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Resumo 

A malária é um dos maiores problemas de saúde pública. O agente patológico causador dessa 

doença é transmitido por mosquitos do gênero Anopheles spp. Os mosquitos utilizam 

principalmente sinais químicos e físicos para encontrar recursos sanguíneos. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar o efeito da temperatura e da adição do suor humano na captura de 

mosquitos do gênero Anopheles, com ênfase em A. darlingi, pela armadilha BG-Malária. 

Armadilhas contendo CO2 foram utilizadas para comparar a atratividade de diferentes 

modalidades de suor e de diferentes temperaturas. Nos experimentos com temperatura foram 

utilizadas lâmpadas para aquecimento com potências distintas, e os quatro tratamentos 

avaliados foram: (1) Apenas CO2 (controle–sem lâmpada); (2) CO2+lâmpada 15V; (3) CO2+ 

lâmpada 40V; (4) CO2+ lâmpada 60V. Nos experimentos com suor, foram avaliados 11 

tratamentos: 1-Apenas CO2; 2-Meia limpa; 3-Camisa limpa; 4–Suor fresco do pé feminino; 5-

Suor incubado do pé feminino; 6-Suor fresco do tronco feminino; 7-Suor incubado do tronco 

feminino; 8-Suor fresco do pé masculino; 9-Suor incubado do pé masculino; 10-Suor fresco 

do tronco masculino; 11-Suor incubado do tronco masculino. Para a coleta do suor, foram 

utilizadas meias e camisas brancas, que foram utilizadas por voluntários do sexo masculino e 

feminino. Ambos os experimentos foram submetidos a um delineamento experimental do tipo 

quadrado latino, que foi repetido três vezes. Ao longo de todo o estudo foram coletados 

20.775 mosquitos, dos quais os anofelinos compreenderam 64,11% (13.320 indivíduos), 

enquanto 35,89% (7.455 indivíduos) foram culicíneos. Os 13.320 anofelinos coletados nos 

três sítios de amostragem ao longo de 45 noites pertenceram a nove espécies. A. darlingi foi a 

espécie predominante em ambos os experimentos, representando 80,77% do total de 

anofelinos coletados. No experimento com temperatura, foram estabelecidas três temperaturas 

distintas aproximadamente constantes. Houve congruência entre a voltagem das lâmpadas e a 

temperatura média alcançada por cada uma delas: 24.9 ºC na armadilha sem lâmpada, 26.6 ºC 

na lâmpada de 15V, 29.7 ºC na lâmpada de 40V e 31.6 ºC na lâmpada de 60V. Os quatro 

tratamentos avaliados capturaram juntos um total de 4.643 anofelinos, distribuídos em nove 

espécies, dentre as quais A. darlingi foi predominante, com 4.431 (95.4%) espécimes. Tanto 

para anofelinos em geral, quanto para A. darlingi, em cada um dos três quadrados latino 

realizados, não houve diferença significativa na média de mosquitos capturados pelos quatro 

tratamentos. No entanto, houve diferença significativa entre os pontos de coleta do segundo 

quadrado latino. No experimento com suor humano foi capturado um total de 8.677 

anofelinos, representados por oito espécies distribuídas em todos os tratamentos, dentre as 

quais A. darlingi foi mais abundante, sendo representado por 6.328 (72,9%) espécimes. Tanto 

para anofelinos em geral, quanto para A. darlingi, não houve diferença significativa na média 

de mosquitos capturados pelos tratamentos, em cada um dos três quadrados latino realizados, 

porém o suor incubado do tronco (seja masculino ou feminino) sempre capturou mais 

mosquitos. Contudo, houve diferenças na média de mosquitos capturados em cada ponto de 

coleta.   

 

Palavras chave: BG-Malária; Anofelinos; Anopheles darlingi; armadilhas, Amazônia 
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Abstract 

Malaria is one of the biggest public health problems. The pathologic agent that causes this 

disease is transmitted by mosquitoes of the genus Anopheles, which use mostly chemical and 

physical signals to find blood resources. Therefore, this study's goal was to assess the effect of 

temperature and human sweat on capturing Anopheles mosquitoes, especially A. darlingi, 

using a BG-Malaria trap. Traps with CO2 were used in order to compare the attractiveness of 

different temperature and sweat treatments. In the experiments evaluating temperature, it was 

used heat light bulbs of different powers. Four treatments were evaluated: (1) CO2 only 

(control-without light bulb); (2) CO2 + 15V light bulb; (3) CO2 + 40V light bulb; (4) CO2 + 

60V light bulb. In order to assess the effect of sweat, eleven treatments were conducted: 

(1) CO2 only; (2) clean socks; (3) clean shirt; (4) fresh sweat from female foot; (5) incubated 

sweat from female foot; (6) fresh sweat from female trunk; (7) incubated sweat from female 

trunk; (8) fresh sweat from male foot; (9) incubated sweat from male foot; (10) fresh sweat 

from male trunk; (11) incubated sweat from male trunk. White socks and shirts were worn by 

male and female volunteers in order to collect sweat. Both experiments, with temperature and 

sweat, underwent a Latin square experimental design, repeated for three times. During the 

study, 20,775 mosquitoes were collected. Anophelines represented 64.11% (13,320 

individuals ) of the sample, while culicines accounted for 35.89% (7,455 individuals). The 

13,320 anophelines were collected in three sampling sites during 45 nights, and belong to nine 

species. A. darlingi was the predominant species in both experiments, accounting for 80.77% 

of all anophelines collected. In the temperature experiment, the three established temperatures 

were kept nearly constant. There was congruence between the light bulb voltage and the 

average temperature reached by them: 24.9 
o
C in the trap without light bulb; 26.6 

o
C in the 

15V light bulb; 29.7 
o
C in the 40V, and 31.6 

o
C in the 60V bulb. Together, the four treatments 

have captured 4,643 anophelines, distributed in nine species. Among them, A. darlingi was 

the prevalent species, with 4,431 (95.4%) specimens. According to the results of the three 

Latin squares performed, for both anophelines in general and A. darlingi alone, there was no 

significant difference in the mean of captured mosquitoes among the four treatments. 

Conversely, there was a significant difference among the sampling sites in the second Latin 

square. In the human sweat experiment, 8,677 anophelines were captured, represented by 

eight species present in all treatments. Among them, A. darling was the most abundant one, 

with 6,328 (72.9%) specimens. Similarly to the temperature treatment, there was no 

significant difference in the mean of captured mosquitoes among the sweat treatments, for 

both anophelines in general and A. darlingi. Nevertheless, the incubated sweat from both male 

and female trunk always captured more mosquitoes. Additionally, there was a difference in 

the mean of captured mosquitoes among the sampling sites.     

  Keywords: BG-Malaria; Anophelines; Anopheles darlingi; Traps; Amazon 
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1. Introdução 

1.1. Malária 

A malária é uma das doenças mais antigas conhecidas pelo homem. Os seus sintomas 

clássicos são descritos desde a era pré-cristã, quando foram relatados pela primeira vez por 

Hipócrates, o “pai da medicina”. Em 1880, Charles Laveran observou organismos em 

movimento no sangue de uma pessoa doente, mas a ratificação de que a malária era uma 

hemoparasitose foi feita por Gerhardt em 1884 (Braga e Fontes, 2005). 

Apesar de ser uma doença milenar, a malária humana permanece como um dos 

principais problemas de saúde pública do mundo com transmissão elevada em muitas regiões 

do planeta (WHO, 2012). A cada ano, a doença afeta mais de 300 milhões de pessoas e mata 

aproximadamente 1 milhão, com 90% dos casos registrados no continente africano (WHO, 

2013). 

No Brasil, muitos progressos foram obtidos na luta contra a doença, nas últimas 

décadas, no entanto, o número de casos registrados anualmente ainda é elevado. O Brasil é 

responsável por cerca de 60% dos casos de malária registrados nas Américas, devido a maior 

parte do bioma amazônico situar-se em seu território. A Amazônia apresenta condições 

favoráveis ao ciclo de transmissão do patógeno: altas umidades relativas do ar e temperatura 

elevada (Braga e Fontes, 2005; Oliveira-Ferreira et al., 2010). Os registros de casos estão 

praticamente restritos à Amazônia, onde ocorrem mais de 99% dos casos registrados no 

território nacional, conforme dados de 2010 e 2011 (Brasil, 2012). 

Na região Norte do Brasil, entre janeiro e novembro de 2013, foram notificados 

166.864 casos de malária, sendo o estado do Amazonas responsável por 73.996 (44,34%) dos 

registros na região (Ministério da Saúde, 2014). 

Esse volume de notificações para malária ocorre, principalmente, em decorrência da 

ocupação intensa e desordenada, em áreas urbanas e rurais, que submete as pessoas a um 

contato mais frequente com o vetor do agente patogênico, e aumenta a possibilidade de 

contrair o protozoário causador da doença nessas áreas de risco (Tadei et al. 1998, 2007). 

Em humanos, a malária é uma parasitose causada por cinco diferentes espécies de 

patógenos do gênero Plasmodium Machiafava e Celli, Plasmodium falciparum Welch, 

Plasmodium vivax Grassi e Feletti, Plasmodium malariae Feletti e Grassi, e Plasmodium 

ovale Stephens (Ministério da Saúde, 2012). A infecção em humanos por uma quinta espécie 

de Plasmodium foi descrita recentemente – Plasmodium knowlesi Sinton e Mulligan (Bronner 
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et al., 2009). A maioria dos casos de malária grave e de óbitos é causada por P. falciparum, 

porém no Brasil, a elevada morbidade está relacionada ao P. vivax, para o qual existem relatos 

cada vez mais frequentes de infecções graves (Alexandre et al., 2010). 

Apesar dos esforços, ainda não existe vacina para combater a malária. Diante dessa 

realidade, o Ministério da Saúde do Brasil, bem como a Organização Mundial de Saúde, 

assinalam como medidas para o enfrentamento dessa enfermidade a detecção precoce dos 

doentes, o tratamento das pessoas infectadas, amplo monitoramento e controle seletivo dos 

vetores (Ministério da Saúde, 2012; WHO 2012). Essas medidas visam interromper a 

transmissão do protozoário para humanos. 

 

1.2. Anofelinos 

Os mosquitos apresentam papel importante na transmissão de agentes patogênicos e 

causam impacto sobre o bem estar humano, por meio de suas picadas em busca de 

alimentação sanguínea (Schmied et al., 2008). A maioria dos mosquitos requer sangue de 

vertebrados para iniciar e completar seu ciclo reprodutivo, forçando-os a entrar em contato 

frequente com seus hospedeiros, o que os tornam excelentes vetores de agentes etiológicos 

causadores de doenças (Shiao et al., 2008). A hematofagia é praticada apenas pelas fêmeas 

dos mosquitos, pois o sangue é fundamental para o desenvolvimento dos ovários e maturação 

dos óvulos (Godfray, 2013). 

Os mosquitos pertencentes ao gênero Anopheles Meigen estão envolvidos na 

transmissão de protozoários do gênero Plasmodium para o homem. Anopheles são insetos da 

ordem Diptera, familia Culicidae, subfamília Anophelinae. São holometábolos com fase de 

ovo, larva (com quatro estádios), pupa e adulto, com as três primeiras fases no ambiente 

aquático e o adulto terrestre alado (Triplehorn e Johnson, 2011; Rafael et al, 2012). 

Após os pesquisadores italianos Grassi, Bastianelli e Bignami descreverem, no final 

do século XIX, o desenvolvimento completo das três espécies de plasmódios humanos em 

anofelinos, esses mosquitos passaram a ser alvos de intensos estudos sobre sua biologia e 

ecologia, objetivando implementar medias de controle (Braga e Fontes, 2005). 

Atualmente, sabe-se que os anofelinos alimentam-se do sangue de vários animais, 

desde aves até mamíferos, e alguns vetores são bastante específicos quanto à preferência pela 

fonte sanguínea (Lyimo e Ferguson, 2009). O grau de antropofilia dos Anopheles é 

fundamental para a manutenção da doença, pois os plasmódios causadores da malária humana 

tem no mosquito o hospedeiro definitivo (Lyimo et al., 2013),  
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Dentre os 40 gêneros descritos para a família Culicidae, os mosquitos do gênero 

Anopheles são os únicos capazes de transmitir o patógeno da malária para humanos (Harbach, 

2004). Os anofelinos adultos tem atividade hematofágica noturna: picam durante toda a noite, 

mas apresentam picos de atividades nos crepúsculos vespertino e matutino (Tadei et al., 1983, 

1998). 

Os anofelinos são diferenciados dos outros mosquitos por apresentarem palpos tão 

longos quanto a probóscide em ambos os sexos (Consoli e Lourenço de Oliveira, 1994). 

Apesar de ocorrerem em países de clima temperado, a maior parte das espécies são registradas 

em países de clima tropical e subtropical, e não vivem em altitudes acima de 2000-2500 m 

(Choumet, 2012). 

Atualmente são descritas cerca de 460 espécies do gênero Anopheles distribuídas em 

todo o mundo, inseridas em sete subgêneros – Nyssorhynchus Blanchard, Kerteszia Theobald, 

Stethomyia Theobald, Lophopodomyia Antunes, Anopheles, Baimaia Harbach, Rattanarithikul 

e Harrison e Cellia Theobald –, dentre os quais menos de 100 são capazes de transmitir o 

protozoário causador da malária humana (Choumet, 2012). No Brasil são registradas 54 

espécies desse gênero distribuídas em cinco subgêneros (apenas Baimaia e Cellia não 

ocorrem em território nacional), e 33 ocorrem na região amazônica (Tadei et al., 1998). 

Apenas os subgêneros Nyssorhynchus e Kerteszia possuem espécies capazes de 

transmitir o patógeno no Brasil (Deane, 1986). Em território nacional, os principais anofelinos 

vetores da malária são Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi Root, ocorrendo principalmente 

no interior do país; Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis Curry, com distribuição no litoral 

brasileiro e em áreas com algum teor de salinidade; Anopheles (Nyssorhynchus) albitarsis l.s. 

Lynch-Arribalzaga, amplamente distribuído; Anopheles (Kerteszia) cruzii Dyar e Knab e 

Anopheles (Kerteszia) bellator Dyar e Knab, com ocorrências na Mata Atlântica (Deane, 

1986; Tadei et al., 1998; Forattini, 2002; WHO, 2012; Ministério da Saúde, 2012). 

No concernente à Amazônia, todos os anofelinos encontrados infectados com 

plasmódios humanos estão incluídos no subgênero Nyssorhynchus. Estudos sobre a biologia e 

ecologia de anofelinos realizados na Amazônia por Deane et al. (1948), Deane (1986 e 1988) 

e Tadei et al. (1983, 1993, 1998), utilizando a técnica de detecção tradicional de plasmódios 

(dissecação das glândulas salivares e estômago) ratificaram as espécies A. darlingi, A. 

aquasalis e A. albitarsis como vetores de plasmódios, bem como assinalaram a infecção para 

Anopheles oswaldoi (Peryassu, 1922), Anopheles nuneztovari Galaldon, 1940, e Anopheles 

triannulatus  (Neiva e Pinto, 1922). 
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Com o desenvolvimento e melhoramento das técnicas moleculares, tais como os testes 

de Radioimunoensaio (IRMA), ELISA (Enzyme-linked immunosorbent Assay) e Reação em 

cadeia da Polimerase (PCR), o número de espécies encontradas infectadas naturalmente com 

Plasmdodium causadores de malária humana mais que dobrou: Anopheles galvoi Causey, 

Deane e Deane, Anopheles deaneorum Rosa-Freitas, Anopheles braziliensis Chagas, 

Anopheles mediopunctatus Lutz, Anopheles marajoara Galvão e Amaral, Anopheles 

mattogrossesis Lutz e Neiva, Anopheles peryassui Dyar e Knab e Anopheles strodei Root, no 

entanto, não há registros de surtos de malária provocados por alguma dessas espécies e o A. 

darlingi continua sendo considerado o principal vetor de plasmódios humanos causadores de 

malária na Amazônia (Tadei et al., 1998, Tadei e Dutary-Thatcher, 2000). 

A utilização das técnicas moleculares também possibilitou a identificação de 

complexos de espécies, ou seja, espécies tão semelhantes morfologicamente que só podem ser 

distinguidas por análises moleculares. Esse é o caso dos complexos A. triannulatus, A. 

albitarsis, A. nuneztovari e A. oswaldoi (Rosa-Freitas et al., 1998; Sinka et al., 2010; Moreno 

et al., 2013; Ruiz-Lopez et al., 2013). O papel das espécies que compõe esses complexos na 

transmissão de plasmódios humanos ainda precisa ser melhor avaliado para compreender a 

relação entre o plasmódio e a potencial espécie vetora. 

A. darlingi é considerado o principal vetor de malária humana no Brasil. É encontrado 

nas regiões tropicais e subtropicais nas Américas Central e do Sul, desde o Sul do México até 

o Norte da Argentina (Sinka et al. 2012). No Brasil, esse mosquito é encontrado em todo 

interior, com exceção das áreas mais secas do Nordeste, do extremo Sul do país e nas altitudes 

mais elevadas. Apresenta preferência por áreas com grandes rios e próximas de florestas 

(Deane, 1986). 

Esta espécie se alimenta preferencialmente em humanos, apresenta alta suscetibilidade 

aos protozoários do gênero Plasmodium, com alta eficiência na transmissão (Tadei et al., 

1998). O registro de sua ocorrência está frequentemente associado com a presença da doença, 

mesmo quando em baixa densidade populacional (Deane, 1986, 1989). É frequente no 

peridomicílio, mas é bastante encontrado no interior das habitações, onde costuma repousar 

nas paredes (Tadei et al., 2007). 

As larvas de A. darlingi desenvolvem-se em uma diversidade de criadouros com 

diferentes características, com preferência por grandes coleções de água (represas, remansos 

de rios) parcialmente ensolaradas, mas sempre relativamente claras e com pouca matéria 
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orgânica, colonizando a margem do criadouro junto vegetação (Tadei et al., 1983; Martins-

Campos et al., 2010). 

Nos últimos anos tem sido observada uma forte tendência de adaptação de A. darlingi 

a tanques de piscicultura, os quais proporcionam criadouros residuais estáveis durante o 

período seco e um ambiente durante todo o ano para o desenvolvimento dos imaturos dessa 

espécie (Tadei e Rodrigues, 2003; Rodrigues et al., 2008). 

Esse mosquito pode picar tanto fora quanto no interior das habitações ao longo de toda 

a noite. Vários trabalhos demonstram maior abundância de A. darlingi no peridomicílio, no 

entanto, dentre os anofelinos que adentram às residências, essa espécie é predominante (Tadei 

et al., 1983, 1998, 2007; Gama, 2009).  

A. darlingi apresenta padrão contínuo de atividade durante toda a noite, com pico de 

atividade bimodal, ou seja, nos crepúsculos vespertinos e matutinos, geralmente este último 

com menor intensidade (Tadei et al., 1988,1993). 

A forte associação desse vetor com o homem envolve a localização do hospedeiro, 

alimentação e repouso, que desencadeiam respostas únicas e permitem ao mosquito encontrar 

uma espécie de hospedeiro particular por meio de estímulos distintos, tais como respostas 

olfatórias. físicas e visuais, dentre outras (Gibson e Torr, 1999; Torr et al., 2008 ). 

O grande contato desse vetor com os hospedeiros humanos dentro e ao redor das 

habitações evidencia a necessidade de uma intervenção que seja efetiva contra o A. darlingi, 

para reduzir potenciais riscos aos humanos. 

 

1.3. Influência da temperatura na atração de mosquitos 

Os órgãos sensoriais dos insetos são especializados em detectar diversos tipos de 

estímulos emitidos por seus hospedeiros, que podem ser estímulos térmicos, químicos 

mecânicos e visuais (Cabrini e Andrade, 2006). 

Com o intuito de simular um hospedeiro mais próximo do real, a armadilha proposta 

para análise nesse estudo, apresenta coloração mais atrativa para anofelinos, mas outros 

estímulos serão também adicionados, com a intenção de torná-la mais eficiente (Gama, 2009). 

A adição de sinais físicos como temperatura e cor às armadilhas existentes promovem 

a eficiência para atrair mosquitos, considerando que atuam sinergicamente quando 

combinados a outros componentes atrativos como o odor humano, facilitando a busca de um 

hospedeiro (Eiras e Jepson, 1994; Okumu et al., 2010a). Diferentes temperaturas emanadas do 
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corpo de um hospedeiro pode determinar, inclusive, a preferência do mosquito por uma fonte 

de repasto sanguíneo (Mukabana et al., 2002). 

Segundo Gillies (1980) e Takken (1991), os mosquitos são sensíveis a sinais físicos 

como calor, que desempenha papel crucial na orientação, aproximação e indução de uma 

reposta de pouso nas proximidades de hospedeiros vertebrados. 

De acordo com Cabrini e Andrade (2006), admite-se que entre 1 e 2 metros o calor e a 

umidade atuem juntamente com os odores para potencializar a orientação do mosquito ao 

hospedeiro. 

Algumas armadilhas obtêm CO2 a partir da combustão de propano (C3H8), o que 

produz calor e vapor de água na armadilha (Kline, 2002; Hoel et al., 2009). No entanto, não 

foram encontrados na literatura avaliação de diferentes temperaturas para atração de A. 

darlingi. 

 

1.4. Utilização sinais químicos para localização de hospedeiro vertebrado 

 Várias substâncias químicas são incriminadas de desencadearem atividade 

comportamental em insetos, podendo causar respostas positivas (atrativas) ou negativas 

(repulsivas) (Eiras e Mafra-Neto, 2001). Quando essas substâncias químicas medeiam a 

comunicação entre indivíduos de espécies diferentes, chamam-se aleloquímicos. A classe de 

aleloquímicos que provoca uma resposta benéfica ao receptor, em detrimento ao emissor do 

odor, chama-se cairomônio (Vilela e Della Lúcia, 2001). 

Fêmeas de mosquitos orientam-se principalmente por meio de sinais bioquímicos para 

encontrar recursos essenciais, tais como hospedeiros adequados para repasto sanguíneo, sítios 

de oviposição, e parceiros para acasalamento (Takken, 1991; Zwiebel e Takken, 2004; 

krockel et al., 2006; Okumu et al., 2010; Verhulst et al., 2011), pois essas informações são 

usadas para orientação e pouso nas vizinhanças imediatas da fonte emissora (Takken e Knols, 

1999; Braks et al., 2001; Olanga et al., 2010). 

O hábito hematófago das fêmeas de mosquitos estabeleceu uma forte dependência da 

presença do hospedeiro para sua reprodução, de modo que esses insetos se especializaram em 

detectar os cairomônios derivados do ar expirado ou de voláteis emanados da pele dos 

hospedeiros. Interpretar as informações químicas disponibilizadas por estes de forma eficiente 

é fundamental para o sucesso reprodutivo desses insetos, visto que as proteínas do sangue do 

hospedeiro são necessárias para o desenvolvimento dos ovos e para o ciclo reprodutivo 

(Meijerink et al., 2000). 
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Os voláteis emanados dos hospedeiros são percebidos por contato direto ou por 

dispersão no ambiente (formando plumas de odor carregadas pelo vento), momento em que 

entram em contato com receptores olfatórios situados nas sensilas das antenas e palpos dos 

mosquitos (Meijerink et al., 2000). Esses estímulos são captados pelos receptores, 

transportados para o sistema nervoso central, processados, e traduzidos em respostas 

comportamentais que o mosquito apresenta diante de um estímulo. Utilizando esses órgãos 

sensoriais, os mosquitos podem selecionar pessoas mais atrativas através de químicos 

presentes na respiração, suor e outras emanações da pele, bem como preferir determinadas 

regiões do corpo de um mesmo hospedeiro (Mukabana et al. 2002). 

Por meio de métodos eletrofisiológicos foram identificadas diversas substâncias que 

estimulam o sistema sensorial dos insetos, porém a detecção do composto químico não 

garante que uma resposta efetiva será desencadeada (Smallegange e Takken, 2010), revelando 

a necessidade de testes posteriores em condições de laboratório, semicampo e campo. Os dois 

últimos ambientes tem a vantagem de submeter os estudos realizados a condições naturais de 

temperatura, umidade, vento, e presença de odores competitivos, onde o papel crucial do 

estímulo à longa distância não é artificialmente negado, tal como acontece em testes de 

laboratório (Smallegange e Takken, 2010). 

Algumas dessas substâncias ainda podem ser repelentes, e esse efeito pode ser 

dependente da dosagem liberada (Smallegange e Takken, 2010). Dessa forma, é aceito que 

nem todos os compostos químicos formariam uma mistura responsável pela atratividade de 

mosquitos (Zwiebel e Takken, 2004). 

Estudos de odor humano já possibilitaram identificar mais de 300 compostos 

emanados da pele, e que estão relacionados, principalmente, com regiões cuja densidade de 

glândulas secretoras é elevada (Cabrini e Andrade, 2004). Em relação aos anofelinos, a maior 

parte dos estudos empregando esses compostos atraentes foram desenvolvidos com Anopheles 

gambiae Giles, 1926, reconhecidamente antropófilo e principal vetor da malária no continente 

africano (Mukabana et al., 2004; Smallegange e Takken, 2010). 

Em A. gambiae, dezenas de substâncias provenientes do corpo humano, pertencentes 

há várias classes químicas, já desencadearam respostas comportamentais (Smallegange e 

Takken, 2010). Dentre os atrativos químicos liberados pela pele e pela respiração humana 

para os quais essa espécie apresentou respostas comportamentais, os principais são o dióxido 

de carbono (CO2), ácido lático, amônia e octenol (Takken e Knols, 1999; Braks et al., 2001), 



 

8 

 

os quais podem apresentar efeitos sinérgicos quando combinados, gerando misturas mais 

atrativas (Takken et al., 1997). 

 

1.4.1. Dióxido de carbono 

Conforme observado na revisão realizada por Smallegange e Takken (2010), sobre a 

resposta comportamental de mosquitos a estímulos químicos, o dióxido de carbono (CO2), 

principal constituinte do ar exalado durante a respiração, é produzido em grandes quantidades 

e atua como atraente para várias espécies de mosquitos, tendo função na ativação e orientação 

dos insetos hematófagos (Knols, 1996). 

O CO2 apresenta uma atratividade limitada, visto que é um composto generalista para 

muitas espécies e, assim, apenas revela a presença de um potencial hospedeiro, ou seja, parece 

apresentar menor importância para mosquitos antropófilos visto que não é um sinal óbvio para 

a diferenciação entre possíveis hospedeiros (Mboera e Takken, 1997; Braks et al. 1999). Por 

ser produzido por todos os animais, o dióxido de carbono pode não levar um determinado 

inseto ao seu hospedeiro apropriado (Mohr et al., 2011). Portanto, é assumido que outras 

substâncias importantes na orientação de mosquitos antropófilos emanam da pele humana e 

atuam junto com o CO2, as quais seriam responsáveis por respostas seletivas dos mosquitos a 

odores específicos (Knols, 1996; Verhulst et al, 2011; Smallegange et al., 2013). 

Assim, admite-se que o CO2 é um estímulo para guiar os mosquitos a longas 

distâncias, porém a curtas distâncias outros estímulos estariam envolvidos e determinariam a 

especificidade do inseto para seu hospedeiro, o que é corroborado pelo fato de que 

microrganismos da pele humana cultivados in vitro produzem substâncias atrativas para A. 

gambiae, mesmo na ausência de CO2 (Verhulst et al., 2009). 

 

1.4.2. Ácido lático 

O ácido lático é um composto pouco volátil presente na respiração e sobre a pele, e 

tem sido mencionado como importante atrativo para mosquitos do gênero Aedes Meigen, 

1818, principalmente quando usado sinergisticamente com outros compostos que emanam da 

pele humana (Geier et al., 1999; Bernier et al., 2007). Por estar presente em maiores 

quantidades na pele humana que em outros animais tem sido estudado com mais frequência, 

porém respostas comportamentais de anofelinos a esse composto têm sido pouco relatadas, 

quase sempre revelando que sozinho esse composto é pouco atrativo, ou apresentando 
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sinergismo quando combinado com ácidos carbocílicos (Braks et al., 2001, Meijerink et al., 

2001; Smallegange et al., 2005; Gama et al, 2009 ). 

 

1.4.3. Amônia 

Amônia é reconhecida como um atraente para os mosquitos Aedes aegypti (Linnaeus, 

1762) e A. gambiae (Braks et al., 2001), sendo um composto amplamente encontrado em 

associação com animais, primariamente como um componente da urina, mas também em 

fezes, suor e outros produtos corporais (Richards et al., 1975). A maior parte dos estudos 

relatam atração de mosquitos para a amônia, porém pode não ser atrativa quando utilizada em 

altas concentrações (Smallegange at al., 2005, Okumu et al., 2010b). 

 

1.4.4. Octenol 

O Octenol é um composto encontrado no suor humano (Cork e Park, 1996) e em 

emanações da pele bovina. Foi a primeira substância química para a qual os mosquitos foram 

atraídos à distância em campo (Kline et al., 1990) e sua atração não é espécie especifica. 

Poucas espécies respondem ao octenol sozinho, mas muitas espécies, incluindo diversos 

anofelinos, respondem a combinação de Octenol+CO2 (Takken e Knols, 1999, Laporta e 

Sallum, 2011, Ritchie et al., 2013). 

 

1.5. Suor e micro flora da pele 

O odor humano origina-se predominantemente das peculiaridades das glândulas da 

pele (glândulas sebáceas, apócrinas e écrinas) e da ação da microbiota sobre suas secreções 

(Braks et al., 1999, Braks et al., 2001), que definem o grau de atratividade emitido pelo 

hospedeiro (Takken e Knols, 1999; Smallegange et al., 2011). 

A microflora da pele converte compostos não voláteis em compostos voláteis com 

odores humanos característicos, que podem determinar a preferência dos mosquitos tanto por 

determinadas concentrações específicas quanto por determinadas regiões corporais (Braks et 

al., 1999; Braks et al., 2001; Verhulst et al., 2011). 

Dependendo da densidade e composição bacteriana local, regiões corporais distintas 

mostram diferenças qualitativas e quantitativas na produção de compostos orgânicos voláteis, 

o que tem efeito sobre a seleção do local de picadas pelo mosquito (Cabrini e Andrade, 2006, 

Costello et al., 2009; Smallegange et al., 2011). Por sua vez, a distribuição desses 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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microrganismos sobre o corpo ocorre de acordo com as características da pele, em cada região 

corporal (Costello et al., 2009; Smallegange et al., 2013). 

 No suor humano estão, provavelmente, os principais fatores que determinam a 

preferência de mosquitos antropófilos por algum hospedeiro (Curran et al., 2005; 

Smallegange  et al., 2011). A variação na composição do suor causa atratividade diferencial 

para mosquitos, dentro e entre indivíduos, bem como entre humanos e outros animais 

(Smallegange  et al., 2011). 

  Já se suspeitava do suor humano como atraente para mosquitos antropófilos, mas a 

primeira evidência a favor desse fato foi o trabalho de Braks et al. (1997), que demonstraram, 

por meio de olfatômetro de dupla escolha, a atratividade de amostras de suor fresco para A. 

gambiae. Trabalhos posteriores, no entanto, mostraram resultados conflitantes e relataram que 

a incubação do suor resultava em uma fonte de voláteis altamente atrativos (Braks e Takken 

1999; Braks et al., 2001; Smallegange et al., 2010). 

Os estudos demonstram que a incubação do suor é acompanhada por uma mudança 

distinta no pH, de ácido para alcalino, o que é observado como o resultado da decomposição 

microbiana dos componentes da amônia no suor (Braks e takken, 1999, Smallegange et al., 

2010). Braks et al. (2000) observaram que a incubação do suor, depois de removidas as 

bactérias, não era acompanhada por esta mudança no valor do pH, salientado ainda mais a 

importância desses micro-organismos no processo de incubação, e mudança de pH do suor, 

por meio de sua ação sobre os componentes do mesmo. 

Odores corporais têm sido usados com sucesso para atrair mosquitos (Qiu et al., 

2006). A maneira como respondem a tais odores é de grande interesse para o desenvolvimento 

de dispositivos eficientes para captura de mosquitos (Schmied et al., 2008). 

 Dessa forma, odores que atraem ou repelem mosquitos podem ser a base das novas 

tecnologias para o futuro combate aos vetores de patógenos (Mabaso et al., 2004), visto que 

esses sinais medeiam importantes interações entre vetores e homem, que estão associados 

com a transmissão de doenças (Zwiebel e Takken, 2004; Pickett et al., 2010, Laporta e 

Sallum, 2011). 

 

1.6. Medidas de controle e monitoramento de anofelinos 

Controlar o vetor ainda é a forma mais eficiente de combater a malária e devem ser 

executadas ações para atingir as formas imaturas e os alados (Godfray, 2013). Muitos 

programas de vigilância utilizam a abundância dos estágios imaturos do mosquito para guiar 
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quando e onde as operações de controle devem ser implementadas, no entanto, embora essas 

informações possam ser úteis, elas não preveem consistentemente a abundância de mosquitos 

adultos (Tun-Lin et al. 1996). Na Amazônia (onde atualmente ocorrem 99% da malária no 

Brasil) o controle de imaturos pode não ser viável nos períodos chuvosos, quando o número 

de criadouros é abundante, inacessíveis ou efêmeros (Walker e Linch, 2007). 

Os principais métodos para o controle do mosquito alado são intradomiciliares, tais 

como pulverização residual de inseticidas e mosquiteiros impregnados com inseticidas 

(Okumu et al., 2010a; WHO, 2013). No entanto, esses métodos podem selecionar resistência 

fisiológica e características comportamentais nas populações de mosquitos (Pates e Curtis, 

2005; Gaton et al., 2013), poluírem o ambiente (Walker, 2000), bem como atingir apenas 

aqueles mosquitos que entram ou tentam entrar nas casas (Okumu et al., 2010b). 

Um exemplo de alteração comportamental por uso de inseticidas foi observado em A. 

darlingi, que usualmente penetra nas residências e repousa nas paredes após o repasto 

sanguíneo. Após um longo período borrifando as paredes com DDT, constatou-se que essa 

espécie adentrava nas casas e já não repousava nas paredes (Tadei, 1987). A partir das 

décadas de 1960 e 1970 novos inseticidas foram desenvolvidos, que incluem os piretróides 

sintéticos, contudo essas substâncias também apresentaram impactos sobre a saúde humana e 

no ambiente (Walker, 2000; Godfray, 2013). 

Com a seleção de indivíduos resistentes às substâncias químicas, a efetividade das 

ações fica cada vez mais limitada (Forattini, 2002; Gama, 2009), o que renovou o interesse 

pela ecologia e outros aspectos biológicos dos mosquitos, motivando o desenvolvimento de 

novas abordagens. 

 Devido às peculiaridades intrínsecas do ambiente amazônico, as medidas tradicionais 

de combate à malária (borrifação intradomiciliar e tratamento de pessoas doentes) não 

alcançaram a mesma eficiência obtida em outras regiões com características distintas. Por 

isso, outras abordagens têm sido buscadas, principalmente porque os recursos para combater a 

doença são limitados e precisam ser aplicados racionalmente (Tadei et al., 2007). 

Vários grupos de pesquisa têm realizado estudos para o desenvolvimento de 

intervenções eficazes de controle vetorial (controle físico, biológico e químico) e também 

abordagens inovadoras, como produção de mosquitos estéreis, mosquitos transgênicos e 

paratransgênicos. No entanto, a maior parte desses estudos está em fase experimental e o 

método mais utilizado ainda é aquele que se faz por meio de inseticidas. Seja qual for o 

método de controle a ser adotada, a população de mosquitos na qual ele age precisa ser 
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monitorada antes e após a intervenção, para assegurar que está exercendo impacto efetivo 

sobre os vetores alvo (Favia et al., 2012). 

O monitoramento das populações de mosquitos representa uma etapa fundamental 

para a identificação de transmissão do patógeno à humanos e, portanto, é um importante 

componente no controle da doença (Missawa et al., 2011; Drago et al., 2012). A coleta feita 

durante todo o ano permite prever o período de maior risco de contrair a doença, bem como 

possibilita reconhecer a distribuição, riqueza e abundância de espécies em cada localidade e 

assim antecipar as medidas de controle dos vetores (Silver, 2008; Gama, 2009; Williams et 

al., 2012). Também possibilita identificar a migração ou eliminação de espécies em diferentes 

regiões, inclusive as exóticas, tal como aconteceu na década de 1930 quando A. gambiae foi 

detectado no Brasil por meio de coletas de imaturos durante atividade de monitoramento 

rotineira de mosquitos (Killeen et al., 2002; Williams et al., 2012). 

 Os dados entomológicos constituem a base para as medidas rotineiras de combate ao 

vetor, pois os resultados obtidos sobre a diversidade e índice epidemiológico das espécies 

permitem avaliar a efetividade do controle vetorial, caracterizar o potencial malarígeno de 

uma região específica, direcionando as decisões sobre as medidas que devem ser adotadas 

para o controle da doença (Tadei et al., 2007). 

Portanto, a coleta sistemática de mosquitos é necessária para o combate ao vetor da 

doença. Apesar disso, os métodos de amostragem de anofelinos adultos, atualmente 

disponíveis não permitem ou dificultam sua replicação, revelando a necessidade do 

desenvolvimento de novas ferramentas para a captura dos vetores da malária, especialmente 

A. darlingi (Gama et al., 2013). 

 A amostragem de mosquitos pode ser feita por meio de métodos atraentes e não 

atraentes. O primeiro utiliza uma resposta positiva do mosquito, e são representados 

principalmente por armadilhas luminosas, armadilhas com compostos atrativos e a atração 

humana protegida, sendo este último o método mais eficiente para a coleta das espécies 

antropófilas disponível, até o momento. O segundo método não interrompe o voo do inseto 

até o momento de sua captura, por exemplo, a armadilha Malaise ou armadilha pegajosa. 

Apesar da grande eficiência da atração humana com proteção, existem desvantagens 

em utilizá-la. O coletor dever possuir a habilidade necessária para capturar os mosquitos 

atraídos, trata-se de um procedimento com desconforto e ainda deve ser considerado o fato de 

que, embora protegido, a exposição aos mosquitos pode levar a infecções por agentes 

patogênicos transmitidos pelos mesmos (Trape, 2001; Ndiath et al., 2011). Por isso, 
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alternativas tem sido desenvolvidas e consistem, principalmente, em novas armadilhas para a 

captura dos mosquitos. 

 

1.6.1. Armadilhas para captura de anofelinos adultos 

Para contornar os riscos e superar os problemas associados com à atração humana, 

diversas armadilhas foram desenvolvidas para estimar abundância e diversidade de anofelinos 

em uma área, bem como para avaliar a eficácia das medidas de controle (Silver, 2008; 

Matowo et al., 2013; Ritchie, 2013). 

A atividade de monitoramento visando a avaliação das medidas de controle vetorial 

deve ser realizada por meio de dispositivos de amostragem apropriados que levem, em 

consideração, as características ecológicas e comportamentais das espécies alvo (Drago et al., 

2012). Embora muitas armadilhas tenham sido desenvolvidas para amostragem de mosquitos, 

nenhuma se mostrou satisfatória para a captura de anofelinos antropófilos e consequente 

substituição da atração humana. Suas especificidades e sensibilidade variam em relação ao 

contexto ecológico e a espécie vetor alvo (Drago et al., 2012). 

As armadilhas luminosas têm sido os principais dispositivos para a captura de 

mosquitos, dentre os quais as armadilhas CDC e de Shannon são as mais utilizadas (Davis et 

al., 1995). Estas armadilhas possuem atração luminosa, são generalistas e pouco eficientes 

para coleta de anofelinos antropófilos. Até o momento, não parecem adequadas para substituir 

a atração em humanos. O uso de luz atrai anofelinos mais zoófilos e não é interessante para o 

monitoramento das espécies vetores da malária humana, caracterizadas pela antropofilia 

(Magbity et al., 2002). 

Algumas destas armadilhas foram posteriormente modificadas para melhorar suas 

taxas de captura por meio da adição de atraentes olfativos, sendo que o mais utilizado é o 

CO2, proveniente principalmente de gelo seco (Stoops et al., 2010). Essas armadilhas para 

mosquitos iscadas com odor podem ser ferramentas efetivas e, especialmente, quando 

integradas com outros métodos (Takken e Knols, 1999). No entanto, nos últimos anos, o 

desenvolvimento e adoção de ferramentas alternativas para o controle e monitoramento dos 

mosquitos têm sido bastante lentos (Okumu et al., 2010b). 

Os diversos tipos de armadilhas diferem em suas sensibilidades para a detecção de 

espécies particulares e, até o momento, as armadilhas desenvolvidas não são práticas para a 

captura de A. darlingi (Williams et al., 2012). Assim, buscando um modelo de coleta sensível 

a anofelinos, a armadilha Biogents Malária, denominada BG-Malária, foi avaliada e, por meio 
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de alterações na temperatura e da adição de odores corporais, buscou-se ampliar sua taxa de 

captura, tornando-as mais atrativa. 

 

1.6.2. Armadilha BG-malária 

A BG-Malária foi originada a partir da armadilha BG-Sentinel, sendo esta última 

desenvolvida para capturar principalmente mosquitos do gênero Aedes (Krokel et al., 2006). 

Apesar de serem robustas, as BGs podem ser transportadas de forma compacta e seu baixo 

peso as torna mais adequadas para coleta de mosquitos em campo. Também possui um tubo 

coletor que pode ser substituído rapidamente, onde os insetos ficam retidos (Schmied et al., 

2008). 

A BG-Malária é cilíndrica e apresenta contraste de cores em sua abertura, visto que 

sinais visuais auxiliam o mosquito durante o voo, mesmo durante a noite, em condições de 

baixa luminosidade (Takken e Knols, 1999). Os mosquitos sugados para o interior da 

armadilha e capturados por um sistema de aspiração que utiliza a recirculação da corrente de 

ar, conforme figura 1 (Drago et al., 2012). 

 
Figura 1. Armadilhas para captura de mosquitos. A) BG-Sentinel. Fonte: 

trampamosquito.com/ingles/mas-info/BG-sentinel.php. B) BG-Malária. Fonte: L.G.S. Soares. Setas 

amarelas e vermelhas indicam, respectivamente, a entrada e saída de ar na armadilha. 

 

Originalmente a BG-Malária utiliza CO2 com uma taxa de liberação de 25,4 g/h como 

atrativo químico, o qual é proveniente de gelo seco contido em recipientes de isopor (Gama et 

al., 2013). No presente estudo, em todos os experimentos, nas armadilhas foram instalados 

dispositivos contendo CO2, regulado com uma taxa de liberação de 65,7 g/h, obtida por meio 

de um recipiente confeccionado a partir de garrafa metálica, envolvida por isopor. Esta 

concentração foi obtida a partir do trabalho de Rodrigues (2013). A armadilha é instalada à 

aproximadamente 40 cm de acima do solo, com o fluxo de ar voltado para cima e a abertura 

fica para baixo. 

http://trampamosquito.com/ingles/mas-info/BG-sentinel.php
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A posição invertida da armadilha, com a abertura voltada para baixo, contribui para a 

captura dos mosquitos, visto que os mesmos tendem a voa para cima quando se sentem em 

perigo, e, ao fazerem isso, são capturados com mais facilidade pela armadilha BG-Malária. 

A BG-Malária foi comparada a outras armadilhas, apresentando resultados 

promissores na captura de anofelinos (Gama et al., 2013). Em duas coletas realizadas em 

Porto Velho (RO), a armadilha capturou 1505 anofelinos contra 1538 capturados pela atração 

humana, indicando ter potencial para substituir a coleta de anofelinos pela atração humana 

(Gama et al., 2013). 

Os resultados desse estudo foram otimistas, no entanto o número de réplicas 

comparando a armadilha com a atração humana foi muito baixo - duas noites de coletas-, 

sugerindo a necessidade de novos estudos com um delineamento mais robusto envolvendo a 

BG-malária, inclusive testando odores e temperaturas diferentes, visando aperfeiçoar e 

aumentar a eficiência da armadilha na captura de anofelinos. 

Assim, este trabalho foi conduzido no sentido de aperfeiçoar a armadilha BG-Malária, 

proporcionando alternativa eficiente na captura de A. darlingi, com potencial para uso nos 

programas de vigilância de anofelinos e fornecer dados entomológicos que possam auxiliar no 

controle e monitoramento do principal vetor de plasmódios humanos na Amazônia e também 

substituir a atração humana. 

 

2. Justificativa 

A malária é a parasitose de maior ocorrência no mundo, levando a óbito milhares de 

pessoas anualmente, principalmente crianças na África. Apesar de a doença possuir grande 

importância, ainda não existe uma medida eficiente capaz controlá-la, o que levou à adoção 

de ações alternativas visando o controle da mesma, que consistem, dentre outras atividades, 

no monitoramento e controle dos vetores. 

No complexo ambiente amazônico, onde ocorrem 99% da malária no Brasil, a 

estratégia para controlar a doença se dá por meio da combinação de prevenção, detecção 

oportuna e contenção de epidemias, o que pode ser alcançado pelo monitoramento regular da 

situação da malária, particularmente de seus determinantes ecológicos, dentre os quais estão 

os fatores relacionados aos Anopheles. 

O principal e mais eficiente método para o monitoramento dos anofelinos é atração 

humana, cuja execução impõe limitações éticas e metodológicas difíceis de serem sanadas. 

Este fato levou a várias pesquisas para o desenvolverem métodos alternativos de 
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monitoramento, visando sua substituição, os quais consistem principalmente em armadilhas 

para coleta de dados entomológicos. 

Atualmente um dos maiores desafios para se trabalhar com armadilhas é a grande 

dependência de CO2 e as dificuldades financeiras e em logísticas, relacionadas a esse produto. 

Contudo, o dióxido de carbono ainda é a melhor alternativa para substituir a atração humana, 

pois permite um nível constante de eficácia, independente do operador. No entanto, o dióxido 

de carbono é um composto generalista para atração de mosquitos. Os odores humanos, mais 

específicos, poderiam aumentar a especificidade e eficiência das armadilhas, cujo objetivo 

principal é capturar vetores de patógenos causadores de doenças em humanos. Portanto, 

estudos posteriores apontam para o descobrimento de fontes CO2 mais econômicas, ou a 

inovação e origem de novos atrativos (físicos, químicos, ou ambos) com efeito similar ao do 

CO2. 

Visto que os recursos para combater a malária na Amazônia muitas vezes são menores 

que o adequado, e que nem todos os anofelinos são vetores da malária, entende-se que o 

combate à doença pode ser mais econômico se a biologia do mosquito for inteiramente 

entendida, o que pode ser almejado por meio de um método de monitoramento eficiente e 

padronizado. 

Assim, caracterizar a ecologia comportamental dos anofelinos, principalmente de A. 

darlingi, perante atrativos físicos e químicos constituem ferramentas para auxiliar no 

desenvolvimento de novas estratégias de monitoramento, que fornecerão dados 

entomológicos para direcionar o controle de vetores de plasmódios humanos, com ênfase em 

A. darlingi. 

 

3. Objetivos 

3.1. Geral: 

Avaliar o efeito de fatores físicos, químicos e do delineamento experimental em 

quadrado latino sobre a captura de anofelinos, com ênfase em Anopheles darlingi (Diptera: 

Culicidae), utilizando a armadilha BG-Malária. 

 

 3.2. Específicos: 

- Comparar o efeito da adição de três temperaturas internas distintas sobre a taxa de captura 

de anofelinos; 
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- Comparar o desempenho do suor do tronco versus suor dos pés, a fresco e incubado, como 

atraente para anofelinos; e 

-Avaliar a influência dos pontos de coleta dos quadrados latinos sobre a taxa de captura de 

anofelinos. 

 

4. Material e Métodos 

4.1. Locais de coleta 

O estudo foi realizado em três localidades situadas na área periurbana de Manaus 

(AM): Sítio Cristo Vive (03°01’48.9’’S, 59°51’01,6’’W), Sítio Barnabé (3° 1'47.57"S,  

59°51'14.04"W) e Sítio  ai ran (03  0 ’ 08. ’’S, 59°5 ’16.8’’W) (Figura 2). Esses locais são 

áreas de transmissão de malária e apresentam condições adequadas para o desenvolvimento 

dos anofelinos: contato com o rio, pelo lago do Puraquequara (especialmente no período das 

cheias); igarapés; pequenos represamentos, tanques de piscicultura e também  fragmentos de 

matas, situados em suas adjacências. Coletas anteriores de adultos realizadas nestas áreas pelo 

Laboratório de Malária e Dengue do INPA, demostraram uma alta densidade de anofelinos 

durante a maior parte do ano, com predomínio de A. darlingi. 

As residências presentes nessas localidades estavam distantes uma das outras e 

situadas na borda dos fragmentos florestais, o que aumenta o contato dos moradores com os 

anofelinos, facilitando a transmissão do plasmódio. 

Adicionalmente, nesses locais de coleta sempre mantinham criação de animais 

domésticos, entre outros, porcos, cachorros, gatos, galinhas, cavalos, cabras ou bois. 
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Figura 2. Mapa de Manaus com a localização das áreas de coleta durante os meses de Maio, Junho, Agosto e Setembro de 2013. Em destaque com círculo 

vermelho, estão situadas as localidades onde foram realizadas as coletas. Fonte: Google Mapas 
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4.2. Desenho experimental 

As armadilhas foram instaladas em campo, no peridomicílio das casas, suspensas a 

aproximadamente 40 cm do solo (Figura 3), a uma distância mínima de 20 m entre elas, 

espaçamento superior ao utilizado por outros trabalhos com armadilhas para assegurar que 

não houvesse interferência entre os tratamentos (Barghini et al., 2004; Gama, 2009). Os 

experimentos foram realizados nas primeiras três horas da noite, entre 18h00min e 21h00min, 

quando os anofelinos são geralmente bastante ativos, principalmente no crepúsculo 

vespertino.  

 
Figura 3. Armadilha BG-Malária instalada em campo para coleta de anofelinos na área periurbana de 

Manaus, Amazonas, nos meses de Maio, Junho, Agosto e Setembro de 2013. 

 

Conforme mostra a figura 3, os liberadores de CO2 foram confeccionados a partir de 

garrafas metálicas inseridas em recipientes de isopor, com uma mangueira de silicone na 

extremidade superior, por meio da qual foi conseguida as taxa de liberação desejada. A 

extremidade da mangueira foi anexada à abertura do copo coletor da armadilha, permitindo 

que o CO2 fosse sugado para o interior da armadilha e posteriormente saísse pela tela 

protetora de sua abertura. 

Todos os experimentos de campo seguiram o delineamento do tipo quadrado latino, 

metodologia que já foi utilizada em outros estudos com culicídeos (Laporta & Sallum, 2011; 

Drago et al., 2012; Gama et al., 2013; Ritchie et al., 2013). O número de pontos de coleta foi 

igual ao número de tratamentos avaliados, sendo que a posição dos tratamentos foi alternada 

diariamente, de modo que ao final de um quadrado latino todos os tratamentos tivessem 

passado por cada ponto de coleta selecionado (Figuras 6 e 9). Assim, efeitos de 

posicionamento na taxa de captura de anofelinos, por cada armadilha, foram minimizados e a 

coleta ficou mais homogênea. 
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A disposição dos pontos de coleta em cada área foi realizada tomando como referência 

a residência presente na propriedade, geralmente representado por uma única casa, habitada 

por no máximo duas pessoas. 

Durante o estudo, as armadilhas BG-Malária foram manuseadas com luvas de látex 

para evitar contaminação com odores humanos. As superfícies dessas armadilhas foram 

tratadas antes e após a execução de cada quadrado latino, com auxílio de um lenço de papel 

umedecido com álcool 70%, água e sabão neutro. O objetivo deste procedimento foi eliminar 

possíveis influências de odores contaminantes externos. 

 

4.3. Avaliação da temperatura na coleta de anofelinos 

Essa etapa do estudo foi realizada nos Sítios Cristo Vive e Barnabé, durante os meses 

de maio e junho de 2013. 

O aquecimento instalado na armadilha foi proveniente de lâmpadas vermelhas (Zoo 

Med Laboratories Inc.) próprias para geração de calor em criações de anfíbios e répteis. Essas 

lâmpadas possuíam potências distintas -15V, 40V e 60V, por meio das quais foi possível 

obter diferentes temperaturas nas armadilhas (Figura 4). A coloração vermelha das lâmpadas 

foi importante uma vez que os mosquitos não diferenciam esta cor e, portanto, a mesma não 

interferiu no processo de atração (Barghini et al., 2004). A temperatura no interior da 

armadilha foi aferida a cada 30 minutos utilizando-se termo-higrômetro com cabo para 

monitorar o aquecimento interno. 

 
Figura 4. Lâmpadas com diferentes potências para aquecimento das armadilhas durante coleta de 

anofelinos na área periurbana de Manaus, Amazonas, nos meses de Maio e Junho de 2014. Fonte: L.B. 

Leal 
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As lâmpadas foram instaladas no interior da armadilha, em sua região superior, 

visando aquecê-la de modo uniforme e constante durante todo o período de realização do 

experimento (Figuras 5).  

 

Figura 5. Aquecimento da armadilha BG-Malária utilizada coleta de anofelinos na área periurbana de 

Manaus, Amazonas, nos meses de Maio e Junho de 2014. A) Diagrama do sistema de aquecimento. 

Fonte: adaptado de Krockel et al., 2006. B) Armadilha aquecida. Fonte: L.B. Leal. 

 

As lâmpadas para aquecimento foram energizadas por meio de extensões elétricas 

ligadas a partir da propriedade presente no local da coleta. Assim, a armadilha permaneceu 

aquecida e manteve uma temperatura constante durante todo o período do experimento, entre 

às 18h00min e 21h00min. 

Assim, com base em todas as descrições acima, os seguintes tratamentos foram 

avaliados em campo:  

(1) Apenas CO2 (controle – sem lâmpada); 

(2) CO2 + Lâmpada 15 V; 

(3) CO2 + Lâmpada 40 V; 

(4) CO2 + Lâmpada 60 V.  

 

Foram utilizadas quatro armadilhas, em um Quadrado Latino 4x4, o qual foi repetido 

três vezes (Figura 6), totalizando 12 noites de coleta. 
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Figura 6. Ilustração representando o percurso que cada armadilha, e seu respectivo tratamento, 

percorreram até o término do Quadrado Latino 4x4, durante coleta de anofelinos na área periurbana de 

Manaus, Amazonas, nos meses de Maio e Junho de 2014 

 

Os quatro pontos do primeiro quadrado latino, realizado no Sítio Cristo Vive, estavam 

em condições similares no campo, amostrando um ambiente bastante homogêneo: em área 

aberta, equidistantes da única residência na propriedade e distantes do criadouro e dos abrigos 

dos animais. 

 Em relação ao segundo e terceiro quadrado latino, todos os pontos de amostragem 

estavam longe dos abrigos dos animais. Os pontos de coleta 1 e 3 estavam mais próximos da 

residência, enquanto os pontos 2 e 4 estavam mais distantes da casa, em ambiente sombreado, 

sob árvores. Assim, houve diferença de micro hábitats na localização de cada ponto de coleta, 

amostrando micro ambientes heterogêneos. 

4.4. Avaliação da adição do suor humano na taxa de captura de anofelinos pela BG-Malária 

Neste experimento para avaliar o efeito da adição do suor humano na taxa de captura 

de anofelinos da BG-Malária, o procedimento foi configurado considerando o suor procedente 

de duas partes distintas do corpo humano - tronco e pés, e com tempos de incubação 

diferenciados: a fresco e incubado.  

No processo para obter o suor, ocorreu a colaboração de 13 voluntários (cinco do sexo 

masculino e oito do sexo feminino) com idade entre 23 e 45 anos. Em cada dia de coleta no 

campo, era utilizado o suor de um casal diferente de voluntários, para renovar os estímulos 

inseridos na armadilha. 

Foram utilizados vários voluntários para assegurar que os resultados não seriam 

influenciados pela variação individual na atratividade que existe entre as pessoas, tais como a 

microflora, pH e outras diferenças individuais na composição do suor, que podem provocar 

respostas diferenciadas para mosquitos. 
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O suor humano foi coletado com meias e camisas brancas de algodão limpas (Figura 

7), as quais foram lavadas com sabão neutro e álcool 70% antes de sua utilização, para 

prevenir qualquer contaminação por outro odor. As meias e camisas eram brancas para 

assegurar que não tivessem sido tratadas com nenhum tipo de corante, assegurando que as 

características químicas do suor não seriam alteradas pelas propriedades da roupa. O uso de 

roupas para absorver o suor humano permitiu excluir outras variações existentes em 

indivíduos, tais como cor, temperatura e umidade da pele e assim avaliar somente a 

atratividade de diferentes modalidades de suor. 

 

Figura 7. Roupas brancas para a coleta do suor utilizadas em campo para coleta de anofelinos na área 

periurbana de Manaus, Amazonas, nos meses de Agosto e Setembro de 2014. (A) Camisa; (B) Meias. 
 

O suor foi coletado em dois dias consecutivos para cada voluntário. Com o objetivo de 

padronizar e estimular a produção do suor impregnado nas roupas, cada participante do estudo 

recebeu meias e camisa limpas, e caminhavam em velocidade moderada, de acordo com o seu 

condicionamento físico, em uma esteira por um período de 30 minutos, em temperatura 

ambiente, sempre no período da manhã. 

Os voluntários foram orientados a não ingerir bebida alcoólica, não tomar banho com 

sabão ou sabonete e não usar qualquer tipo de perfume ou desodorante até o momento da 

coleta do suor, com as roupas. Este experimento foi realizado durante os meses de agosto e 

setembro de 2013, nos sítios Barnabé e Raifran. 

Todos os voluntários receberam uma explanação sobre o desenvolvimento do projeto, 

sua finalidade, seus potenciais riscos, benefícios e o destino do suor, e posteriormente, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 1). O trabalho foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

sob o número de registro 14138813.0.0000.0006. 
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No preparo do suor incubado por um dia, as meias e camisa do voluntário logo após a 

atividade física eram recolhidas e armazenadas dentro de sacos plásticos, em temperatura 

ambiente (sob a ação dos microrganismos para produção de voláteis atrativos) para serem 

utilizadas no dia seguinte. 

No preparo do suor a fresco, o mesmo voluntário do dia anterior caminhava 

novamente em esteira, as roupas eram recolhidas, armazenadas em sacos plásticos, para serem 

utilizadas no mesmo dia juntamente com o suor incubado coletado um dia antes. Assim, as 

roupas impregnadas com suor fresco e incubado, de um único casal de voluntários, eram 

usadas a cada noite de coleta. 

Desta forma, foi possível compor onze tratamentos diferenciados para serem avaliados 

em campo, utilizando-se a armadilha BG-Malária, assim distribuídos: 

Alternativas Conteúdo das armadilhas 

1º Armadilha apenas com CO2 e constitui o 

controle 

demais alternativas combinadas com o CO2 

2º Meia Limpa 

3º Camisa Limpa 

4º Suor fresco do pé masculino 

5º Suor incubado do pé masculino 

6º Suor fresco do tronco feminino 

7º Suor incubado do tronco feminino 

8º Suor fresco do pé masculino 

9º Suor incubado do pé masculino 

10º Suor fresco do tronco masculino 

11º Suor incubado do tronco masculino 

 

Durante a realização dos testes, as roupas provenientes das diferentes alternativas 

acima mencionadas, foram inseridas no interior das armadilhas e presas no compartimento 

que recebe o tubo coletor da BG-Malária, conforme mostram as figuras 8A e 8B. Em A - a 

camisa é anexada diretamente no tubo coletor, envolvendo-o completamente. Em B – a meia é 

anexada ao tubo com o auxílio de um compartimento de malha, já anexado ao tubo coletor. 

Este compartimento de malha originalmente é usado na armadilha BG-Sentinela, para colocar 

os atrativos sintéticos para atrair Aedes aegypti. 
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Figura 8. Camisas (A) e meias (B) anexadas no interior das armadilhas para coleta de anofelinos na 

área periurbana de Manaus, Amazonas, nos meses de Agosto e Setembro de 2014. Setas vermelhas 

indicam o compartimento da armadilha no qual as roupas foram presas. 

 

Dessa forma, os onze tratamentos foram submetidos a um quadrado latino 11x11 

(Figura 9), totalizando 11 noites de coletas. Como este experimento foi replicado três vezes, 

foram necessárias 33 noites de coleta para assegurar a amostragem de todas as armadilhas nos 

11 pontos de cada quadrado latino. Cada tratamento permaneceu na mesma armadilha do 

início ao fim do experimento. Este procedimento possibilitou que os resultados obtidos em 

cada armadilha referem-se exclusivamente sobre aquela modalidade de teste. Não houve risco 

de contaminação. O número de fêmeas de mosquitos capturadas, por cada tratamento, foi 

usado para avaliar a atratividade dos onze alternativas. 

 

 

Figura 9. Ilustração representando o trajeto que cada armadilha, e seu respectivo atrativo, percorreram 

até o término do Quadrado Latino 11x11, em coletas realizadas  na área periurbana de Manaus, 

Amazonas, nos meses de Agosto e Setembro de 2014 

 

No primeiro quadrado latino, os pontos de coleta 1, 2 e 4 estavam mais próximos à 

residência. Os pontos 3, 5, 6, 7 e 8 situavam-se em áreas arborizadas, à distâncias maiores que 

os pontos anteriormente citadas. Os pontos 9, 10 e 11 estavam em áreas abertas, e distantes da 

única casa da propriedade. 
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No segundo e terceiro quadrados latinos, os pontos de amostragem de mosquitos 1 e 2 

estavam distantes da casa e próximos do criadouro. O ponto de coleta 3 estava junto à casa. 

Os pontos 4, 5, e 6 situavam próximos ao abrigos dos animais. Os pontos 7, 8, 9, 10 e 11 

estavam em áreas mais abertas, e distantes do abrigo dos animais e longe da casa presente na 

propriedade. 

Considerando o funcionamento da armadilha, o ar aspirado pelo ventilador entra em 

contato com a roupa impregnada com o suor e sai pela tela protetora. Desta forma, a 

armadilha libera ar rico em CO2 e componentes do suor humano, os quais são testados para 

atrair anofelinos. 

Em seguida aos testes em campo, as armadilhas com os mosquitos capturados foram  

transportadas para o Laboratório e o material capturado, em cada tubo coletor, foi guardado 

em freezer para análises posteriores. Neste momento, era avaliado o nível de mortalidade dos 

mosquitos em cada armadilha, com o intuito de verificar se o procedimento estava causando 

algum tipo de dano aos mosquitos capturados.  

No dia seguinte, já no laboratório de Malária e Dengue (LMD) do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (INPA), procedia-a contagem e identificação de acordo com as 

chaves taxonômicas de Forattini (2002) e Consoli e Lourenço de Oliveira (1994). 

 

4.5. Análise dos dados 

Com a finalidade de verificar se o número de anofelinos atraídos diferiu entre os 11 

tratamentos do experimento com suor humano, ou entre os quatro tratamentos do experimento 

com temperatura, utilizou-se a Análise de Variância (ANOVA). O presuposto de normalidade 

dos resíduos foi avaliado utilizando o teste Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) (Sokal & Rohlf 

1995) enquanto que a homogeneidade da variância foi avaliada com o teste de Levene (Sokal 

& Rohlf 1995). Quando houve efeito do tratamento ou do ponto de coleta, o teste "a 

posteriori" de Tukey foi utilizado para fazer múltiplas comparações e encontrar as diferenças. 

Todas as análises foram realizadas no Programa de estatística R 2.15.2 (R Development Core 

Team 2013). 
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5. Resultados 

5.1. Abundância de exemplares da família Culicidae  

Ao longo de todo o estudo foram coletados 20.775 mosquitos pertencentes à família 

Culicidae, representados por oito gêneros e 22 espécies (Tabela 1). Os anofelinos 

compreenderam 64,12 % (13.320 indivíduos), enquanto Culicinae  representou 35,88% (7.455 

indivíduos). 

A. darlingi foi a espécie predominante durante o estudo, representando 51,79% 

(10.759 espécimes) da amostra total, seguido por Aedeomyia squamipennis (Lynch 

Arribalzaga) (14,95%), A. albitarsis (7,75%) e Mansonia humeralis Dyar & Knab (5,76%) 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Abundância e porcentagem de culicídeos capturados na armadilha BG-Malária, em experimento com 

temperatura e suor, realizados durante os meses de Maio, Junho, Agosto e Setembro de 2014, na zona Leste de 

Manaus, Amazonas. 

ESPÉCIES 
EXPERIMENTOS 

Total geral 
Suor Temperatura 

Anopheles darlingi 6.328 4431 10.759 (51,79) 

Anopheles albitarsis 1.593 18 1.611 (7,75) 

Anopheles nuneztovari 167 105 272 (1,31) 

Anopheles evansae 164 21 185 (0,89) 

Anopheles triannulatus 157 25 182 (0,88) 

Anopheles oswaldoi 133 23 156 (0,75) 

Anopheles mattogrossensis 82 16 98 (0,47) 

Anopheles brasiliensis 53 3 56 (0,27) 

Anopheles mediopunctatus 0 1 1 (0,00) 

Total Anopheles 8.677 4.643 13.320 (64,12) 

Culex (Melanoconion) spp 508 72 580 (2,79) 

Culex coronator 4 5 9 (0,04) 

Culex nigripalpus 500 5 505 (2,43) 

Culex quinquefasciatus 882 89 971 (4,67) 

Total Culex 1.894 171 2.065 (9,94) 

Mansonia amazonensis 354 220 574 (2,76) 

Mansonia humeralis 1.006 190 1.196 (5,76) 

Mansonia titillans 305 179 484 (2,33) 

Total Mansonia 1.665 589 2.254 (10,85) 

Psorophora cingulate 10 0 10 (0,05) 

Psorophora albipes 0 15 15 (0,07) 

Total Psorophora 10 15 25 (0,12) 

Aedeomyia squamipennis 2.990 115 3.105 (14,95) 

Aedes aegypti 2 0 2 (0,01) 

Coquillettidia venezuelensis 1 2 3 (0,01) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dyar_(auktor)
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederick_Knab&action=edit&redlink=1
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Trichoprosopon digitatum 1 0 1(0,00) 

Total outras espécies 2.994 117 3.111 (14,97) 

Total Geral 15.240 

(73,36) 

5.535 

(26,64) 

20.775    (100) 

 

 ( ) = Porcentagem 

 

5.2. Avaliação do efeito da temperatura para coleta de anofelinos 

Na tabela 2 estão representadas as temperaturas obtidas durante o período de 

desenvolvimento das amostragens, em cada uma das quatro armadilhas. O termo-higrômetro 

não pode ser instalado em dois dias de amostragens, em função de intensas chuvas que 

impossibilitaram de usá-lo. Desta forma, foram obtidas dez informações sobre temperatura 

interna das armadilhas, neste experimento de 12 leituras. 

 

Tabela 2. Temperaturas obtidas durante o desenvolvimento das amostragens em cada uma das quatro armadilhas 

utilizadas 

  TRATAMENTOS 

Dia Sem lâmpada Lâmpada 15V Lâmpada 40V Lâmpada 60V 

07/05/2013 25,8 ºC 27,17 ºC 28,8 ºC 31,5 ºC 

13/05/2013 24,4 ºC 26,04 ºC 28,52 ºC 30,2 ºC 

14/05/2013 25,84 ºC 27,77 ºC 29,3 ºC 30,5 ºC 

20/05/2013 25,17 ºC 27,51 ºC 29,48 ºC 31,78 ºC 

21/05/2013 25,77 ºC 27,34 ºC 33,7 ºC 31,64 ºC 

23/05/2013 23,82 ºC 25,04 ºC 28,57 ºC 32,11 ºC 

24/05/2013 24,62 ºC 26,24 ºC 28,04 ºC 30,75 ºC 

27/052013 24,62 ºC 26,5 ºC 29,32 ºC 30,98 ºC 

28/05/2013 24,8 ºC 26,98 ºC 28,77 ºC 33,3 ºC 

03/06/2013 25,14 ºC 26,4 ºC 29,5 ºC 33,1 ºC 

Média 24,99 ºC 26,65 ºC 29,14 ºC 31,6 ºC 

*Números em negrito: Destacam a maior e a menor temperatura obtida em cada tratamento 

 

Observa-se na tabela 2 que na armadilha sem lâmpada, a média de temperatura foi de 

24,99°C, sendo o menor registro de 24,40°C e o maior de 25, 84°C – variação de 1,64°C;  na 

armadilha com lâmpada de 15 V a média foi de 26,65°C e a temperatura oscilou entre 

26,04°C a 27,77°C – variação de 1,53°C; na armadilha de lâmpada de 40 V a média foi de 

29,14°C e a temperatura oscilou entre 28,04°C a 33,70°C – variação de 5,66°C. Na última 

lâmpada de 60V, a média foi de 31,60°C e a temperatura oscilou entre 30,20°C a 33,30°C – 

variação de 3,10°C. Portanto, considerando as quatro temperaturas, observa-se que a 
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oscilação foi menor na armadilha com a lâmpada de 15 V - 1,53°C e a maior foi observada na 

armadilha com a lâmpada de 40 V - 5,66°C.  

As variações em cada dia de amostragem estão representadas graficamente na figura 

10. Observa-se que a temperatura média das armadilhas não sofreram grandes alterações e, 

como mencionado acima, a menor oscilação foi em torno de um grau e meio para a lâmpada 

de 15 V e a maior entorno de cinco graus e meio para a lâmpada de 40 V. A lâmpada de 60 V 

produziu as maiores temperaturas, mas não foi a armadilha que mostrou a maior diferença 

entre a menor e maior temperatura. 

 
Figura 10. Temperatura média alcançada nas armadilhas contendo lâmpadas aquecedoras e na 

armadilha sem lâmpada, em coleta de anofelinos na área periurbana de Manaus, Amazonas, nos meses 

de Maio e Junho de 2014. 

 

Os quatro tratamentos avaliados capturaram juntos, ao longo de 12 noites de coleta, 

um total de 4.643 indivíduos, distribuídos em nove espécies, dentre as quais A. darlingi foi 

predominante, com 4.431 (95.43%) espécimes. A segunda espécie mais abundante foi A. 

nuneztovari, representada por 105 exemplares, correspondendo a um percentual de 2,26%. As 

demais espécies foram pouco abundantes, representando menos de 1% cada, e no total 

correspondem a apenas 2,39% da amostra, correspondendo a 107 indivíduos. A. 

mediopunctatus foi representada por apenas um indivíduo, o qual foi capturado em armadilha 

contendo a lâmpada de 60V (Tabela 3). 

A maior abundância de anofelinos foi coletada com armadilhas utilizando lâmpadas de 

40V (1564 espécimes), seguido por armadilhas utilizando lâmpadas de 60V (1.190 

espécimes), 15V (1.099 espécimes) e sem lâmpada (790 espécimes) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Abundância de anofelinos capturados nos experimentos com temperatura, realizados na 

cidade de Manaus, Amazonas. 

 

 

 

 

 

( ) = Porcentagem 

 

Na tabela 4 estão representados os dados obtidos considerando todos os anofelinos 

capturados no Sítio Cristo Vive, resultado obtido no primeiro quadrado latino realizado nesta 

localidade. Observa-se que o maior número de mosquitos coletados nas armadilhas foi com a 

lâmpada de 40V. A comparação das diferentes abundâncias observadas nas capturas mostrou 

que os resultados não diferem estatisticamente entre os tratamentos (ANOVA: F=0,84; p= 

0,50) (Tabela 4, Figura 11). Também não houve diferença estatística entre os pontos de 

amostragem (ANOVA: F=1.30; p = 0.32) (Tabela 5; Figura 12). 

 

Tabela 4. Total de anofelinos capturados em cada tratamento avaliado nos experimentos com temperatura, 

durante o primeiro quadrado latino, realizado no Sítio Cristo Vive, Manaus, Amazonas.  

Data 

TRATAMENTOS 

Total Sem 

lâmpada 

Lâmpada 

de 15V 

Lâmpada 

de 40V 

Lâmpada 

de 60V 

07/05/2013 202 4 520 248 974 

09/05/2013 30 171 82 117 400 

13/05/2013 106 107 160 48 421 

14/05/2013 40 300 168 71 579 

Total 378 582 930 484 2.374 
 

 

 T R A T A M E N T O S 

Espécie Sem 

Lâmpada 

Lâmpada 

de 15V 

Lâmpada 

de 40V 

Lâmpada 

de 60V 

Total 

A. darlingi 726 1.060 1.496 1.149 4.431(95,43) 

A. nuneztovari 35 17 28 25   105 (2,26) 

A. triannulatus 3 0 22 0     25 (0,54) 

A. oswaldoi 4 9 5 5     23 (0,50) 

A. evansae 11 3 4 3     21 (0,45) 

A. albitarsis 7 6 3 2     18 (0,39) 

A. mattogrossensis 3 3 5 5     16 (0,34) 

A. braziliensis 1 1 1 0       3 (0,06) 

A. mediopunctatus 0 0 0 1       1 (0,02) 

Total 790 

(17,01) 

1.099 

(23,67) 

1.564 

(33,69) 

1.190 

(25,63) 

4.643 (100) 
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Tabela 5. Total de anofelinos capturados em cada ponto de amostragem nos experimentos com temperatura, 

durante o primeiro quadrado latino, realizado no Sítio Cristo Vive, Manaus, Amazonas. 

Data 
PONTOS DE COLETA 

Total 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

07/05/2013 202 4 520 248 974 

09/05/2013 117 30 171 82 400 

13/05/2013 160 48 106 107 421 

14/05/2013 300 168 71 40 579 

Total 779 250 868 477 2.374 

 

Considerando ainda os resultados obtidos no primeiro quadrado latino, mas levando-se 

em conta apenas A. darlingi, os testes estatísticos também mostram que não houve diferença 

entre os tratamentos (ANOVA: F= 0.71; p=0.57) (Tabela 6; Figura 11), nem entre os pontos 

de amostragem (ANOVA: F=1.53; p=0.26) (Tabela 7; Figura 12). 

 

Tabela 6. Total de Anopheles darlingi capturados com a armadilha BG-Malária, em cada tratamento avaliado 

nos experimentos com temperatura, durante o primeiro quadrado latino, realizado no Sítio Cristo Vive, Manaus, 

Amazonas. 

Data 
TRATAMENTOS 

Total Sem 

lâmpada 

Lâmpada 

de 15V 

Lâmpada 

de 40V 

Lâmpada 

de 60V 

07/05/2013 202 0 518 246 966 

09/05/2013 25 164 81 116 386 

13/05/2013 100 97 157 39 393 

14/05/2013 39 295 126 69 529 

Total 366 556 882 470 2.274 

 

Tabela 7. Total de Anopheles darlingi capturados com a armadilha BG-Malária, em cada ponto de amostragem 

nos experimentos com temperatura, durante o primeiro quadrado latino, realizado no Sítio Cristo Vive, Manaus, 

Amazonas. 

Data 
PONTOS DE COLETA 

Total 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

07/05/2013 202 0 518 246 966 

09/05/2013 116 25 164 81 386 

13/05/2013 157 39 100 97 393 

14/05/2013 295 126 69 39 529 

Total 770 190 851 463 2.274 
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Figura 11. Média e erro padrão do número de anofelinos, e de Anopheles  darlingi, capturados com a 

armadilha BG-Malária, nas quatro temperaturas avaliadas no primeiro quadrado latino durante o mês 

de Maio de 2014, realizado no Sítio Cristo Vive, Manaus, Amazonas. 

 

 

 

Figura 12. Média e erro padrão do número de anofelinos, e de Anopheles darlingi, capturados 

utilizando a armadilha BG-Malária, nos quatro pontos de coleta do primeiro quadrado latino, durante o 

mês de Maio de 2014, realizado no Sítio Cristo Vive, Manaus, Amazonas. 
 

No segundo quadrado latino do experimento realizado no Sítio Barnabé, a média de 

todos os anofelinos foi também maior em armadilhas com lâmpadas de 40V. Neste caso 

novamente não houve diferenças estatísticas entre as diversas temperaturas (ANOVA: 

F=0.48; p=0.70) (Tabela 8; Figura 13). No entanto, quando se considera os pontos de coleta 

verifica-se que houve diferença significativa entre pontos (ANOVA: F= 9.06; p<0.05), 

destacando-se os pontos 1 e 3, com um número de mosquitos significativamente maior que os 

demais (Tabela 9; Figura 14). 

Anopheles darlingi 

Anopheles darlingi 
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Tabela 8. Total de anofelinos capturados em cada tratamento avaliado nos experimentos com temperatura, 

durante o segundo quadrado latino, realizado no Sítio Barnabé, Manaus, Amazonas. 

Data 

  TRATAMENTOS     

Total Sem 

lâmpada 

Lâmpada 

 de 15V 

Lâmpada 

de 40V 

Lâmpada de 

 60V 

20/05/2013 22 60 49 60 191 

21/05/2013 58 26 47 32 163 

22/05/2013 20 47 41 73 181 

23/05/2013 74 25 100 13 212 

Total 174 158 237 178 747 

 

Tabela 9. Total de anofelinos capturados em cada ponto de amostragem nos experimentos com temperatura, 

durante o segundo quadrado latino, realizado no Sítio Barnabé, Manaus, Amazonas. 

Data 
PONTOS DE COLETA 

Total 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

20/05/2013 60 49 60 22 191 

21/05/2013 58 26 47 32 163 

22/05/2013 73 20 47 41 181 

23/05/2013 100 13 74 25 212 

Total 291 108 228 120 747 

 

 Quando se considera os dados apenas do A. darlingi, capturados também no segundo 

quadrado latino, observa-se que não há diferenças estatísticas entre as diversas temperaturas 

(ANOVA: F=0.44; p= 0.73) (Tabela 10; Figura 13). No entanto, existiu diferenças entre os 

pontos de amostragem (ANOVA: F=10.95; p< 0.05), com destaque também para os pontos 1 

e 3 (Tabela 11; Figura 14). 

 

Tabela 10. Total de Anopheles darlingi capturados utilizando a armadilha BG-Malária, em cada tratamento 

avaliado nos experimentos com temperatura, durante o segundo quadrado latino, realizado no Sítio Barnabé, 

Manaus, Amazonas. 

Data 

TRATAMENTOS 

Total Sem 

lâmpada 

Lâmpada 

de 15V 

Lâmpada 

de 40V 

Lâmpada 

de 60V 

20/05/2013 22 60 45 60 187 

21/05/2013 56 22 47 24 149 

22/05/2013 17 47 41 73 178 

23/05/2013 72 25 96 13 206 

Total 167 154 229 170 720 
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Tabela 11. Total de Anopheles darlingi capturados utilizando a armadilha BG-Malária, em cada ponto de 

amostragem nos experimentos com temperatura, durante o segundo quadrado latino, realizado no Sítio Barnabé, 

Manaus, Amazonas. 

Data 
PONTOS DE COLETA 

Total 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

20/05/2013 60 45 60 22 187 

21/05/2013 56 22 47 24 149 

22/05/2013 73 17 47 41 178 

23/05/2013 96 13 72 25 206 

Total 285 97 226 112 720 

 

 
Figura 13. Média e erro padrão do número de anofelinos, e de Anopeheles darlingi, capturados 

utilizando a armadilha BG-Malária, com quatro temperaturas avaliadas no segundo quadrado latino, 

durante o mês de Maio de 2014, realizado no Sítio Barnabé, Manaus, Amazonas. 
 

 
Figura 14. Média e erro padrão do número de anofelinos, e de Anopheles darlingi, capturados com a 

armadilha BG-Malária, nos quatro pontos de coleta do segundo quadrado latino, durante o mês de 

Maio de 2014, realizado no Sítio Barnabé, Manaus, Amazonas. Letras distintas indicam diferenças 

estatísticas significativas (Teste de Tukey). Letras maiúsculas indicam diferenças na abundância de 

anofelinos em geral, enquanto letras minúsculas indicam diferença na abundância de Anopheles 

darlingi. 
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No terceiro quadrado latino, também realizado no Sítio Barnabé, a captura do total de  

anofelinos não diferiu estatisticamente entre as diversas temperaturas, apesar de ser maior nas 

armadilhas com lâmpadas de 60V (ANOVA: F=0.27; p=0.84) (Tabela 12; Figura 15). A 

média de anofelinos capturados também não diferiu significativamente entre os pontos de 

amostragem (ANOVA: F=1.33; p=0.31) (Tabela 13; Figura 16). 

 

Tabela 12. Total de anofelinos capturados em cada tratamento avaliado nos experimentos com temperatura, 

durante o terceiro quadrado latino, realizado no Sítio Barnabé, Manaus, Amazonas. 

Data 

TRATAMENTOS 

Total Sem 

lâmpada 

Lâmpada 

de 15V 

Lâmpada 

de 40V 

Lâmpada 

de 60V 

24/05/2013 3 12 4 20 39 

27/05/2013 48 35 182 48 313 

28/05/2013 51 246 87 399 783 

03/06/2013 136 66 124 61 387 

Total 238 359 397 528 1.522 

 

Tabela 13. Total de anofelinos capturados em cada ponto de amostragem nos experimentos com temperatura, 

durante o terceiro quadrado latino, realizado no Sítio Barnabé, Manaus, Amazonas. 

Data 
PONTOS DE COLETA 

Total 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

24/05/2013 20 3 12 4 39 

27/05/2013 182 48 48 35 313 

28/05/2013 246 87 399 51 783 

03/06/2013 136 66 124 61 387 

Total 584 204 583 151 1.522 

 

Considerando ainda estes dados obtidos no terceiro quadrado latino, mas levando-se 

em conta apenas os referentes a A. darlingi, verifica-se que não houve diferenças entre os 

tratamentos (ANOVA: F=0.34; p= 0.80) (Tabela 14; Figura 15) e também entre os diferentes 

pontos de amostragem (ANOVA: F=1.22; p= 0.34) (Tabela 15; Figura 16). 

Tabela 14. Total de Anopheles darlingi capturados utilizando a armadilha BG-Malária, em cada tratamento 

avaliado nos experimentos com temperatura, durante o terceiro quadrado latino, realizado no Sítio Barnabé, 

Manaus, Amazonas. 

Data 

TRATAMENTOS 

Total Sem 

lâmpada 

Lâmpada 

de 15V 

Lâmpada 

de 40V 

Lâmpada 

de 60V 
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24/05/2013 3 12 3 19 37 

27/05/2013 45 35 179 45 304 

28/05/2013 51 242 84 396 773 

03/06/2013 94 61 119 49 323 

Total 193 350 385 509 1.437 

 

Tabela 15. Total de Anopheles darlingi capturados em cada ponto de amostragem utilizando a armadilha BG-

Malária, nos experimentos com temperatura, durante o terceiro quadrado latino, realizado no Sítio Barnabé, 

Manaus, Amazonas. 

Data 
PONTOS DE COLETA 

Total 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

24/05/2013 19 3 12 3 37 

27/05/2013 179 45 45 35 304 

28/05/2013 242 84 396 51 773 

03/06/2013 94 61 119 49 323 

Total 534 193 572 138 1.437 

 

 
Figura 15. Média e erro padrão de anofelinos, e de Anopheles darlingi, capturados utilizando a 

armadilha BG-Malária, com quatro temperaturas avaliadas no terceiro quadrado latino, durante os 

meses de Maio e Junho de 2014, realizado no Sítio Barnabé, Manaus, Amazonas. 
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Figura 16. Média e erro padrão de anofelinos, e de Anopheles darlingi, capturados com a armadilha 

BG-Malária, nos quatro pontos de coleta do terceiro quadrado latino, durante os experimentos 

avaliando diferentes temperaturas, realizados nos meses de Maio e Junho de 2014, no Sítio Barnabé, 

Manaus, Amazonas 

 

5.3. Efeito da adição do suor humano na taxa de captura de anofelinos pela BG-Malária 

Conforme mostram os dados da tabela 16, neste experimento foi capturado um total de 

8.677 anofelinos, representados por oito espécies distribuídas em todos os tratamentos, dentre 

as quais A. darlingi foi a mais abundante, sendo representado por 6.328 (72,9%) espécimes 

(Tabela 16). A segunda espécie mais abundante foi A. albitarsis, representada por 1.593 

(18,3%) espécimes. A terceira mais abundante foi A. nuneztovari registrada com 167 

espécimes, representando 1,92% dos exemplares. As demais espécies registradas ocorreram 

com percentuais abaixo destes valores.  

Apesar de não existirem diferenças na diversidade de anofelinos, capturados por cada 

tratamento, a abundância variou de acordo com cada tipo de atrativo utilizado (Tabela 16). 

Dentre os 11 tratamentos avaliados, o maior número de anofelinos foi atraído e 

capturado pelas armadilhas contendo suor incubado do tronco feminino e masculino, 

respectivamente. Por outro lado, o suor fresco do pé masculino e o suor incubado do pé 

feminino foram os que menos atraíram mosquitos, capturando menos que os tratamentos 

controles que não utilizavam odor humano (Tabela 16). 
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Tabela 16. Abundância e porcentagem de mosquitos do gênero Anopheles capturados utilizando a armadilha BG-Malária, em experimentos avaliando suor humano, realizado 

durante os meses de Julho, Agosto e setembro de 2014, na zona Leste de Manaus, Amazonas. 
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Levando-se em conta todos os anofelinos, capturados no primeiro quadrado latino 

realizado no Sítio Barnabé, as análise estatística dos dados obtidos mostraram que os 

tratamentos não diferem estatisticamente (ANOVA: F=1.17; p= 0.32). Porém, o número de 

mosquitos capturados foi maior no tratamento com suor incubado do tronco masculino 

(Tabela 17; Figura 17). Quando se considera os pontos de coleta, verifica-se que a 

amostragem diferiu significativamente (ANOVA: F=3.83; p˂0.05), indicando que o ponto 

quatro atrai significativamente mais mosquitos que os demais pontos de coleta (Tabela 18; 

Figura 18). 

No concernente somente à abundância de A. darlingi, o número de exemplares 

capturados no primeiro quadrado latino não apresentou diferença estatística quanto ao número 

de indivíduos capturados pelos tratamentos (ANOVA: F=1.056; p=0.403), ainda que o suor 

incubado do tronco masculino tenha atraído mais mosquitos (Tabela 19; Figura 17). No que 

diz respeito aos pontos de coleta, foi observada diferença significativa entre o ponto de coleta 

quatro e os demais (Tabela 20; Figura 18). 
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Tabela 17. Total de anofelinos capturados utilizando a armadilha BG-malária, em cada tratamento avaliado no experimento com suor, durante o primeiro quadrado latino, 

realizado durante os meses de Julho e Agosto, no Sítio Barnabé, Manaus, Amazonas. 

Data 

TRATAMENTOS 

Total Suor incubado 

do tronco 

masculino 

Suor fresco 

do tronco 

feminino 

Meia 

Limpa 

Suor fresco 

do pé 

masculino 

Camisa 

Limpa 

Suor incubado 

do tronco 

feminino 

Suor fresco 

do tronco 

masculino 

Suor fresco 

do pé 

feminino 

CO2 
Suor incubado 

do pé 

masculino 

Suor 

incubado do 

pé feminino 

18/07/2013 3 8 1 27 4 21 10 9 10 3 0 96 

19/07/2013 5 10 35 0 4 1 5 1 3 5 1 70 

22/07/2013 13 14 2 0 0 2 4 1 1 3 3 43 

23/07/2013 12 5 2 2 4 3 1 6 0 2 4 41 

24/07/2013 21 10 2 2 19 0 11 8 13 4 3 93 

25/07/2013 10 11 11 20 16 11 9 18 16 21 3 146 

26/07/2013 37 0 15 7 6 11 11 5 11 6 27 136 

29/07/2013 15 6 11 0 15 16 7 7 2 3 2 84 

30/07/2013 2 20 7 16 5 3 1 3 2 5 0 64 

31/07/2013 3 4 4 1 2 1 1 8 12 1 1 38 

05/08/2013 25 10 2 7 6 8 10 4 0 2 2 76 

Total 146 98 92 82 81 77 70 70 70 55 46 887 
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Tabela 18. Total de anofelinos capturados utilizando a armadilha BG-Malária, em cada ponto de amostragem no experimento com suor, durante o primeiro quadrado latino, 

durante os meses de Julho e Agosto de 2013, realizado no Sítio Barnabé, Manaus, Amazonas. 

Data 
PONTOS DE COLETA 

Total 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10 Ponto 11 

18/07/2013 9 8 1 10 3 10 27 21 0 3 4 96 

19/07/2013 4 1 10 35 5 5 3 0 1 1 5 70 

22/07/2013 3 0 1 14 2 4 13 1 0 2 3 43 

23/07/2013 4 2 4 6 5 2 1 12 0 2 3 41 

24/07/2013 0 3 4 19 8 10 2 11 21 13 2 93 

25/07/2013 20 11 3 21 16 18 11 11 9 10 16 146 

26/07/2013 11 7 11 27 6 6 5 0 15 11 37 136 

29/07/2013 15 2 0 16 2 3 15 7 6 11 7 84 

30/07/2013 1 2 2 16 3 0 5 5 23 0 7 64 

31/07/2013 4 1 3 12 1 1 1 1 2 8 4 38 

05/08/2013 10 2 10 25 0 7 8 2 2 6 4 76 

Total 81 39 49 201 51 66 91 71 79 67 92 887 
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Tabela 19. Total de Anopeheles darlingi capturados com a armadilha BG-Malária, em cada tratamento avaliado no experimento com suor, durante o primeiro quadrado 

latino, durante os meses de Julho e Agosto, realizado no Sítio Barnabé, Manaus, Amazonas. 

  TRATAMENTOS   

Data 
Suor incubado 

do tronco 

masculino 

Suor 

fresco do 

tronco 

feminino 

Suor 

incubado do 

tronco 

feminino 

Camisa 

Limpa 

Suor fresco 

do pé 

masculino 

Meia 

Limpa 

Suor fresco 

do tronco 

masculino 

Suor 

fresco do 

pé 

feminino 

Suor 

incubado do 

pé 

masculino 

CO2 

Suor 

incubado 

do pé 

feminino 

Total 

18/07/2013 2 7 20 1 19 1 9 7 3 5 0 74 

19/07/2013 5 10 0 3 0 34 3 0 1 1 0 57 

22/07/2013 12 12 0 0 0 2 4 1 1 1 1 34 

23/07/2013 9 4 2 1 0 1 1 6 1 0 4 29 

24/07/2013 2 9 0 17 0 2 2 5 0 0 1 38 

25/07/2013 3 10 9 15 19 9 7 12 21 6 2 113 

26/07/2013 11 0 11 5 1 3 1 2 5 7 23 69 

29/07/2013 10 4 15 13 0 1 6 4 3 2 2 60 

30/07/2013 0 4 2 2 16 0 0 0 0 2 0 26 

31/07/2013 2 1 1 2 1 4 1 4 1 12 1 30 

05/08/2013 23 10 7 3 5 2 10 2 0 0 1 63 

Total 79 71 67 62 61 59 44 43 36 36 35 593 
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Tabela 20. Total de Anopheles darlingi capturados com a armadilha BG-Malária, em cada ponto de amostragem no experimento com suor humano, durante o primeiro 

quadrado latino, realizado nos meses de Julho e Agosto, no Sítio Barnabé, Manaus, Amazonas. 

Data 

PONTOS DE COLETA 

Total Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10 Ponto 11 

18/07/2013 7 7 1 9 2 5 19 20 0 3 1 74 

19/07/2013 3 0 10 34 3 5 1 0 0 0 1 57 

22/07/2013 1 0 1 12 2 4 12 1 0 0 1 34 

23/07/2013 4 1 1 6 4 1 1 9 0 0 2 29 

24/07/2013 0 1 0 17 5 9 2 2 2 0 0 38 

25/07/2013 19 9 2 21 15 12 10 9 7 3 6 113 

26/07/2013 7 1 11 23 5 5 2 0 3 1 11 69 

29/07/2013 10 2 0 15 2 3 13 4 4 1 6 60 

30/07/2013 0 0 2 16 2 0 0 2 4 0 0 26 

31/07/2013 4 1 2 12 1 1 1 1 2 4 1 30 

05/08/2013 10 2 10 23 0 5 7 1 0 3 2 63 

Total 65 24 40 188 41 50 68 49 22 15 31 593 
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Figura 17. Média e erro padrão de anofelinos, e de Anobpheles darlingi, capturados com a armadilha 

BG-Malária, nos 11 tratamentos avaliados no primeiro quadrado latino, realizado no Sítio Barnabé, 

Manaus, Amazonas. 

 

 
Figura 18. Média e erro padrão de anofelinos, e de Anopheles darlingi, capturados com a armadilha 

BG-Malária, nos 11 pontos de coletas do primeiro quadrado latino, no Sítio Barnabé, Manaus, 

Amazonas. Letras distintas indicam diferenças estatísticas significativas (Teste de Tukey). Letras 

maiúsculas indicam diferenças na abundância de anofelinos em geral, enquanto letras minúsculas 

indicam diferença na abundância de Anopheles darlingi. 
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No que diz respeito à captura de todos os anofelinos no segundo quadrado latino, os 

espécimes foram coletados em maior quantidade utilizando o tratamento suor incubado do 

tronco feminino, porém as análises não indicaram diferenças estatísticas na abundância de 

mosquitos entre os tratamentos (ANOVA: F=0.98; p= 0.47) (Tabela 21; Figura 19). Levando-

se em consideração os pontos de amostragem, houve significativamente mais mosquitos 

coletados no ponto 3 (Tabela 22; Figura 20). 

Em relação à captura específica de A. darlingi, o número de mosquitos coletados foi 

maior nas armadilhas com suor incubado do tronco feminino, mas não variou estatisticamente 

entre os 11 diferentes tratamentos avaliados nesse estudo (ANOVA: F=0.504; p=0.884) 

(Tabela 23; Figura 19). Quando se considera os pontos de coleta, a captura foi 

significativamente maior no ponto 3, que era o ponto de amostragem mais próximo da única 

residência presente na propriedade (p<0.001) (Tabela 24; Figura 20). 
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Tabela 21. Total de anofelinos capturados utilizando a armadilha BG-Malária, em cada tratamento avaliado no experimento com suor humano, durante o segundo quadrado 

latino, realizado no mês de Agosto, no Sítio Raifran, Manaus, Amazonas. 

Data 

TRATAMENTOS 

Total 
Suor 

incubado do 

tronco 

feminino 

Suor 

incubado do 

tronco 

masculino 

Camisa 

Limpa 

Suor 

incubado do 

pé masculino 

Suor 

fresco do 

pé 

feminino 

Meia 

Limpa 

Suor 

fresco do 

tronco 

feminino 

Suor 

fresco do 

tronco 

masculino 

Suor 

incubado 

do pé 

feminino 

Suor fresco 

do pé 

masculino 

CO2 

07/08/2013 38 89 69 13 8 76 38 36 7 10 25 409 

08/08/2013 85 143 16 128 16 26 42 5 15 5 6 487 

09/08/2013 18 11 24 9 101 68 21 74 24 31 10 391 

14/08/2013 40 33 134 29 27 108 40 23 15 12 12 473 

15/08/2013 18 40 44 95 72 6 76 22 44 31 36 484 

16/08/2013 17 51 115 38 68 20 10 73 87 13 46 538 

19/08/2013 133 25 16 46 5 29 12 19 14 19 6 324 

20/08/2013 25 8 8 48 23 16 47 22 22 50 1 270 

21/08/2013 48 13 2 1 22 7 35 6 71 10 26 241 

22/08/2013 104 91 22 6 17 5 36 12 4 21 24 342 

23/08/2013 6 12 29 26 21 5 4 46 4 42 11 206 

Total 532 516 479 439 380 366 361 338 307 244 203 4.165 
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Tabela 22. Total de anofelinos capturados utilizando a armadilha BG-Malária, em cada ponto de amostragem, no experimento com suor humano, durante o segundo quadrado 

latino, realizado no mês de Agosto, no Sítio Raifran, Manaus, Amazonas. 

Data 
PONTOS DE COLETA 

Total 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10 Ponto 11 

07/08/2013 8 38 76 36 89 25 10 38 7 13 69 409 

08/08/2013 16 16 42 26 5 143 6 5 85 15 128 487 

09/08/2013 9 24 101 21 68 74 11 10 31 18 24 391 

14/08/2013 15 29 134 27 40 108 23 33 12 12 40 473 

15/08/2013 18 44 95 44 72 76 6 22 40 36 31 484 

16/08/2013 13 17 87 38 115 68 10 20 73 51 46 538 

19/08/2013 6 19 133 14 46 16 5 12 29 19 25 324 

20/08/2013 8 1 50 25 22 48 8 23 47 16 22 270 

21/08/2013 6 13 26 10 48 71 1 2 22 35 7 241 

22/08/2013 5 12 91 24 21 104 4 6 22 17 36 342 

23/08/2013 4 5 46 12 11 42 6 4 26 29 21 206 

Total 108 218 881 277 537 775 90 175 394 261 449 4.165 



 

 

48 

 

 

 

Tabela 23. Total de Anopheles darlingi capturados com a armadilha BG-Malária, em cada tratamento avaliado no experimento com suor humano, durante o segundo 

quadrado latino, realizado no mês de Agosto, no Sítio Raifran, Manaus, Amazonas. 

Data 

TRATAMENTOS 

Total 
Suor 

incubado do 

tronco 

feminino 

Suor 

incubado do 

tronco 

masculino 

Camisa 

Limpa 

Suor 

incubado do 

pé 

masculino 

Meia 

Limpa 

Suor 

fresco do 

tronco 

feminino 

Suor 

fresco do 

pé 

feminino 

Suor fresco 

do tronco 

masculino 

Suor 

incubado 

do pé 

feminino 

Suor fresco 

do pé 

masculino 

CO2 

07/08/2013 23 68 58 10 66 26 6 21 4 4 25 311 

08/08/2013 72 123 11 104 20 38 14 3 10 3 3 401 

09/08/2013 12 8 16 6 48 10 92 64 18 26 5 305 

14/08/2013 16 19 110 15 88 30 8 18 6 9 7 326 

15/08/2013 8 24 27 88 4 53 33 9 33 19 26 324 

16/08/2013 9 23 79 20 9 4 55 41 63 5 2 310 

19/08/2013 122 21 6 27 16 7 2 14 9 8 1 233 

20/08/2013 18 4 1 36 8 32 16 16 57 39 25 252 

21/08/2013 42 6 0 0 4 22 7 3 1 5 10 100 

22/08/2013 81 86 14 2 4 36 5 11 1 14 3 257 

23/08/2013 0 5 6 14 2 0 13 35 16 30 31 152 

Total 403 387 328 322 269 258 251 235 218 162 138 2.971 
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Tabela 24. Total de Anopheles darlingi capturados com a armadilha BG-Malária, em cada ponto de amostragem no experimento com suor humano, durante o segundo 

quadrado latino, realizado no mês de Agosto, no Sítio Raifran, Manaus, Amazonas. 

Data 
PONTOS DE COLETA 

Total 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10 Ponto 11 

07/08/2013 6 26 66 21 68 25 4 23 4 10 58 311 

08/08/2013 11 14 38 20 3 123 3 3 72 10 104 401 

09/08/2013 6 16 92 10 48 64 8 5 26 12 18 305 

14/08/2013 6 15 110 8 30 88 18 19 7 9 16 326 

15/08/2013 8 33 88 27 33 53 4 9 24 26 19 324 

16/08/2013 5 9 63 20 79 55 4 9 41 23 21 329 

19/08/2013 2 8 122 9 27 6 2 7 16 14 16 229 

20/08/2013 4 1 39 18 42 36 1 16 32 8 4 201 

21/08/2013 3 6 25 5 14 57 0 0 7 22 36 175 

22/08/2013 4 11 86 10 3 81 1 2 14 5 13 230 

23/08/2013 0 2 35 5 16 30 0 1 14 6 31 140 

Total 55 141 764 153 363 618 45 94 257 145 336 2.971 
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Figura 19. Média e erro padrão do anofelinos, e de Anopheles darlingi, capturados com a armadilha 

BG-Malária, nos 11 tratamentos avaliados no segundo quadrado latino, realizado no Sítio Raifran, 

Manaus, Amazonas. 

 

 
Figura 20. Média e erro padrão de anofelinos, e de Anopheles darlingi, capturados com a armadilha 

BG-Malária, nos 11 pontos de coletas do segundo quadrado latino, realizado no Sítio Raifran, Manaus, 

Amazonas. Diferentes letras em cima da barra indicam diferenças estatísticas significativas (Teste de 

Tukey). Letras maiúsculas indicam diferenças na abundância de anofelinos em geral, enquanto letras 

minúsculas indicam diferença na abundância de Anopheles darlingi. 
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No terceiro quadrado latino, a abundância de anofelinos coletados não diferiu 

estatisticamente entre os diversos tratamentos (ANOVA: F= 11.47; p>0.05), apesar do suor 

incubado do tronco feminino ter capturado mais mosquitos (Tabela 25; Figura 21). Contudo, 

tratando-se dos pontos de coleta, houve diferença significativa entre os diferentes pontos de 

amostragem de anofelinos, com destaque para o ponto 3 e 4 (Tabela 26; Figura 22). 

Em relação A. darlingi capturados no terceiro quadrado latino, o número de mosquitos 

coletados não variou entre os onze tratamentos (ANOVA: F=0.746; p=0.68) (Tabela 27; 

Figura 21). Quando se considera os pontos de coleta, verifica-se que o número de A. darlingi 

coletados variou estatisticamente entre os pontos de amostragem (ANOVA: F=11.51; 

p<0.001), com abundância significativamente maior no ponto 3 (Tabela 28; Figura 22). 
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Tabela 25. Total de anofelinos capturados utilizando a armadilha BG-Malária, em cada tratamento avaliado no experimento com suor humano, durante o terceiro quadrado 

latino, realizado nos meses de Agosto e Setembro, no Sítio Raifran, Manaus, Amazonas. 

Data 

TRATAMENTOS 

Total 
Suor 

incubado do 

tronco 

feminino 

Suor 

fresco do 

tronco 

feminino 

CO2 
Suor fresco 

do tronco 

masculino 

Camisa 

Limpa 

Suor 

incubado do 

tronco 

masculino 

Meia 

Limpa 

Suor 

fresco do 

pé 

masculino 

Suor 

incubado do 

pé 

masculino 

Suor 

incubado 

do pé 

feminino 

Suor 

fresco do 

pé 

feminino 

26/08/2013 40 26 63 90 25 58 68 42 28 18 21 418 

27/08/2013 27 79 1 10 25 21 63 15 9 17 2 240 

28/08/2013 11 44 28 37 6 4 17 3 1 4 35 144 

29/08/2013 27 18 14 22 30 22 32 37 6 4 33 185 

30/08/2013 45 97 42 12 103 20 4 10 76 8 39 372 

02/09/2013 31 10 10 24 68 24 9 36 54 50 43 285 

03/09/2013 70 35 46 7 23 36 31 12 28 57 5 275 

04/09/2013 96 37 12 15 4 37 30 73 53 36 20 297 

05/09/2013 37 20 72 32 22 20 13 2 6 28 7 215 

06/09/2013 42 19 67 12 14 27 22 30 11 2 6 204 

09/09/2013 6 16 42 99 29 79 21 23 9 12 17 330 

Total 432 401 397 360 349 348 310 283 281 236 228 2.965 
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Tabela 26. Total de anofelinos capturados utilizando a armadilha BG-Malária, em cada ponto de amostragem no experimento com suor humano, durante o terceiro quadrado 

latino, realizado nos meses de Agosto e setembro, no Sítio Raifran, Manaus, Amazonas. 

  PONTOS DE COLETA   

Data Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10 Ponto 11 Total 

26/08/2013 21 26 68 90 58 63 42 40 18 28 25 479 

27/08/2013 25 2 79 63 10 21 1 15 27 17 9 269 

28/08/2013 1 6 35 44 17 37 4 28 3 11 4 190 

29/08/2013 4 6 30 33 18 32 22 22 14 37 27 245 

30/08/2013 45 8 76 103 39 97 4 12 20 42 10 456 

02/09/2013 45 31 50 45 68 43 10 9 24 24 10 359 

03/09/2013 46 12 70 48 28 23 14 35 31 7 36 350 

04/09/2013 0 12 73 96 45 44 4 20 37 30 52 413 

05/09/2013 32 20 72 2 37 28 6 22 7 20 13 259 

06/09/2013 22 12 27 67 30 42 2 11 14 6 19 252 

09/09/2013 16 21 99 79 42 23 6 12 9 29 17 353 

Total 257 156 679 670 392 453 115 226 204 251 222 3.625 
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Tabela 27. Total de Anopheles darlingi capturados com a armadilha BG-Malária, em cada tratamento avaliado no experimento com suor humano, durante o terceiro quadrado 

latino, realizado nos meses de Agosto e Setembro, no Sítio Raifran, Manaus, Amazonas. 

Data 

TRATAMENTOS 

Total 

Suor incubado do 

tronco feminino 

CO2 
Suor fresco 

do tronco 

feminino 

Suor fresco 

do tronco 

masculino 

Camisa 

Limpa 

Suor incubado 

do tronco 

masculino 

Meia 

Limpa 

Suor fresco 

do pé 

masculino 

Suor 

incubado do 

pé feminino 

Suor incubado 

do pé 

masculino 

Suor fresco 

do pé 

feminino 

26/08/2013 30 52 14 67 21 35 61 25 9 21 21 356 

27/08/2013 6 0 72 6 23 9 49 7 11 3 1 187 

28/08/2013 9 15 32 18 5 2 10 0 4 0 31 126 

29/08/2013 19 9 12 3 22 7 32 26 3 6 26 165 

30/08/2013 32 27 87 7 89 4 2 4 6 67 27 352 

02/09/2013 25 7 3 17 59 20 5 36 45 36 34 287 

03/09/2013 66 41 23 4 18 19 20 9 46 20 5 271 

04/09/2013 86 10 21 14 2 31 15 67 36 34 18 334 

05/09/2013 30 64 14 29 19 18 7 2 25 0 3 211 

06/09/2013 29 56 10 12 3 24 13 20 1 1 4 173 

09/09/2013 4 32 16 95 11 75 16 21 9 7 16 302 

TOTAL 336 313 304 272 272 244 230 217 195 195 186 2.764 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

 

Tabela 28. Total de Anopheles darlingi capturados com a armadilha BG-Malária, em cada ponto de amostragem no experimento com suor, durante o terceiro quadrado latino, 

realizado nos meses de Agosto e Setembro, no Sítio Raifran, Manaus, Amazonas. 

Data 
PONTOS DE COLETA 

Total 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10 Ponto 11 

26/08/2013 21 14 61 67 35 52 25 30 9 21 21 356 

27/08/2013 23 1 72 49 6 9 0 7 6 11 3 187 

28/08/2013 0 5 31 32 10 18 2 15 0 9 4 126 

29/08/2013 3 6 22 26 12 32 3 7 9 26 19 165 

30/08/2013 32 6 67 89 27 87 2 7 4 27 4 352 

02/09/2013 36 25 45 36 59 34 3 5 17 20 7 287 

03/09/2013 41 9 66 46 20 18 5 23 20 4 19 271 

04/09/2013 31 10 67 86 36 34 2 18 21 15 14 334 

05/09/2013 29 18 64 2 30 25 0 19 3 14 7 211 

06/09/2013 13 12 24 56 20 29 1 1 3 4 10 173 

09/09/2013 16 16 95 75 32 21 4 9 7 11 16 302 

Total 245 122 614 564 287 359 47 141 99 162 124 2.764 
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Figura 21. Média e erro padrão de anofelinos, e de Anopheles darlingi, capturados com a armadilha 

BG-Malária, nos 11 tratamentos avaliados no terceiro quadrado latino, realizado no Sítio Raifran, 

Manaus, Amazonas. 

 

 
Figura 22. Média e erro padrão de anofelinos, e de Anopheles darlingi, capturados com a armadilha 

BG-Malária, nos 11 pontos de coletas do terceiro quadrado latino, realizado no Sítio Raifran, Manaus, 

Amazonas. Diferentes letras em cima da barra indicam diferenças estatísticas significativas (Teste de 

Tukey). Letras maiúsculas indicam diferenças na abundância de anofelinos em geral, enquanto letras 

minúsculas indicam diferença na abundância de Anopheles darlingi. 
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As observações em laboratório ao final de cada noite de coleta demonstraram que a 

mortalidade de mosquitos foi muito baixa, com média de quatro a 10 mosquitos mortos em 

cada tudo coletor.  

 

6. Discussão 

O delineamento experimental em quadrado latino exerceu grande influência sobre os 

resultados obtidos, pois levou a uma homogeneização dos dados, visto que qualquer 

tratamento situado nas proximidades das residências, ou do abrigo dos animais, capturaria 

abundância mais elevada de mosquitos. Assim, as diferenças nas características de cada ponto 

de coleta tornou não significativa a abundância de mosquitos capturados por cada atrativo 

avaliado. A grande vantagem da metodologia do quadrado latino está no fato de promover o 

mapeamento da área, indicando pontos que apresentam uma maior incidência de anofelinos e, 

neste trabalho, os locais de A. darlingi.  

Ainda assim, a BG-Malária se mostrou efetiva em coletar grandes quantidades de 

anofelinos, que poderiam, inclusive, ser utilizados para outros fins, pois permaneciam vivos 

após as coletas. No entanto, para ratificar a utilização da BG-Malária, principalmente visando 

a substituição da atração humana, os dois métodos precisam ser comparados em condições de 

campo, onde os efeitos do ambiente estão presentes. 

6.1. Avaliação do efeito da temperatura para a coleta de anofelinos 

No presente estudo, não houve diferenças significativas, tanto para anofelinos em 

geral quanto para A. darlingi, no número de mosquitos capturados por cada tratamento. A 

ausência de diferença significativa entre as temperaturas testadas, provavelmente ocorreu pela 

proximidade das temperaturas produzidas pelas lâmpadas. A lâmpada mais potente produziu a 

maior temperatura média (31,6 ºC), que ainda assim ficou bem abaixo da temperatura 

corporal humana, que é o hospedeiro natural e preferencial de A. darlingi, a qual gira em 

torno de 37 ºC. 

A temperatura corporal é um dos fatores que pode afetar a atratividade em mosquitos, 

para diferentes pessoas. Está relatado na literatura, por exemplo, que a ingestão de bebida 

alcoólica pode provocar maior atração de mosquitos por elevar a temperatura corporal do 

hospedeiro. Da mesma forma, mulheres grávidas são mais atacadas pelos mosquitos por 

apresentarem maior temperatura corporal (Lindsay et al., 2000). Assim, testar uma 
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temperatura mais elevada, similar à do corpo humano, poderia refletir em capturas 

significativamente maiores. 

Em relação aos pontos de coleta, apenas o segundo quadrado latino apresentou 

diferenças significativas entre os pontos de amostragem. A ausência de diferença significativa 

entre os pontos de coleta, na maior parte dos quadrados latinos, provavelmente é devida ao 

baixo número de tratamentos avaliados, fazendo com que as armadilhas não ficassem muito 

dispersas na área. Assim, amostraram um ambiente mais homogêneo, sem micro hábitats 

distintos, o que não refletiu em diferenças marcantes. 

Dessa forma, neste experimento o delineamento em quadrado latino não foi 

determinante para a obtenção do resultado observado no primeiro e terceiro quadrados latinos. 

Em vez disso, a ausência de diferença estatisticamente significativa foi decorrente da 

proximidade entre as temperaturas produzidas no interior de cada armadilha, que ficaram bem 

abaixo da temperatura corporal do ser humano, e que não desencadearam maior predileção 

por armadilhas com aquecimento. 

 

6.2. Efeito da adição do suor humano na taxa de captura de anofelinos pela BG-Malária 

No presente estudo, tanto para anofelinos em geral quanto para A. darlingi, observou-

se, nos três quadrados latinos realizados, a ausência de diferença estatística entre os diversos 

tratamentos, com ou sem suor humano. 

Este resultado foi surpreendente, principalmente pelos relatos de antropofilia de A. 

darlingi (Deane et al., 1949). Nas axilas de humanos há uma concentração excessiva de 

glândulas écrinas e apócrinas (Folk e Semken, 1991), cujo suor inodoro produzido está sob 

intensa ação da microbiota, resultando em um cheiro típico (Smallegange et al., 2011). 

Juntamente com o odor das axilas, o odor característico produzido pelos pés humanos é de 

interesse para estudo por apresentar um ambiente com alta umidade propício ao 

desenvolvimento de bactérias que convertem os componentes do suor em compostos com 

potencial para atrair mosquitos (Ara, 2006). Assim, esperava-se que, da mesma forma que já 

foi demonstrado para A. gambiae, a resposta da espécie brasileira para odores específicos 

provenientes do ser humano fosse maior, o que não ocorreu. Zimmerman et al. (2006) afirma 

que em A. darlingi é verificado um grau de antropofilia bastante variado ao longo de sua 

distribuição De acordo com Lyimo e Fergunso (2009), a preferência por um determinado 

hospedeiro pode variar entre espécies, mas também entre populações de uma mesma espécie. 
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Contudo, outros trabalhos com A. darlingi já obtiveram resultado semelhantes. Gama 

et al. (2013), utilizando a armadilha BG-Malária apenas com CO2 como atrativo químico, 

capturou estatisticamente o mesmo número de anofelinos que a atração humana. Hiwat et al., 

(2011) também  observaram que armadilhas contendo apenas CO2 capturaram tantos A. 

darlingi quanto a atração com humano. Segundo Mohr et al. (2011), mesmo com o CO2 sendo 

de grande importância na atração dos mosquitos, esse composto é de menor importância para 

a atração de mosquitos reconhecidos pela sua antropofilia, tais como o A. darlingi. 

No presente estudo, não houve diferença significativa entre os diversos tratamentos, 

seja suor do tronco ou do pé, a fresco ou incubado, masculino ou feminino. Por muito tempo, 

por meio do uso da atração humana em coletas de campo, tem sido observado o hábito dos 

mosquitos realizarem o repasto sanguíneo nas partes inferiores do corpo, o que levou diversas 

pesquisas a avaliarem este fato e reconhecerem o pé como atrativo para mosquitos. 

Da mesma forma, algumas pesquisas já comprovaram que a incubação do suor o torna 

mais atrativo. Em experimentos realizados por Braks e Takken (1999) foi demonstrado que a 

incubação do suor é acompanhada por uma mudança distinta no pH, de ácido para alcalino, o 

que é observado como o resultado da decomposição microbiana dos componentes da amônia 

no suor. Braks et al. (2000) observaram que a incubação do suor, depois de removidas as 

bactérias, não era acompanhada por uma mudança no valor do pH,  salientando ainda mais a 

importância desses microrganismos no processo de incubação e mudança de pH do suor, 

através de sua ação sobre os componentes do suor humano. 

No suor incubado o pH tende a se tornar mais alcalino devido a produção de amônia a 

partir da ação de bactérias presentes na ureia, e a quantidade de ácido lático tende a diminuir 

devido a utilização desse componente pela flora bacteriana da pele (Bergeim e Cornbleet, 

1943; Braks e Takken, 1999, Braks et al., 2001). O deslocamento do pH de ácido para básico 

pode mudar a volatização de componentes já presentes no suor e o deixar mais atrativo para 

mosquitos (Braks et al., 2000). 

Visto que os anofelinos não apresentaram nenhuma predileção por odores específicos 

de humanos, isso sugere que os mosquitos coletados foram atraídos principalmente pelo CO2, 

e igualmente para todas as armadilhas, indicando que esse composto é suficiente para atrair os 

insetos, bem como que o suor humano não contribuiu com nenhum efeito significativo para a 

coleta feita com as armadilhas. 

Adicionalmente, os microambientes ocupados por cada ponto de coleta também 

exerceram influência sobre os resultados observados, existindo diferenças significativas 
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quanto ao número de mosquitos capturados entre pontos de amostragem. Este fato revela a 

existência de micro densidades, em cada ponto e que o  ator “local”  oi decisivo nos 

resultados, causando um padrão de atratividade ilusório para os diferentes tratamentos, ou 

seja, a diferença na densidade de A. darlingi, em determinados pontos de coleta, dentro de 

cada quadrado latino, foram tão fortes que suprimiram a maior ou menor atratividade inerente 

de cada tratamento avaliado. 

Assim, seja qual fosse o tratamento, este modelo de coleta captura maior número de 

mosquitos em pontos com maior densidade, e menor número em pontos com menor 

densidade, de forma a homogeneizar o número total de mosquitos capturados, por cada 

atrativo. Nesse caso, os dados deste trabalho indicam que seria relevante realizar estudos 

posteriores em laboratório, com todas as condições ambientais controladas, sem a influência 

de micro hábitats, para ratificar, ou não, os dados obtidos em campo.  

Os pontos de coleta com maior densidade, observados neste trabalho (ponto 4 nas 

tabelas 18 e 20, e ponto 3 nas tabelas 22, 24, 26 e 28 ), estão próximos ao domicílio humano e  

ao abrigo dos animais, ou seja, locais que representam uma fonte de repasto sanguíneo. Por 

consequência, nestes pontos foram capturados mais mosquitos do que naqueles mais 

próximos dos criadouros. O ponto 4 do primeiro quadrado latino (Sitio Barnabé) estava muito 

próximo da única residência presente na propriedade, enquanto o ponto 3 do segundo e 

terceiro quadrado latino (Sítio Raifran), estava situado junto ao do assoalho da casa onde 

residia o caseiro. Visto que A. darlingi foi abundante na amostra e apresenta alta antropofilia, 

nestes pontos de coleta foi capturado um número elevado de mosquitos, tendenciando os 

padrões observados, para cada tratamento. Adicionalmente, esses dados revelam a 

importância de entender a ecologia dos mosquitos associada ao microclima em um local, que 

pode influenciar tanto as coletas desses insetos quanto a dinâmica das doenças causadas pelos 

patógenos, que eles veiculam. 

A casa em cada propriedade, e o abrigo dos animais, representam locais onde os 

mosquitos podem encontrar fontes de repasto sanguíneo. Por isso, nos arredores desse 

ambiente, havia maior densidade de mosquitos. Os insetos, quando estão em alta densidade 

populacional, tendem a ser mais generalistas e menos seletivos ao escolher um hospedeiro, 

sendo atraídos por odores menos específicos, como CO2 (Hii et al., 2000; Rodrigues, 2013). 

Assim, qualquer tratamento que estivesse mais próximo à essas estruturas capturaria 

anofelinos de forma igualitária.  
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Com os dados do presente estudo, foi possível avaliar o melhor tratamento e o melhor 

local, bem como evidenciam que, em toda e qualquer coleta, o ambiente e a paisagem devem 

ser levados em consideração, fornecendo informações que permitirão planejar futuras coletas 

e prever os pontos de amostragens. 

Desta forma, conforme mencionamos anteriormente, o número de A. darlingi 

capturados, neste trabalho, relativos aos diferentes tratamentos e os pontos de coleta, indicam 

que a armadilha BG-Malária pode ser utilizada no monitoramento entomológico, em áreas de 

transmissão da malária. A próxima etapa do trabalho será avaliar concomitantemente a 

atuação da BG-Malária, juntamente com a atração humana, em um procedimento que permita 

verificar a importância de cada método, na atração do A. darlingi, o principal vetor da malária 

na região amazônica. 

 

7. Conclusões 

 Nos dois experimentos realizados, o mesmo padrão de resposta foi observado tanto para 

anofelinos em geral quanto para A. darlingi, que ocorreu pela predominância desta espécie na 

amostragem; 

 O método de quadrado latino foi decisivo na obtenção dos resultados observados nos 

experimentos com suor, suprimindo a atratividade inerente, a cada tratamento avaliado; 

 O aquecimento interno da armadilha não aumentou as taxas de captura de anofelinos em 

relação ao tratamento controle, que não tinha aquecimento, evidenciando a necessidade de 

testar temperaturas mais elevadas, que se aproximem da temperatura corporal de um ser 

humano; 

 A média de captura de anofelinos em geral, e de A. darlingi, não aumentou com a adição de 

suor humano, revelando a necessidade de avaliar a atratividade de outros componentes 

liberados pelo corpo humano, inclusive por meio de experimentos em laboratório, com todas 

as condições controladas; 

 A grande abundância de anofelinos capturados neste trabalho, especialmente A. darlingi, 

revela que a armadilha BG-Malária tem potencial para substituir a modalidade de coleta de 

mosquitos, por atração humana, constituindo uma alternativa ao monitoramento de mosquitos, 

em áreas malarígenas. 
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ANEXO 1 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZÔNIA 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 Nº de Registro na Pesquisa:  14138813.0.0000.0006 

 

  O pesquisador Leandro Barros Leal convida a participar e pede autorização para 

coletar seu suor que irá ajudar na realização das atividades do Projeto de Pesquisa 

“ARMADILHA BG-MALÁRIA: AVALIAÇÃO DO EFEITO DA TEMPERATURA E 

DA ADIÇÃO DE SUOR HUMANO NA CAPTURA DE ANOFELINOS, COM 

ÊNFASE EM Anopheles darlingi (DIPTERA: CULICIDAE)”.  Se você autorizar esta 

coleta, seu suor será utilizado como atrativo para mosquitos e servirá para compararmos a 

eficiência de atração entre o suor dos pés vs o suor do tronco, bem como a atratividade de suor 

fresco vs suor incubado. A coleta do suor será realizada utilizando camisas e meias brancas de 

algodão, sem causar nenhum tipo de dano ou dor no ato da coleta. Essas roupas suadas serão 

utilizadas em campo como atraentes para anofelinos.. Dessa forma, nenhum voluntário será 

utilizado como atração humana, e sim apenas as suas roupas suadas. 

Para obter o suor impregnado nas roupas, o voluntário será convidado a caminhar em 

velocidade moderada por 30 min. em uma esteira no início da manhã. Durante esta atividade 

física para produzir suor, uma paramédica acompanhará o voluntário. 

Não participará da pesquisa qualquer voluntário com problemas cardíacos, fumantes ou 

com comprometimento físico, bem como aqueles que possuem alergia às camisas e meias de 

algodão utilizadas para coletar o suor. No dia de coleta do suor, será solicitado ao voluntário 

que não consuma, antes da atividade física, alimentos que possam alterar o seu odor. Também 

será solicitado ao voluntário que não seja ingerido bebida alcoólica e que não utilize perfume 

ou desodorante até o momento da caminhada na esteira. 

Mesmo após sua autorização, o voluntário terá o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, independente do motivo e sem prejuízo do 
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atendimento fornecido pelo pesquisador. O voluntário não terá nenhuma despesa e também 

nenhuma remuneração. Consequentemente a vantagem de sua participação é apenas de caráter 

científico ao auxiliar este estudo que poderá proporcionar a futura substituição do método 

tradicionalmente utilizado que é a atração humana. 

O pesquisador a frente desta pesquisa assume toda a responsabilidade de dar assistência 

integral ao voluntário, diante de qualquer complicação e danos recorrentes dos riscos 

previstos. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e divulgados, porém sua identidade será 

mantida em sigilo para sempre. Se você quiser saber mais detalhes e os resultados da 

pesquisa, faça contato com o pesquisador pelo telefone (92) 81121629 ou pelo e-mail: 

wptadei@gmail.com.br. Contatos com o Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos – 

CEP-INPA, endereço: Av André Araújo, 2936, prédio da diretoria, sala do CEP, bairro: 

Aleixo, CEP: 69.080-971, Manaus, Amazonas. Telefone: (92) 3643-3287, e-mail: 

cep.inpa@inpa.gov.br.  

 

Consentimento Após–Informação 

 

Eu,___________________________________________________________, por me 

considerar devidamente informado e esclarecido sobre o conteúdo deste documento e da 

pesquisa a ser desenvolvida, livremente dou meu consentimento para inclusão como 

participante da pesquisa e atesto que me foi entregue uma cópia desse documento. 

 

 

 

_________________________________   ou                                         ____-______-_____ 

            Assinatura do participante                                                                        Data 

 

 

 

 

                      

        _________________________                                                          ____-______-_____                                               

             Leandro Barros Leal                                                                                 Data 

 

Impressão do dedo polegar 

Caso não saiba assinar 

mailto:wptadei@gmail.com.br

