente ao epitopo dominante da proteína CS da espécie 
plasmodial que se pesquisa). 

Há vários critérios para considerarmos um anofelino como positivo em 
um radioimunensaio. Um deles é considerar positivo o extrato do anofelino que 
apresente contagem maior que o dobro daquela mais alta dentre os controles ne
gativos. Este critério foi adotado por Cochrane et al., (1984), Arruda et al., (1986) 
e Subbarao et al, (1988). Contudo, há autores que preferem considerar positivo 
o anofelino que tiver contagem superior ao resultado da soma de dois ou três 
desvios padrões à média dos controles negativos (Oliveira-Ferreira et al., 1990). 



ELISA 
O processamento dos anofelinos se dá de modo muito semelhante ao ex

posto acima para o IRMA. 

Preparação da placa para o teste 

a. Adicionar 50ml de uma solução contendo anticorpo monoclonal numa 
concentração de 10mg/ml em PBS, em cada um dos 96 poços com fundo 
em "U", ou fundo chato, de uma placa rígida de poliestireno. 

b. Incubar a placa durante uma noite (por 12 a 16 horas) à temperatura am
biente. 

c. Lavar cada poço da placa três vezes com uma solução de PBS com 0,5% 
Nonidet P-40 e incubar com 300ml da mesma solução, porém contendo 3-
5% de leite em pó desnatado (ou BSA), por uma hora, à temperatura am
biente, a fim de saturar os sítios da placa não sensibilizados pelos anticor
pos monoclonais na etapa (a). 

d. Remover esta solução de bloqueio exatamente antes da etapa (g) abaixo. 

Processamento e teste dos mosquitos 

a - f. Preparar os anofelinos do mesmo modo citado nas etapas (a) até (f) do 
item sobre processamento e teste dos mosquitos para o IRMA. Contudo, 
pode-se aumentar o volume final do extrato do anofelino [item (e) do 
IRMA] até 300ml utilizando-se PBS/leite, com 0,5% de Nonidet P-40. 

g. Adicionar 50ml do extrato de cada mosquito em cada um dos poços da 
placa preparada no dia anterior. 

h. Incubar por duas horas à temperatura ambiente. 

i. Lavar três vezes com PBS/0,5% Nonidet P-40. 

j . Aspirar o PBS/Nonidet e adicionar, imediatamente, 50ml do anticorpo 
monoclonal marcado com peroxidase (conjugado), diluído até 1Omg/ml 
de PBS contendo 3% de leite desnatado. 

1. Incubar por uma hora à temperatura ambiente. 

m. Lavar três vezes cada poço com PBS contendo 0,05% de Tween 20 (Sigma) 
ou 0,5% de Nonidet P-40. 

n. Adicionar 100ml da solução substrato (10mg OPD + 25ml Tampão Citrato 
+ lOml peróxido de hidrogênio) em cada poço). 

o. Incubar por uma hora em local bem protegido da luz. 

p. Proceder leitura em espectrofotômetro com filtro 405 NM. 

Num Elisa, a decisão se um anofelino é positivo ou não segue critérios se
melhantes aos citados para o IRMA. Dados sobre conjugados e variações na téc
nica podem ser obtidos na seguinte literatura: Burkot et al. (1984), Wirtz et al. 
(1987), Verhave et al. (1988), Rubio-Palis et al. (1992) e Branquinho et al. (1993). 



Recentemente, descobriu-se que o sangue de bovinos e, às vezes de suí
nos, ingerido por um anofelino não infectado, pode interferir no teste Elisa para 
pesquisa de proteína CS de plasmódios humanos, produzindo resultados falso-
positivos (Somboon et al., 1993). Por esse e vários outros motivos, aconselha-se 
lançar mão de ambas as técnicas — a tradicional dissecção de glândulas saliva
res e imunensaios (IRMA ou ELISA) — quando se planejarem ou levarem a efei
to investigações entomológicas em áreas onde não se conhecem bem os vetores. 

TESTES PARA MEDIR A SUSCEPTIBILIDADE DE 
MOSQUITOS A SUBSTÂNCIAS INSETICIDAS 

Existe uma metodologia padronizada pela Organização Mundial da Saú
de (WHO, 1970) que é empregada mundialmente para testar a eficácia de subs
tâncias inseticidas. É utilizada para avaliar inseticidas já comercializados quanto 
ao aparecimento de resistência aos mesmos em populações de mosquitos. Pode 
ser adaptada para avaliar novos produtos químicos e/ou biológicos com even
tuais propriedades inseticidas. Resumiremos a seguir a metodologia na sua for
ma mais clássica. Os testes devem ser realizados em locais abrigados, livres de 
inseticidas e de extremos de temperatura, umidade, luz e vento. 

Adultos 
Para os testes envolvendo adultos, são produzidos pela OMS "kits" con

tendo 20 dispositivos conforme os mostrados na Fig. 41. Um primeiro tubo de 
material plástico transparente marcado comum ponto verde, é forrado com 
uma folha de papel de filtro (15 x 15 cm) limpa ou impregnada apenas com os 
solventes utilizados para as substâncias a serem testadas, na mesma proporção. 
Esse conjunto é encaixado sobre um dispositivo intermediário de forma a deixar 
apenas uma abertura para a inserção de um capturador de sucção. São coloca
das dentro desse tubo 15 a 25 fêmeas da população que se deseja testar, de prefe
rência recentemente alimentadas em sangue. É aconselhável, antes de prosse
guir, aguardar durante uma hora e então substituir insetos eventualmente dani
ficados. Em outro tubo, similar ao anterior, porém marcado com um ponto ver
melho, é colocado o papel de filtro impregnado com o inseticida que se deseja 
testar. Este último é acoplado do outro lado do dispositivo intermediário, abrin¬ 
do-se totalmente a guilhotina entre eles. 

Soprando-se, os mosquitos são transferidos para o tubo que contém o in
seticida ao qual ficarão expostos. A concentração do inseticida e o tempo de ex
posição variam conforme a substância empregada, devendo ser consultada a bi
bliografia específica a cada caso (AMCA, 1976; WHO, 1970; WHO, 1976). Para 
cada concentração ou tempo de exposição o teste deverá ser repetido idealmente 
em 4 réplicas e contar com um igual número de controles. Após o tempo de ex
posição, os mosquitos sobreviventes são novamente transferidos da mesma for
ma, soprando-se no sentido inverso para o tubo inicial. 



A seguir, o tubo com o inseticida é desconectado, mantendo-se os mos
quitos por 24 horas em ambiente com temperatura não superior a 30°C. Coloca-
se sobre o tubo em observação um chumaço de algodão úmido. Decorrido esse 
prazo, contam-se os mosquitos mortos, considerando-se como tais todos aque
les incapazes de andar. Se a mortalidade nos tubos controles ultrapassar os 20%, 
todo o teste deve ser repetido; se a mortalidade nos controles estiver entre 5% e 
20%, as percentagens devem ser corrigidas pela fórmula de Abbott: 

% mortalidade no teste — % mortalidade no controle x 100 

100 — % mortalidade no controle 



Com as percentagens de mortalidade obtidas pode-se construir uma linha 
de regressão em papel "log-probit", encontrando-se por interpolação as concen
trações letais (CL = LC: letal concentratíon) correspondentes a 50% e 90% (CL50 
e CL90), parâmetros usuais na medida da eficácia de substâncias inseticidas 
(Fig. 42). Os mesmos cálculos podem ser realizados em computador por diver
sos programas estatísticos. 

Larvas 
As larvas devem ser de 3º ou de 4º estágio, jovens, minimizando-se assim 

a possibilidade de pupação durante o teste. Também aqui, devem ser feitas pre
ferencialmente 4 réplicas para cada tempo de exposição ou de concentração de 
substância inseticida utilizada. Para cada réplica são coletadas 20 ou 25 larvas 
da mesma espécie, por pipetagem direta, em um recipiente preliminar, onde são 
lavadas com cuidado. A seguir, pode-se removê-las da água por filtração (Fig. 
43) e passá-las, invertendo o papel diretamente para o recipiente-teste, evitan¬ 
do-se assim grandes diferenças de tempo entre o preparo da primeira e da últi
ma amostra. O recipiente pode ser um copo de material plástico descartável que 
conterá em geral, 250 ml de uma solução da substância a ser testada. Substân
cias não hidro-solúveis podem ser inicialmente dissolvidas em pequenas quanti¬ 



dades de etanol ou outros solventes para posterior dissolução em água. Deve-se 
verificar, entretanto previamente, a inocuidade do solvente na concentração em
pregada, devendo o mesmo estar presente também nas réplicas do controle. 
Substâncias que formem películas sobre a água não devem ser testadas dessa 
maneira, pois podem afetar mecanicamente a respiração larvária, e dessa forma 
invalidar os resultados. Como solvente pode ser utilizada água destilada ou 
desclorada. Durante o experimento, a temperatura da água deve manter-se en
tre 20 e 30°C, preferencialmente próximo aos 25°C (Fig. 44). Após 24 horas são 
contadas as larvas mortas, sendo consideradas como tais todas aquelas incapa
zes de alcançar a superfície. As larvas que puparam devem ser excluídas da 
computação dos resultados e se isso ocorreu com mais do que 10%, o teste terá 
que ser repetido. 

O mesmo acontecerá se a mortalidade no controle ultrapassar os 20%. O 
tratamento dos resultados para obtenção das CL50 e CL90 será similar àquele 
utilizado para os adultos. 



CRIAÇÃO DE CULICÍDEOS 
O estabelecimento de colônias de culicídeos em laboratório é feita com 

muitas finalidades, tais como estudos de biologia (comportamento, fisiologia, 
genética, citologia etc), infectividade com diversos patógenos e susceptibilidade 
a possíveis agentes de controle: químicos, físicos ou biológicos. Em AMCA 
(1970), encontram-se descritos e referidos processos diferenciados para a criação 
de 95 espécies de mosquitos, pertencentes a 18 gêneros. 

Descreveremos, a seguir, apenas as normas gerais para a manutenção de 
colônias de mosquitos estenógamos, com referência especial a algumas espécies. 
Espécies eurígamas, tais como grande parte dos mosquitos do gênero Anopheles 
neotropicais, possuem em geral exigências complexas, principalmente quanto às 
condições de acasalamento. Populações limitadas podem ser mantidas com a 
utilização de técnicas de fecundação artificial (veja item "Colonização: An. dea¬ 
neorum e outros Nyssorhynchus", p.(194) e Arruda et al., 1982). 

Algumas considerações éticas e medidas de segurança 
Embora espécies de mosquitos não vetoras de doenças e aquelas com um 

potencial muito reduzido de se tornarem vetores possam ser colonizadas de ma
neira razoavelmente despreocupada, a justificativa para a criação de mosquitos 



transmissores de patógenos em áreas potencialmente endêmicas, especialmente 
se exóticas, deve ser cuidadosamente avaliada. Tais colônias devem ser prefe
rencialmente evitadas. De forma alguma devem ser mantidas espécies vetoras 
previamente inexistentes no Brasil, mesmo que em pequeno número e por tem
po limitado. A responsabilidade ética do entomologista nesses casos é similar 
àquela do bacteriologista que cultiva agentes patogênicos (AMCA, 1970). 

A criação de potenciais vetores, quando inevitável, demanda medidas 
adicionais de segurança: 

- As janelas no insetário, se existentes, devem ser permanentemente vedadas. 

- Deve haver somente uma porta de acesso ao insetário, sendo o mesmo prece
dido por uma antecâmara, internamente pintada de branco, vazia e bem ilu
minada e provida de uma porta, a qual, como a outra, deve vedar perfeita
mente qualquer abertura. 

- Cada pessoa ao deixar o insetário deverá examinar cuidadosamente a antecâ
mara e eliminar todos os mosquitos eventualmente encontrados. 

- Filtros ou telagens especiais devem ser instalados nos condicionadores de ar. 

- A água que é drenada pelas pias, ralos etc, deve passar por reservatórios nos 
quais sejam colocados inseticidas regularmente. 

- As larvas devem ser criadas em recipientes cobertos com tela. 

- As pupas devem ser removidas diariamente e colocadas dentro de gaiolas 
para a emergência. 

- Os animais para a alimentação sanguínea das fêmeas devem ser colocados 
sobre as gaiolas teladas e não dentro delas. 

- A manga que dá acesso à gaiola de adultos deve ser provida de elástico, de 
forma a aderir ao braço quando seja necessário manipular utensílios dentro 
das gaiolas. 

- Deve-se treinar o pessoal técnico no sentido de capturar imediatamente qual
quer mosquito solto no insetário. 

- Espalhar, num raio de 1000 m em torno do insetário, armadilhas de oviposi¬ 
ção adequadas à espécie em questão, controlando-as semanalmente. 

O insetário — normas gerais 
E essencial que seja estabelecido em uma sala na qual haja possibilidade 

de um bom isolamento térmico e de umidade. Uma ante-sala, que poderá servir 
para o armazenamento de materiais utilizados no próprio insetário, é útil como 
zona-tampão para a manutenção das condições climáticas dentro do insetário. O 
ideal é que este não possua janelas, fazendo-se a ventilação por condicionadores 
de ar, mas se janelas estiverem presentes, devem ser pequenas e sempre teladas 
e bem vedadas. Toda a superfície interna do insetário deve possuir revestimento 
claro e lavável, como azulejos ou pintura com tinta a óleo branca e piso de cerâ
mica clara ou de materiais sintéticos. As portas devem ser claras e têm que pos
suir ajuste perfeito, sem frestas. Deve haver um mínimo de duas pias, uma delas 
com torneira ligada a um reservatório de água desprovida de cloro. 



CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE 

São fatores essenciais para uma colônia bem-sucedida, que possa apre
sentar um rendimento uniforme. Deve existir permanentemente dentro do inse¬ 
tário um termômetro para medidas máximas e mínimas diárias e um higróme
tro. Existem, também, sistemas de climatização industriais que podem ser insta
lados, mantendo a temperatura e a umidade desejadas. Para a maioria dos mos
quitos neotropicais esses valores se situam entre 26 a 28°C e 70 a 80% de umida
de relativa do ar. Na maioria das regiões do Brasil, onde os extremos de tempe
ratura são raros, podem-se obter resultados bastante satisfatórios com a utiliza
ção de aquecedores elétricos, aos quais termostatos podem ser acoplados. A 
umidade pode ser aumentada com o uso de vaporizadores. Em insetários bem 
isolados, esses últimos podem tornar-se supérfluos devido à existência das nu
merosas superfícies aquáticas formadas pelos recipientes com larvas, que por 
vezes fornecem a umidade desejada. Se necessário, pode-se estender camadas 
de algodão ou gaze úmidas sobre as gaiolas contendo insetos adultos, para au
mentar a umidade, tendo o cuidado de renovar essa cobertura com frequência. 

LUMINOSIDADE 

A intensidade luminosa e a duração dos períodos de luminosidade afe¬ 
tam o desenvolvimento dos mosquitos. Períodos de 14 horas de luz e 10 horas de 
escuridão parecem ser os mais adequados a um grande número de espécies 
(AMCA, 1970). O controle dos fotoperíodos pode ser conseguido com a instala
ção de um aparelho do tipo timer na rede elétrica. 

Manutenção de adultos 
Os insetos adultos devem ser transferidos para gaiolas apropriadas, das 

quais existem vários tipos, tamanhos e materiais (madeira, metal, Eucatex, pape
lão grosso etc). Gaiolas cúbicas de acrílico transparente (40 x 40 x 40 cm), com 
cantos arredondados, possuindo 3 faces teladas e a face superior em forma de 
tampa removível (Fig. 45) mostram-se muito satisfatórias quanto à visibilidade, 
facilidade de limpeza e dificuldade de instalação de fungos e aranhas. As man
gas, de tecido de náilon, são igualmente removíveis. É possível conseguir o aca
salamento de espécies estenógamas em espaços menores, mas para uma criação 
em massa isso implica em aumento de trabalho e muitas vezes em menor rendi
mento. Quando o fundo da gaiola é forrado por uma folha de papel de filtro a 
remoção dos insetos mortos é grandemente facilitada. Dentro de cada gaiola é 
colocado um recipiente para a alimentação açucarada, contendo uma solução de 
10% de mel em água destilada, em contato com tiras de papel de filtro que de
vem permanecer sempre úmidas (Fig. 46). Em lugar de mel têm sido usadas 
também glicose, sacarose, frutose e outros carboidratos, passas, bananas, maçãs 
e mesmo açúcar sólido (Eliason, 1963). Essas fontes alimentares devem ser man
tidas permanentemente dentro das gaiolas e devem ser diariamente renovadas. 

A alimentação sanguínea deve ser administrada de acordo com as prefe
rências alimentares e o horário de alimentação natural dos mosquitos emprega¬ 





dos. Podem-se usar animais imobilizados ou anestesiados, tais como camun
dongos, ratos, cobaias, pintos, codornas etc. Em algumas situações, a alimenta
ção em sangue humano pode ser necessária — nesse caso, o pesquisador deve 
certificar-se da ausência de risco de transmissão de qualquer agente patogênico 
por parte das fêmeas que o picarem, bem como da ausência de reações alérgicas 
de sua parte. A alimentação sanguínea artificial de mosquitos através de mem
brana em sangue citratado é possível em muitos casos (Rutledge et al., 1964). 

Manutenção dos ovos 
Os mosquitos depositam seus ovos em superfícies líquidas ou posterior

mente inundáveis. Para se obter ovos em laboratório é necessário oferecer um 
meio que substitua adequadamente os criadouros da espécie em questão. 

MOSQUITOS QUE DESOVAM NA ÁGUA 

Recipientes de vidro, material plástico, cerâmica ou esmaltados, contendo 
água, devem ser colocados dentro das gaiolas contendo as fêmeas grávidas. É 
aconselhável, para obter um bom rendimento e facilitar o manejo, que a superfí
cie líquida tenha no mínimo 30 cm e a profundidade não seja inferior a 2 cm. 
As características químicas da água devem ser compatíveis com a oviposição da 
espécie (por exemplo, há espécies compatíveis e incompatíveis com a presença 
de salinidade — mesmo baixa — na água). Recipientes escuros são mais atraen
tes para muitos mosquitos, assim como a água na qual estiveram as formas ima
turas da sua espécie; a adição de vários tipos de matéria orgânica pode ainda 
propiciar a oviposição (Fay & Fay, 1965; Ikeshoji & Mulla, 1970; Consoli & Teixei
ra, 1988). A oviposição pode ser também induzida pelo traumatismo, isto é, fê
meas cujo período de gravidez tenha terminado (geralmente 3 dias), ovipõem, 
prontamente, se as anestesiamos ligeiramente com acetato de etila, arrancamo-
lhes uma das asas e as colocamos sobre a superfície da água (Lanzaro et al., 
1988). Quando mosquitos que habitualmente desovam na água passam a fazê-lo 
em superfícies úmidas, tais como o papel de filtro que contém o alimento açuca
rado, algum fator muito desfavorável deve estar presente na água oferecida 
para a oviposição. Os ovos podem ser facilmente transferidos para outros reci
pientes com auxílio de pedaços de papel de filtro. 

MOSQUITOS QUE DESOVAM EM SUPERFÍCIES SÓLIDAS 

A forma mais comum de se obter ovos dessas espécies é oferecer-lhes re
cipientes com 10 a 15 cm de altura, revestidos internamente com uma superfície 
rugosa, como papel de filtro ou papel corrugado e em cujo fundo haja cerca de 3 
cm de água, para se manter o papel úmido. Em lugar destes, outros materiais 
rugosos e absorventes podem ler utilizados, tais como esponjas, materiais plás
ticos porosos, cerâmica ou algodão. Frequentemente tais ovos precisam passar 
por um período de "condicionamento" após a postura, isto é, devem permanecer 



nos seus substratos úmidos por um ou mais dias antes de serem submetidos à se
cagem. Após a secagem, esses ovos podem ser armazenados por períodos variá
veis. 

Eclosão larvária 
As larvas de espécies que ovipõem diretamente na água eclodem, em ge

ral, dentro de 2 ou 3 dias. As larvas de ovos dessecados, por vezes necessitam de 
água com baixo teor de oxigênio dissolvido para eclodir (Burgess, 1959). 

Manutenção das larvas 
As larvas recém-eclodidas devem ser colocadas em recipientes apropria

dos para o seu desenvolvimento. Tais recipientes podem ser de material plásti
co, vidro, esmaltado ou aço inoxidável, devem possuir uma ampla área de su
perfície, mas que não sejam demasiadamente fundos. Bandejas similares às utili
zadas em laboratórios fotográficos têm sido utilizadas com sucesso para nume
rosas espécies. Bandejas brancas ou de coloração clara facilitam o manejo. 

Inúmeros meios nutritivos já foram descritos para diferentes espécies de 
mosquitos. Asahina (1964) faz uma revisão de muitos deles. Espécies diferentes 
podem adaptar-se melhor a formulações específicas. Temos obtido bons resulta
dos na criação de várias espécies, utilizando ração para camundongos ou gatos, 
em que se pode agregar um pouco de esterco bovino, ambos finamente peneira
dos e esterilizados. Larvas que se alimentam predominantemente na superfície 
da água, como a maioria dos Anophelinae, devem receber alimento seco, pulve
rizado sobre a superfície. Para as espécies que preferem alimentar-se no fundo, 
como muitos Culicinae, o alimento deve ser previamente molhado para ir ao 
fundo. Embora as larvas sejam capazes de nutrir-se raspando superfícies, a 
maioria das partículas deve ser suficientemente pequena para serem diretamen
te ingeridas. Desta forma não contribuirão para a poluição da água. A esteriliza
ção prévia do alimento é aconselhável para evitar a introdução de microorganis
mos patogênicos às larvas, particularmente fungos e bactérias do gênero Bacil¬ 
lus. Existem vários sistemas descritos para distribuir as quantidades de alimento 
ao longo do desenvolvimento larvário (Morland et al., 1963; Gerberg et al., 1968). 
Costumeiramente, são consumidos entre 3 a 6 mg de alimento por larva durante 
todo o seu desenvolvimento. Para minimizar os problemas causados pela polui
ção da água ao longo do desenvolvimento, pode-se renová-la continuamente, 
por um processo de gotejamento e drenagem (Fig. 47) ou através de lavagens 
periódicas (em geral a cada 3 dias). O risco de formação de películas na superfí
cie pode ser adicionalmente prevenido, colocando-se uma bomba de ar, (similar 
àquelas utilizadas em aquários) dentro do recipiente de criação das larvas. 
Deve-se no entanto estar atento para não agitar a superfície da água de tal forma 
que as larvas encontrem dificuldade em permanecer nela. Pode-se ainda remo
ver periodicamente a película que se forma na superfície, aderindo à mesma 
uma folha de papel absorvente por alguns instantes. 



Manutenção das pupas 
As pupas devem ser retiradas diariamente dos recipientes, manualmente 

com pipetas ou pequenas peneiras ou, ainda, mecanicamente com auxílio de 
uma bomba de vácuo cuja pressão esteja suficientemente baixa para não preju
dicar os insetos colhidos. Nas criações em massa, a avaliação diária do número 
de pupas pode ser feita por um dispositivo semelhante ao descrito na Fig. 36, 
para a avaliação do número de larvas. A verificação diária do número de pupas 
é importante para a percepção de quaisquer flutuações no rendimento da colô¬ 

nia. Vários autores descreveram dispositivos mecânicos para separar as pupas 
maiores, que originarão fêmeas, das menores, que originarão os machos (Fay e 
Morland, 1959; McCray, 1961). Essas diferenças de tamanho não são uniforme
mente conspícuas em todas as espécies de mosquitos. 



Manejo de colônias acidentalmente contaminadas por 
microorganismos e prevenção 

A contaminação acidental de colônias de mosquitos pode ocorrer através 
da água utilizada, alimento não esterilizado e utensílios contaminados. Formi
gas e baratas também podem veicular mecanicamente esses agentes infecciosos. 
A mortalidade exagerada de insetos, principalmente na fase larvária, é o seu 
principal sintoma. Para a identificação específica desses microorganismos geral
mente é necessário um especialista, embora um guia publicado pela OMS 
(WHO, 1982) forneça algumas diretrizes básicas. Como medidas práticas para 
eliminar a contaminação sugerimos: 

1. Verificar a possibilidade de ser a água a fonte de contaminação. Em caso 
positivo, mudar a fonte de obtenção de água, desinfetar eventuais reser
vatórios e /ou filtrá-la. A adição de algumas gotas de tintura de iodo à 
água utilizada, pode produzir bons resultados, desde que seja previamen
te ensaiada a tolerância à mesma, pelas larvas da criação. Ae. fluviatilis su
porta bem 6 gotas/1 de uma tintura de iodo a 6%. 

2. Separar algumas gaiolas para adultos, lavá-las muito bem e repovoá-las 
apenas com novas pupas. Todos os utensílios usados nessas gaiolas de
vem ser esterilizados ou lavados em solução sulfocrômica, por pelo me
nos 24 horas. 

3. Eliminar as larvas das bandejas contaminadas e esterilizá-las ou lavá-las 
em solução sulfocrômica. 

4. Utilizar uma pipeta estéril para retirar as pupas de cada bandeja, elimi
nando todas as larvas tão logo apareçam sinais de contaminação. 

5. Prevenir novas contaminações desinfetando ou esterilizando periodica
mente todo o material empregado. 

Colonização de algumas espécies de mosquitos 

Culex quinquefasciatus Say, 1823 

Os ovos são depositados durante a noite diretamente na água formando 
"jangadas". Recipientes escuros são mais atraentes para as fêmeas que ovipõem 
do que recipientes claros (Jobling, 1935), assim como a água na qual estiveram 
larvas, pupas ou ovos (Hudson, 1956; Consoli & Espínola, 1973; Bruno & Lauren¬ 
ce, 1979). As desovas devem ser transferidas para os recipientes onde serão cria
das as larvas, devendo ser usada água sem cloro. A eclosão ocorre após aproxi
madamente 30 horas à temperatura de 26 a 27°C. As larvas podem ser alimenta
das com a ração anteriormente descrita. Seu manejo não é difícil, mas deve-se 
estar atento à superpopulação e ao excesso de poluição, ambas prejudiciais ao 
desenvolvimento. As pupas devem ser retiradas diariamente e colocadas nas 



gaiolas onde eclodirão os adultos. A alimentação açucarada pode seguir os pa
drões anteriormente descritos. Para a alimentação sanguínea sugere-se a coloca
ção durante a noite de uma gaiola de arame, do tipo utilizado para transporte 
de pequenos pássaros, contendo uma ou duas codornas às quais tenha sido par
cialmente cortada a plumagem da cabeça e dorso. Não há necessidade de anes
tesiá-las ou contê-las de qualquer outra forma. Pintos ou pombos podem substi
tuir as codornas, embora isto seja geralmente mais trabalhoso. É desnecessário 
oferecer hospedeiros durante o dia, pois a hematofagia noturna é marcante nes
sa espécie, a menos que o ambiente seja escurecido. Alguns autores sugerem, 
para melhores resultados, a remoção da alimentação açucarada 24 horas antes 
do oferecimento do repasto sanguíneo (AMCA, 1970). 

Aedes fluviatilis Lutz, 1904 

Essa espécie neotropical, doméstica ou semidoméstica em muitas regiões 
do Brasil, não tem sido implicada na transmissão de doença em condições natu
rais. Constitui, assim, um excelente modelo experimental, podendo, em muitos 
casos, ser criada em substituição a Ae. aegypti ou Ae. albopictus, sem os riscos que 
a colonização destes envolve. Os ovos são depositados diretamente na água de 
forma isolada, devendo ser utilizada água desclorada. Recipientes escuros ou 
com reflexo dourado e água que conteve larvas ou pupas são especialmente 
atraentes para as fêmeas. Os ovos são transferidos com papel de filtro preferen
cialmente para bandejas claras de material plástico, contendo água desclorada 
onde serão criadas as larvas. A alimentação larvária pode seguir o padrão geral 
descrito, devendo-se evitar cuidadosamente a formação de película e o excesso 
de poluição, trocando e aerando a água com frequência. As pupas recolhidas 
diariamente são colocadas dentro das gaiolas para adultos, onde a maioria eclo
dirá 2 dias depois. Quanto à alimentação sanguínea, essa espécie é muito voraz 
e antropofílica, sugando principalmente de dia, mas também à noite. 

Pode-se adaptá-la a diversos hospedeiros, tais como camundongos anes
tesiados colocados sobre a tela da gaiola durante cerca de 2 horas, durante o dia. 
Fêmeas que já sugaram sangue em dias anteriores muitas vezes voltam a sugar 
nos dias subsequentes mesmo sem terem desovado, mas tais repastos adicionais 
não aumentam c número de ovos produzidos. Assim uma oportunidade sema
nal de repasto sanguíneo é suficiente para cada gaiola (Consoli & Williams, 1978; 
Consoli & Williams, 1981; Consoli et al, 1981; Consoli, 1982; Consoli et al, 1983; 
Consoli & Teixeira, 1988; Consoli et al., 1988b). 

Aedes aegypti Linnaeus, 1762 

A colonização dessa espécie não deveria ser feita no Brasil a não ser com 
excepcionais justificativas e medidas de segurança. O fato de já existirem popu
lações em nosso meio não justifica o risco de, eventualmente, contribuirmos 
para o acréscimo e/ou disseminação de linhagens, às quais poderiam contribuir 
para a sua maior plasticidade populacional. Os ovos são depositados em super
fícies inundáveis, por isso devem ser colhidos da maneira anteriormente descri
ta. O período embrionário completa-se em poucas horas e, assim, após uma per¬ 



manência por cerca de 24 horas em "condicionamento" nos recipientes onde fo
ram postos, o substrato (em geral, papel de filtro) pode ser removido e secado 
por 4 dias à temperatura de 26 a 27º C e 80% de umidade relativa do ar. Os ovos 
podem ser posteriormente armazenados por pelo menos um ano. Para promo
ver a eclosão larvária, os ovos devem ser colocados em água desoxigenada à 
temperatura de 27°C. A eclosão deve ocorrer entre 5 a 60 minutos. As larvas de
vem ser criadas em bandejas pouco profundas e com ampla área de superfície, 
considerando-se em média a população de 1 larva/ml como adequada (AMCA, 
1970). A mesma associação recomenda a alimentação das larvas com ração para 
cães (Purina) pulverizada, conforme o seguinte esquema de distribuição: 

As pupas são separadas das larvas e podem ser divididas conforme o 
sexo do adulto que originarão (McCray, 1961). Até 2000 pupas podem ser coloca
das em gaiolas cúbicas de 30 cm de lado, sendo adequadas proporções de 3 fê
meas/l macho. Para alimentação açucarada, pode-se utilizar sacarose a 10% em 
chumaços de algodão trocados diariamente. Cobaias e coelhos anestesiados ou 
imobilizados com o dorso depilado são as fontes de repasto mais comuns. Em 
geral, usa-se um repasto por semana (Christophers, 1960). 

Aedes albopictus Skuse,1894 

Os mesmos cuidados recomendados para o estabelecimento de colônias 
de Ae. aegypti devem ser observados na criação dessa espécie exótica. A mesma 
metodologia descrita para Ae. aegypti pode ser aplicada aqui (Halcrow, 1955; Del 
Rosário, 1963; AMCA, 1970). Klowden & Chambers (1992) assinalaram que em 
comparação com Aedes aegypti essa espécie desenvolve ovos mais facilmente 
com pequenos repastos sanguíneos, resiste mais tempo à falta de alimento na 
fase adulta e sua maior eficiência reprodutiva poderia, talvez, ser atribuída ao 
maior acúmulo de reservas durante a fase larvária. 





Anopheles deaneorum Rosa-Freitas, 1989 e outros Nyssorhynchus 

Até quanto sabemos, a colonização dos anofelinos brasileiros do subgênero 
Nyssorhynchus é dificultada pelo comportamento eurigâmico exibido por nossas es
pécies. Isto é, os nossos Nyssorhynchus, inclusive An. deaneorum, não são capazes de 
copular em gaiolas como as usadas na criação dos Culicíneos, descritas acima. Para 
superarmos esta dificuldade necessitamos lançar mão da técnica de cópula forçada 
ou artificial, descrita a seguir, de acordo com Ow Yang et al. (1963). 

a. Machos com idade em torno de 3 dias (3 ou 4 dias para An. deaneorum; de 
3 a 8 para An. albitarsis), sempre mantidos com alimentação açucarada, 
são rapidamente anestesiados com vapores de acetato de etila (no máxi
mo por 8 a 10 segundos). 

b. Antes que os machos se recuperem da leve anestesia, transpassa-se o seu 
tórax, lateralmente (aproximadamente, mas não obrigatoriamente, no 
meio do mesocatepisteno) com um estilete (um microalfinete fixado à 
ponta de uma haste de madeira) (Fig. 48.a). 

c. Deixar os machos presos aos microalfinetes, em repouso, até que se recupe
rem completamente da anestesia (Fig. 48.b). A recuperação é evidenciada 
pela agitação enérgica das pernas e asas diante de estímulos, como leves so
pros ou toques em suas pernas. Isso leva cerca de 5 minutos para acontecer. 

d. Arrancar, com cuidado, todas as patas e a cabeça dos machos recupera
dos da anestesia (restam apenas o tórax, com as asas, e o abdome presos 
ao estilete) (Fig. 48.c). 

e. Fêmeas com idade em torno de 3 dias (mas podem ser usadas fêmeas com 2 
a 6 dias, ou mais), após um período de seis horas de completo jejum (inclusi
ve de alimentação açucarada), são alimentadas com sangue até a repleção. 
Fêmeas mal alimentadas com sangue geralmente não produzem ovos. A ali
mentação sanguínea pode ser feita no mesmo indivíduo que executa a téc
nica (enquanto prepara os machos) ou em animal de laboratório. 

f. Anestesiar as fêmeas bem alimentadas, preferencialmente de duas em 
duas, com vapores de acetato de etila (20 a 30 segundos). 

g. Deitar as fêmeas anestesiadas em decúbito dorsal, em uma rodela de pa
pel filtro, com o eixo longitudinal de seu corpo perpendicular ao indiví
duo que executa a técnica, porém com o ápice do abdome na direção 
oposta (Fig.48.d). 

h. Friccionar o ápice do abdome (genitália externa) de um macho (preparado 
no item d) ao ápice do abdome de uma fêmea (preparada no item g). Isto 
deve ser feito com o eixo longitudinal do corpo do macho em ângulo reto, ou 
quase reto, com o do corpo da fêmea (obviamente com a face ventral do ma
cho voltada para o indivíduo que executa a técnica) (Fig. 48.e). A fricção deve 
ser feita suavemente, como se estivéssemos pincelando lentamente os ester¬ 
nitos VII e VIII com a genitália externa do macho, sempre no mesmo sentido, 
isto é, do esternito VII para o ápice. Essa operação deve ser executada várias 
vezes, utilizando-se uma lupa (estereoscópio). 



i. Quando o macho está saudável e apto para a cópula, ele abre seus gono¬ 
coxitos e gonostilos no instante em que sua genitália toca na da fêmea. 
Neste momento, a genitália do macho prende a fêmea pelo final do abdo
me, como um fórceps. 

j . Para se certificar de que a cópula está sendo bem sucedida, suspende-se o es¬ 
tilete onde o macho está preso até uma altura de aproximadamente 5 cm 
(Fig. 4S.f). Se os anofelinos estiverem copulando, o macho será capaz de 
manter a fêmea suspensa por alguns segundos. As operações (h), (i) e (j) 
devem ser repetidas na mesma fêmea, por três vezes, utilizando-se o mes
mo macho ou não, de modo a assegurar a fecundação. 

Cada macho (preparado no item d; Fig. 48.c) pode copular seis vezes, ou 
mais. De modo geral, empregamos um macho para fecundar duas fêmeas, fa¬ 
zendo-se com que ele copule três vezes com cada uma. 

As fêmeas devem ser copuladas já ingurgitadas com sangue. A anestesia 
pelo acetato de etila tende a inibir a fome. 

A cópula artificial se faz mais facilmente em ambiente com temperatura 
baixa (23 a 24°C). 

As fêmeas copuladas (item j) devem ser mantidas com alimentação açuca
rada durante três dias. Então, podemos lhes oferecer local para a desova ou lhes 
forçar a oviposição segundo a técnica de Lanzaro et al. (1988) (ver item "Mosqui
tos que desovam na água" p.(187)). 

As larvas de An. deaneorum e de outros Nyssorhynchus eclodem em dois 
dias (no máximo três). As larvas eclodidas são transferidas para os recipientes 
apropriados para o seu desenvolvimento. Em geral, se usam cubas redondas, es
maltadas ou de plástico, de cor branca, com 15 a 20 cm de diâmetro e 4 a 6 cm 
de profundidade. A manutenção das larvas de alguns Nyssorhynchus é beneficia
da colocando-se um ramo de planta aquática (Elodea ou Pistia) no recipiente de 
criação. Essas plantas devem ser, prévia e cuidadosamente, lavadas em água 
corrente, para evitar a introdução de patógenos ou de predadores na cuba de 
criação. Recomendamos fazer flutuar na superfície da água pequenos triângulos 
equiláteros (4 cm lado), feitos com pedaço de canudo de plástico (dos que se 
usam para tomar refrigerantes), dobrados sobre si mesmos e com as pontas co
nectadas. Os triângulos e as plantas oferecem maior substrato para que as larvas 
neles se encostrem e repousem enquanto se alimentam e respiram na superfície. 

O alimento das larvas deve ser pulverizado sobre a superfície da água, 
em quantidades pequenas, porém crescentes, de acordo com os estágios de de
senvolvimento. Usa-se ração para peixe (à base de farinha de peixe) ou diferen
tes fórmulas (ver item "Manutenção das larvas" p.(188)), dentre as quais desta¬ 
cam-se aquelas à base de farinhas (uma parte de farinha de peixe: uma de fari
nha de pão: duas de germe de trigo; ou apenas uma parte de farinha de peixe: 
duas de germe de trigo). Em todos os casos, as rações devem ser bem trituradas, 
peneiradas e, se possível, autoclavadas. 

O excesso de comida na cuba, correspondendo geralmente à sujeira sedi
mentada, deve ser recolhido, diariamente, com uma pipeta. Dependendo da 



quantidade ou/e qualidade da ração usada, não basta pipetar a sujeira do fun
do, necessitando-se trocar totalmente a água da cuba de criação. A água da cuba 
deve estar sempre translúcida, com aspecto de límpida. Se ela turvar, ou apare
cer uma espécie de gosma viscosa no fundo da cuba, é sinal de que chegou o 
momento de trocar totalmente a água. Os demais cuidados com as larvas e pu¬ 
pas são os sugeridos nas páginas 188 a 190. 

O desenvolvimento das larvas de An. aquasalis é beneficiado se as criamos 
em água dotada de certa salinidade (0,5% de água do mar). 

Os adultos de Nyssorhynchus são alimentados, desde a emergência, com 
alimentação açucarada (ver item "Manutenção de adultos", p.(185)). 

Dados adicionais sobre a colonização de An. deaneorum, An. albiartsis e An. 
aquasalis podem ser obtidos em Arruda et al., (1982) e Klein et al., (1990). 




