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RESUMO 

Objetivou-se, principalmente, conhecer a paridade, desenvolvimento 

ovariano e a razão de sobrevivência dessas populações. As coletas foram 

realizadas na Fazenda Experimental do Instituto Agronômico de Campinas e 

em sítio próximo, denominado 8arra do Capinzal. Ambos situados no município 

de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo. De maneira concomitante, as capturas 

foram feitas nos ambientes extradomiciliar e domiciliar, mediante o emprego da 

isca humana e armadilha tipo Shannon. Focalizou-se o complexo Anophe/es 

albitarsis, populações prováveis A e 8, por ocasião do período crepuscular 

vespertino. As dissecções foram feitas utilizando-se da técnica de Polovodova. 

Para a avaliação do desenvolvimento folicular, adotou se o critério de 

Christophers e Mer e o conceito baseado na Escola Clássica. Das 4.170 

fêmeas dissecadas, 90, 2% foram da população 8 e 9,8% da população A. 

Quanto à paridade, o resultado global revelou que o grupo das nulíparas foi 

predominante, com aproximadamente 70,0%. A uniparidade com 

aproximadamente 25,0%, a biparidade com aproximadamente 2,5% e o grupo 

com 3 e 4 dilatações foi inferior a 1,0%. Quanto ao desenvolvimento folicular, a 

proporção de fêmeas com os folículos desenvolvidos além da fase 11 de 

Christophers e Mer, foi muito pequena, variando de 1,4 a 4,0%. Isso sugeriu a 

possibilidade da existência de concordância gonotrófica, para as duas 

supostas populações, nos dois ambientes. A melhor estimativa para a razão de 



sobrevivência foi de 0,5339 ±...0,047 e 0,5301 ± 0,056 para a população A e de 

0,5566 ±...0,015 e 0,3151 ± 0,015 para a população B. No laboratório, procurou

se observar a duração do ciclo gonotrófico e a razão de sobrevivência 

mediante o acompanhamento diário de coorte de 121 fêmeas, sendo 40 da 

população A e 81 da população B. A duração do ciclo gonotrófico variou de 2,5 

a 3, 5 dias para a população A e 2 a 3 dias para a população B e a estimativa 

da sobrevivência diária variou de 0,35 a 0,79 para a população A e de 0,70 a 

0,81 para a população B. Com esses resultados pretendeu-se contribuir para 

possível estimativa do potencial de transmissão malárica, eventualmente 

existente na região ou no local. 



SUMMARY 

The basic purpose of the work to determine the parity, the ovarian 

development and the survivorship rates of these populations. Collection in the 

field was carried out at Experimental Farm of the "Instituto Agronômico de 

Campinas", and in a locality in the vicinity of "Barra do Capinzal", both situated 

in the Pariquera-Açu Municipality, State of São Paulo, Brazil. Concurrent field 

collections were also made in extradomiciliary and domiciliary environments 

using human bait and Shannon traps. Special attention was given to the 

Anophe/es albitarsis complex, with A and B population, in the crepuscular 

sunset period. Dissections were made according to Polovodova's (1949) 

technique. The method adopted to determine the follicular development was 

that of Christophers and Mer and the concept was based on the classic school. 

From 4,170 females dissected, 90.2% were of population B and 9.8% of 

population A. The overall results concerning the parity showed the nulliparous 

group to be predominant with 70.0%, uniparous with 25.0%, biparous 2.5%, and 

the group with three and four dilatations was lower than 1.0%. In relation to the 

follicular development, the proportion of female above phase 11 of Christophers 

and Mer, was very small, 1.4 to 4.0%. This suggests that gonotrophic 

concordance may occur for the two population in both environments. The best 

estimate for the survivorship rate was 0.5339 ± 0.047 and 0.5301 ± 0.056 to the 

population A, and 0.5566 ± 0.015 and 0.3151 ±-0.015 to the population B. A 



study in the laboratory was also carried out to observe the duration of the 

gonotrophic cycle and the survival rate by daily observation of a cohort of 121 

females, 40 of population A and 81 of population B. The duration of the 

gonotrophic cycle varied from 2.5 to 3.5 days for the population A and from 2 to 

3 days for the population B and the estimated daily survival rate was 0.35 to 

0.79 to the population A and 0.70 to 0.81 to the population B. With these 

results, it is intended to contribute for possible estimate of malarian 

transmission potential, eventually existent in the region or in the local. 



1. INTRODUÇÃO 
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São essenciais os estudos sobre a dinâmica populacional dos 

principais vetores da malária. Nesse sentido, tornam-se particularmente 

importantes as observações que levam à análise de alguns parâmetros 

entomológicos tais como, a composição etária, a longevidade e a razão de 

sobrevivência da população potencialmente vetora. Esta determina o tamanho 

da população com capacidade de transmitir a infecção e, também, prevê a 

duração média da vida infectiva do transmissor (Milby e Reisen, 1989). Ao 

mesmo tempo, pode auxiliar na avaliação do impacto das medidas de controle 

dos vetores (Molineaux et aI., 1979). 

A quantificação da intensidade de transmissão da malária está 

basicamente fundamentada na Reprodutividade Basal (R.R.) de MacDonald 

(1957), cuja estimativa depende de variáveis de natureza parasitológica e 

entomológica, e na Capacidade Vetorial (C.) de Garrett Jones (1964). Esta, 

somente de natureza entomológica. 

A capacidade vetorial de determinada população culicídea depende 

da mensuração de variáveis consideradas básicas e que são as seguintes: 

1 - Densidade. 

2 - Proporção de picadas em humanos. 

3 - Antropofilia. 

4 - Sobrevivência. 

Estimar a sobrevivência do vetor ou a probabilidade do mesmo 

sobreviver por um dia, implica no conhecimento prévio da paridade e da 

duração do ciclo gonotrófico (g) do mosquito. Este equivale ao intervalo entre 

oviposições, ou seja, o espaço de tempo decorrido entre a procura e encontro 

do hospedeiro para sugar e a realização de novo repasto sangüíneo, 

implicando a digestão do sangue ingerido e a postura dos ovos. 
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A duração do ciclo gonotrófico é de fundamental importância, porque 

revela a freqüência de contato do vetor com o hospedeiro e, assim, fornece 

estimativa da oportunidade para aquisição e transmissão do parasita (Klowden 

e 8riege/, 1994). Foi originalmente definida por 8eklemishev (1940) apud 

Detinova (1962). 

Fatores ecológicos e fisiológicos podem influenciar a duração do 

ciclo gonotrófico, como as condições de pré-gravidez do mosquito, a 

disponibilidade do hospedeiro adequado e o local de oviposiçáo (Rodriguez e 

col.,1992). 

A estimativa da duração média do ciclo gonotrófico na população de 

mosquito pode ser feita através da observação direta ou indireta, com fêmeas 

de laboratório ou de campo. A técnica de marcação e recaptura é bastante 

utilizada com essa finalidade, e consiste em soltar fêmeas marcadas, coletá-Ias 

e examiná-Ias para verificação do desenvolvimento ovariano. 

A determinação da idade do mosquito segundo Tyndale 8iscoe 

(1984) pode ser dividida em três categorias, a saber: 

I - Modificações das características externas associadas ao 

desgaste pelo uso. Estas, muitas vezes, não revelam a realidade, pois o 

desgaste pode ser ocasionado por outros fatores como as condições 

ambientais, vento, chuva, variações sazonais e não somente pelo seu tempo 

de uso. 

11 Modificações somáticas. A presença de músculos 

remanescentes da fase larval ou pupal, localizados entre o intestino e a parede 

abdominal do mosquito, pode ser usada como indicador da existência de 
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indivíduos muito jovens na população (Rosay, 1961), uma vez que 

desaparecem gradualmente com a idade através da autólise. 

O crescimento diário das camadas cuticulares dos apodemas, 

poderia também ser usado para relacionar o número de camadas depositadas 

com a idade, em dias (Schlein e Grats, 1972, 1973). Este crescimento está 

diretamente ligado à variação da temperatura, e o mesmo só se processa por 

período relativamente curto, após a eclosão (Service, 1993). Portanto, esse 

critério somente indicaria fêmeas recém-eclodidas e jovens. 

111 - Modificações no aparelho reprodutor feminino. A presença do 

tampão de cópula ("mating plug"), secretado pelo macho durante ou após o 

acasalamento, poderia ser usado para reconhecer parte da população nulípara, 

ou seja, as recém copuladas, uma vez que ele é reabsorvido dentro de 36 

horas. Esses tampões, quando presentes, ficam localizados no interior do 

oviduto comum os quais, em preparação a fresco, evidenciam estrutura sólida e 

translúcida, contrastando com a parede opaca do trato genital feminino (Gillies, 

1956). 

Na porção proximal do oviduto comum, existem duas dilatações, as 

ampolas ovarianas, que sofrem modificações na estrutura interna e no 

tamanho, como decorrência do desenvolvimento ovariano e conseqüentes 

oviposições (Mer, 1932). Estas, poderiam ser utilizadas para distingüir fêmeas 

nulíparas das oníparas, uma vez que são irreversíveis e permanentes. Todavia, 

torna-se difícil o reconhecimento do grau de paridade baseado nesse critério, 

pois as variações não são uniformes com o suceder dos ciclos, sendo mais 

acentuadas nos primeiros ciclos ovarianos (Polovodova, 1941, apud Forattini, 

1962). 
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Outro critério para o diagnóstico da paridade é o exame dos 

filamentos traqueolares que cobrem os ovaríolos. Estes sofrem mudanças 

irreversíveis após o desenvolvimento dos ovários. Nas fêmeas gono-inativas, 

as terminações dos tais filamentos apresentam-se enoveladas, semelhantes a 

pequenos nódulos. Com o início da ovogênese e os folículos aumentando 

gradualmente de tamanho, estes como que acompanhando o crescimento, 

aumentam em extensão, desfazendo-se os novelos terminais. Portanto, no final 

da primeira oogênese esses filamentos encontram-se totalmente desenrolados, 

formando rede de finas traquéolas (Detinova, 1962). 

Entretanto, há evidências da presença de condição intermediária. 

Vários autores (Kardos e Bellamy, 1961; Burdick e Kardos, 1963) observaram 

que pode ocorrer a circunstância de poucos filamentos apresentarem-se 

desenrolados. Talvez em conseqüência de repasto sangüíneo incompleto e 

levando à maturação de poucos ovos (Service, 1976). De qualquer maneira, 

esse método é bastante utilizado para se estimar a proporção de fêmeas 

oníparas na população, uma vez que a técnica de dissecção é muito simples e 

segura, permitindo examinar grande número de exemplares, em tempo 

relativamente pequeno. 

A determinação da idade fisiológica obteve avanço considerável 

após a descoberta de pequenas alterações, denominadas dilatações foliculares 

ou ovariolares, deixadas no tubo folicular e como conseqüência do 

desenvolvimento do óvulo (Polovodova, 1949; Detinova, 1949 apud Detinova, 

1962). Este, podendo ser total, na oogênese normal, ou parcial na ocorrência 

de uma oogênese abortiva. Mas, de qualquer maneira, podemos considerar a 

ocorrência de um ciclo ovariano a cada dilatação encontrada. Assim sendo, 

podemos associar o número de dilatações ao seu grau de paridade. 
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Com esse critério foram realizados vários estudos para se estimar o 

estado de paridade associado à sobrevivência, tanto em condições naturais 

como laboratoriais, focalizando-se principalmente populações de importância 

vetorial, como de Anopheles culicifacies, An. farauti, An. freeborni, An. funestus, 

An. gambiae, An. pseudopunctipennis, An. quadrimaculatus, An. stephensis e 

An. subpictus, além de outras (Gillies e Wilkes, 1965; Reisen et aI., 1982; 

Charlwood, 1986; McHugh, 1989; Weathersbee, 1991; Fernandez-Salas et aI., 

1994). 

Todavia, em relação às espécies da região neotropical, 

principalmente do Continente sul-americano, têm sido feitas poucas 

investigações. Pode-se mencionar alguns representantes do subgênero 

Kerleszia como o Anopheles cruzií, no litoral paranaense por Luz e col. (1979), 

Esse mesmo subgênero foi estudado por Forattini e col. (1993a) na região do 

Vale do Ribeira. Ainda pode-se citar em relação a Anopheles (Ker) neivai na 

Colômbia (Murilo e co I. , 1989). Para o subgênero Nyssorhynchus, algumas 

espécies, como Anopheles darlingi, no Estado do Mato Grosso foram 

estudadas por Charlwood e Wilker (1979) e Charlwood (1980) e no Amazonas 

por Roberts e co I. (1983). Outras espécies como An. marajoara, An. 

triannulatus, An. aquasalis e An. nuneztovari da Venezuela, foram estudadas 

por Lounibos e Conn (1991). 



2. ESTADO ATUAL 
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Na tentativa de se explicar o baixo grau de paridade e certas 

aberrações encontradas em algumas espécies de mosquitos, foram 

desenvolvidos novos estudos no decênio de 80, modificando a interpretação e 

a conceituação anterior. Tais modificações, levaram a novos conceitos 

iniciados por Lange e Hoc (1981, apud Hoc e Charlwood, 1990) e denominado, 

segundo Fox e Brust (1994), de "Escola Nova". Conseqüentemente, a anterior 

passou a ser denominada de "Escola Antiga" ou "Escola Clássica" .• 

As alterações foliculares são vestígios que permanecem nos 

ovaríolos como provas de seu desenvolvimento. Após a oviposição, o tubo 

folicular apresenta-se vazio, com as paredes hialinas e distendidas, 

aparentando estrutura semelhante a um saco, motivo pelo qual recebeu a 

denominação de saco folicular situado no pedúnculo próximo ao cálice do 

ovaríolo. 

o primeiro ponto de divergência, talvez o mais importante, refere-se 

a diferentes interpretações quanto à evolução destes sacos foliculares. Para a 

Escola Clássica, após a postura dá-se a contração desse saco e forma-se a 

dilatação. Progressivamente, com o densenvolvimento de novos folículos, 

outros sacos serão formados, mas o vestígio anterior permanece inalterado. 

Desta forma, com o suceder dos ciclos ovarianos, novas dilatações são 

formadas, emprestando o aspecto de contas de um colar. O número de 

dilatações, equivale ao número de ciclos gonotróficos desenvolvidos pela 

fêmea, se consideramos a existência de concordância gonotrófica, isto é, se a 

cada repasto sangüíneo um lote de ovos é levado à postura. 

O ciclo gonotrófico é um processo fisiológico, que se inicia com o 

repasto sangüíneo e se conclui com a oviposição e subseqüente procura de 

* Forattini, O.P., Faculdade de Saúde Pública da USP - comunicação pessoal. 
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novo repasto sangüíneo. Desta forma a fêmea com uma dilatação será unípara, 

com duas bípara, com várias multípara e na ausência de dilatações, nulípara. 

Entretanto, no conceito da Escola Nova o saco ovariolar formado 

logo após a oviposição não se contrai e, portanto, não há formação de 

dilatação. Este permanece distendido e sem a reconstituição do pedicelo. O 

número dessas alterações, indicará somente o número de ovaríolos que 

desenvolveram pelo menos uma oogênese normal. Assim sendo, a sua 

presença não seria um indicador do grau de paridade. 

As dilatações encontradas segundo esta orientação, são de natureza 

abortiva, isto é, resultante de uma oogênese anormal. Isso se dá face à 

degeneração folicular no estágio ainda precoce do seu desenvolvimento, e a 

sua freqüência diminui com o suceder dos ciclos (Hoc e Charlwood, 1990). 

As duas Escolas concordam com a existência das duas oogêneses, 

normal e abortiva, e que uma pode suceder a outra de maneira aleatória 

("random oogenesis"), mas discordam na interpretação dos resultados. Para a 

Escola Clássica, tanto a oogênese normal como a abortiva, formam dilatações 

permanentes, independentemente da ordem de sua ocorrência. Já para a 

Escola Nova, na oogênese normal não se forma dilatação e sim um simples 

saco terminal. As dilatações são formadas somente na oogênese abortiva. 

Contudo, se esta é seguida de outra normal, a dilatação e o pedicelo formados 

anteriormente são eliminados, e a bainha ovariolar se distende apresentando 

aspecto de saco, semelhante ao que ocorre na oogênese normal. Fox e Brust 

(1994), denominaram de ovaríolo diagnóstico ("diagnostic ovariole") o ovaríolo 

que apresenta o número de dilatações incluindo sacos, igual ao estado de 

paridade da fêmea. 
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Face a essa nova maneira de interpretar e utilizando-se deste 

conceito, a ocorrência de oogênese normal a partir do segundo ciclo ovariano, 

reduz a proporção de ovaríolo diagnóstico. Isso ocorre porquê, no primeiro 

ciclo ovariano, todos os ovaríolos desenvolvidos serão diagnósticos, seja a 

oogênese normal ou abortiva. Mas, a partir do segundo, somente produzirão 

ovaríolo diagnóstico caso este desenvolver oogênese abortiva em todos os 

ciclos que se sucederem. Assim, por exemplo, um ovaríolo com dois ciclos 

gonotróficos completos, pode apresentar quatro combinações diferentes, em 

conseqüência das oogêneses ocorridas de forma aleatória como mostra a 

Figura 1. 
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Figura 1: Quatro possíveis seqüências· (A-O) de oogêneses normais elou 

abortivas, que podem ocorrer em um ovaríolo durante o primeiro e o segundo 

ciclos gonotróficos, segundo Fox e Brust (1994). 

F = folículos primário (1), 

secundário (2) e terciário (3) 

N = oogênese normal 

A = oogênese abortiva 

P = pedicelo 

FC = filamento conector 

O = dilatação 

G = germário 

ST = saco terminal 

A Ovaríolo que apresenta 

oogênese abortiva nos dois 

ciclos. 

B Ovaríolo que apresenta 

oogênese normal nos dois 

ciclos. 

C Ovaríolo que apresenta 

oogênese normal no primeiro 

ciclo e abortiva no segundo. 

o Ovaríolo que apresenta 

oogênese abortiva no primeiro 

ciclo e normal no segundo. 
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Somente as combinações A e C fornecem ovaríolos diagnósticos. 

Além da degeneração folicular que ocorre em algum estádio 

intermediário do desenvolvimento ovariolar, há também os folículos que se 

desligam do germário e não se desenvolvem. O seu tamanho é bastante 

reduzido, motivo pelo qual foram denominados de ovaríolos anões ("dwarf 

ovarioles") por Detinova (1962) e de ovaríolos diminutos ("diminutive 

ovarioles") por Sokolova (1994). Esta mesma autora cita outra malformação 

dos ovaríolos onde ocorre a ausência do folículo, este chamado de ovaríolo 

bastão ("mace-like") devido a sua forma peculiar de bastão. 

Por outro lado, têm sido observadas dilatações em fêmeas nulíparas, 

o que deixa de indicar relação com o ciclo gonotrófico, motivo pela qual foram 

denominadas de dilatações agonotróficas. Belamy e Cobert (1973) 

encontraram fêmeas nulíparas de Cu/ex tarsalis com dilatações. Nayar e Knight 

(1981) estudaram o grau de paridade em Cu/ex nigripa/pus criados em 

laboratório e constataram o aparecimento de uma a três dilatações 

"aberrantes"em fêmeas nulíparas. Esses mesmos autores relatam que Rosay 

(1969) encontrou tais dilatações em fêmeas anautógenas de Cu/ex pipiens 

quinquefasciatus, Cu/ex tarsa/is e Cu/iseta inomata que nunca tinham recebido 

alimentação sangüínea. 

A existência dessas dilatações levaria a resultado superestimado do 

estado de paridade, isto é à hiperdiagnose e, conseqüentemente, à 

interpretação e conclusão errôneas. Por este motivo, são denominados por 

alguns de ovaríolos enganosos ("rogue ovarioles"). 

Fox e Brust (1994, 1996) na tentativa de estimar a existência desse 

erro diagnóstico, estabeleceram critérios com diferentes níveis de classificação, 

para encontrar o número de ovaríolos diagnósticos necessários para tornar 

confiável o resultado do grau de paridade em Cu/ex tarsalis e Culiseta inomata. 
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Hoc (1996), na tentativa de encontrar um método rápido e eficiente para 

separar fêmeas nulíparas das oníparas, descreve as granulações deixadas no 

corpo basal, após a ovulação. 

Estas granulações aumentam de tamanho e de densidade óptica 

após cada oviposição, formando zonas de granulações. Estas já foram 

mencionadas por Sokolova (1994) e, segundo a interpretação desta autora, tais 

vestígios dizem respeito à inclusões deixadas no interior do saco ovariano por 

ocasião da postura. Na subseqüente ovulação, novo saco é formado com a 

fusão do já existente, e assim vão dando origem às zonas de granulações. 

Logo, podemos considerar para cada ciclo desenvolvido, uma zona 

correspondente. No entanto, devido a ocorrência de autólise permanente, não 

é possível reconhecer além do terceiro ciclo. No mais, a formação dessas 

granulações é um processo específico da espécie e da temperatura. 

F ace às dificuldades encontradas, e objetivando tornar mais preciso 

o diagnóstico, desenvolveu-se artifício técnico que consiste na injeção de óleo 

ou querosene no interior do oviduto comum (Figura 2), provocando o 

intumescimento dos ovários os quais, ao serem rompidos em corte longitudinal, 

deixam os ovaríolos livres e espalhados, facilitando assim o reconhecimento 

das dilatações (Hoc e Charlwood, 1990). 

Todavia, essa técnica apresenta certa dificuldade quanto à sua 

aplicação na prática, principalmente no que concerne à introdução de óleo no 

interior do oviduto, o que levou Service (1993) a testar diferentes tipos de óleo 

em Aedes cantans, a mesma espécie usada por Charlwood (1990), mas sem 

muito sucesso. Isso mostra que a dificuldade operacional reduz a praticidade. 



1.+ 

3 2 

1 

A 

Figura 2: Micropipeta utilizada na injeção de óleo no interior do oviduto 

comum. 

1-pipeta de vidro, 2-tubo de borracha, 3-êmbolo, A-pipeta completa, B-inserção 

da pipeta no interior do oviduto comum, C-ovário expandido (Hoc e Charlwood, 

1990). 



3. OBJETIVOS 
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A determinação do estado de paridade em mosquitos requer 

estudos mais detalhados, principalmente em populações epidemiologicamente 

importantes. Dentre elas, pode-se considerar a que passou a participar da 

comunidade antrópica graças às transformações ambientais motivadas pela 

implementação da irrigação artificial. Trata-se de Anopheles albitarsis, 

atualmente considerado como complexo de espécies. 

Posto isto, o objetivo geral deste trabalho foi contribuir para estimar 

o potencial de transmissão malárica, que essas populações de An. albitarsis A 

e B oferecem à comunidade, investigando alguns parâmetros essenciais na 

determinação da capacidade vetora destas populações como: 

Determinar a idade fisiológica através da paridade; 

Estimar a sobrevivência diária dos mosquitos capturados no 

campo e também dos criados em laboratório; 

Calcular a duração do ciclo gonotrófico, através dos espécimes 

criados em laboratório; e; 

Verificar a freqüência das duas populações focalizadas nos dois 

ambientes: extradomiciliar e domiciliar. 



4. CARACTERíSTICAS LOCAIS 
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As observações foram realizadas na região do Vale do Ribeira, mais 

especificamente na Fazenda Experimental do Instituto Agronômico de 

Campinas e em Sítio adjacente denominado Barra do Capinzal, situado a cerca 

de 1 km em linha reta do pôlder daquela Fazenda. Os locais de coleta 

situaram-se no município de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo. A 

localização geográfica dos pontos em estudo correspondem a 240 30' de 

latitude Sul e 470 50' de longitude Oeste. Nesta localidade, a precipitação 

pluviométrica anual é de 2250mm, com temperatura média oscilando entre 18,0 

a 25,0·C e a umidade relativa do ar ao redor de 80%. A descrição 

pormenorizada das características geográficas e biológicas foram feitas por 

Forattini e co I. , (1981,1989, 1993b). Os locais escolhidos para as observações 

mostram considerável modificação ambiental, com a existência de sistema 

artificial de irrigação para o cultivo de arroz, condição propícia à proliferação de 

várias espécies de mosquitos, especialmente dos gêneros Anophe/es, Aedes, 

Cu/ex, Mansonía e Coquíllettídía. No que concerne ao primeiro, o complexo 

Anophe/es a/bífarsís I.s. contribuiu com 26,2% dos mosquitos capturados nesta 

área (Forattini e co I. , 1993c). Apesar da ação humana ser marcante nesta área, 

ainda podemos observar manchas de matas residuais, conservando as 

características de mata primária, ainda que, em grau variável (Figura 3). O 

Sítio Barra do Capinzal apresenta áreas utilizadas para o cultivo de bananas, 

pastagem e também um lago artificial utilizado para o desenvolvimento da 

piscicultura. Em relação à habitação, havia somente um domicílio e alguns 

anexos para animais dorflésticos que foram utilizados para as capturas intra e 

peridomici I iares. 
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Figura 3: Representação da área onde foram realizadas as coletas na 

Fazenda Experimental e no Sítio Barra do Capinzal, Município de Pariquera 

Açu, Estado de São Paulo (Figura adaptada de Forattini e coL, 1993b). 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 
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1 - Procedimento em Campo 

Procedeu-se à coleta de formas adultas, mediante o emprego de 

técnicas baseadas na utilização de isca humana e da armadilha tipo Shannon 

em dois ambientes: o extradomiciliar e o domiciliar. As coletas, com o uso da 

armadilha de Shannon, ocorreram de março de 1992 até dezembro de 1993. A 

coleta com isca humana, realizada no mesmo local, teve início em dezembro de 

1993, prolongando-se até novembro de 1994. No Sítio Capinzal, foi utilizado o 

ambiente domiciliar para a coleta com isca humana (Figura 4). Esta ocorreu de 

outubro de 1992 a dezembro de 1994. 

As coletas foram regulares, obedecendo a ritmo bimensal para a 

armadilha de Shannon e isca humana na Fazenda Experimental, com o 

emprego de dois capturadores. Já para a isca humana no ambiente domiciliar, 

utilizou-se um capturador para o intradomicílio e outro para o peridomicílio, com 

revezamento dos capturadores após uma hora de trabalho, objetivando-se 

evitar possíveis diferenças individuais e uniformizar, assim, os erros que 

eventualmente pudessem ocorrer. 

As capturas foram realizadas no período das 17:00 às 20:00 horas, 

para a armadilha de Shannon, instalada na margem da quadra de arroz (Figura 

5). Para a isca humana, calculou-se o período crepuscular vespertino, isto é, o 

intervalo entre o pôr do sol e o início da noite propriamente dita, através dos 

dados publicados no Almanaque Náutico do Ministério da Marinha. De acordo 

com o período do ano, para a localidade em estudo, observou-se que a 

duração do período crepuscular variou de 22 a 25 minutos. As coletas com isca 

humana começaram no início do crepúsculo, estendendo-se por mais cinco 
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períodos de duração crepuscular, perfazendo assim o total de 

aproximadamente duas horas de captura. 

2 - Procedimento em Laboratório 

2.1 - Adultos capturados no campo 

Os mosquitos capturados na armadilha de Shannon e em isca 

humana, eram transportados vivos em gaiolas até o laboratório. Em seguida a 

amostra da espécie em estudo, era separada aleatoriamente de forma não

probabilística, obedecendo as variações da densidade populacional no 

decorrer do ano. Assim, para as capturas com número elevado de mosquitos 

da espécie em estudo, padronizou-se retirar até 200 exemplares vivos para as 

dissecções. Se esse número era inferior a 200, todos os exemplares vivos 

foram dissecados para se verificar a condição de paridade através da técnica 

de Polovodova (apud Service, 1976) examinando de 15 a 20 ovaríolos por 

fêmea e o desenvolvimento folicular, segundo Christophers (1911) e Mer 

(1936), classificando-os em fases de I a V. Optou-se pelo conceito da Escola 

Clássica. Portanto, o que foi designado como P "oníparas" são as dilatações e 

o saco ovariolar, indistintamente. Até o momento da dissecção, todo material 

foi conservado em tubo de Borrei, previamente preparado com chumaço de 

algodão sob uma rodela de papel de filtro, ambos umedecidos no fundo do 

tubo. A extremidade aberta foi fechada com um pedaço de gaze. 

A identificação do material foi feita utilizando-se de característica 

morfológica para separar as espécies do complexo An. albitarsis. 

Segundo Wilkerson e col. (1995), através dos estudos feitos com a 

utilização de técnicas de "Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase 
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Chain Reaction (RAPD-PCR)", verificaram-se a existência de quatro espécies 

crípticas nesse Complexo. Destas, duas espécies podem ser diferenciadas pela 

proporção de negro basal no segundo tarsômero posterior, como segue: 

(Forattini, 1995) 

Espécie A - O segundo tarsomero posterior com 50% ou menos de 

negro basal. 

Espécie B - O segundo tarsomero posterior com mais de 50% de 

negro basal. 

Outra característica inicialmente utilizada refere-se à mancha escura 

presectorial da asa, ausente ou de tamanho reduzido na espécie A e grande na 

espécie B. Esta característica não foi utilizada, pois a combinação desses dois 

caracteres resulta em identificação errônea, face à existência de variações 

individuais e também à presença desta característica em outras espécies do 

complexo. 

A estimativa da sobrevivência diária (p) foi feita baseada no exame 

dos espécimes obtidos tanto nas capturas com armadilha tipo Shannon quanto 

em isca humana, independentemente do ambiente da coleta. 

O método escolhido para se estimar a sobrevivência diária foi o de 

Vercruysse (1985), que separa as fêmeas em três grupos distintos, de acordo 

com a paridade e o estágio do desenvolvimento folicular (segundo Christophers 

e Mer) assim designados: 

NP1 - Pré-gravidas: Fêmeas nulíparas com os folículos nos estágios 

I e 11 de Christophers e Mer. 

NP2 - Nulíparas: Fêmeas nulíparas com os folículos além do estágio 

II de Christophers e Mer. 

P - Fêmeas oníparas. 
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Em seguida calculou-se as proporções de cada grupo na população 

examinada. 

Sendo: 

n1 = proporção das fêmeas nulíparas com os folículos nos estágios I 

e 11 de Christophers e Mer; 

n2 = proporção das fêmeas nulíparas com os folículos além do 

estágio 11 de Christophers e Mer e 

n3 = proporção das fêmeas oníparas. 

Logo: 

Se a população estudada for dividida em três grupos distintos, 

teremos três estimativas da razão de sobrevivência. 

Onde: 
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A melhor estimativa de p foi obtida através da determinação de 

mínimo da função: 
3 2 

I [nr - E(ni)] 
;=1 

Para o cálculo do erro padrão, utilizou-se a equação: 

3 2 

:LJTh -E(Th)] 
S.E.p = ;=1 

total de mosquitos capturados 

2.2 - Adultos criados em laboratório 

Foram capturadas 78 fêmeas de An. albitarsis I.s. no campo e 

alimentadas com sangue humano, através de repasto sangüíneo completo. Em 

seguida, foram separadas individualmente em tubos de Borrei previamente 

preparados para a oviposição. Essas fêmeas foram colocadas dentro de estufa, 

até que ocorresse a postura. Os ovos assim obtidos foram colocados em 

condições de eclosão. Eclodiram 1.233 larvas e, destas, 627 adultos (315 

machos e 312 fêmeas). Das fêmeas, 185 foram separadas aleatoriamente para 

as observações e o seu acompanhamento individual, o que incluiu 

oferecimento de repasto sangüíneo em dias alternados. O primeiro repasto foi 

oferecido somente a partir do segundo dia após a emergência, pois este foi o 

tempo necessário para a fêmea tornar-se apta à sucção. Desse lote foi possível 

o acompanhamento individual de 121 fêmeas para se verificar, através de 

dissecções, o desenvolvimento ovariano associado à sobrevivência em dias. 
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A estimativa da sobrevivência foi feita utilizando-se do método 

horizontal que consiste no acompanhamento de uma coorte por determinado 

tempo. Desta maneira, foi possível determinar a idade mediana de cada grupo, 

baseada no comprimento do período das nulíparas e dos sucessivos ciclos 

gonotróficos. 

Com esses valores medianos para idade e o número de fêmeas de 

cada grupo, foi possível aplicar a equação proposta por Bailey (1952), para se 

determinar a sobrevivência diária. Assim: 

ou I nmt = In {mo r )+ tlns 

Sendo: 

s = sobrevivência diária 

mt = número de fêmeas de cada grupo 

t = valor mediano de cada grupo em dias 

mo = total de fêmeas examinadas 

r = razão das fêmeas de cada grupo sobre o total das fêmeas 

examinadas em porcentagem. 
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Figura 4: O domicílio utilizado para as capturas intra e 

extradomiciliares com isca humana no sítio Barra do Capinzal, município de 

Pariquera-Açu, no período de outubro de 1992 a dezembro de 1994. 
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Figura 5: Pôlder onde foram realizadas as capturas com a utilização 

da armadilha tipo Shannon e a isca humana na Fazenda Experimental, 

município de Pariquera-Açu no período de março de 1992 a novembro de 1994. 
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6. RESULTADOS 
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1 - Observações de Campo 

Durante aproximadamente três anos de captura, de março de 1992 a 

dezembro de 1994, foram dissecadas 4.170 fêmeas de Anopheles albitarsis I.s., 

sendo 3.761 (90,2%) da população B e 409 (9,8%) da população A, capturadas 

em dois ambientes, o extradomiciliar, na Fazenda Experimental, e o domiciliar, 

no Sítio Capinzal. 

Do material coletado na armadilha de Shannon foram dissecados 

2.612 exemplares, sendo 2.375 (90,9%) da população B e 237 (9,1%) da 

população A (Tabelas 1 e 2). Na isca humana o número de fêmeas foi menor, 

1.558 exemplares, sendo 1.386 (89,0%) da população B e 172 (11,0%) da 

população A (Tabelas 5 e 6). 

Em relação ao desenvolvimento folicular, pudemos observar que a 

proporção de fêmeas com os folículos desenvolvidos além da fase 11 de 

Christophers e Mer, foi pequena, de 1,4 a 4,0%, nas duas localidades para as 

duas populações (Tabelas 3, 4, 7, e 8). 

As proporções do grau de paridade para as duas populações de 

Anopheles albitarsis I.s. capturadas nos dois ambientes com as duas técnicas 

utilizadas podem ser observadas através das Figuras 6 e 7. 

Consideramos o grupo das nulíparas como sendo NP1 + NP2, uma 

vez que o valor de NP2 foi muito pequeno. 

Assim sendo, para a população A, capturada na Armadilha de 

Shannon, obtivemos: 

Gráfico 2 

P1 = 0,3551 

P3 = 0,7026 
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I'ACUU>AOE OE SAÚOE "Ú.LIC'" 
UNIVE~510AOIõ DIi SÃO "AULO 



Para a isca humana: 

Gráfico 3 

P1 = 0,3525 

P3 = 0,7011 
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Para a população B capturada na Armadilha de Shannon, obtivemos: 

Gráfico 4 

P1 = 0,3712 

P3 = 0,7123 

Para a isca humana: 

Gráfico 5 

P1 = 0,2400 

P3 = 0,6292 

Pela determinação do mínimo da soma dos quadrados, obtivemos a 

melhor estimativa de p para a população A que foi de 0,5339 ± 0,047 e 0,5301 

± 0,056 para as fêmeas capturadas na armadilha de Shannon e em isca 

humana respectivamente (Gráficos 6 e 7). Para a população B foi de 0,5566 ± 

0,015 e 0,3151 ± 0,015 para as fêmeas capturadas na armadilha de Shannon e 

em isca humana respectivamente (Gráficos 8 e 9). 

2 - Observações de Laboratório 

Um lote de 121 fêmeas, obtidas em condições de laboratório, foi 

objeto de observação diária durante aproximadamente um mês. Dessas 40 

fêmeas (33,1 %) eram da população A e 81 (66,9%) da população B. 
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Da população A, 60,0% das fêmeas observadas apresentaram 

desenvolvimento folicular e modificações ovariolares, sem as conseqüentes 

oviposições. Já para a população B este percentual foi de 85,2%. Destas, 

40,6% apresentaram somente o desenvolvimento folicular, variando da fase 111 

a V de Christophers e Mer, apesar de terem recebido vários repastos 

sangüíneos. Para a população A, este valor foi de 75,0% (Tabelas 9 e 10). As 

dilatações presentes, provavelmente foram oriundas de oogêneses abortivas. 

Das fêmeas que realizaram posturas, 26,6% da população A e 

16,6% da população B não mostraram nenhum indício da presença de saco 

folicular (Tabelas 11 e 12). 

A duração do ciclo gonotrófico das espécies An. albitarsis A e B foi 

calculada com os dados das Tabelas 13 e 14: 

Fêmeas Valores medianos da Valores medianos da 

idade (dias) para idade (dias) para 

An. albitarsis A An. albitarsis B 

Nulíparas até a fase V 16 (?) 13 

Com 1 dilatação 14 16 

Com 2 dilatações 16,5 18 

Com 3 dilatações 20 21 

Com esses valores medianos da idade e o número de fêmeas de 

cada grupo, foi possível determinar a sobrevivência diária, aplicando a fórmula 

proposta por Bailey, citada anteriormente. 



Assim, os valores de s (sobrevivência diária) foram: 

nulíparas 

População A 0,75 

População 8 0,70 

1Dil 

0,35 

0,75 

2Dil 

0,49 

0,77 

3Dil 

0,79 

0,81 
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Para a população A os valores obtidos foram discrepantes, talvez 

devido ao tamanho da amostra estudada, uma vez que, em qualquer processo 

de estimativa, a eficácia e a precisão aumentam em função do tamanho da 

amostra (Milby e Reisen, 1989). 

Através da diferença em dias, nos diferentes grupos das oníparas foi 

possível estimar o comprimento do ciclo gonotrófico para as duas espécies em 

condições de laboratório. Para a população A, este variou de 2,5 a 3,5 dias, já 

para a população 8 de 2 a 3 dias. 

A curva de sobrevivência mostra que a mortalidade foi zero. até o 7° 

e 8° dia para as populações A e 8 respectivamente, e com o decorrer dos dias 

observou-se uma curva de declínio quase constante.(Grãfico 1). 

Podemos observar a relação entre o número de repastos 

sangüíneos e o grau de desenvolvimento ovariano através das Figuras 8a, 8b, 

8c, 8d e 8e. 
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Tabela 1: Paridade das fêmeas de An. albitarsis A capturadas com armadilha de 
Shannon na Fazenda Experimental, Município de Pariquera-Açu no 
periodo de março de 1992 a dezembro de 1993. 

NP 1P 2P Não 
Meses N° de Determinado 

Dissecções N° I % N° I % N° I % N° I % 

1992 

março 9 5 55,5 4 44,4 

abril 22 14 63,6 5 22,7 2 9,1 1 4,5 

maio 9 7 77,7 2 22,2 

junho 13 10 76,9 3 23,1 

julho 8 2 25,0 5 62,5 1 12,5 

agosto 3 1 33,3 2 66,6 

setembro O 

outubro 1 1 100,0 

novembro 3 3 100,0 

dezembro 11 8 72,7 2 18,2 1 9,1 

1993 

janeiro 58 51 87,9 6 10,3 1 1,7 

fevereiro 25 12 48,0 13 52,0 

março 28 24 85,7 4 14,3 

abril 19 12 63,1 7 36,8 

maio 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 

junho 7 3 42,8 2 28,6 2 28,6 

julho 4 2 50,0 2 50,0 

agosto O 

setembro O 

outubro 7 5 71,4 2 28,6 

novembro 2 1 50,0 1 50,0 

dezembro 4 3 75,0 1 25,0 

Total 237 166 70,0 60 25,3 7 2,9 4 1,7 
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Tabela 2: Paridade das fêmeas de An. albitarsls a, capturadas com armadilha de Shannon na 
Fazenda Experimental, Município de Pariquera-Açu, no período de março de 1992 a 
dezembro de 1993. 

N° de NP 1P 2P 3P 4P Não 
Meses Dissec Determinado 

-çôes N° I % N° 1 % N° I % N° I % N° I % N° I % 

1992 

março 52 41 78,8 9 17,3 2 3,8 

abril 79 50 63,3 28 35,4 1 1,3 

maio 96 66 68,7 26 27,1 2 2,1 2 2,1 

junho 82 33 40,2 47 57,3 2 2,4 

julho 46 32 69,6 11 23,9 2 4,3 1 2,2 

agosto 15 6 40,0 8 53,3 1 6,7 

setembro 73 37 50,7 34 46,6 2 2,7 

outubro 54 37 68,S 9 16,7 6 11,1 1 1,8 1 1,8 

novembro 89 69 77,S 15 16,8 3 3,4 1 1,1 1 1,1 

dezembro 65 52 80,0 12 18,5 1 1,5 

1993 

janeiro 152 134 88,1 18 11,8 

fevereiro 111 92 82,9 19 17,1 

março 346 278 80,3 65 18,8 3 0,9 

abril 173 119 68,8 50 28,9 2 1,1 2 1,1 

maio 95 71 74,7 21 22,1 3 3,1 

junho 95 55 57,9 31 32,6 6 6,3 2 2,1 1 1,C 

julho 66 28 42,4 30 45,4 6 9,1 2 3,0 

agosto 77 37 48,0 34 44,1 4 5,2 1 1,3 1 1,3 

setembro 85 46 54,1 30 35,3 2 2,3 2 3,5 4 4,i 

outubro 191 101 52,9 78 40,8 10 5,2 1 0,5 1 O,~ 

novembro 225 173 76,9 47 20,9 4 1,8 1 0,4 

dezembro 108 89 82,4 18 16,7 1 0,9 

Total 2375 1646 69,3 640 26,9 61 2,6 11 0,5 1 0,04 16 O,i 



Tabela 3: Estágio do desenvolvimento folicular segundo Christophers e Mer das 
fêmeas de An. a/birtarsis A capturadas com annadilha de Shannon 
na Fazenda Experimental, Municlpio de Pariquera-Açu no periodo 
de março de 1992 a dezembro de 1993. 

Fase I e 11 Fase 111 a V 

Paridade N° I % N° 1 % Total 

NP 164 98,8 2 1,2 166 

1P 60 100,0 O 60 

2P 7 100,0 O 7 

Não 4 100,0 4 

Determinado 

231 97,5 6 2,5 237 

Tabela 4: Estágio do desenvolvimento folicu/ar segundo Christophers e Mer das 
fêmeas de An. a/birtarsis B capturadas com annadi/ha de Shannon 
na Fazenda Experimenta/, Municlpio de Pariquera-Açu no periodo 
de março de 1992 a dezembro de 1993. 

Fase I e 11 Fase 111 a V 

Paridade N° I % N° I % Total 

NP 1627 98,8 19 1,1 1646 

1P 633 98,9 7 1,1 640 

2P 61 100,0 O 61 

3P 11 100,0 O 11 

4P 1 100,0 O 1 

Não determinado 16 100,0 16 

Total 2333 98,2 42 1,8 2375 

39 
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Tabela 5: Paridade das fêmeas de An. albitarsis A, capturadas com isca humana nos 
ambientes extradomlclliar e domiciliar na Fazenda Experimental e no Sitio 
Capinzal, Município de Pariquera-Açu, no periodo de outubro de 1992 a 
dezembro de 1994. 

NP 1P 2P 3P Não 

Meses N° de Determinado 

Dissecções N° I % N° I % N° I % N° I % N° I % 

1992 
outubro O 

novembro O 
dezembro O 
1993 
janeiro 19 12 63,1 7 36,8 

fevereiro 14 12 85,7 1 7,1 1 7,1 

março 13 9 69,2 3 23,1 1 7,7 

abril 5 2 40,0 2 40,0 1 20,0 

maio 3 3 100,0 
junho O 
julho 1 1 100,0 
agosto O 
setembro O 
outubro O 
novembro O 
dezembro 6 5 83,3 1 16,7 

1994 
janeiro 35 24 68,6 10 28,6 

fevereiro 11 9 81,8 2 18,2 

março 38 28 73,7 8 21,0 2 5,3 

abril 17 11 64,7 5 29,4 1 5,9 

maio 1 1 100,0 

junho 4 3 75,0 1 25,0 

julho 1 1 100,0 

agosto 3 2 66,7 1 33,3 

setembro 
outubro 
novembro 1 1 100,0 

dezembro 

Total 172 120 69,8 43 25,0 4 2,3 1 0,6 4 2,3 
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Tabela 6: Paridade das fêmeas de An. albitarsis S, capturadas com isca humana nos ambientes 
extradomiciliar e domiciliar na Fazenda Experimental e no Sitio Capinzal, Município 
de Pariquera-Açu, no periodo de outubro de 1992 a dezembro de 1994. 

N° de NP 1P 2P 3P 4P Não 
Meses Dissec Determinado 

-ções N° I % N° I % N° I % N° I % N° I % N° I % 

1992 
outubro 2 2 100,0 

novembro O 
dezembro 1 1 100,0 

1993 
janeiro 42 33 78,6 8 19,0 1 2,4 

fevereiro 51 47 92,1 3 5,9 1 2,0 

março 59 35 59,3 21 35,6 2 3,4 1 7,7 

abril 47 33 70,2 13 27,6 1 2,1 

maio 35 27 77,1 7 20,0 1 2,8 
junho 11 11 100,0 
julho 19 15 78,9 3 15,8 1 5,3 

agosto 12 11 91,7 1 8,3 

setembro 1 1 100.0 
outubro 1 1 100,0 

novembro 3 3 100,0 

dezembro 71 57 80,3 13 18,3 1 1,4 
1994 
janeiro 222 161 72,S 54 24,3 5 2,2 2 0,9 

fevereiro 184 171 92,9 13 7,1 
março 382 311 85,9 45 12,4 5 1,4 0,3 

abril 44 32 72,7 8 18,2 3 6,8 1 2,3 

maio 13 6 46,6 6 46,6 1 7,7 
junho 29 21 72,4 8 27,6 

julho 57 44 77,2 10 17,5 2 3,5 1 1,7 
agosto 29 20 69,0 8 27,6 1 3,4 

setembro 
outubro 24 20 83,3 4 16,7 

novembro 66 41 62,1 20 30,3 5 7,6 
dezembro 1 1 100,0 

Total 1386 1102 79,S 248 17,9 25 1,9 6 0,4 1 0,07 3 0,2 
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Tabela 7: Estágio do desenvolvimento folicular segundo Christophers e Mer das 
fêmeas de An. albitarsis A, capturadas com isca humana nos ambientes 
exúadomiciliar e domiciliar na Fazenda Experimental e no Sítio 
Capinzal, Município de Pariquera-Açu, no periodo de outubro de 1992 a 
dezembro de 1994. 

Fases I e li Fases 111 a V 

Paridade N° I % N° I % Total 

NP 117 97,5 3 2,5 120 

1P 43 100,0 43 

2P 4 100,0 4 

3P 1 100,0 1 

Não determinado 4 100,0 4 

Total 165 95,9 7 4,0 172 

Tabela 8: Estágio do desenvolvimento folicular segundo Christophers e Mer das 
fêmeas de An. alb/tarsis S, capturadas com isca humana nos ambientes 
extradomiciliar e domiciliar na Fazenda Experimental e no Sitio 
Capinzal, Município de Pariquera-Açu, no periodo de outubro de 1992 a 
dezembro de 1994. 

Fases I e li Fases 111 a V 

Paridade N° I % N° I % Total 

NP 1088 98,7 14 1,3 1102 

1P 246 99,2 2 0,8 248 

2P 26 100,0 26 

3P 6 100,0 6 

4P 1 100,0 1 

Não determinado 3 100,0 3 

Total 1367 98,6 19 1,4 1386 
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Tabela 9: Desenvolvimento folicular segundo Christophers e Mer e as modificaçóes 
ovariolares, após vários repastos sangüíneos das fêmeas de An. 
albitarsis A, criadas em laboratório e sem oviposição. 

N° de Fases Dilatações 

Repastos 111 a V 1 I 2 I 3 I 4 Total 

2 5 5 

3 5 5 

4 4 1 1 6 

5 4 3 1 8 

Total 18 3 2 ° 1 24 

% do Total 75,0 12,5 8,3 0,0 4,2 100,0 

Tabela 10: Desenvolvimento folicular segundo Christophers e Mer e as modificaçóes 
ovariolares, após vários repastos sangüíneos das fêmeas de An. 
albitarsis S, criadas em laboratório e sem oviposição. 

Dilatações 

N° de Fases 

Repastos 111 a V 1 I 2 I 3 I 4 Total 

1 1 1 

2 13 13 

3 7 2 1 2 12 

4 5 1 3 3 1 13 

5 2 3 12 4 1 22 

6 ° 1 5 2 8 

Total 28 7 21 11 2 69 

% do Total 40,6 10,1 30,4 15,9 2,9 99,9 
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Tabela 11: Desenvolvimento folicular segundo Christopher e Mer e as modificaçóes 
ovariolares após vários repastos sanguíneos das fêmeas de An. albitarsís A, 
criadas em laboratório e com oviposíçlo. 

Fêmeas N° de N° de Fases Dilatações Presença 

N° Repastos Oviposições 111 a V 1 I 2 de Saco 

1 e 5 2 1 X - (?) 

2 e 4 2 1 X X 

3 2 1 X - (?) 

6 3 1 X X 

7 e 8 2 1 X X 

9 3 1 X - (?) 

10 7 1 X X 

11 6 1 X X 

12 5 1 X X 

13 3 1 X X 

14 4 2 X X 

15 6 3 X X 

16 3 1 Obs. Sem condições 

Total 4 9 5 11 
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Tabela 12: Desenvolvimento folicular segundo Christopher e Mer e as modificações 
ovariolares após vários repastos sanguíneos das fêmeas de An. albítarsís B, 
criadas em laboratório e com oviposição. 

Fêmeas N°de N° de Fases Dilatações Presença 
N° Repastos Ovoposições 111 a V 1 

I 
2 

I 
3 de 

Saco 
1 3 2 X X 

2 2 1 X 

3 2 2 X X 

4 3 2 X X 

5 2 2 X X 

6e7 3 1 X X 

8 3 1 X - (?) 

9 3 1 X - (?) 

10 4 3 X 

11 5 4 X X 

12 5 2 X X 

Total 2 4 2 2 10 
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Tabela 13: Tempo de vida em dias, e as alterações ovario/ares, das fêmeas de An. 
albitarsis A criadas em laboratório. 

Fases Fase Sem 

Dias de Sobrev. I a 11 V 1 Dil 2 Dil 3 Dil 4DiI condição Total 

9 2 2 

10 O 

11 1 1 2 4 

12 1 1 2 

13 2 1 3 

14 2 1 3 

15 1 1 2 

16 2 1 1 1 5 

17 2 2 

18 1 1 

19 1 1 1 3 

20 1 1 2 

21 O 

22 1 1 2 

23 1 1 1 3 

24 1 1 

25 2 1 3 

26 1 1 

27 O 

28 O 

29 1 1 

Total 9 9 9 8 3 1 1 40 
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Tabela 14: Tempo de vida em dias, e as alterações ovariolares, das fêmeas de An. 
albitarsis B criadas em laboratório. 

Fase Sem 

Dias de Sobrev. V 1 DiI 2Dil 3Dil 4Dil condição Total 

8 3 3 

9 2 2 4 

10 1 1 2 

11 3 3 

12 2 1 2 5 

13 6 1 7 

14 2 1 1 4 

15 2 1 2 1 1 7 

16 3 3 3 1 10 

17 1 1 

18 1 3 3 1 8 

19 1 3 1 1 6 

20 1 1 

21 3 1 4 

22 1 1 2 1 5 

23 2 2 

24 1 1 2 

25 1 1 

26 1 2 1 4 

27 O 

28 1 1 

29 1 1 

Total 27 11 26 13 3 1 81 
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Figura 6: Proporção do grau de paridade na população examinada 
das duas espécies de Anopheles albifarsis capturadas no ambiente 

extradomiciliar, com armadilha de Shannon (a) e isca humana (b) 
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Figura 7: Proporção do grau de paridade na população examinada 
das duas espécies de Anopheles albitarsis capturadas com a isca 

humana nos ambientes peridomiciliar (a) e intTadomiciliar (b). 
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Figura 8: Distribuição proporcional das fêmeas de Anopheles 
albitarsis, criadas em laboratório, em relação ao grau de 

desenvolvimento ovariano, e o número de repastos sangüíneos 
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Gráfico 1: Curva de sobrevivência obtida em laboratório das fêmeas 

de Anopheles albifarsis A e B, provenientes de material da Fazenda 

Experimental, município de Pariquera Açu, Estado de São Paulo, no período de 

dezembro de 1995 a fevereiro de 1996. 
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Gráfico 2: Determinação de P1 e P3 em correspondência a valores 

específicos de n1 e n3 para o Anopheles albitarsis A capturado na armadilha de 

Shannon. 

Gráfico 3: Determinação de P1 e P3 em correspondência a valores 

específicos de n1 e n3 para o Anopheles albitarsis A capturado em isca humana. 

Gráfico 4: Determinação de P1 e P3 em correspondência a valores 

específicos de n1 e n3 para o Anopheles albitarsis 8 capturado na armadilha de 

Shannon. 

Gráfico 5: Determinação de P1 e P3 em correspondência a valores 

específicos de n1 e n3 para o Anopheles albitarsis 8 capturado em isca humana. 
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Gráfico 6: Determinação da melhor estimativa de p para o 

Anopheles albitarsis A capturado na armadilha de Shannon. 

Gráfico 7: Determinação da melhor estimativa de p para o 

Anopheles albitarsis A capturado em isca humana. 

Gráfico 8: Determinação da melhor estimativa de p para o 

Anopheles albitarsis 8 capturado na armadilha de Shannon. 

Gráfico 9: Determinação da melhor estimativa de p para o 

Anopheles albitarsis 8 capturado em isca humana. 
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7. DISCUSSÃO E CONCLUSOES 
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As duas técnicas de coleta, utilizadas neste trabalho, foram a 

armadilha de Shannon e a isca humana. Tanto para a armadilha de Shannon 

quanto para a isca humana, foram empregados dois capturadores e uma fonte 

luminosa, a qual, neste caso foi lampião a gás. 

A técnica da isca humana é mais seletiva em relação à atividade 

hematófaga dos mosquitos do que a armadilha de Shannon. Porém, a principal 

diferença entre as duas técnicas, não foi o fator seletividade, mas sim de 

rendimento. Sendo maior a superfície de coleta na armadilha de Shannon, pelo 

uso das paredes internas e externas, a coleta não ficou restrita ao ambiente 

que rodeia o corpo ou as pernas expostas dos capturadores, como ocorre na 

isca humana. Através dos resultados obtidos, foi possível constatar esse fato 

óbvio, verificando maior rendimento na armadilha de Shannon para as duas 

populações focalizadas no mesmo ambiente. 

A população de An. albitarsis 8 foi claramente predominante em 

todas as capturas e em todos os ambientes, o que já havia sido relatada por 

Forattini e col. (1995). 

Aspecto importante e que chamou atenção, foi a elevada 

porcentagem (95,5% a 98,6%) de fêmeas que apresentaram os seus folículos 

nos estágios I e 11 de Christophers e Mer, indicando ser esta a primeira 

tentativa hematófaga para dar início a um ciclo gonotrófico. Este fato permite 

levantar hipótese da provável existência de concordância gonotrófica. 

Isso permitiu considerar o grupo das nulíparas como sendo NP1 + 

NP2 uma vez que o valor de NP2 foi muito pequeno. Provavelmente, um único 

repasto sangüíneo foi suficiente para completar o primeiro ciclo gonotrófico. 

A sobrevivência diária (p) obtida através dos espécimes capturados 

no campo foi relativamente baixa, tanto para a população A como para a 8, ou 
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seja, ao redor de 0,50 ou 50%. Isso, provavelmente, devido à alta porcentagem 

de fêmeas nulíparas na população. 

Segundo Russel (1987), se a sobrevivência diária é de 50%, então 

menos de 1 % das fêmeas sobrevivem o tempo necessário para que o 

Plasmodíum vívax complete o período de incubação extrínsico no mosquito. Já 

para o P. falcíparum, onde esse período é maior, a taxa de sobrevivência diária 

deverá ser de 0,65, para que o mesmo percentual de fêmeas se tornem 

infectivas na população. 

Embora o fator longevidade seja fundamental na determinação da 

capacidade vetorial, não se deve analisá-lo isoladamente, e sim em conjunção 

com a densidade e a antropofilia. 

A alta porcentagem de fêmeas nulíparas na população como 

mostram as Figuras 5 e 6, indica não somente a produção em escala contínua 

de mosquitos, mas também alta mortalidade dos emergentes (Vercruyse, 

1985). Outra interpretação poderia ser a de captura feita no local próximo a 

criadouro, embora neste caso houvesse número expressivo de indivíduos 

masculinos os quais acompanhariam os femininos. 

Em condições de laboratório observamos que as fêmeas não 

fecundadas de An. albítarsís I.s. apresentaram o desenvolvimento ovariolar, 

maturação dos ovos e subseqüente postura. 

Para algumas espécies de Anopheles como o An. subpíctus a 

inseminação é pré-requisito para o desenvolvimento dos ovos, fenômeno este, 

denominado estímulo espermatogênico (Roy, 1940). Para o An. albitarsís I.s. os 

nossos dados demonstraram que a inseminação não pareceu ser pré-requisito 

absoluto, mas que este fato poderia estar contribuindo para o aumento do 

tempo necessário ao início do desenvolvimento ovariano, assim permanecendo 
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maior tempo na condição de nuliparidade. Para as populações A e B, pudemos 

constatar que esse tempo foi de 16 e 13 dias respectivamente, ao que parece, 

tempo relativamente longo. 

Como as fêmeas criadas em laboratório receberam alimentação 

sangüínea em abundância, a variável da procura do hospedeiro para sugar, foi 

eliminada. 

Segundo Briegel e Rezzonico (1985) os anofelinos, por 

apresentarem hábitos crepuscular vespertino ou noturno, podem não ter 

desenvolvido o mecanismo inibitório da procura de hospedeiro para sugar, 

após a ingestão de sangue durante o ciclo gonotrófico. Já para as espécies de 

hábito diurno, este mecansmo parece ser bastante desenvolvido. E isso porque 

sugar hospedeiro defensivo poderá colocar em risco a sobrevivência (Edman e 

col., 1972), não obstante a existência de vários relatos que mostram o 

comportamento de múltipla alimentação sangüínea em várias espécies de 

Anophe/es (Briegel e Hõrler, 1993). Para o An. albitarsis I.s., em condições de 

laboratório, observou-se que parcela, ainda que pequena, revelou que um 

repasto sangüíneo foi suficiente para desenvolver o ciclo gonotrófico, podendo 

este ser normal ou mesmo abortivo. Através das Figuras 8a, 8b e 8c, observa

se fêmeas as quais, recebendo 2, 3 e 4 repastos, desenvolveram 

respectivamente, 2,3 e 4 ciclos gonotróficos. 

A existência de fêmeas com o grau de desenvolvimento ovariano, 

inferior ao número de repastos sangüíneos, provavelmente encontra explicação 

ao se admitir que os ovaríolos, ao se desenvolverem em determinado ciclo, não 

serão obrigatoriamente os mesmos do ciclo seguinte. 

Segundo a Escola Clássica, a interpretação das fêmeas que 

realizaram posturas e não apresentam nenhum indício da presença de saco 
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ovariolar, é perfeitamente aceitável. E isso porque, após a postura dá-se a 

contração desse saco e a formação da dilatação. Para a Escola Nova, este 

resultado é incoerente, pois havendo postura, há formação de saco ovariolar e 

este permanecerá distendido, sem contração e, conseqüentemente, sem 

dilatação visível. 

Diante de tais resultados obtidos com o material de campo e o de 

laboratório, observamos que: 

Há provável concordância gonotrófica, pelo menos de acordo 

com os resultados obtidos e as populações locais. Isso indica a 

possibilidade de veiculação malárica, cuja medição poderá 

incluir esses dados. 

Optou-se pela interpretação da chamada Escola Clássica. E 

isso pelo motivo da Escola Nova ser de tecnologia não prática e 

não estar ainda consolidada em sua conceituação teórica. 

Tudo indica que a alteração do ambiente, provocada pelo 

homem facilitará, na região, o desenvolvimento de populações 

potencialmente vetoras, como é o caso de An. albifarsis I.s. 

Em sendo assim, com o passar do tempo e se não houver 

previsões adequadas, é de se supor que a malária poderá ser 

reintroduzida na área. 
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Todavia, a se comprovar a hipótese supra, essa endemia terá 

aspectos epidemiológicos diferentes daqueles que, 

classicamente, eram-lhes antes atribuídos. 
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9. APÊNDICE 



Método de Determinação do Parâmetro p (taxa de sobrevivência diária) 

n j : proporção do grupo i 

N~ 
n1 = (1) 

NP1 +NP2 +P 

NP2 n2 = (2) 
N~ +NP2 +P 

P 
n3 = (3) 

N~ +NP2 +P 

o problema consiste na escolha do parâmetro p (taxa de sobrevivência diária), que faz a melhor 

aproximação dos n j 's, baseada nos seguintes estimadores (denotaremos um estimador de um parâmetro 13 

qualquer por E(I3) ): 

E(N~) = xp (5) 

E(NP2 ) = Xp2 (6) 

E(P) = xp4 1 2 (7) 
1- P 

Onde: 

• x : número diário de fêmeas emergentes 

• p : taxa de sobrevivência diária 

Utilizando os estimadores acima no cálculo dos n j 's, temos: 

= 



Efetuando contas parecidas com os outros parâmetros, obteremos: 

_ _ 1- p2 
n) =E(n)- 2 

1- p +p 

n
2 

=- E(n
2
) = p(1- p2) 

1- p2 + P 

Observe que ainda mantemos: n) + n2 + n3 = 1 

(8) 

(9) 

(10) 

Considerando essa situação, se conhecennos os valores dos n j 's, seria possível encontrar o valor de 

p que dá, em cada equação, o valor exato dos n j 's ? (ou. pelo menos, o valor que dá a melhor aproximação ?) 

Tomemos a diferença entre n j e sua respectiva aproximação (chamaremos essas funções diferença 

de J; . Assim, .f.. é a função diferença entre n) e sua aproximação e assim por diante). 

(11) 

(12) 

(13) 

Essas funções podem ser interpretadas como uma espécie de função erro de aproximação. Na 

verdade, se quiséssemos considerar efetivamente o erro de aproximação, deveriamos colocar o módulos nas 

expressões acima. 

De qualquer forma, queremos encontrar, para cada função J; , os valores de p que nos dão os valores 

mais aproximados dos n j • Uma primeira tentativa seria utilizannos técnicas de cálculo diferencial para 

detenninannos o erro minimo cometido na aproximação. 



Porém. no caso desse trabalho, procurou-se verificar se não existia um valor de p que nos daria o 

valor exato dos parâmetros nj • Felizmente, para todos os casos, foi possível obter tais valores. 

A idéia utilizada foi que se existirem valores de p tais que as aproximações feitas em (8), (9) e (lO) 

sejam exatas. então, a diferença entre o valor exato e a aproximação deve ser nula. isto é, 

h(P)=O 

f2(P) = O 

f3(P) = O 

(14) 

(15) 

(16) 

Como não trabalharemos simultaneamente com as 3 equações, poderemos encontrar diferentes 

valores de p para cada equação. Antes observamos que: 

Como trabalhamos com P E [0,1), temos que 1- p 2 + P ;t; O e, portanto, podemos colocar que: 

(17) 

Portanto, para resolvermos a equação (14), basta resolvermos a equação acima. 

Analogamente, para n2 e n3 : 

(19) 



Para resolvermos as 3 equações. utilizamos a função fsolve do software matemático Maple V. O 

software foi utilizado. inclusive. para traçar os gráficos do texto. 

Agora. temos a seguinte situação: e se queremos encontrar o valor de p que melhor aproxima 

simultaneamente os 3 valores dos 11; ? Como já observamos. não é possível em vários casos encontrar o 

mesmo valor de p que nos dê os valores exatos dos 11;. Isso porque consideramos cada aproximação 

separadamente. 

Qual seria o erro que cometeríamos ao aproximar os valores dos 11; para o mesmo valor de p ? Uma 

expressão usualmente considerada é dada por: 

(20) 

As dificuldades para os métodos de cálculo em manipular raízes faz com que muitas vezes seja 

conveniente trabalhar com a função 

g(p)=f(p)2 =(I1)-E(I1))2 +(112 -E(n2»2 +(113 -E(n3 »2 

Mas, por que trabalhar com (21) ao invés de (20) ? 

(21) 

O problema é que não podemos garantir que exista um p tal que f (p) = O. O objetivo, então, é 

encontrar o valor de p tal que cometemos o menor erro de aproximação dos 11;, ou seja, o mínimo de f (p ) . 

Para isso. utilizaremos a técnica das derívadas do Cálculo Diferencial, enunciada no seguinte teorema: 

Teorema: Seja f uma função que admite derivada de 2a ordem contínua em um intervalo aberto I e p E I . 

Então: 

a) f'(p) = O e f"(p) > O => p é ponto de mínimo local 

b) f'(p) = O e f"(p) < O => p é ponto de máximo local 

A demonstração pode ser encontrada em [1], páginas 281-282. 

Observemos que o teorema possui duas características importantes: 

1) O teorema aplica-se a funções definidas em intervalos abertos. No nosso caso, estamos trabalhando com 

o intervalo [0,1). 

2) O teorema fala apenas de mínimos e máximos locais no intervalo considerado. No caso. precisamos 

determinar o mínimo absoluto do intervalo. 



Outra questão a se considerar. é a possibilidade da não existência de mínimos absolutos. pois o intervalo 

é aberto em x = 1. 

Ilustramos essas possibilidades nas figuras a seguir. 

A figura 1 mostra o caso de uma função, cujo mínimo em [0,1) está no ponto x = O. Apesar da função 

possuir mínimos locais, o mínimo absoluto está no ponto x = O. Portanto. não basta utilizarmos o teorema para 

obtermos os mínimos absolutos. A figura 2 mostra o caso em que um dos mínimos locais da função em [0,1) 

é também o mínimo absoluto. 

o terceiro caso está ilustrado na figura 3. Podemos observar que o mínimo deveria estar em x = 1. Mas 

como estamos trabalhando no intervalo [0,1), a função, apesar de ter mínimos locais, não possui um mínimo 

absoluto nesse intervalo. 
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Figura 1: Exemplo de um mínimo absoluto 
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Figura 2: Exemplo de um mínimo absoluto 

determinado pelo teorema 
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Figura 3: Exemplo de uma função que não possui um mínimo absoluto em [O, I) 

Portanto. devido a esses casos, utilizaremos os seguintes passos para determinação do mínimo absoluto 

em [0,1): 

J. Determine os pontos de mínimo local dafunção em (O, J), caso existam, através do teorema. 

2. Calcule o valor da função em x = O. 

2. J. Se existirem pontos de mínimo dafunção, compare com x = O e redetermine o mínimo 

2.2. Senão, assuma x = O como o mínimo 

3. Determine o limite dafunção quando x vai para J. Se esse limite for menor que o mínimo, então afunção 

não possui mínimo absoluto em [0,1) 

4. Senão, o mínimo absoluto será o determinado em 2. 

As funções que iremos trabalhar aqui, na verdade ainda são continuas em x 

calcularmos o limite especificado em 3., basta calcularmos o valor da função em x = I. 

1. Portanto, para 

Dada a necessidade de calcularmos derivadas, é nítida a vantagem de trabalharmos com (21), um 

polinômio. do que com (20), uma raiz. 

Portanto, dado os valores dos ni e utilizando o algoritmo anterior, podemos encontrar o valor mínimo de 

(20) ou (21).1 

Para resolver esse problema. foi utilizada também a função fsolve em conjunto com a função diff do 

Maple V, para calcularmos as derivadas das funções. 

1 Pode-se mostrar que as funções (20) e (21) possuem os mesmos pontos de mínimo. Sendo assim, podemos 
procurar o mínimo em qualquer uma das funções. 
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