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Sinopse: 

 
 

        Amostras de populações de Anopheles oswaldoi s.l. do Município de Coari 
foram analisadas e verificou-se que se trata de populações de Anopheles 
konderi com base na análise da estrutura da genitália masculina. Foram obtidos 
dados de morfometria de 85 caracteres de fêmeas adultas, 183 larvas e 15 da 
genitália masculina. Obervou-se que os dados analisados para a população de 
Coari, foram diferentes em quatro caracteres quando comparados aos de outros 
autores que estudaram também populações do Brasil e do Peru. 
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Resumo 

 
 
 
  O Complexo Oswaldoi é constituído por Anopheles oswaldoi (Peryassú, 

1922) e Anopheles konderi Galvão & Damasceno, 1942 espécies só distinguíveis, 

até o momento, a partir da morfologia do edeago. Neste trabalho estudaram-se 

caracteres morfométricos e merísticos com o objetivo de uma melhor 

caracterização das duas espécies do complexo. Foram realizadas coletas nos 

municípios de Coari e de Manaus, no estado do Amazonas, sendo obtido 

exemplares de Anopheles oswaldoi s.l apenas em Coari. As análises morfológicas 

e morfométricas em larvas, fêmeas adultas e genitálias masculinas, das progênies 

procedentes de Coari indicaram que apenas A. konderi foi registrada nas 

localidades de coleta. Para caracterização da espécie foram realizadas, em larvas, 

quatro medidas morfométricas e quantificado o número de espinhos do pecten e 

determinada a variação média do número de ramos de 179 das 180 cerdas que 

constituem a quetotaxia. Em fêmeas foram medidas ou quantificadas 18 estruturas 

da cabeça, 8 na área lateral do tórax, 11 em cada uma das pernas anteriores e 

médias, 10 nas pernas posteriores e 38 nas asas. Nos machos foram 

determinadas 12 medidas das estruturas constituintes da genitália. Para as formas 

imaturas foi analisado um total de 1.840 caracteres em 10 indivíduos e para os 

adultos 2.436 caracteres em 23 fêmeas e 19 genitálias masculinas, totalizando 

4.276 medições e/ou quantificação. As médias foram comparadas com as obtidas 

por outros autores que pelas análises revelaram diferenças estatísticas, sendo 

uma nas formas imaturas e outras três em comparações entre as diferentes 

estruturas corporais das fêmeas.Os dados mostraram que estas populações 

apresentam elevado polimorfismo morfológico e morfométrico, igualmente aos 

resultados obtidos por outros autores.  
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Abstract                                                                                                                
   
   

  

 The Complex Oswaldoi is constituted by Anopheles oswaldoi s.s and 

Anopheles konderi this species are only distinguished until the moment, from 

the aspect of aedeagus. This work researchs morphometric and meristic for 

objective to the better characterization of both species of the complex. 

Collections were made in Coari and Manaus town in the state of Amazon, 

This samples has been of Anopheles oswaldoi s.l only in Coari. The analysis 

morphologic and morfometric in larvae, adult females and genitalia of males, 

From progenies of originating Coari only appear A. konderi was registered 

local of collects. For characteristics specimens was made In larvae four 

morfometric measures had been, quantified the numbers of thorns of pecten 

and determining the middel variation of the number of branches of 179 of the 

180 bristles that constitute the quetotaxia. In females had been measured or 

quantified 18 structures of the head, 8 in the lateral area of the thorax, 11 in 

each one of the previous and middle legs, 10 in hind legs and 38 in the 

wings. In the males were determined 12 measures constituent structures of 

the genitalia. For the immature forms were total of 1.840 characters in 10 

individuals and for the adults was 2.436 characters in 23 females and 19 

masculine genitalia, totalizing 4.276 measured and/or quantified. The middle 

had been compared with the gotten from others authors who for the 

analyses reveal differences statistical, being one in the immature forms and 

others three in comparisons between the different corporal structures of the 

females. The datas reveal that populations appear hight morphologic 

polymorphism and morfometric, this results are similarity from others 

populations Brazil and Peru. 
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1. Introdução 
 
 
 
1.1 A malária no mundo 

 

 A malária é uma dos mais graves problemas mundiais de saúde pública e 

afeta de maneira inaceitável a saúde e o bem estar econômico das comunidades 

mais pobres. Até o final de 2004, cerca de 3,2 milhões de pessoas em 107 países 

ou territórios, viviam em áreas de risco para a transmissão da malária. Segundo os 

dados da Organização Mundial de Saúde, anualmente são registrados cerca de 

350 e 500 milhões de casos clínicos de malária no mundo, com mais de um 

milhão de óbitos. A África sub-sahariana contribui com aproximadamente 90% dos 

casos de malária do planeta (WHO, 2005). No continente asiático, 

especificamente no sudeste da Ásia, que é formado por 11 países nos quais a 

malária é endêmica em 10, contribui com aproximadamente 8% da mortalidade 

global causada pela malária.  

 Nas Américas cerca de 860 milhões de pessoas vivem em 21 países 

situados entre a região amazônica da América do Sul, a América Central e o 

Caribe. Estas populações estão expostas ao risco de contrair a malária e nestas 

áreas foi registrado quase um milhão de casos em 2006 (WHO, 2008). O Brasil, 

em 2006, apresentou 60% do número total de casos das Américas com 99% 

destes, de ocorrência na região da Amazônia Legal (PAHO, 2008). O estado do 

Amazonas contribuiu com 39% do número total dos casos de malária ocorridos na 

região norte do Brasil em 2006, apresentando uma redução de 18% se comparado 

com 2005 (MS, 2008). 

 

 
1.2 Gênero Anopheles e sua relação com a transmissão da malária humana 
 

Esta doença pode ser transmitida ao hospedeiro vertebrado pela picada de 

mosquitos infectados do gênero Anopheles Meigen, 1818. Existem 

aproximadamente 500 espécies de anofelinos descritas. Destas, ao redor de 20 
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podem estar envolvidas na transmissão da malária ao homem (Service, 1996). A 

identificação correta das espécies desses mosquitos é um dos fatores de grande 

relevância para o controle da malária, nas diferentes regiões do mundo. 

O estudo das espécies de Anopheles de uma região onde a malária é 

endêmica ou de região onde estejam ocorrendo profundas modificações 

ambientais é de grande valor do ponto de vista epidemiológico, considerando-se 

as campanhas de controle. Dados sobre o comportamento das espécies 

constituem-se em parâmetros fundamentais que poderão nortear sensivelmente 

as medidas a serem adotadas para evitar o contato homem-vetor (Tadei et al. 

1983; 2007; Tadei, 2001). É de extrema importância, o conhecimento de 

criadouros localizados próximos às habitações humanas, por serem estes pontos 

alvos suscetíveis às medidas de controle em áreas de transmissão de malária 

(Barata et al. 1993). 

 Tadei et al. (1998), estudando populações de imaturos de anofelinos 

próximo à localidade de Mucuim, no Rio Uatumã, estado do Amazonas, e 

observaram um número elevado de A. oswaldoi s.l., que se mostraram tolerantes 

à variação ambiental quanto ao pH, temperatura e nutrientes em áreas que já 

haviam sofrido alterações ambientais acentuadas, decorrentes da atividade 

humana. 

De maneira semelhante, em outras áreas da região amazônica, Natal et al. 

(1992) em estudo realizado no estado do Acre, relataram a importância de avaliar 

as conseqüências decorrentes do processo de colonização, onde novas áreas são 

ocupadas por famílias de migrantes. Quando esses trabalhadores se instalam, o 

ambiente é alterado e formam-se condições ambientais propícias para o 

desenvolvimento de culicídeos que podem atuar como agentes infecciosos ao 

homem. Vale destacar os mosquitos anofelinos pela importância que representam 

nesta região quanto à transmissão da malária humana. 

A taxonomia dos anofelinos e de potencias vetores é necessária para o 

conhecimento da epidemiologia da malária, na bacia amazônica. Além disso, este 

aspecto tem importância para o controle da malária, uma vez que na 

implementação das medidas deve-se ter por base a biologia e a característica 
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focal da doença. Esta resulta do ambiente tropical que proporciona condições de 

reprodução dos anofelinos, intensificando o contato homem/vetor. Desta forma, a 

complexa ecologia da Amazônia, onde cada habitat possui características 

especiais, proporciona diversidade e densidade de anofelinos específica para 

cada área, com padrões comportamentais diferentes, o que resulta em dinâmicas 

de transmissão da malária distintas para cada localidade desta região (Tadei et al. 

1993; 2006; 2007). 

A importância epidemiológica de uma população de anofelinos está na 

dependência de múltiplos fatores. Entre os mais importantes estão: (1) número 

total de mosquitos - densidade; (2) seu grau de atividade; (3) grau de contato com 

o homem - antropofilia; (4) sua susceptibilidade à infecção pelo Plasmodium - 

competência vetora; (5) proporção que sobrevive a uma idade de importância 

epidemiológica - longevidade (Tadei, 1993; Tadei et al. 1998; Forattini, 2002).  

 
 

1.3 Os primeiros estudos sobre mosquitos vetores   
 

No final do século XIX, com o trabalho de Ronald Ross na Índia, foi possível 

entender que as fêmeas de anofelinos podem transmitir as formas parasitárias do 

Plasmodium. Este autor observou a presença do parasito no interior das fêmeas 

de anofelino depois da mesma ter sido alimentada em um hospedeiro humano 

infectado. O completo conhecimento do ciclo de desenvolvimento deste parasito 

no homem e no mosquito foi obtido por pesquisadores italianos, entre 1898 e 

1899. A partir destes dados, diversos estudos foram realizados sobre os insetos 

vetores de plamódios, nas diferentes regiões do planeta.  

Na cidade do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz descreveu uma nova espécie 

pertencente ao gênero Anopheles - Anopheles lutzi Cruz, 1901, dois anos após a 

descoberta de que a malária humana era transmitida por anofelinos (Deane, 1986; 

1988). Em 1906, esse mesmo autor descreveu um novo gênero de Culícidae, 

Chagasia. Doze novas espécies foram validadas por Carlos Chagas, Adolfo Lutz, 

Arthur Neiva, César Pinto e Ângelo da Costa Lima. Antônio Gonçalves Peryassú 

publicou em 1908 a monografia “Os Culicídeos do Brasil” (Deane, 1988), onde ele 
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fez referência a seis espécies amazônicas de anofelinos, tratadas como vetores 

da malária, entre outras Anopheles lutzi, Anopheles mediopunctatus (Theobald, 

1903) e Anopheles nimbus (Theobald, 1902). No entanto, essas espécies que 

foram descritas por Peryassú (1908), nunca foram encontradas naturalmente 

infectadas com os plasmódios causadores da malária humana. Treze anos depois 

Peryassú (1921) publicou uma segunda monografia “Os anofelinos do Brasil” na 

qual enfatizou a sistemática desse grupo. 

Deane (1986) relatou que em 1922, em Campos, no Estado do Rio de 

Janeiro, Alcides Godoy e Pinto realizaram a primeira dissecção de anofelino 

brasileiro e encontraram oocisto e esporozoíto em uma espécie que chamaram de 

Anopheles albirtasis Lynch-Arribálzaga, 1878, porém possivelmente tratava-se de 

Anopheles darlingi Root, 1926. Deane (1986) mencionou que Costa Lima (1928) 

discutiu a sistemática de anofelinos brasileiros. 

 Peryassú (1922), a partir de exemplares machos e fêmeas procedentes do 

Vale do Rio Doce (Estado do Espírito Santo), e da Baixada Fluminense (Estado do 

Rio de Janeiro), descreveu uma nova espécie denominada Cellia oswaldoi. 

Poucos anos depois, Root (1926) considerou que as espécies americanas do 

gênero Cellia Theobald, 1902, passassem a pertencer ao subgênero 

Nyssorhynchus Blanchard, 1902, do gênero Anopheles. 

Peryassú descreveu C. oswaldoi como uma espécie muito próxima de Cellia 

tarsimaculata Goeldi, 1905. No entanto, o nome C. tarsimaculata não é válido por 

ter sido aplicado a vários anofelinos que possuem o último tarsômero das pernas 

posteriores branco com um anel basal formado por escamas escuras (Causey et 

al. 1945).  

As variações no tamanho da mancha escura na porção basal do segundo 

tarsômero posterior de Cellia tarsimaculata foram consideradas como intra-

específicas ou características de subespécies de Anopheles tarsimaculatus 

(Goeldi, 1905). Estas variações são características usadas hoje na determinação 

específica de um grande número de mosquitos. (Galvão & Lane 1938; Rozeboom 

& Gabaldón 1941).  
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Vários taxonomistas daquela época colocaram em dúvida a validade de 

Anopheles oswaldoi (Peryassú 1922), por considerar a descrição da espécie como 

superficial. Root (1926) e Komp (1941) consideraram A. oswaldoi como sinônimo 

de A. tarsimaculatus e fizeram referência à A. oswaldoi como variedade ou 

subespécie de A. tarsimaculatus. 

Duas variedades de A. tarsimaculatus foram descritas por Curry (1932), com 

amostras procedentes do Panamá. Dessa maneira, o autor observou que as 

formas adultas de A. tarsimaculatus var. aquasalis e A. tarsimaculatus var. 

aquacaelestis possuíam caracteres que permitiam a separação dos taxa.  Como 

exemplo vale assinalar o tamanho da porção escura basal do segundo tarsômero 

das pernas posteriores, que na variedade aquasalis ocupa aproximadamente 50% 

do segmento, enquanto em aquacaelestis, compreende menos que 18%. Em 

relação às estruturas da genitália masculina, o sulco mediano do lobo ventral do 

claspete é bem definido em aquacaelestis, enquanto que em aquasalis isso não 

ocorre. Quanto às larvas de quarto estádio, as cerdas clipeais anteriores (2,3-C) 

de aquasalis possuem ramificações rudimentares, enquanto em aquacaelestis, 

são dotadas de ramificações fortes. Características biológicas diferem os dois 

taxa, por exemplo, vale assinalar que os imaturos de aquasalis se criam em águas 

salobras, enquanto de aquacaelestis, vivem em águas doces e sombreadas 

procedentes, principalmente, das chuvas que se acumulam no solo. As diferenças 

morfológicas e biológicas existentes entre as variedades descritas por Curry 

(1932) tornaram possível reconsiderar A. oswaldoi como espécie válida, devido às 

grandes semelhanças, reconhecidas pelo próprio Curry, com aquacaelestis. 

(Galvão1938; Galvão & Lane 1938; Rozeboom & Gabaldon 1941; Komp 1942; 

Galvão 1943; Ramos 1943; Causey et al. 1946; Deane et al. 1946). 
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1.4 Descrição e distinção das espécies do Complexo Oswaldoi de      
 Anopheles (Nyssorhynchus) 
 

A partir de um exemplar macho proveniente do Município de Coari, Estado 

do Amazonas, Galvão & Damasceno (1942) descreveram Anopheles 

(Nyssorhynchus) konderi. Este exemplar apresentava muita semelhança com A. 

oswaldoi, tanto nas fases de larva e pupa quanto na fêmea, sendo diferentes 

apenas no edeago da genitália masculina que possui projeções látero-basais 

formando ângulo. Assim, descrita por seus autores: 

“Mesósoma mais alto do que os lobos fundidos das picetas, 

pouco quitinizado, dilatado no ápice, que é arredondado e 

baixo, sua altura sendo cerca da metade da largura. As bordas 

laterais do ápice formam um ângulo pronunciado com a parte 

basal do mesósoma sem aspecto de espinho. As expansões 

pré-apicais não são visíveis na preparação total da terminália. 

Dimensões (estando o mesósoma disposto paralelamente à 

superfície da lâmina): comprimento de 216 micra; largura do 

ápice 59 micra; altura do ápice 27 micra. No mesósoma 

dissecado de um parátipo de Coari, nota-se que ângulos 

laterais do ápice são pronunciados em duas pontas hialinas 

como se fossem dois espinhos, o que não era visível antes da 

dissecção”. (sic.).      

 

Anopheles oswaldoi s.s., por outro lado, possui o ápice do edeago ovalado, 

sem tais projeções látero-basais como as verificadas em A. konderi. Com base 

nestas observações e algumas informações adicionais sobre a distribuição e 

biologia de ambas as espécies, A. konderi foi considerada como espécie válida 

por Causey et al. (1946), Coutinho (1946) e Deane et al. (1946, 1948). 
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1.5 Subgênero Nyssorhynchus e os principais vetores da malária  

 

Dos sete subgêneros existentes para o gênero Anopheles cinco são 

encontrados na fauna da região Neotropical: 

Anopheles Meigen, 1818 

Stethomyia Theobald, 1902 

Nyssorhynchus Blanchard, 1902 

Kerteszia Theobald,1905 

Lophopodomyia Antunes, 1937 

 

O subgênero Nyssorhynchus inclui espécies predominantemente 

neotropicais. Algumas espécies desse subgênero constituem os mais importantes 

vetores de malária humana no novo mundo, como o Anopheles darlingi. Este 

inseto é considerado vetor primário de malária humana no Brasil (Tadei, 1993; 

Tadei et al. 1998). Anopheles aquasalis Curry, 1932, Anopheles marajoara Galvão 

& Damasceno, 1942, Anopheles albitarsis, Anopheles deaneorum Rosa-Freitas, 

1998, A. oswaldoi, Anopheles nuneztovari Gabaldón, 1940 e Anopheles 

triannulatus (Neiva & Pinto, 1922), entre outras. Exceto A. darlingi, as demais 

espécies possuem comportamentos, predominantemente, exófilos e zoófilos 

sendo encontradas geralmente em baixa densidade e distribuição que, 

freqüentemente, não coincide com a da malária (Rosa-Freitas et al. 1998). Porém, 

com a capacidade de assumir importante papel como vetores auxiliares, mas 

sempre de caráter localizado (Gillies, 1988; Service, 1993).  

Para a região Neotropical, Rubio-Palis & Zimmerman (1997) propuseram uma 

classificação baseada na distribuição dos vetores e nos componentes ambientais. 

Com base nessa classificação, A. darlingi, que possui ampla distribuição pela 

região amazônica, é denominada vetor regional. As outras espécies no entanto, 

são incriminadas como vetores dentro de uma determinada localidade e seriam 

consideradas como vetores locais. 
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1.6 Dificuldades na identificação e o uso dos caracteres da morfologia 
externa dos ovos  

 

  A grande maioria das identificações dos mosquitos é realizada com o 

auxílio de chaves dicotômicas que utilizam, principalmente, as características 

morfológicas de fêmeas adultas. Outras chaves no entanto, utilizam a quetotaxia 

das formas larvárias, genitália masculina e aspectos da distribuição dos 

flutuadores nos ovos. Em alguns grupos, apenas esses aspectos são insuficientes 

para a correta determinação específica dos exemplares (Marrelli, 2000).  

Características do exocório dos ovos de mosquitos do gênero Anopheles 

constituem um, excelente, meio para a separação de espécies. Nesse sentido, a 

estrutura morfológica externa do exocório dos ovos pode ser usada na 

identificação da maioria dos anofelinos que ocorrem no Brasil. Porém, Anopheles 

noroestensis Galvão & Lane, 1938 que é sinonímia com Anopheles evansae 

(Brèthes, 1926), A. oswaldoi e A. konderi são de difícil separação (Causey et al. 

1944). Em trabalhos mais recentes, baseados no estudo da ultra-estrutura 

morfológica de ovos, Lounibos et al. (1997), não observaram nas espécies do 

complexo Oswaldoi, características que permitissem a separação das espécies 

existentes no Brasil, Equador e Suriname. Observações semelhantes realizadas 

por Sallum et al. (2002), para Anopheles galvaoi Causey, Deane & Deane, 1943, 

revelaram grandes semelhanças na morfologia externa dos ovos de A. konderi, A. 

oswaldoi e A. aquasalis. 

O método de identificação baseado em caracteres da morfologia externa 

dos ovos é extremamente eficiente, mas de difícil aplicação em larga escala, nas 

condições de campo. Havendo, portanto, a necessidade de um método mais 

rápido que facilite o reconhecimento de espécies empregando caracteres de 

morfologia externa de fêmeas adultas. Esse é o caso de A. oswaldoi e A. 

benarrochi Gabaldón, Cova Garcia & Lopez, 1941 (Ruiz et al. 2005).  
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1.7 Categorias infra-subgenéricas para o subgênero Nyssorhynchus 

 

Harbach (1994), com o intuito de testar a validade de hipóteses 

filogenéticas considerou a existência de várias categorias infra-subgenéricas 

denominadas Seções, Séries, Grupos, Subgrupos e Complexos. Contudo, tratam-

se de divisões artificiais sem um natural relacionamento entre os taxa. Essas 

categorias hierárquicas não são regidas pelo Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica (Ride et al. 1985). Apesar disso, há um relativo consenso 

sobre a utilidade dessas categorias na sistemática de culicídeos, com especial 

referência às espécies do gênero Anopheles (Reid & Knight, 1961; Faran,1980; 

Peyton, 1989; Harbach, 1994).     

 As categorias infra-subgenéricas para o gênero Anopheles são propostas 

por Harbach (2004) e Faran (1980). Estes autores usaram tendências evolutivas 

que indicassem um relacionamento filogenético, com base em dados morfológicos 

e populacionais, estes últimos obtidos principalmente da genética molecular. 

Segundo Faran (1980) o subgênero Nyssorhynchus  está dividido em  duas 

Seções: Albimanus e Argyritarsis. A Seção Albimanus foi subdividida nas Séries 

Albimanus, Oswaldoi e Triannulatus (= ao Grupo Oswaldoi de Faran 1980). A 

Série Oswaldoi dividiu-se nos Grupos Oswaldoi e Triannulatus (= Oswaldoi 

Subgrupo de Faran 1980), o Grupo Oswaldoi esta dividido nos Subgrupos 

Oswaldoi e Strodei (= ao Complexo Oswaldoi de Faran 1980). O Complexo 

Oswaldoi é constituído pelas espécies isomórficas A. oswaldoi e A. konderi.   

 

 

1.7.1 O Grupo Oswaldoi do subgênero Nyssorhynchus  
 

 Harbach (2004) inclui 15 espécies no grupo Oswaldoi que foram separadas 

em dois subgrupos:  

1.  Subgrupo Oswaldoi com 12 espécies: 

  Anopheles anomalophyllus Komp, 1936 

Anopheles aquasalis Curry, 1932 
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Anopheles dunhami Causey, 1945  

  Anopheles galvaoi Causey, Deane & Deane, 1943 

  Anopheles ininii Senevet & Abonnenc, 1938 

Anopheles konderi Galvão & Damasceno, 1942 

Anopheles nuneztovari Gabaldón, 1940 (citotipos A e B/C, 

Conn et al. 1993). 

Anopheles oswaldoi (Peryassú, 1922) 

Anopheles rangeli Gabaldón, Cova Garcia & Lopez, 1940 

Anopheles sanctielii Senevet & Abonnenc, 1938 

Anopheles triannulatus (Neiva & Pinto, 1922) 

Anopheles trinkae Faran, 1979 

 

2.  Subgrupo Strodei com três espécies; 

Anopheles benarrochi Gabaldón, Cova Garcia & Lopez, 1941 

Anopheles rondoni (Neiva & Pinto, 1922) 

Anopheles strodei Root, 1926 

 

Das espécies listadas acima, pelo menos quatro: A. aquasalis (Conn et al. 

1993; Maldonado et al. 1997), A. benarrochi (Ruiz et al. 2005), A. oswaldoi 

(Marrelli, et al. 1999) e A.nuneztovari (Conn, et al. 1993; Sierra et al. 2004) são 

conhecidas por constituírem possíveis complexos de espécies que não são 

identificáveis por caracteres morfológicos. Porém, apresentando diferenças 

genéticas de comportamento e de competência vetora (Motoki et al. 2007). 

Flores-Mendoza (1999) em extenso trabalho, redescreveu aspectos 

morfológicos e morfométricos dos adultos e das formas imaturas de A. oswaldoi 

s.s. e A. konderi. Dessa maneira a autora designou o neótipo de A. konderi, 

retirando-a de sinonímia com A. oswaldoi. Ao mesmo tempo, foram listadas 

características da morfologia externa dos adultos e imaturos para a separação dos 

dois taxa.  
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1.7.2 Seções Argyritarsis e Albimanus   
 

Em geral, os adultos - machos e fêmeas, do subgênero Nyssorhynchus 

podem ser caracterizados por apresentar os artículos tarsais das pernas 

posteriores Ta lll 3-5 brancos ou com anéis basais escuros. Outras características 

que permitem o reconhecimento de membros do subgênero são: tufos póstero-

laterais no abdome, e asas possuindo a veia anal com predominância de escamas 

claras e duas áreas uma proximal e outra distal de escamas escuras.  

Este subgênero está divido em três seções: Myzorhynchella (Peyton et al. 

1992), Argyritarsis (Linthicum, 1988) e Albimanus (Faran, 1980).  

A seção Argyritarsis caracteriza-se por apresentar os tarsômeros 

posteriores 3 a 5 inteiramente brancos e pela presença de tufos postero-laterais 

de escamas do II até o VII segmento abdominal, na maioria dos casos torna-se 

evidentes a partir do IV tergito (Linthicum, 1988). Na seção Albimanus, além dos 

tufos postero-laterais de escamas em todos os segmentos do abdome, o 5º 

tarsômero da perna posterior, é dotado em sua metade basal de escamas 

escuras. Nesta seção são encontrados importantes vetores da malária, como 

Anopheles albimanus Wiedemann, 1821 no México e outras partes da América 

Central (Ramsey, 1994). Na América do Sul, essa espécie é encontrada no norte 

do Peru e na Colômbia, onde é o principal vetor da malária nas áreas rural e peri-

urbana da costa caribenha e do pacífico (Bejarano, 2003). Outra espécie que 

merece ser mencionada é A. aquasalis que como o nome evidencia, está 

associada a criadouros cujas águas apresentem certa salinidade. Por esse motivo 

a espécie ocorre nas regiões litorâneas (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994). 

Vale assinalar espécies que foram encontradas naturalmente infectadas com 

Plasmodium que de maneira geral podem exercer papel auxiliar na transmissão de 

malária. É o caso de Anopheles triannulatus, A. oswaldoi, A. nuneztovari, A. 

galvaoi e Anopheles strodei (Tadei et al. 1998; Tadei & Dutary-Thatcher, 2000).           
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1.8 Dificuldades para a identificação das espécies 
 

No gênero Anopheles, como em outros gêneros (Aedes, Culex), foram 

descritos complexos de espécies crípticas e o reconhecimento dos membros 

desses complexos se reveste de grande importância em estudos biológicos, 

ecológicos e epidemiológicos.  

As espécies de mosquitos incluídas no subgênero Nyssorhynchus são 

extremamente difíceis de serem identificadas devido ao polimorfismo e 

sobreposição dos caracteres morfológicos utilizados para a identificação. As 

fêmeas adultas, responsáveis pela transmissão de patógenos, são as mais difíceis 

para serem identificadas e por esse motivo, a caracterização de espécies 

envolvidas na transmissão de plasmódios humanos pode ficar comprometida 

(Tadei, 1980; Tadei, 1993; Tadei, 2001; Tadei et al. 2007).  

Como exemplo de complexo de espécies crípticas, vale assinalar o estudo 

que determinou a existência do Complexo Maculipennis. Dessa maneira foi 

possível explicar porque a malária era endêmica em alguns países da Europa e 

ausente em outros (Kitzmiller, 1959; Kitzmiller et al. 1967). Na região Neotropical, 

A. albitarsis é formado por um complexo de seis espécies crípticas: A. albitarsis 

s.s.; A. albitarsis B; A. albitarsis E; A. marajoara; A. deaneorum (Lehrr et al. 2005), 

e A. albitarsis F (Brochero et al. 2007). A correta separação de espécies crípticas 

por características morfológicas apresenta dificuldades que decorrem de 

semelhanças entre os taxa, variações intra-específica devido a polimorfismos ou 

estrutura populacional além da possível ocorrência de espécies não conhecidas 

(Walton et al. 1999).   

O Grupo Oswaldoi que pertence ao subgênero Nyssorhynchus, tem 

apresentado problemas na identificação das espécies usando caracteres 

morfológicos. Freqüentemente empregam-se três caracteres para a diferenciação 

das espécies do grupo, por exemplo: a razão entre os comprimentos da área 

negra basal e o comprimento total do segundo tarsômero da perna posterior; a 

razão entre as manchas denominadas área umeral clara e a pré-umeral escura da 
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veia costa da asa; razão entre as manchas denominadas área escura subcostal e 

setorial da veia costa (Ramos et al. 2008).  

 A espécie A. oswaldoi s.l. foi descrita com base na morfologia de 

mosquitos adultos.  As fêmeas adultas de A. oswaldoi podem ser confundidas com 

a de outras espécies do complexo quando se usa apenas características de 

morfologia externa dos adultos fêmeas. Neste mesmo sentido, Need et al. (1993) 

também constataram dificuldades para a identificação de anofelinos do Grupo 

Oswaldoi, em amostras capturadas no Peru. A variação da área preta basal do 

segundo tarso da perna posterior é uma das características mais usadas em 

chaves dicotômicas de identificação de espécies de anofelinos desse grupo. 

Dessa maneira, é possível que exemplares de A. oswaldoi sejam confundidos, 

com as outras espécies da Seção Albimanus. Por exemplo, com Anopheles 

evansae (Brèthes, 1926) e A. rangeli, as quais apresentam de 18% a 20% do 

segundo tarsômero posterior com marcação escura basal. Nesse sentido, é 

possível observar que existe superposição das medidas e, portanto alguns 

espécimes de A. evansae e A. rangeli poderão ser identificados como A. oswaldoi 

que apresenta a marcação negra no Ta lll2 variando de 8% a 20%.  

Em revisões taxonômicas da Seção Albimanus Faran (1980) e Faran & 

Linthicum (1981), não encontraram diferenças morfológicas ou morfométricas 

entre os diferentes estágios imaturos de A. konderi e A. oswaldoi que nesta época 

estavam em sinonímia, sendo que A. konderi foi revalidada em 2004. Porém, 

análises de 40 caracteres cujos índices morfométricos foram comparados nos 

diferentes estágios, revelaram que, além, do aspecto do edeago, cinco caracteres 

nas fêmeas e um nas larvas são estatisticamente significativos para a 

diferenciação das duas espécies (Flores-Mendoza, 1999). Apesar disso, em 

estudo realizado na região meridional da Colômbia Calle et al. (2002) não 

observaram características morfométricas e morfológicas que permitissem a 

separação correta de fêmeas de espécies da Série Oswaldoi com as chaves 

existentes.  

A. oswaldoi s.s. e A. konderi apresentam acentuada semelhança, o que 

dificulta a separação entre as espécies usando, apenas, caracteres morfológicos. 
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Com isso, os registros da literatura de A. konderi são poucos e, suas 

características biológicas e bionômicas não estão bem definidas poi muitos 

estudos sobre A. oswaldoi, ser tanto desta quanto daquela espécie, ou mesmo de 

ambas (Marrelli, 2000). Considera-se que a semelhança morfológica acentuada de 

A. konderi e A. oswaldoi tenham influenciado Lane (1953) a considerar aquela 

como sinônimo desta.  

 
 
1.9 Estudos isoenzimáticos e outros marcadores moleculares 
  

Marrelli et al. (1999a), analisou o segundo espaçador interno transcrito 

(ITS2) do DNA ribossômico, da amostra de A. oswaldoi s.l. de sete localidades da 

América do Sul, principalmente de áreas da região amazônica. Dessa maneira, os 

autores demonstraram que o nível de divergência observado entre as freqüências 

correspondiam ao de espécies distintas. Assim, os espécimes foram separados 

em quatro grupos que poderiam representar quatro espécies crípticas. 

Provavelmente, uma seria A. oswaldoi s.s. e a outra, a A. konderi. Haveria 

necessidade de estabelecer a identificação das outras amostras. Motoki et al. 

(2007) sugeriram que amostra proveniente do estado do Espírito Santo seria de A. 

evansae, restando apenas saber a que espécie pertencia os indivíduos do quarto 

grupo. Com o uso da técnica de amplificação aleatória de fragmentos de DNA-

RAPD acoplada à reação em cadeia da polimerase-PCR, RAPD-PCR, Flores-

Mendoza (1999) sugeriu que A. oswaldoi s.l. poderia representar complexo de 

espécies crípticas com pelo menos quatro espécies, formadas por A. oswaldoi s.s. 

e A. konderi que exibiram elevado polimorfismo e que foram simpátricas em três 

localidades nos estados do Acre e do Espírito Santo. As análises moleculares 

revelaram ainda a existência de banda diagnóstica para essas espécies.     

 Scarpassa (2005) analisou 13 sistemas enzimáticos, totalizando 20 loci, em 

espécimes, coletados em três localidades da Amazônia brasileira, a saber: 

Município de Sena Madureira, estado do Acre, Coari, estado do Amazonas e São 

Miguel, estado de Rondônia. Este autor não observou diferenças entre as 
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amostras das áreas de Sena Madureira e São Miguel onde, provavelmente, A. 

oswaldoi s.s. e A. konderi são simpátricas. Scarpassa & Conn (2006) estudaram 

as três populações acima e mais a população de Moju no estado do Pará usando 

o gene Citocromo Oxidase I (COI) do DNA mitocondrial, que revelou a existência 

de quatro grupos constituídos das localidades: “I” Sena Madureira /AC e São 

Miguel /RO; “II” São Miguel; “III” Moju /PA e “IV” Sena Madureira e Coari /AM com 

dados que sugerem a possibilidade de separar A. konderi de A. oswaldoi s.s. 

usando seqüências do gene COI. Este estudo apresentou, ainda, a análise da 

genitália masculina que indicou ser o grupo I A. oswaldoi s.s. enquanto que o IV foi 

A. konderi. Os grupos II e III poderiam constituir outras linhagens ou espécies de 

A. oswaldoi s.l. Os autores indicaram que são necessários estudos adicionais, 

incluindo amostras provenientes de uma área geográfica maior para estabelecer o 

status taxonômico dos grupos ll e lll.   

 
 
1.10 Distribuição e bionomia 
 

A presença de A. konderi foi registrada, por diversos autores, em diferentes 

estados brasileiros, como: Amazonas (no município de Coari, local onde esta 

espécie foi descrita), Acre, Rondônia, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso, São 

Paulo e Rio de Janeiro (Coutinho 1947; Deane et al. 1948). Além, de 

determinadas localidades situadas em países vizinhos como o Peru e a Bolívia 

(Lounibos et al. 1997). 

Em relação às formas imaturas, Flores-Mendoza (1999) observou que as 

larvas de A. konderi são geralmente encontradas em poças contendo água de 

chuva, em braços de rio ou em igarapés, principalmente águas ricas em matérias 

orgânicas, totalmente ou parcialmente sombreadas. As larvas criam-se associadas 

às de outros anofelinos. No município de Coari, Galvão & Damasceno (1942) 

descreveram os criadouros de A. konderi da seguinte maneira, a saber: 

“O holótipo A. konderi foi criado de larva colhida em (...), 

foco temporário, sem correnteza, com vegetação vertical, 
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detritos, insetos, com água turva, rica em matéria orgânica e 

parcialmente sombreada. Junto foram colhidas larvas de A. 
goeldii. Os parátipos de Coari e de Rio Branco, Acre, foram 

obtidos de larvas colhidas em focos idênticos, e onde se 

criavam respectivamente larvas de goeldii e rangeli. O 

parátipo de Manaus foi criado de larva colhida em remanso 

de ribeirão (igarapé), com vegetação horizontal, vertical, em 

água turva, sombreada parcialmente e onde se criavam 

também larvas de goeldii” (sic.).     

 

Em estudos recentes, formas adultas foram coletadas no município de 

Coari, preferencialmente no peridomicílio entre o por do sol e às 21 horas, com o 

pico de atividade ocorrendo entre 17h30min e 18h30min, apresentando 

comportamento predominante zoofílico (Flores-Mendoza et al. 2004). Porém, E.L. 

Peyton apud Klein & Lima (1990) sugerem que A. konderi possua hábitos 

endofílicos.  

Sendo, A. oswaldoi s.l. é uma espécie de anofelino essencialmente sul-

americana, com área de ocorrência desde a Costa Rica até o norte da Argentina e 

Uruguai. Suas larvas são encontradas em coleções líquidas permanentes ou 

temporárias, em geral dotadas de vegetação emergente ou flutuante, em áreas de 

florestas ou próximo a elas (Forattini, 2002). Os mosquitos adultos vivem nas 

margens ou dentro da mata, sendo zoofílicos, exofílicos e essencialmente 

crepusculares (Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994). 
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2. Objetivos 

 
 
2.1 Geral 
 

• Verificar a presença das espécies de A. oswaldoi s.s. e A. konderi nos 

municípios de Coari e de Manaus.  

 

 
2.2 Específico 
 

 

• Avaliar caracteres morfológicos, além daqueles da redescrição das espécies, 

que possam ser empregados para a identificação de A. oswaldoi s.s. e A. 

konderi . 
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3. Materiais e Métodos 
 
 
3.1 Áreas de coleta dos anofelinos 
 

Mosquitos do gênero Anopheles foram coletados no município de Coari – 

Figura 1 - (04°05´01.6”S, 63°07’56.9”W), no Estado do Amazonas, nas seguintes 

áreas: Comunidade de Santa Maria (04°02′13.4″S, 63°01′24.0″W); Chácara 

Moreira (03°55′55.3″S, 63°09′40.5″W); Fazenda Freitas (04°06′66.3″S, 

63°04′85.3″W); Fazenda Nunes (03°58′90.8″S, 63°08′18.8″W), e Isidoro 

(04°05′81.1″S, 63°11′68.1″W). Os adultos foram obtidos com o uso de capturador 

manual em diferentes ambientes, a saber: peridomicílio; em repouso nas paredes 

das casas e na vegetação próxima; currais e viveiros de aves e mamíferos, 

variando de acordo com a disponibilidade desses animais nos locais de captura. 

As coletas foram realizadas de maneira a obter amostras tanto na estação 

chuvosa como na seca. Neste sentido os trabalhos de campo foram realizados em 

setembro de 2007 (estação da seca) e em março de 2008 (estação das chuvas). 

As coletas foram realizadas em três horários, no período matutino entre 9:00 e 

12:00 hs, no vespertino de 15:00 às 18:00 hs e noturno, entre 18:00 e 21:00 hs. 

Dessa maneira, foi possível incluir o período do crepúsculo vespertino. Em meio à 

mata, em quaisquer dos períodos, foram realizadas coletas apenas com atração 

humana. 

Em Manaus, as coletas foram desenvolvidas predominantemente na Zona 

Leste da cidade, em parceria com o Distrito da Grande Vitória, analisando-se os 

mosquitos que foram colecionados nas capturas em gado, atração humana e 

formas imaturas procedentes de criadouros naturais e artificiais – Figura 2. Na 

Zona Leste, as coletas foram em localidades do Ramal do Brasileirinho, Estrada 

do Puraquequara e no Lago do Puraquequara.   
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Paralelamente foram realizadas coletas em áreas próximas ao rio Negro, 

nas localidades: Costa do Samaúma (02°48′57.0″S, 60°30′54.3″W), São Tomé 

(02°46′14.7″S, 60°34′02.4″W) e, em sete pontos do Igarapé Açu (02°48′08.7″S, 

60°31′49.0″W), no rio Cueiras (02°48′04.3″S, 60°31′39.2″W).   

 

Figura 1. Localização dos locais de coleta no Município de Coari. Pontos em 

vermelho – coleta positiva. Pontos em amarelo – coleta negativa. Fonte: Google 

Imagens (SIGLAB, 2008). 

  

 

A 

B A 
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 Figura 2. Localização dos locais de coleta. Em A: nas margens do Rio 

Negro e no Rio Cueiras. Em B: Localidades do Puraquequara. (Fonte: 

Google Earth). 
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Figura 2. Continuação. Em C: Localidades do Ramal do Brasileirinho. Em D: 

Coleta na Vivenda Verde – Tarumã (Fonte: Google Earth). 

 

 

C 
D B 

C 
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Também as coletas para os adultos foram entre 18 e 21 horas e, para as 

formas imaturas, no período entre 8 e 10 horas da manhã. 

Na Zona Norte, foram realizadas coleta no Tarumã nas proximidades da 

localidade denominada Vivenda Verde, tanto com atração humana, quanto com 

animal durante o período noturno para os adultos (18:00 às 21:00). No período da 

manhã (8:00 às 10:00) para as formas imaturas. 

   

 
3.1.1 Coletas das formas imaturas 

 

As coletas das formas imaturas foram realizadas em criadouros situados 

próximos às habitações humanas, nas margens ou dentro da mata. Estas coletas 

ficaram reduzidas pelo fato das águas estarem muito baixas e os criadouros 

parcialmente secos em setembro de 2007. Nas coletas de março de 2008, em 

função das águas estarem subindo, muitos criadouros haviam transbordado, 

reduzindo também a amostragem dos imaturos. Larvas e pupas coletadas foram 

colocadas individualmente em garrafas plásticas de 350 mL, devidamente 

identificadas, quanto à procedência das amostras. Os imaturos obtidos no campo 

foram mantidos na água proveniente dos próprios criadouros, para concluírem o 

seu desenvolvimento até atingirem o estágio adulto. 

A identificação morfológica das larvas no laboratório foi realizada com o 

auxílio das chaves dicotômicas propostas por Gorham et al. (1967), Faran (1980), 

Faran & Linthicum (1981) e Consoli & Lourenço-de-Oliveira (1994). 

 
 
3.2 Transporte e identificação morfológica das espécies 
 

Após a captura realizada com o auxílio de um aspirador entomológico 

manual, os adultos de anofelinos foram colocados em copos de papelão (500 mL) 

parafinados com a extremidade coberta por filó preso com liga látex. Para a 

introdução dos insetos, utilizou-se um orifício no centro do filó. Após colocar o 
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inseto dentro do copo, o orifício era fechado com chumaço de algodão. Os copos 

foram identificados por localidade, data, horário e método de captura. 

Os copos foram transportados para o laboratório, no interior de caixas de 

poliestireno, cobertos com papel umedecido com água, o que permitiu a 

diminuição das variações de umidade e temperatura. 

Uma vez no laboratório, os insetos foram identificados com o auxilio de 

chaves dicotômicas em microscópio estereoscópico e mantidos vivos para a 

obtenção de ovos.    

 
3.3  Obtenção de ovos, larvas, pupas e adultos em laboratório 
 

As fêmeas capturadas foram alimentadas com sangue e identificadas. Os 

adultos reconhecidos como sendo de A. oswaldoi s.l. foram mantidos 

individualmente, em copos plásticos de 100 mL. No fundo de cada copo foi 

colocada uma camada fina de algodão que foi umedecida e coberta com papel de 

filtro. Os copos foram fechados com uma tela de filó presa com liga látex e 

identificados quanto à procedência, horário e método de coleta. 

 As fêmeas coletadas sem sangue no abdômen foram alimentadas usando 

um pato doméstico (Cairina moshata L.). Algumas fêmeas que não se alimentaram 

no pato (4) realizaram-se a alimentação artificial, cujo sangue foi doado pelo 

próprio pesquisador. 

Os copos contendo as fêmeas ingurgitadas foram acondicionados no 

interior de caixa de poliestireno que permaneceu fechada entre três e cinco dias 

após a coleta, sendo então abertas para a retirada das desovas. Em seguida a 

postura, ocorreu a transferência dos ovos para outro copo plástico de 100 mL, que 

foi revestido internamente com papel de filtro e acrescentado, aproximadamente, 

50 mL de água proveniente de poço artesiano, o que possibilitou o 

desenvolvimento embrionário e, em seguida, a eclosão das larvas. 

As fêmeas que não realizaram postura foram separadas e retirou-se uma 

das asas na tentativa de induzir a oviposição. Mesmo assim, estas fêmeas (7) não 

colocaram ovos.  
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Todo o ciclo de desenvolvimento dos mosquitos foi realizado no insetário do 

Laboratório de Malária / Dengue, do INPA, que possui temperatura controlada em 

26 ±2°C e umidade relativa do ar ao redor de 80% ±10%.  

Eclodidas, as larvas foram alimentadas com pó de fígado bovino 

desidratado e moído. Quando atingiram o 2º estádio de desenvolvimento, ocorreu 

a transferência para bandejas esmaltadas contendo água, e alimentadas com uma 

solução de oito partes de farinha de peixe (do mar) peneirada e, uma parte de pó 

de fígado, diluídos em 1L de água (Santos et al. 1981; Scarpassa & Tadei,1990). 

Quando atingiram o 4º estádio de desenvolvimento entre 5 e 10 larvas 

foram retiradas das bandejas (ou seja, de cada progênie) e colocadas em copos 

individuais, nas mesmas condições acima descritas, sendo suas exúvias fixadas 

individualmente em solução de McGregor que consiste em 5g de bórax, 2,5mL de 

glicerina, 100mL de formalina (40%) diluídos em 1L de água destilada. Tratamento 

idêntico foi realizado com as pupas, exceto quanto ao alimento que não foi 

adicionado, até emergir o imago. Este procedimento assegurou que uma 

seqüência de exúvias, de um mesmo indivíduo, fosse obtida dos diferentes 

estágios de desenvolvimento. 

Os adultos foram mortos por congelamento ou com o uso de clorofórmio e 

guardados em recipientes de papel alumínio, devidamente etiquetados quanto a 

sua origem. Os exemplares foram organizados em sacos plásticos com naftalina 

sendo, posteriormente, montados em triângulos de papel em alfinete entomológico 

e etiquetados.  

 A Figura 3 mostra um resumo dos procedimentos para o estudo 

morfológico dos diferentes estágios.  
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Figura 3. Procedimento adotado para a obtenção de adultos machos e 
fêmeas associados com as exúvias das formas imaturas, para os 
estudos morfológicos. 
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3.4 Estudos morfométricos e merísticos 

  
 3.4.1  Formas imaturas 

 

Para o estudo morfológico das larvas, estas foram fixadas e montadas em 

lâminas, seguindo-se a técnica de Forattini (1962). Inicialmente as larvas são 

fixadas em solução de McGregor e, sem seguida, colocadas em hidróxido de 

potássio a 20% para clarificação (24 a 48 horas), seguido de uma desidratação em 

uma série de álcool etílico de concentrações distintas: a 70%, 95% e absoluto (15 

minutos em cada concentração), diafanizadas em eugenol por no mínimo 15 

minutos para, em continuidade, montar entre lâmina e lamínula. Neste momento, 

introduziu-se uma nova modificação no momento de colocar a lamínula sobre o 

material. Na montagem das lâminas, em substituição ao Bálsamo do Canadá, 

indicado pela técnica, utilizou-se o Entellan da MERCK.  Este produto é uma 

solução de polímeros em xilol. A combinação de diversas resinas sintéticas faz 

que o Entellan seja um meio de montagem de preparações microscópicas 

desidratadas, tendo a propriedade de secar rapidamente (cerca de 20 minutos), 

em temperatura ambiente. 

Considerando a fragilidade das cerdas e de todas as estruturas utilizadas 

na taxonomia das larvas, na montagem das lâminas adotou-se o seguinte 

procedimento: após a fixação das exúvias estas foram colocadas sobre a lâmina 

em uma pequena gota de Entellan que, com auxílio de micro-estiletes, na Lupa e 

sob luz fria, a exúvia era posicionada com muito cuidado e, da melhor forma 

possível, para proporcionar as melhores condições de se proceder as medidas e 

as contagens do número de ramos das cerdas. Neste processo, o Entellan, que 

apresenta secagem rápida vai se tornando rígido e, uma nova gota do produto é 

então colocada sobre a anterior. Neste momento, coloca-se a lamínula sobre o 

material que já está fixado no passo anterior e o peso da mesma não afeta o 

material montado. Este procedimento permitiu que as estruturas e as cerdas que 
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constituem a quetotaxia permanecessem, ao máximo possível, no seu formato 

original.  

 Logo após a emergência do imago, as exúvias foram recolhidas dos copos 

e receberam tratamento semelhante ao descrito para as larvas, exceto pela 

ausência da necessidade de clarificação pelo hidróxido de potássio a 20%. 

 Na Figura 4  constam fotografias obtidas de exúvias de larvas de quarto 

estádio, em vista dorsal, sendo em 4A aspecto da cabeça; em 7B do tórax e em 

7C do aparato espiracular.  

 Neste trabalho foram medidos e/ou quantificados caracteres das exúvias de 

larvas constante da Figura 4 considerando: 

  

• Cabeça - índice clipeal; comprimento da antena; distância entre a base da 

antena e a cerda 1A e variação dos números de ramificações das 15 

cerdas. 

 

• Tórax - foi determinada a variação do número de ramificações das: 

                            - 28 cerdas existentes no protórax e mesotórax; 

                            - 13 cerdas presentes no metatórax. 

 

• Abdome - variação do número de ramificações das 116 cerdas dos 

segmentos de I a VII; variação do número de ramificações das seis cerdas 

do aparato espiracular; variação do número de espinhos do pecten e 

inserção da cerda 1 do décimo segmento. 
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Figura 4. Aspectos gerais da morfologia e da quetotaxia da larva de 4º 
estádio de Anopheles konderi em vista dorsal. A: Cabeça; B: Tórax; C: 
Aparato Espiracular; D: Abdome; E: Pécten. 
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 Dos 180 pares de cerdas das larvas, 179 foram analisados quanto à 

localização, formato e o número de ramificações, seguindo-se a nomenclatura 

proposta por Harbach & Knight (1980). 

 Como mencionado, os espículos do pecten foram contados e adotou-se o 

mesmo procedimento descrito por Flores-Mendoza (1999), para dimensioná-los: 

“0” para espículos pequenos, “1” para espículos duas vezes o tamanho de “0” e “2” 

para espículos com o tamanho três vezes maior que o “0”. No caso de haver 

repetições, estas aparecem entre parênteses indicando o número de suas 

ocorrências. Este procedimento facilitou as análises comparativas de ambos os 

trabalhos.  

  

 
3.4.2 Adultos 

  
Em fêmeas foram medidas as seguintes estruturas da cabeça: comprimento da 

probóscide; comprimento total do palpo e áreas claras e escuras dos palpômeros 

de III a V; diâmetro do pedicelo; largura do espaço interocular e o número de 

cerdas do espaço interocular (Figura 5).  

 No tórax considerou-se o comprimento do escudo; comprimento das 

pernas: comprimento das áreas claras e escuras da anterior, da média e da 

posterior; asas: manchas da veia costa - pré-humeral escura (PUE), humeral clara 

(UC), humeral escura (EU), pré-setorial escura (PSE), setorial escura (SE), 

subcosta (SC), pré-apical escura (PE), pré-apical clara (PC) e apical escura (AE); 

Comprimento das áreas escuras das veias radiais: R1, Rs + R2+3, R4+5, R2 e R3; 

Comprimento das áreas escuras das veias mediais: M1+2, M1, M2 e M3+4; 

Comprimento das áreas escuras da veia cubital: CuA e CuP; Comprimento das 

áreas escuras da veia anal (Figura 6).  
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Figura 5. Aspectos da morfologia externa de fêmeas de Anopheles 
konderi.  
A: Cabeça; CL: Clípeo; Cei: Escamas do espaço interocular; T: Toro.  
B: Mesonoto; Es: Escudo; E: Escutelo e, V: Vértice. 
C: Vista lateral da cabeça e do fêmur anterior; Fl: Flagelômeros da antena; 
Pal: Palpo; P: Probóscide; FA: Fêmur Anterior; Cei: Escamas do espaço 
interocular.  
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Figura 6. Manchas claras e escuras das veias das asas de fêmeas de 
Anopheles konderi.  
A= Veia costa com mancha setorial escura não dividida; pré-umeral escura 

(PUE); umeral clara (UC); umeral escura (EU); pré-setorial escura (PSE); 

setorial escura (SE); subcosta (SC); pré-apical escura (PE); pré-apical clara 

(PC); apical escura (AE);  

B= Veia costa com mancha setorial escura dividida; veias radiais: R1, R2+3, 

R4+5, R2 e R3; Veias mediais: M1+2, M1, M2 e M3+4; cubital anterior (AE); 

cubital posterior (CuP); 1A veia anal.                                                                      
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Abaixo estão relacionados caracteres em fêmeas que foram analisados 

neste trabalho com objetivo de ampliar aqueles relacionados por Flores-Mendoza 

(1999):  

- espaço interocular. 

- largura do clípeo 

- diâmetro do pedicelo. 

- Número de cerdas do mesocatepisterno superior.    

- Número de escamas do mesocatepisterno superior.  

- Número de escamas do mesocatepisterno inferior. 

- Tonalidade das escamas do mesocatepisterno 

                        inferior. 

- Presença de anel proximal de escamas brancas nos fêmures 

das pernas medianas.  

- Presença de anel distal de escamas brancas nas tíbias das 

pernas posteriores. 

- área escura basal do tarsômero II da perna anterior. 

- mancha subcostal da veia costa.  

- mancha setorial escura da veia costa.  

- área escura basal do tarsômero II da perna média.  

- área escura basal do tarsômero II da perna posterior.  

- área escura basal do III tarsômero da perna média.  

- Presença de anel ou banda basal de escamas escuras no 

tarsômero V da perna média. 

   

 A Figura 7A  mostra o aspecto geral da genitália feminina e a 7B, o 

gonostilo e gonocoxito, com suas respectivas cerdas. A figura 5 exibe aspectos 

morfológicos do edeago em vista ventral (8A) e do claspete ventral, também em 

vista ventral (8B).  
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Os seguintes caracteres foram considerados nas medidas das estruturas da 

genitália dos machos: 

 

Gonocoxito 

Comprimento das cerdas ▪Cerda Parabasal – Pb 

▪Cerda Acessórias - Aces 

Largura ▪Largura da Basal – LB 

▪Largura maior - LM 
Comprimento total  

Gonostilo Comprimento total  

Claspete Ventral 

Lobo Apical ▪Comprimento 

▪Largura 

Lobo Basal 
▪Comprimento 

▪Largura 

Claspete Dorsal Número de cerdas  
Comprimento Total  

Edeago 
Comprimento total  

Ápice do edeago 
▪Comprimento 

▪Largura 
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Figura 7. Alguns aspectos das genitálias masculina e feminina de Anopheles 
konderi. A – Feminina: CE: Cerca; Lpg: Lobo Pós-genital; B – Masculina: Gs: 
Gonostilo; Gc: Gonocoxito; CA: Cerdas Assessórias; CPb: Cerda Parabasal; EI: 
Espinho Interno. 
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Figura 8. Aspectos morfológicos da genitália masculina de Anopheles konderi. 
A – Edeago em vista ventral. B – Claspete ventral em vista ventral: Smd: Sulco 
Medial; LB: Lobo Basal. 
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Figura 9. Aspecto geral da morfologia externa da genitália masculina de 
Anopheles konderi. GG: Garra do Gonostilo; Gs: Gonostilo; Gc: Gonocoxito; 
CI: Cerda Interna; CD:Claspete Dorsal; CV: Claspete Ventral; Lpb: Lobo 
Parabasal. 

 
 
 
 
 As medidas dos caracteres morfológicos da cabeça, do tórax e do abdome 

foram realizadas com auxílio de um estereomicroscópio Stemi SV11 da marca 

Zeiss. O microscópio é provido de retículo com escala milimétrica em uma das 

oculares. As medidas e contagem dos caracteres das larvas foram realizadas em 

microscópio óptico (Axiolab da marca Zeiss).  

 A nomenclatura das manchas claras e escuras da veia costa da asa foi 

realizada segundo Wilkerson & Peyton (1990), enquanto as veias internas da asa, 
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genitálias masculina e feminina receberam nomenclatura proposta por Harbach & 

Knight (1980). 

  

 

3.5 Distinção entre A. konderi e A. oswaldoi 

 

Para distinguir as duas espécies, de cada desova que foram identificadas 

como A. oswaldoi s.l., de 3 a 5 mosquitos machos foram retirados e analisadas as 

estruturas da genitália. Para tanto, o 8º tergito abdominal foi dissecado com auxílio 

de estiletes, em microscópio estereoscópico, para montagem da genitália 

seguindo-se a técnica de Forattini (1962).   

No preparo do material, o 8º tergito abdominal foi imerso em hidróxido de 

potássio a 20% por 24 horas, em seguida, em álcool acético a 20% e fucsina ácida 

a 20% durante 10 minutos respectivamente, seguidos por uma série de álcool 

acético diluídos: a 20%, 70%, 95% (10 minutos para cada concentração) e álcool 

etílico absoluto por 20 minutos. O passo seguinte foi a diafanização do material 

em eugenol, por aproximadamente 2 horas. Em seguida, a genitália foi separada 

do 8º tergito abdominal e dissecada separando-se o basistilo, o edeago e o 

claspete ventral que foram montados entre lâmina e lamínula. Na montagem das 

lâminas utilizou-se o Entellan, conforme descrito no item 3.4.1.  

Considerando a fragilidade das peças constituintes da genitália masculina e 

objetivando manter o formato original das estruturas, na montagem das lâminas 

adotou-se o mesmo procedimento utilizado para as larvas. Após a dissecação da 

genitália, as peças constituintes, inicialmente, foram colocadas sobre a lâmina em 

uma pequena gota de Entellan que, com auxílio de micro-estiletes, da Lupa e sob 

luz fria, o material foi posicionado para proporcionar as melhores condições de se 

proceder as medidas das estruturas. Como o Entellan tem a propriedade de secar 

rapidamente, este procedimento permitiu que as peças constituintes da genitália 

permanecessem, ao máximo possível, no seu formato original.  

As genitálias foram identificadas usando a chave de Causey et al. (1946), e 

fotografadas com câmera Canon, modelo Power Shot G6, em microscópio 
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bacteriológico Axiolab da marca Zeiss. Desta maneira, foram obtidas imagens das 

estruturas morfológicas do ápice do edeago, que consiste no caracter mais útil 

para distinguir as duas espécies. 

 
 
3.6 Análise dos dados 
 

 Foi utilizado o teste de Welch (p<0,05), uma adaptação do teste t de 

Student para duas amostras que possam ser heterocedásticas, para comparar a 

população de anofelinos coletados neste projeto no município de Coari e as seis 

populações coletadas por Flores-Mendoza et al. (2004). Para isso foram utilizadas 

as médias e respectivas variâncias das características morfológicas e 

morfométricas das formas imaturas e aladas das espécies analisadas. 

 As medidas morfométricas e merísticas dos índices de adultos e de larvas 

também foram analisadas para avaliar possíveis relações de associação entre 

essas variáveis. Para isso os conjuntos de variáveis, respectivos a cada parte do 

corpo, foram submetidos à análise de correlação pelo coeficiente de Spearman 

(p<0,05). 

 As análises foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico StatPlus 

2007 Professional (Analystsoft Inc.) 

 
 
 
 
3.6.1  Análise dos caracteres morfométricos e merísticos 
 
 As análises das estruturas corporais foram descritas pelas medidas de 

tendência central: média aritmética simples (MAS) e mediana (MED); pelas 

medidas de variação: desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV), e limites 

inferior (LI) e superior (LS) e pelas medidas de forma: assimetria (ASS) e curtose 

(CUR). 
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 Estas são as medidas classicamente utilizadas para descrição e 

comparação de indivíduos. Habitualmente, MAS, DP e CV são utilizadas para 

caracteres morfométricos variáveis e MED, LI e LS para caracteres ou variáveis 

merísticos. Assimetria e curtose, por sua vez, podem ser utilizadas para descrever 

variáveis tanto merísticas quanto morfométricas (Pimentel, 1990; Judice et 

al.1999).   

 Para possibilitar maior acuracidade e precisão na comparação da 

população coletada e para a utilização em futuras análises optou-se por inserir, 

em cada tabela, todas as medidas estatísticas acima descritas. Contudo, nas 

tabelas com caracteres majoritariamente morfométricos, destacou-se as medidas 

MAS, DP e CV posicionado-as em primeiro lugar e nas tabelas com caracteres 

majoritariamente merísticos, destacou-se as medidas MED, LI e LS posicionando-

as, por sua vez, em primeiro lugar. 

 Na análise das medidas obtidas das estruturas constituintes da genitália 

masculina, o coeficiente de variação foi a medida escolhida, por ser esta a 

unidade que proporciona a melhor informação quanto à variação das estruturas, 

independentemente do seu valor médio específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Resultados 
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 Neste estudo foram analisados 53 espécimes de A. konderi procedentes de 

Coari. As coletas em Manaus foram negativas para as duas espécies. Nenhum 

exemplar de A. oswaldoi s.s. foi capturado nos dois municípios.  

 A Figura 1 mostra as áreas de ocorrência de A. konderi. Verifica-se nesta 

figura que os pontos de coleta, referem-se, principalmente, à área peri-urbana de 

Coari, com exceção do Igarapé do Isodoro e da Comunidade de Santa Maria, que 

são mais distantes. 

 Foram analisadas 10 larvas de quarto estádio de A. konderi e 42 adultos, 

sendo 23 fêmeas e 19 machos. Para estes últimos foram analisadas as estruturas 

anatômicas da genitália externa. 

 Nas larvas foram obtidas as medidas de quatro caracteres, quantificados os 

números de espinhos do pecten e determinada a variação média do número de 

ramos de 179 das 180 cerdas das larvas, totalizando 1.840 procedimentos de 

análise para as larvas. 

 Em fêmeas foram medidas e/ou quantificadas 18 estruturas da cabeça, 8 na 

área lateral do tórax, 11 em cada uma das pernas anteriores e médias, 10 nas 

pernas posteriores e 38 nas asas. Nos machos foram determinadas 12 medidas 

das estruturas constituintes da genitália. Considerando fêmeas e machos foram 

totalizados 2.436 procedimentos de análise para os adultos. 

 Assim, considerando o total de procedimentos, constata-se que foram 4.276 

análises de medida e/ou quantificação realizadas em larvas, fêmeas e machos.     

  

 

 

 

 

4.1 Amostragens em Coari e Manaus 
 
4.1.1 Coletas em Coari 
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 Fêmeas de A. konderi foram obtidas em diferentes localidades da área peri-

urbana do município de Coari (Figura 1). Na Comunidade de Santa Maria 

capturou-se 111 exemplares identificados como Anopheles oswaldoi s.l., sendo 

que todas as que desovaram (33 exemplares) foram identificadas como A. 

konderi. Durante a coleta, foram capturados também Anopheles mattogrossensis 

(Theobald, 1903) e outro culicídeos como Johnbelkinia longipes (Fabricius, 1805), 

Trichoprosopon digitatum (Rondani, 1948) e Wyeomyia argenteorostris (Bonne-

Wepster & Bonne, 1919). 

 Na localidade Chácara Moreira foi capturado um exemplar de A. oswaldoi 

s.l., que não desovou, e outros de A. nuneztovari e A. albitarsis s.l. Na estrada 

Itapeuá, na Fazenda Freitas foi capturado apenas um exemplar de A. oswaldoi, 

sendo coletada também amostras de A. nuneztovari, A. evansae e A. darlingi. As 

coletas realizadas no período diurno foram negativas. Na localidade Fazenda 

Nunes foi capturada uma fêmea de A. konderi, a identificação da espécie foi 

realizada por caracteres da genitália masculina dos indivíduos resultantes da 

progênie. Juntamente com esses exemplares foram capturados A. evansae, A. 

nuneztovari e A. darlingi. 

 Ainda no município de Coari, na localidade de Isidoro foram capturados três 

exemplares de A. oswaldoi s.l. e dois de A. konderi. Estes espécimes foram 

coletados juntamente com outro de A. evansae, A. nuneztovari e A. darlingi.  

 

 

4.1.2 Coletas em Manaus 
 

 Nas localidades situadas no rio Negro: Costa do Samaúma, São Tomé e 

em sete pontos no Igarapé Açu no rio Cuieiras apresentaram resultados negativos 

para A. oswaldoi s.l., tanto para as formas imaturas, quanto, para as adultas 

(Figura 2). Foram coletados apenas dois exemplares adultos, sendo um de A. 

nuneztovari e o outro de A. mediopunctatus (Teobaldi, 1903). Em relação a este 

último, infelizmente não se conseguiu o repasto sanguíneo para se obter desova 

desta fêmea. Isto inviabilizou a análise da genitália masculina para se identificar 
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este exemplar como uma das três espécies conforme Wilkerson & Sallum (1999), 

a saber : Anopheles forattinii Wilkerson & Sallum, 1999, Anopheles costai Fonseca 

& Ramos, 1939 e Anopheles mediopunctatus s.s.,  

 Na Zona Leste nas localidades do Ramal do Brasileirinho, Estrada do 

Puraquequara, no Lago do Puraquequara e na Zona Norte da cidade, entre os 

mais de dez mil mosquitos identificados, coletados com atração humana e animal, 

não se identificou nenhum espécime de A. oswaldoi s.l. (Figura 2). A. darlingi 

representou mais de 90% dos exemplares capturados, tanto na forma alada como 

na forma imatura. Os demais exemplares foram de A. nuneztovari e A. albitarsis 

s.l. Este último não foi analisado para distinguir qual é a espécie do complexo 

Albitarsis (Brochero et al. 2007). 

 

 
4.2 Análise das estruturas da genitália masculina   

 
 Na Tabela 1 são apresentadas as medidas descritivas obtidas das análises 

estatísticas das variações morfométricas referentes aos caracteres das genitálias 

masculinas de 19 indivíduos de A. konderi do município de Coari. Os 

comprimentos do gonocoxito, de sua cerda parabasal (Figura 9) e do edeago 

(Figura 8A) foram os que apresentaram menor variação (8%). Os valores maiores 

foram observados tanto para o comprimento, quanto para a largura do claspete 

ventral - 28% (Figura 8B). Todas as demais estruturas apresentaram valores 

médios que variaram de 11% a 19%.  
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Tabela 1. Valores da média, desvio padrão, coeficiente de variação, mediana, limite inferior, limite superior, assimetria e curtose de 15 
caracteres morfológicos medidos em 19 genitálias masculinas de Anopheles konderi de Coari, Amazonas, Brasil.  

Pb:Cerda Parabasal; Aces: Cerdas Acessórias;LB:Largura da Base; LM: Largura Maior; La: Lobo apical; Lb: Lobo basal; L: Largura; Nº: 
Número; Comp. E: Comprimento do Edeago; Comp: Comprimento.

Estatística 
Descritiva 

Comp. das 
cerdas  

 
Gonocoxito Comp. 

Gonostilo

Claspete ventral  Claspete dorsal 
 

La 
 

Lb 
 

Nº Cerdas Comp. Ápice do 
edeago  

Pb Aces  LB LM Comp. Comp. L  Comp. L  E Comp. L 

Média 0,78 1,12 1,41  1,43 1,62 3,05 2,75 0,39 0,25 0,79 0,69 3,17 1,82 0,58 0,50 

Desvio-
Padrão 0,06 0,05 0,12  0,20 0,17 0,24 0,24 0,11 0,07 0,15 0,10 0,51 0,14 0,08 0,08 

Coeficiente 
de Variação 0,08 0,05 0,09  0,14 0,11 0,08 0,09 0,28 0,28 0,19 0,15 0,16 0,08 0,14 0,17 

Mediana 0,80 1,10 1,40  1,40 1,60 3,00 2,80 0,35 0,25 0,80 0,70 3,00 1,80 0,60 0,50 

Limite 
Inferior 0,70 1,00 1,30  1,10 1,20 2,60 2,20 0,30 0,10 0,60 0,50 2,00 1,60 0,40 0,40 

Limite 
Superior 0,90 1,20 1,80  1,80 1,90 3,80 3,20 0,60 0,40 1,30 0,90 4,00 2,30 0,70 0,60 

Assimetria 0,17 0,23 1,72  1,35 -0,27 1,50 0,32 0,70 0,00 2,46 0,13 0,32 1,98 -0,30 0,00 

Curtose 0,31 0,32 4,36  2,83 0,60 4,70 0,17 -0,97 0,12 8,36 0,36 0,92 6,64 0,02 -1,59 
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4.3 Formas imaturas 
  

 Os resultados das análises estatísticas estão apresentados nas tabelas 

de 2 a 18, sendo que a tabela 2 refere-se às medidas da cabeça e de 3 a 18 os 

dados obtidos com a contagem de caracteres das larvas desde a cerda “0” à 

cerda 15. Os valores da mediana (MD) foram escolhidos para referenciar as 

formas imaturas, por ser esta a unidade que apresenta o melhor caráter 

informativo quanto à variação do número de ramificações que possui cada 

cerda, independente do seu valor médio específico.  

 Foram analisados três caracteres da cabeça de larvas de A. konderi 

(Tabela 2). Observa-se que a distância entre a cerda 1A e a base da antena 

apresentou a maior variação – 27%, entre os caracteres da cabeça. Apesar do 

comprimento da antena possuir o menor valor de CV -12%, é o índice clipeal que  

mostra ser o mais estável. Isto decorre do fato do IC possuir os valores  de 

assimetria e curtose mais próximos de zero – 0,09 e 0,11, respectivamente.  

 Na tabela 3 constam as medidas descritivas obtidas das variações dos 

números de ramos da cerda “0”. Esta cerda é observada nos segmentos 

abdominais de II a VII, e quase todas apresentaram um MD de 5,0mm, exceto 

nos segmentos VI (4,0) e VIII (3,0).       

 Constituem a tabela 4, as medidas descritivas da variação dos números 

de ramos da cerda “1”. Que nos segmentos abdominais de I a VII apresenta-se 

com grande número de ramificações, com MD que variou de 12,5 (M/M 9,0-

15,0), para o segmento I a 24, 5 (M/M 23,0-29,0), no segmento IV. 

 A tabela 5 apresenta as medidas descritivas obtidas da variação dos 

números de ramos da cerda “2” existentes em diferentes partes do corpo da 

larva. Sendo a cerda da cabeça a que apresentou a maior variação entre o valor 

mínimo (4,0) e máximo (17,0), com MD de 8,0. 

  Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda 

“3” constituem a tabela 6. Estas cerdas possuem pequena variação quanto ao 

baixo número de ramos, exceto na cabeça que apresenta MD de 9,5 (M/M 7,0-

12,0), e no VIII segmento abdominal com MD de 6,5 (M/M 5,0-12,0). 
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 Na tabela 7, constam medidas descritivas obtidas da variação dos 

números de ramos da cerda “4”, onde ocorre um relativo equilíbrio nos baixos 

números de ramos nas diferentes partes do corpo com MD variando entre 1,0 e 

5,00. Exceto, no protórax que possui MD de 15,0 (M/M 12,0-19,0). 

 Os valores das medidas descritivas obtidas da variação do número de 

ramos da cerda “5” compõem a tabela 8, onde os valores máximos para MD 

ficam no protórax 27,5 (M/M 17,0-35,0), e no metatórax com 28,5 (M/M 22,0-

34,0). O abdome apresenta MD equilibrado para todos os segmentos, com no 

mínimo 3,5 no IV e 6,5 no III. 

 A cerda “6” têm seus os valores das medidas descritivas de sua variação 

quanto aos números de ramos apresentados na tabela 9. Esta cerda possui um 

grande número de ramificações nos três primeiros segmentos abdominais, com 

MD de 28,0, 33,0 e 28,0 respectivamente. Na cabeça apresenta o seu MD é de 

14,5 (M/M 13,0-19,0), as demais são simples ou bifurcadas.  

  As medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da 

cerda “7” constam na tabela 10, esta cerda na cabeça possui MD de 19,0 (M/M 

11,0-22,0). No protórax apresenta-se com muitas ramificações possuindo MD de 

30,0 (M/M 24,0-39,0), semelhante a do metatórax MD de 27,5, o nesta área do 

corpo houve uma variação entre 4,0 e 40,0 ramificações. Os segmentos, I e II do 

abdome possuem MD de 29,5 e 29,0 respectivamente. Todas as demais cerdas, 

nos diferentes segmentos, apresentaram MD entre 2,5 e 5,0.  

 Na tabela 11 constam as medidas descritivas obtidas da variação do 

número de ramos da cerda “8”. No tórax, esta cerda é bem ramificada com MD 

de 28,0 (M/M 23,0-32,0). No abdome, são bifurcadas ou pouco ramificadas com 

o MD variando de 2,5 a 4,0 nos diferentes segmentos. 

 Constam na tabela 12, as medidas descritivas obtidas da variação do 

número de ramos da cerda “9”. O MD para as três áreas do tórax é de 1,0. No 

mesotórax os números de ramos variaram entre 1,0 e 9,0. No abdome, o MD 

ficou em 6,0 ou 6,5 no diferentes segmentos. Exceto, no segmento I que 

apresenta MD de 3,0 (M/M 3,0-7,0).  
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 Os dados com as medidas descritivas obtidas da variação do número de 

ramos da cerda “10” constituem a tabela 13. Esta cerda possui MD de 1,0 em 

quase todas as partes do corpo, exceção da cabeça com MD de 2,0 (M/M 2,0-

3,0), nos segmentos abdominais II 3,0 (M/M 1,0-4,0), VI 2,0 (M/M 1,0-3,0) e VII 

4,5 (M/M 1,0-6,0).  

  A tabela 14 apresenta as medidas descritivas obtidas da variação do 

número de ramos da cerda “11”. Na cabeça, esta cerda possui MD de 19,0 (M/M 

23,0-28,0). No restante do corpo são simples ou bifurcadas. 

  As medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da 

cerda “12” constam na tabela 15, assim como na cerda 11 o maior MD é 

observado na cabeça com 4,5 (M/M 3,0-6,0), nas demais partes do corpo são 

simples ou pouco ramificada. Exceto, no segmento I que apesar de possuir MD 

de 2,0 foi observada a ocorrência de cerda simples até doze ramificações. 

 Na tabela 16 constam as medidas descritivas obtidas da variação do 

número de ramos da cerda “13”. Para esta cerda o MD pouco variou entre as 

diferentes partes do corpo, sendo o número mínimo observado no metatórax 

com de 2,0 (M/M 2,0-3,0), e o máximo nos segmentos abdominais II e VI com 

MD de 7,0. 

 Constam na tabela 17, as medidas descritivas obtidas da variação do 

número de ramos da cerda “14”. No abdome e na cabeça são simples. O 

protórax possui MD de 8,0 (M/M 7,0-10,0), no mesotórax 7,0 (M/M 5,0-9,0), e 

ausente no metatórax.  

 A tabela 18 apresenta as medidas descritivas obtidas da variação dos 

números de ramos da cerda “15” existentes na cabeça com MD de 1,0 (M/M 1,0-

4,0). Esta não é observada nas outras partes do corpo.
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Tabela 2. Valores obtidos nas análises estatísticas descritivas de três caracteres morfológicos da 
cabeça das larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

  

 

Estatística 
Descritiva IC 

Comp. 
Antena 
(mm) 

Distância 
entre a cerda 
1A e base da 

antena 
Média 1,58 2,66 0,52 

Desvio-Padrão 0,23 0,33 0,14 

Coeficiente de Variação 0,14 0,12 0,27 

Mediana 1,60 2,65 0,45 

Limite Inferior 1,25 2,30 0,40 

Limite Superior 2,00 3,20 0,70 

Assimetria 0,09 0,26 0,48 

Curtose 0,11 -1,42 -1,93 
IC: Índice clipeal; Comp: Comprimento 
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Tabela 3. Medidas descritivas obtidas das variações dos números de ramos da cerda “0” em exúvias 
de 10 larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular. 
 

 

 

 

 

Estatística  
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos) 
P M T      I II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana - - - - -     - 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 3,00 - -

Limite Inferior - - - - -     - 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 - -

Limite Superior - - - - -     - 6,00 6,00 8,00 7,00 7,00 6,00 4,00 - -

Media - - - - -     - 4,60 5,00 5,10 5,11 4,50 4,80 2,50 - -

Desvio-Padrão - - - - -     - 1,36 0,89 1,30 1,10 1,20 0,98 0,92 - -

Coeficiente de Variação - - - - -     - 0,29 0,18 0,25 0,22 0,27 0,20 0,37 - -

Assimetria - - - - -     - -2,02 -1,02 0,77 -0,28 0,84 -0,28 -0,47 - -

Curtose - - - - -     - 5,37 1,56 1,89 0,93 0,60 -0,60 -0,20 - -
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Tabela 4. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “1” em exúvias de 10 larvas          
de quarto estádio de Anopheles konderi. 

Estatística  
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos)
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X 

Mediana 5,0 1,0    11,0 22,5 1,0    12,5 19,0 23,0 24,5 23,0 21,0 23,0 1,0 5,0 1,0

Mínimo 4,0 1,0    10,0 1,0 1,0    9,0 14,0 18,0 23,0 17,0 16,0 11,0 1,0 1,0 1,0

Máximo 9,0 1,0    13,0 28,0 1,0    15,0 27,0 27,0 29,0 28,0 26,0 28,0 1,0 6,0 1,0

Média Aritmética 5,3 1,0    11,3 21,3 1,0    12,6 20,1 22,8 25,2 23,2 21,5 21,9 1,0 4,7 1,0

Desvio Padrão 1,6 0,0    1,1 7,4 0,0    2,2 3,7 2,9 2,4 3,9 3,1 5,1 0,0 1,4 0,0

Coeficiente de Variação 0,3 0,0    0,1 0,3 0,0    0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0

Assimetria 1,5 -    0,7 -2,7 -    -0,3 0,3 -0,4 0,3 -0,1 -0,2 -1,1 - -2,3 - 

Curtose 2,0 -    -0,4 8,0 -    -1,2 0,3 -0,8 -1,8 -1,4 -0,4 1,3 - 6,1 - 
A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular. 
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Tabela 5. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “2” em exúvias de 10 larvas de quarto 
estádio de Anopheles konderi. 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular; p: plumosa. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Estatística  
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos) 
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X 

Mediana 1,00 8,00    13,50 1,00 1,00    3,00 6,00 3,50 1,00 3,00 4,00 4,50 6,00 3,00 p 

Mínimo 1,00 4,00    11,00 1,00 1,00    2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 3,00 p 

Máximo 1,00 17,00   16,00 27,00 3,00    5,00 8,00 7,00 2,00 4,00 5,00 6,00 9,00 5,00 p 

Média Aritmética 1,00 9,60    13,80 3,70 1,44    3,00 6,10 3,70 1,10 2,50 3,80 4,70 6,40 3,71 p 

Desvio Padrão 0,00 3,86    1,69 8,19 0,88    0,94 1,20 1,70 0,32 0,97 1,32 1,06 1,78 0,95 p 

Coeficiente de Variação 0,00 0,40    0,12 2,21 0,61    0,31 0,20 0,46 0,29 0,39 0,35 0,23 0,28 0,26 p 

Assimetria - 0,68    -0,13 3,15 1,62    0,99 -0,23 0,42 3,16 -0,45 -1,01 0,04 0,43 0,76 p 

Curtose - 0,07    -0,99 9,96 0,73    1,19 -0,37 0,50 10,00 -0,52 0,82 -1,24 -1,21 -1,69 p 
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Tabela 6. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “3” em exúvias de 10 
larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular; p: plumosa. 
 

 

 

 

 
 
 
 

Estatística  
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos)
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana 1,0 9,5 1,0 1,0 11,0 1,0 1,0 1,0 2,5 1,0 1,0 3,0 6,5 - p

Mínimo 1,0 7,0 1,0 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 - p

Máximo 1,0 12,0 1,0 1,0 12,0 3,0 6,0 4,0 3,0 3,0 1,0 3,0 11,0 - p

Média Aritmética 1,0 9,9 1,0 1,0 10,5 1,2 1,5 1,5 2,4 1,2 1,0 2,6 7,1 - p

Desvio Padrão 0,0 2,0 0,0 0,0 1,4 0,6 1,6 1,1 0,7 0,6 0,0 0,8 2,1 - p

Coeficiente de Variação 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,5 1,1 0,7 0,3 0,5 0,0 0,3 0,3 - p

Assimetria - -0,2 - - -0,8 3,2 3,2 2,0 -0,8 3,2 - -1,8 0,7 - p

Curtose - -1,5 - - -0,2 10,0 10,0 2,8 -0,1 10,0 - 1,4 -0,6 - p
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Tabela 7. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “4” em exúvias de 10 larvas de quarto 
estádio de Anopheles konderi. 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular; p: plumosa. 
 

 
 
 
 
 
 

Estatística  
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos)
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X 

Mediana 2.0 4.0    15.0 3.0 3.0    4.5 5.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 - p 

Mínimo 1.0 2.0    12.0 1.0 3.0    1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - p 

Máximo 3.0 5.0    19.0 5.0 5.0    7.0 8.0 3.0 4.0 5.0 3.0 3.0 1.0 - p 
Média 
Aritmética 1.9 3.7    14.9 3.3 3.6    4.3 5.0 2.5 3.1 3.0 1.3 1.2 1.0 - p 

Desvio Padrão 0.6 0.9    2.2 1.1 0.7    1.7 2.1 0.8 0.6 1.2 0.7 0.6 0.0 - p 
Coeficiente de 
Variação 0.3 0.3    0.1 0.3 0.2    0.4 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.0 - p 

Assimetria -0.1 -0.2    0.3 -0.7 1.0    -0.4 -0.3 -1.4 0.0 0.0 2.3 3.2 - - p 

Curtose 1.5 -0.3    -0.3 2.1 0.2    0.5 -0.7 0.1 1.1 0.1 4.8 10.0 - - p 



     

 53

Tabela 8. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “5” em exúvias de 10 
larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular; p: plumosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatística  
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos)
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana 1,0 14,0    27,5 1,0 28,5    4,0 6,0 6,5 3,5 5,0 5,5 6,0 6,0 - p

Mínimo 1,0 13,0    17,0 1,0 22,0    3,0 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 2,0 5,0 - p

Máximo 1,0 18,0    35,0 4,0 34,0    5,0 9,0 9,0 6,0 7,0 9,0 8,0 7,0 - p

Média Aritmética 1,0 14,7    27,1 1,3 28,2    3,9 6,4 6,6 4,1 5,2 6,0 5,6 6,1 - p

Desvio Padrão 0,0 1,6    5,4 0,9 3,8    0,9 1,4 1,3 1,3 0,9 1,7 1,7 0,6 - p

Coeficiente de Variação 0,0 0,1    0,2 0,7 0,1    0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 - p

Assimetria - 1,2    -0,5 3,2 -0,3    0,2 0,8 0,5 0,6 0,6 0,5 -0,9 0,1 - p

Curtose - 1,5    -0,2 10,0 -0,6    -1,7 -0,7 0,0 -1,6 0,4 -0,8 1,1 1,5 - p
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Tabela 9. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “6” em exúvias de 10 
larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estatística  
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos)
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana 1,0 14,5 1,0 2,0 2,0 28,0 33,0 28,0 1,0 1,0 1,0 5,0 - 1,0 -

Mínimo 1,0 13,0 1,0 1,0 2,0 21,0 24,0 20,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,0 -

Máximo 1,0 19,0 1,0 4,0 3,0 35,0 41,0 34,0 1,0 3,0 1,0 7,0 - 2,0 -

Média Aritmética 1,0 15,3 1,0 2,2 2,3 28,1 32,7 28,2 1,0 1,2 1,0 4,2 - 1,2 -

Desvio Padrão 0,0 2,1 0,0 0,9 0,5 5,1 6,0 4,8 0,0 0,6 0,0 2,4 - 0,4 -

Coeficiente de Variação 0,0 0,1 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,5 0,0 0,6 - 0,4 -

Assimetria - 1,2 - 0,6 1,0 0,0 0,0 -0,3 - 3,2 - -0,5 - 1,8 -

Curtose - 0,2 - 0,4 -1,2 -1,0 -1,0 -0,6 - 10,0 - -1,6 - 1,4 -
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Tabela 10. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “7” em exúvias de 10 
larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatística 
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos)
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana - 19,0    30,0 3,0 27,5    29,5 29,0 3,0 3,0 2,5 2,5 5,0 - 1,0 -

Mínimo - 11,0    24,0 2,0 4,0    16,0 24,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 - 1,0 -

Máximo - 22,0    39,0 4,0 40,0    41,0 37,0 7,0 4,0 6,0 4,0 7,0 - 2,0 -

Média Aritmética - 17,5    29,6 2,9 25,9    29,2 30,0 3,3 3,0 2,7 2,6 4,5 - 1,1 -

Desvio Padrão - 4,3    4,8 0,6 9,1    7,1 4,0 1,4 0,5 1,3 0,7 1,3 - 0,3 -

Coeficiente de Variação - 0,2    0,2 0,2 0,4    0,2 0,1 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 - 0,3 -

Assimetria - -0,5    0,6 -0,1 -1,4    -0,3 0,4 2,3 0,0 1,7 0,8 0,4 - 3,2 -

Curtose - -1,7    0,1 1,5 4,2    0,6 -0,5 6,1 4,5 4,4 -0,1 0,3 - 10,0 -
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Tabela 11. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “8” em exúvias 
de 10 larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Estatística 
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos)
   P M T I II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana - 6,0 28,0 26,0 32,0 - 3,0 3,0 3,0 3,5 2,5 4,0 - 3,5 -

Mínimo - 3,0 23,0 15,0 22,0 - 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 - 1,0 -

Máximo - 7,0 32,0 32,0 39,0 - 3,0 6,0 4,0 5,0 5,0 10,0 - 6,0 -

Média Aritmética - 5,4 28,0 24,6 31,4 - 2,9 3,3 3,2 3,5 2,7 4,6 - 3,6 -

Desvio Padrão - 1,2 3,2 5,9 4,1 - 0,3 0,9 0,4 0,8 0,9 2,4 - 1,5 -

Coeficiente de Variação - 0,2 0,1 0,2 0,1 - 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5 - 0,4 -

Assimetria - -1,1 -0,1 -0,4 -0,8 - -3,2 3,2 1,8 0,0 1,7 1,4 - -0,1 -

Curtose - 0,8 -1,5 -1,1 4,2 - 10,0 10,0 1,4 0,1 3,5 2,1 - -0,4 -
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Tabela 12. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “9” em exúvias de 
10 larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 
 

Estatística 
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos)
    P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X 

Mediana - 6,0 1,0 1,0 1,0 3,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 - 2,0 6,0

Mínimo - 4,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 4,0 4,0 3,0 4,0 - 1,0 4,0

Máximo - 7,0 1,0 9,0 2,0 7,0 9,0 9,0 9,0 8,0 9,0 7,0 - 6,0 7,0

Média Aritmética - 5,8 1,0 1,9 1,1 3,6 6,0 6,7 6,6 5,9 5,9 5,8 - 2,4 5,8

Desvio Padrão - 1,1 0,0 2,5 0,3 1,3 2,2 1,2 1,6 1,2 1,8 1,2 - 1,6 1,1

Coeficiente de Variação - 0,2 0,0 1,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 - 0,7 0,2

Assimetria - -0,7 - 3,1 3,2 2,6 -0,1 0,7 -0,1 0,2 0,0 -0,4 - 1,2 -0,7

Curtose - -0,7 - 9,6 10,0 7,1 -0,9 0,5 -1,3 -0,4 -0,4 -1,5 - 1,3 -0,7
A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular. 
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Tabela 13. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “10” em exúvias de 
10 larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estatística 
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos) 
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana - 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 4,5 - 1,0 -

Mínimo - 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,0 -

Máximo - 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 2,0 3,0 3,0 6,0 - 1,0 -

Média Aritmética - 2,4 1,0 1,0 1,0 1,0 2,6 1,2 1,1 1,5 2,2 4,0 - 1,0 -

Desvio Padrão - 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,3 0,7 0,8 1,6 - 0,0 -

Coeficiente de Variação - 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 - 0,0 -

Assimetria - 0,5 - - - - -0,4 3,2 3,2 1,2 -0,4 -0,9 - - -

Curtose - -2,3 - - - - 0,4 10,0 10,0 0,6 -1,1 0,0 - - -
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Tabela 14. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “11” em exúvias de 
10 larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espirácular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatística 
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos)
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana - 19,0    1,0 1,0 1,0    1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 - 1,0 -

Mínimo - 23,0    2,0 1,0 1,0    3,0 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 3,0 - 1,0 -

Máximo - 28,0    3,0 1,0 1,0    3,0 1,0 3,0 3,0 4,0 3,0 5,0 - 1,0 -

Média Aritmética - 23,2    1,8 1,0 1,0    2,7 1,0 1,9 1,7 2,1 2,1 3,3 - 1,0 -

Desvio Padrão - 3,3    0,6 0,0 0,0   0,7 0,0 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 - 0,0 -

Coeficiente de Variação - 0,1    0,4 0,0 0,0    0,3 0,0 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 - 0,0 -

Assimetria - 0,1    0,1 - -    -2,3 - 0,2 0,7 1,9 -0,2 0,8 - - -

Curtose - -1,5    0,2 - -    4,8 - -0,7 -1,0 6,3 -0,7 1,2 - - -
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Tabela 15. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “12” em exúvias de 10 larvas de 
quarto estádio de Anopheles konderi. 

 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estatística 
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos)
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana - 4,50 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 - 1,00 -

Mínimo - 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 -

Máximo - 6,00 2,00 2,00 3,00 12,00 1,00 5,00 3,00 3,00 3,00 2,00 - 1,00 -

Média Aritmética - 4,50 1,20 1,10 2,10 3,00 1,00 2,90 2,60 2,20 1,30 1,10 - 1,00 -

Desvio Padrão - 0,85 0,42 0,32 0,32 3,16 0,00 0,99 0,70 0,79 0,67 0,32 - 0,00 -

Coeficiente de Variação - 0,19 0,35 0,29 0,15 1,05 0,00 0,34 0,27 0,36 0,52 0,29 - 0,00 -

Assimetria - 0,00 1,78 3,16 3,16 3,16 - 0,24 -1,66 -0,41 2,28 3,16 - - -

Curtose - 0,11 1,41 10,00 10,00 10,00 - 3,06 2,05 -1,07 4,77 10,00 - - -
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Tabela 16. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “13” em exúvias de 
10 larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estatística 
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos) 
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana - 5,0 4,5 3,0 2,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,0 7,0 5,5 - 1,00 - 

Mínimo - 4,0 1,0 1,0 2,0 2,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - 1,00 - 

Máximo - 6,0 6,0 6,0 3,0 9,0 9,0 9,0 9,0 7,0 9,0 9,0 - 1,00 - 

Média Aritmética - 5,1 4,1 3,4 2,2 5,7 6,9 6,9 6,4 5,8 6,7 6,1 - 1,00 - 

Desvio Padrão - 0,9 1,4 1,6 0,4 2,0 1,5 1,8 1,5 0,9 1,7 1,8 - 0,00 - 

Coeficiente de Variação - 0,2 0,4 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 - 0,00 - 

Assimetria - -0,2 -1,0 -0,1 1,8 -0,3 0,2 -0,1 0,1 -0,6 -0,3 0,4 - - - 

Curtose - -1,7 1,2 -0,6 1,4 0,2 -1,3 -1,3 -0,4 0,4 -1,5 -1,4 - - - 
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Tabela 17. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda “14” em exúvias de 
10 larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato espiracular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estatística 
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos)
   P M T    I II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana - 1,00  8,0 7,0 -    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - -

Mínimo - 1,00  7,0 5,0 -    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - -

Máximo - 1,00  10,0 9,0 -    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - -

Média Aritmética - 1,00  8,3 6,9 -    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - -

Desvio Padrão - 0,00  1,0 1,7 -    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Coeficiente de Variação - 0,00  0,1 0,2 -    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Assimetria - -  0,1 0,0 -    - - - - - - - - - -

Curtose - -  -0,6 -1,9 -    - - - - - - - - - -
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Tabela 18. Medidas descritivas obtidas da variação dos números de ramos da cerda 
“15” em exúvias de 10 larvas de quarto estádio de Anopheles konderi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: antena; C: cabeça: P: protórax; M: mesotórax; T: metatórax; Aes: Aparato 
espiracular.

Estatística 
Descritiva 

Partes do corpo 

A C Tórax Abdome (segmentos) 
   P M T    I  II III IV V VI VII VIII Aes X

Mediana - 1,0    - - -    -  - - - - - - - - -

Mínimo - 1,0    - - -    -  - - - - - - - - -

Máximo - 4,0    - - -    -  - - - - - - - - -

Média Aritmética - 3,0    - - -    -  - - - - - - - - -

Desvio Padrão - 1,7    - - -    -  - - - - - - - - -

Coeficiente de Variação - 1,0    - - -    -  - - - - - - - - -

Assimetria - 0,6    - - -    -  - - - - - - - - -

Curtose - 1,8    - - -    -  - - - - - - - - -
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4.4 Estágio Adulto 
 

 As tabelas 19 a 27 s mostram os resultados das análises estatísticas 

descritivas dos caracteres medidos nos 23 exemplares capturados no município 

de Coari. 

 Na tabela 19, em que constam as medidas descritivas das estruturas da 

cabeça de fêmeas, verifica-se que as medidas relativas ao comprimento total 

dos palpos apresentam o menor coeficiente de variação - 10 %, ou seja, este é o 

caráter que possui a menor variação entre todos aqueles analisados para a 

cabeça das fêmeas. Também apresentaram baixa variação os valores do 

comprimento da probóscide e palpômero II (13 % cada) e palpômero III (12%). O 

oposto foi verificado para o caráter negro basal do terceiro tarsômero que 

revelou ser muito alto - 30%,  

 Os dados da tabela 20, em que constam as medidas descritivas de 

algumas estruturas do tórax, verifica-se que os menores valores do coeficiente 

de variação foram observados para o comprimento do escudo e do halter, 

respectivamente 8% e 10%. As outras estruturas apresentaram variações 

médias mais altas, entre 20% e 45%, sendo que o número de escamas do 

mesocatepisterno inferior mostrou o maior valor - 45%.  

 As medidas descritivas da variação morfométrica das pernas anteriores 

estão representadas na tabela 21. Observa-se que os coeficientes de variação 

são predominantemente baixos, destacando-se o tarsômero III com a menor 

variação - 5%. Observa-se também que os demais mostram pouca variação – 

entre 6% e 8%, exceto para o V que possui valor um pouco maior - 11%.  

 Na tabela 22 estão as medidas descritivas das variações para as pernas 

medianas e constata-se que os comprimentos totais dos tarsômeros de I a III 

apresentam-se homogêneos com valores de CV de 15%, 9% e 11%, 

respectivamente. Os valores do negro basal dos tarsômeros I e II foram idênticos 

e possuem variação de 50%. O coeficiente de variação mais heterogêneo para a 

este apêndice foi o comprimento do fêmur com 16%.  
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 A tabela 23 contém as medidas descritivas da variação das pernas 

posteriores e observa-se que coeficiente de variação do tarsômero I foi de 6% de 

negro basal e de 8% para o tarsômeros V, o que coincide com o valor verificado 

para comprimento do tarsômero IV. Coeficientes de variação elevado foi 

registrado para o comprimento dos tarsômeros II e V, com valores de 21% e 

26%, respectivamente. 

  Os valores das medidas descritivas das variações morfométricas das 

áreas escuras e algumas áreas claras da veia costa compõem a tabela 24, onde 

o coeficiente de variação mais homogêneo é o comprimento da asa (8%), e os 

mais heterogêneos são o comprimento da mancha pré-setorial clara com 81% e 

a setorial, quando dividida, com 83% de coeficiente de variação. 

 Na tabela 25 constam os dados sobre a veia R1, das medidas das 

variações morfométricas das cinco áreas escuras. Constata-se que o 

comprimento total da veia apresentou um baixo coeficiente de variação - 7%, 

contrastando com a segunda mancha escura do sentido proximal para o distal 

que foi de 74%. 

 As medidas descritivas das variações morfométricas das áreas escuras 

das veias radiais das asas (Tabela 26) mostraram coeficientes de variação muito 

baixo para o comprimento total das veias Rs + R2+3 e R3 , com valores de 9% e 

6%, respectivamente. O coeficiente de variação foi muito elevado para as três 

manchas escuras da veia R3, determinadas neste trabalho como proximal, 

medial e distal. A medial possui um alto coeficiente de variação - 176%, sendo 

este percentual justificado pelo fato desta mancha ter ocorrido em apenas seis 

dos 23 indivíduos analisados, apresentando uma média de 0,21mm. Os demais 

indivíduos apresentaram manchas vestigiais que foram computadas como zero, 

o que justifica seu alto Coeficiente de Variação. 

 Na tabela 27 constam as medidas descritivas obtidas das variações 

morfométricas das áreas escuras presentes nas veias medianas, cubitais e anal. 

Entre as veias mediais o menor coeficiente de variação foi observado para o 

comprimento total da veia M1 + 2 com 8%, nesta veia a mancha escura proximal 
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foi a que apresentou maior CV dentre as veias mediais (57%), seguida pela 

mancha proximal da veia M1 com 56%, e pela medial da veia M3 + 4 com 55%.  

 Os comprimentos das veias cubitais (tabela 27) apresentam CV de 9% 

para veia cubital anterior e de 8% para a veia cubital posterior. As áreas escuras 

destas veias mostram CV médios com 15% e 16%, respectivamente. Na tabela 

27 constam, também, medidas referentes à veia anal que apresenta o 

comprimento total com CV relativamente baixo - 9%. 
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Tabela 19. Medidas descritivas obtidas da variação morfométrica (mm) das estruturas da cabeça de fêmeas de 
Anopheles konderi.  

 

Estatística 
Descritiva CP CTP

CPal 

EI CEI LC CA DT 
I II 

III IV V 

C NB C NB C NB 

Média 2,50 2,56 0,19 0,67 0,89 0,60 0,47 0,10 0,35 0,09 0,10 15,52 0,27 1,55 0,13 

Desvio-Padrão 0,34 0,27 0,04 0,09 0,11 0,18 0,07 0,03 0,07 0,16 0,02 2,41 0,04 0,12 0,02 
Coeficiente de 
Variação 0,13 0,10 0,19 0,13 0,12 0,31 0,15 0,29 0,20 1,79 0,21 0,16 0,16 0,22 1,14 

Mediana 2,56 2,52 0,20 0,68 0,88 0,68 0,48 0,08 0,36 0,04 0,08 15,00 0,28 1,64 0,12 

Limite Inferior 1,28 2,04 0,12 0,52 0,64 0,20 0,32 0,08 0,24 0,00 0,08 12,00 0,20 0,28 0,12 

Limite Superior 2,92 3,04 0,28 0,80 1,08 0,88 0,60 0,80 0,52 0,80 0,12 20,00 12,00 1,88 1,72 

Assimetria 2,19 0,19 0,18 0,19 0,29 1,14 0,05 4,51 0,33 4,16 0,09 0,37 4,79 -2,88 4,77 

Curtose 7,39 0,53 0,91 0,97 0,04 0,48 0,23 21,05 0,03 18,62 2,19 -0,72 22,99 10,54 22,85
CP: Comprimento da probóscide; CTP: Comprimento total dos palpos; CPal: Comprimento total dos palpômeros; I: 
palpômero I; II: palpômero II; III: palpômero III; IV: palpômero IV; V: palpômero V; C: Comprimento; NB: Negro basal; 
EI: Espaço interocular; CEI: Cerdas do espaço interocular;LC: Largura do Clípeo; CA: Comprimento da antena; DT: 
Diametro do toro.  
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Tabela 20. Medidas descritivas obtidas das variações morfométricas (mm) e morfológicas das estruturas do tórax de 
fêmeas de Anopheles konderi.  

CE: Cerdas do escutelo; Mcs: Mesocatepisterno superior; Mci: Mesocatepisterno inferior; C: Cerdas; E: Escamas; 
CMms: Cerdas do mesanepímero. 

 

 

 

 

 

 

Estatística 
Descritiva 

Comp. 
escudo CE 

Tórax 
Mcs Mci C 

Mms 
C pré-
alares 

C 
proepisterno 

Comp. 
Halter C E C E 

Média 1,21 16,39 3,43 5,35 1,00 3,26 5,00 5,23 2,00 0,35 

Desvio-Padrão 0,10 3,66 0,99 1,53 0,00 1,45 1,00 1,15 0,62 0,03 
Coeficiente de 
Variação 0,08 0,22 0,29 0,29 0,00 0,45 0,20 0,22 0,31 0,10 

Mediana 1,20 16,00 4,00 5,00 1,00 3,00 5,00 5,00 2,00 0,36 

Limite Inferior 1,08 12,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 0,24 
Limite 
Superior 1,40 28,00 5,00 7,00 1,00 7,00 7,00 7,00 4,00 0,40 

Assimetria 0,23 1,82 -1,03 -0,82  0,67 0,00 -1,11 1,34 -1,83 

Curtose -1,06 4,08 1,70 0,27  0,54 0,72 2,20 5,26 4,18 
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Tabela 21. Medidas descritivas obtidas da variação morfométrica (mm) das estruturas das pernas anteriores de 
fêmeas de Anopheles konderi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDC: Cerdas dorsais da coxa; F: fêmur;T: Tíbia;I: Tarsômero I; II: Tarsômero II; III: Tarsômero III; IV: 
Tarsômero IV; V: Tarsômero V; NB: Negro basal; NP: Negro proximal. 

 

 

 

 

 

Estatística 
Descritiva 

Pernas anteriores 
Tarsômeros 

CDC Comp. F Comp. T I II III IV V 
Comp. NB Comp. NB Comp. NB Comp. NP 

Média 8,45 1,58 2,12 1,35 1,26 0,56 0,37 0,38 0,15 0,19 0,18 0,11 
Desvio-
Padrão 1,22 0,14 0,16 0,09 0,10 0,09 0,09 0,02 0,05 0,02 0,02 0,15 

Coeficiente 
de Variação 0,14 0,09 0,07 0,06 0,08 0,17 0,24 0,05 0,36 0,08 0,11 1,36 

Mediana 9,00 1,60 2,12 1,36 1,32 0,52 0,40 0,36 0,16 0,20 0,20 0,08 
Limite 
Inferior 6,00 1,24 1,84 1,20 1,08 0,48 0,12 0,36 0,02 0,16 0,16 0,04 

Limite 
Superior 10,00 1,88 2,40 1,48 1,40 0,72 0,48 0,40 0,24 0,20 0,20 0,80 

Assimetria -0,48 -0,23 0,25 -0,49 -0,70 0,94 -2,18 0,28 -0,33 -1,84 -0,28 4,65 
Curtose -1,03 0,81 -0,68 -1,01 -0,68 -0,68 4,94 -2,11 0,47 1,52 -2,11 22,01
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Tabela 22. Medidas descritivas obtidas da variação morfométrica (mm) das estruturas das pernas medianas 
de fêmeas de Anopheles konderi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDC: Cerdas dorsais da coxa; F: fêmur;T: Tíbia;I: Tarsômero I; II: Tarsômero II; III: Tarsômero III; IV: 
Tarsômero IV; V: Tarsômero V; NB: Negro basal; NP: Negro proximal. 

 

 

 

Estatística 
Descritiva 

Pernas Medianas 

Tarsômeros 

CDC Comp. F Comp. T I II III IV V 
Comp. NB Comp. NB Comp. NB Comp. NP 

Média 1,92 2,19 1,62 1,53 0,76 0,64 0,56 0,50 0,35 0,20 0,08 1,92
Desvio-
Padrão 0,02 0,03 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02

Coeficiente 
de Variação 0,12 0,16 0,14 0,15 0,05 0,09 0,09 0,11 0,05 0,01 0,02 0,12

Mediana 0,07 0,07 0,08 0,10 0,07 0,14 0,16 0,23 0,15 0,07 0,30 0,07

Limite Inferior 1,88 2,20 1,60 1,52 0,76 0,64 0,56 0,48 0,36 0,20 0,08 1,88
Limite 
Superior 1,76 1,92 1,40 1,24 0,68 0,44 0,36 0,08 0,20 0,16 0,04 1,76

Assimetria 2,20 2,60 2,00 1,92 0,88 0,80 0,76 0,72 0,44 0,24 0,12 2,20

Curtose 0,60 0,49 0,75 0,36 0,14 -1,00 0,55 -2,00 -0,89 0,62 0,00 0,60
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Tabela 23. Medidas descritivas obtidas da variação morfométrica (mm) das estruturas das pernas posteriores de 
fêmeas de Anopheles konderi.  

CDC: Cerdas dorsais da coxa; F: fêmur;T: Tíbia;I: Tarsômero I; II: Tarsômero II; III: Tarsômero III; IV:Tarsômero 
IV; V: Tarsômero V; NB: Negro basal; NP: Negro proximal. 

 
 

 

 

 

 

Estatística 
Descritiva 

Pernas Posteriores 
Tarsômeros 

CDC Comp. F Comp. T I II III IV V 
Comp. NB Comp. NB Comp. NP 

Média 1,89 2,15 2,93 2,93 0,88 0,14 0,63 0,42 0,29 0,13 1,89

Desvio-Padrão 0,14 0,22 0,31 0,25 0,05 0,03 0,06 0,08 0,02 0,03 0,14

Coeficiente de Variação 0,08 0,10 0,11 0,09 0,06 0,21 0,10 0,19 0,08 0,26 0,08

Mediana 1,88 2,20 2,92 2,92 0,88 0,16 0,64 0,40 0,28 0,12 1,88

Limite Inferior 1,60 1,36 2,08 2,60 0,80 0,08 0,48 0,32 0,28 0,08 1,60

Limite Superior 2,20 2,44 3,48 3,48 0,96 0,20 0,72 0,68 0,36 0,20 2,20

Assimetria 0,11 -2,14 -0,54 0,37 0,04 -0,30 -0,53 1,78 1,46 0,30 0,11

Curtose -0,17 7,12 0,92 -1,02 -1,01 -0,06 -0,15 4,74 1,41 -0,23 -0,17
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Tabela 24. Medidas descritivas obtidas da variação morfométrica (mm) das áreas escuras e algumas áreas 
claras da veia costa e do comprimento das asas em fêmeas de Anopheles konderi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pue: Pré-umeral escura; Uc: Umeral clara; Ue: Umeral escura; Psc: Pré-setorial clara;Sep: Setorial escura 
dividida porção proximal; Se: Setorial escura; Pae: Pré-apical escura; Pac: pré-apical clara; Ae: Apical 
escura. 

 

 

 

             

Estatística 
Descritiva 

Comp.
Asa Pue Uc Ue Psc Pse 

Se 
Sc Pae Pac Ae 

p d 

Média 3,51 0,10 0,24 0,16 0,11 0,47 0,09 0,80 0,16 0,81 0,20 0,11

Desvio-Padrão 0,30 0,03 0,05 0,04 0,09 0,14 0,07 0,17 0,06 0,19 0,06 0,04

Coeficiente de Variação 0,08 0,32 0,21 0,25 0,81 0,30 0,83 0,22 0,38 0,24 0,32 0,32

Mediana 1,35 0,12 0,24 0,16 0,48 0,68 0,20 0,84 0,28 1,08 0,28 0,12

Limite Inferior 2,80 0,04 0,16 0,08 0,04 0,08 0,00 0,64 0,00 0,08 0,12 0,04

Limite Superior 4,15 0,16 0,40 0,24 0,52 0,76 0,20 1,48 0,28 1,16 0,40 0,16

Assimetria -0,19 0,68 1,56 0,08 4,09 -0,39 -0,05 2,88 -0,59 -2,38 1,32 0,06

Curtose 0,62 -0,09 4,39 -0,49 18,24 2,06 -1,36 10,62 1,19 9,84 3,26 -1,05
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Tabela 25. Medidas descritivas obtidas da variação morfométrica (mm) do 
comprimento total e das áreas escuras da veia R1 das asas em fêmeas de 
Anopheles konderi. 

 

Estatística 
Descritiva 

Veia Radial R1 

Comp. Total Áreas escuras 
1 2 3 4 5 

Média 3,23 0,21 0,11 0,53 0,70 0,08 

Desvio-Padrão 0,21 0,05 0,08 0,09 0,14 0,02 

Coeficiente de Variação 0,07 0,22 0,74 0,17 0,20 0,24 

Mediana 3,20 0,20 0,08 0,52 0,72 0,08 

Limite Inferior 2,72 0,12 0,00 0,36 0,12 0,00 

Limite Superior 3,80 0,32 0,44 0,76 0,84 0,12 

Assimetria 0,30 0,29 2,72 0,65 -3,44 -2,96

Curtose 2,05 0,11 10,51 1,08 14,57 15,18
Ae1: Área escura 1; Ae2: Área escura ; Ae3: Área escura 3; Ae4: Área 
escura 4; Ae5: Área escura 5. 
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Tabela 26. Medidas descritivas obtidas da variação morfométrica (mm) das áreas escuras presentes nas veias radiais das 
asas em fêmeas de Anopheles konderi. 

p: proximal; m: medial; d: distal; Comp: Comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estatística 
Descritiva 

Veias Radiais 

Rs + R2 + 3 R2 R3 R4 + 5 

Comp. 
total p m d Comp. 

total p d Comp. 
total p m d Comp. 

total p d 

Média 1,14 0,41 0,26 0,14 0,94 0,48 0,19 0,98 0,25 0,05 0,23 1,50 0,16 0,18 

Desvio-Padrão 0,11 0,20 0,21 0,07 0,08 0,12 0,06 0,06 0,11 0,09 0,15 0,13 0,05 0,06 
Coeficiente de 
Variação 0,09 0,50 0,78 0,50 0,09 0,25 0,32 0,06 0,45 1,76 0,64 0,08 0,32 0,31 

Mediana 1,12 0,44 0,16 0,12 0,92 0,48 0,20 1,00 0,24 0,00 0,20 1,44 0,16 0,16 

Limite Inferior 0,96 0,08 0,00 0,04 0,80 0,00 0,00 0,84 0,12 0,00 0,00 1,32 0,04 0,08 

Limite Superior 1,32 0,88 0,68 0,40 1,20 0,60 0,32 1,04 0,72 0,28 0,48 1,76 0,28 0,28 

Assimetria 0,09 0,05 1,07 2,64 1,04 -2,88 0,78 -1,25 3,32 1,32 0,49 0,39 0,17 0,24 

Curtose -1,27 0,08 0,12 10,22 3,73 11,14 4,35 1,17 13,68 0,04 0,96 -1,05 0,73 0,65 
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Tabela 27. Medidas descritivas obtidas da variação morfométrica (mm) das áreas escuras presentes nas veias medianas, cubitais e analdas 
asas em fêmeas de Anopheles konderi. 

CT: Comprimento total; p: proximal; m: medial; d: distal; CuA: Cubital anterior; CuP: Cubital posterior; AE: Área escura.

Estatística 
Descritiva 

Veias 
Medianas Cubitais Anal 

M1 + 2 M1 M2 M3 + 4 CuA CuP 1A 
CT p d CT p d CT AE CT p m d CT AE CT AE CT p d 

Média 2,24 1,08 0,33 0,73 0,19 0,29 0,57 0,42 1,45 0,14 0,15 0,19 1,14 0,26 0,96 0,22 1,51 0,19 0,27 

Desvio-Padrão 0,17 0,61 0,53 0,10 0,11 0,10 0,07 0,18 0,39 0,02 0,08 0,05 0,10 0,04 0,07 0,04 0,13 0,06 0,11 
Coeficiente de 
Variação 0,08 0,57 1,60 0,13 0,56 0,33 0,12 0,42 0,27 0,14 0,55 0,25 0,09 0,15 0,08 0,16 0,09 0,30 0,41 

Mediana 2,20 1,00 0,16 0,76 0,16 0,28 0,60 0,44 1,40 0,16 0,16 0,20 1,16 0,24 0,96 0,24 1,52 0,20 0,28 

Limite Inferior 1,88 0,16 0,12 0,40 0,08 0,12 0,44 0,16 1,12 0,12 0,00 0,08 0,96 0,20 0,84 0,16 1,16 0,12 0,16 

Limite Superior 2,52 2,20 2,20 0,88 0,64 0,64 0,68 0,64 3,20 0,16 0,32 0,24 1,40 0,32 1,08 0,28 1,72 0,40 0,72 

Assimetria -0,44 0,14 3,19 -1,77 3,47 2,01 -0,80 -0,12 4,28 -0,28 -0,66 -0,60 0,14 0,16 -0,05 -0,20 -0,85 1,94 3,08 

Curtose -0,46 -1,39 9,23 5,22 14,46 7,34 -0,25 -1,65 19,72 -2,11 0,29 -0,39 0,93 -0,69 -1,10 -0,65 1,29 6,37 12,07 
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4.5  Correlações das variáveis morfométricas 
 
 Foram calculadas correlações considerando as medidas das variáveis 

morfométricas das diferentes estruturas corporais em fêmeas de A. konderi. 

Foram realizadas 99 correlações sendo 15 entre as estruturas da cabeça, 12 

das pernas anteriores, 11 das pernas mediais, 10 das pernas posteriores, 12 da 

veia costa da asa, 6 da veia R1 da asa, 14 das veias radiais e 19 entre as veias 

medial, cubital e anal. 

 As correlações que apresentaram níveis de significância inferiores a 

p<0,0001, em negrito, foram consideradas relevantes. Esta medida, de caráter 

conservativo, objetivou diminuir possíveis correlações ilegítimas inerentes a 

este tipo de análise exploratória. 

 As correlações das medidas das variáveis morfométricas da cabeça 

constam na tabela 28. Os dados mostram que ocorre relação diretamente 

proporcional, em negrito, nas medições: comprimento do total dos palpos com 

o comprimento da probóscide; comprimento do palpômero II com o 

comprimento da probóscide; comprimento do palpômero II com o comprimento 

total dos palpos; comprimento do palpômero II com o comprimento do 

palpômero III com o comprimento da probóscide; comprimento do palpômero IV 

com o palpômero II; comprimento do palpômero IV com o comprimento da 

probóscide, total dos palpos; comprimento do palpômero IV com o comprimento 

do palpômero III. 

 Os dados da Tabela 29 apresentam a matriz de correlação das medidas 

das variáveis morfométricas das pernas anteriores. Os resultados mostram que 

o comprimento da tíbia, o comprimento  total do tarsômero I e do negro basal do 

tarsômero I estão diretamente proporcionais ao comprimento do fêmur; o 

comprimento total o tarsômero I e do negro basal do tarsômero I tem relação 

direta com o comprimento da tíbia; o negro basal do tarsômero I está 

diretamente proporcional ao comprimento total do tarsômero I; o negro proximal 

do tarsômero V é inversamente proporcional ao número de cerdas dorsais da 

coxa.  



     

 77

 As correlações das medidas das variáveis morfométricas das pernas 

médias compõem a Tabela 30. As correlações significativas foram diretas: entre 

o comprimento da tíbia e o do fêmur; do tarsômero I com o do fêmur e da tíbia; 

do negro basal do tarsômero I com o comprimento do fêmur, da tíbia e do 

próprio tarsômero I; o comprimento do tarsômero II com o comprimento do 

fêmur, da tíbia, do tarsômero I e do negro basal do tarsômero I; negro basal do 

tarsômero II com o negro basal do tarsômero I; comprimento do tarsômero IV 

com o do tarsômero III. 

 Na Tabela 31 constam as correlações das medidas das variáveis 

morfométricas das pernas posteriores. As correlações significativas possuem 

relação direta: entre o tarsômero I e o comprimento do fêmur; o negro basal do 

tarsômero I e o comprimento do fêmur; negro basal do tarsômero I e o 

comprimento do próprio tarsômero; entre o comprimento do tarsômero II com o 

fêmur; tarsômero I e o negro basal do tarsômero I; o comprimento do tarsômero 

III e o da tíbia.  

 A veia costa da asa apresentou três correlações significativas para as 

variáveis morfométricas (Tabela 32), sendo todas diretamente proporcionais. As 

correlações foram registradas entre a mancha umeral escura e o comprimento 

da asa; entre a pré-setorial e a pré-umeral escura; entre a pré-apical clara e a 

setorial. 

 A Tabela 33 contém a matriz de correlação das medidas das variáveis 

morfométricas da veia R1 da asa. Os dados mostram correlação diretamente 

proporcional entre a primeira mancha escura e o comprimento total da veia; o 

comprimento da quinta com o da quarta mancha. A correlação foi indiretamente 

proporcional entre, a quarta e a segunda mancha escura; entre a quinta 

mancha e as manchas dois e três. 

 Na Tabela 34 consta a matriz de correlação das medidas das variáveis 

morfométricas das veias radiais da asa. A correlação foi inversamente 

proporcional entre as manchas medial e proximal das veias Rs + R2 + 3p com a Rs + 

R2 + 3m. Correlação diretamente proporcional foi verificada entre a mancha escura 

distal da veia R2 e o comprimento total desta veia; o comprimento da veia R3 
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com o comprimento total da mancha escura  da veia R2p; o comprimento total da 

R4 + 5 com o comprimento das veias Rs + R2 + 3, R2, R3 e mancha negra distal da R2 ; 

entre a mancha escura proximal da veia R4+5 com o comprimento total da veia Rs 

+ R2 + 3 . 

 A matriz de correlação das medidas das variáveis morfométricas das veias 

mediais cubitais e anal da asa consta na Tabela 35. As correlações foram 

diretamente proporcionais entre a mancha escura distal e a proximal da veia M1; o 

comprimento total da M2 com a M1; o comprimento total da M3+4 com a área negra 

distal da M1+2; entre o comprimento total da cubital posterior com a M1; entre a 

mancha escura proximal da veia anal com a mancha escura distal da M1+2, e 

também com o comprimento total da M3+4; entre a área escura distal da veia anal 

com a escura distal da M1+2; entre o comprimento total da M3+4 e a mancha escura 

distal da própria veia 1A; entre o comprimento total da M1  com o comprimento total 

da M1+2. 
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Tabela 28. Matriz de correlação das medições das variáveis morfométricas da cabeça em fêmeas de Anopheles konderi.  
N = 23; (r = 0,92; p < 0,0001) (r = 0,62; p < 0,0015). 

CP: Comprimento da probóscide; CTP: Comprimento total do palpo; CPal I: Comprimento palpômero I; CPal II: Comprimento 
palpômero II; CPal III: Comprimento palpômero III; Nb III: Negro basal palpômero III; CPal IV: Comprimento palpômero IV; Nb 
IV: Negro basal palpômero IV; CPal V: Comprimento palpômero V; Nb V: Negro basal palpômero V; EI: Espaço interocular; CEI: 
Cerdas do espaço interocular; LC: Largura do clípeo; CA: Comprimento da antena; DT: Diametro do toro.  
 
 

 

 CP CTP CPal I CPal II CPal III Nb III CPal IV Nb IV CPal V Nb V EI CEI LC CA DT 
CP                
CTP 0,84               
CPal I 0,34 0,23              
CPal II 0,66 0,80 -0,07             
CPal III 0,83 0,92 0,21 0,71            
Nb III 0,16 0,12 -0,42 0,41 0,02           
CPal IV 0,63 0,74 0,35 0,42 0,62 -0,05          
Nb IV 0,12 0,15 0,14 0,16 0,07 -0,04 0,06         
CPal V 0,29 0,55 -0,24 0,37 0,39 0,21 0,17 0,13        
Nb V 0,02 -0,12 -0,05 0,03 -0,20 0,11 -0,07 -0,11 -0,11       
EI 0,39 0,39 0,28 0,29 0,32 0,17 0,50 -0,18 -0,01 0,16      
CEI 0,24 0,05 0,00 0,23 0,12 0,31 0,00 -0,11 -0,28 0,33 0,19     
LC 0,09 0,23 -0,17 0,24 0,15 0,13 0,29 -0,08 0,16 -0,07 0,23 0,05    
CA -0,22 -0,15 -0,41 -0,08 -0,09 0,04 -0,30 0,14 0,17 -0,44 -0,44 -0,37 -0,38   
DT 0,10 0,23 -0,18 0,24 0,15 0,16 0,30 -0,06 0,17 -0,05 0,23 0,05 1,00 -0,37  
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Tabela 29. Matriz de correlação das medições das variáveis morfométricas das pernas 
anteriores em fêmeas de Anopheles konderi.  
N = 23; (r = 0,82; p < 0,0001) (r = 0,65; p = 0,0009). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDC: cerdas dorsais da coxa; CF: Comprimento do fêmur; Ct: Comprimento da tíbia; CTI: 
Comprimento tarsômero I; NbTI: Negro basal do tarsômero I; CTII: Comprimento 
tarsômero II; NbTII: Negro basal do tarsômero II; CTIII: Comprimento tarsômero III; NbTIII: 
Negro basal do tarsômero III;CTIV:Comprimento tarsômero IV; CTV: Comprimento 
tarsômero; NPTV: Negro proximal do tarsômero V.   

 
 
 
 
 

 CDC CF Ct CTI NbTI CTII NbTII CTIII NbTIII CTIV CTV NPTV
CDC             
CF -0,23            
Ct -0,22 0,65           
CTI -0,11 0,79 0,67          
NbTI -0,11 0,82 0,72 0,98         
CTII -0,05 0,41 0,22 0,55 0,48        
NbTII -0,01 0,44 0,42 0,22 0,27 0,27       
CTIII -0,21 0,23 0,25 0,25 0,19 0,00 0,18      
NbTIII -0,48 0,14 0,30 0,19 0,24 0,13 0,08 -0,15     
CTIV -0,15 0,22 -0,06 -0,12 -0,08 0,10 0,23 -0,06 -0,03    
CTV -0,17 0,21 -0,09 0,04 0,02 0,19 -0,02 0,06 0,05 0,52   
NPTV -0,82 0,13 0,34 0,11 0,10 0,05 0,18 0,24 0,36 0,16 0,26
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Tabela 30. Matriz de correlação das medições das variáveis morfométricas das pernas 
médias em fêmeas de Anopheles konderi.  
N = 23; (r = 0,95; p < 0,0001) (r = 0,62; p = 0,0015). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CF: Comprimento do fêmur; Ct: Comprimento da tíbia CTI: Comprimento tarsômero I; 
NbTI: Negro basal do tarsômero I; CTII: Comprimento tarsômero II; NbTII: Negro basal do 
tarsômero II; CTIII: Comprimento tarsômero III; NbTIII: Negro basal do tarsômero III; 
CTIV:Comprimento tarsômero IV; CTV: Comprimento tarsômero; NbTV: Negro basal do 
tarsômero.   

 
 

 
 
 

 CF Ct CTI NbTI CTII NbTII CTIII NbTIII CTIV CTV NbTV 
CF            
Ct 0,65           
CTI 0,91 0,71          
NbTI 0,90 0,71 0,95         
CTII 0,65 0,73 0,76 0,74        
NbTII 0,52 0,51 0,54 0,62 0,47       
CTIII 0,29 0,56 0,34 0,34 0,45 0,26      
NbTIII 0,05 0,24 0,11 0,05 0,09 0,08 0,41     
CTIV 0,22 0,52 0,31 0,25 0,48 0,06 0,68 0,33    
CTV 0,24 0,25 0,13 0,16 0,29 -0,22 0,23 -0,29 0,23   
NbTV -0,15 -0,06 -0,07 -0,08 -0,18 -0,24 -0,07 0,29 -0,06 -0,21  
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Tabela 31. Matriz de correlação das medições das variáveis morfométricas das 
pernas posteriores em fêmeas de Anopheles konderi.  
N = 23; (r = 0,90; p < 0,0001) (r = 0,62; p = 0,0017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CF: Comprimento do fêmur; Ct: Comprimento da tíbia CTI: Comprimento tarsômero I; 
NbTI: Negro basal do tarsômero I; CTII: Comprimento tarsômero II; NbTII: Negro 
basal do tarsômero II; CTIII: Comprimento tarsômero III; CTIV:Comprimento 
tarsômero IV; CTV: Comprimento tarsômero; NbTV: Negro basal do tarsômero.   

 
 
 
 

  CF Ct CTI NbTI CTII NbTII CTIII CTIV CTV NbTV 
CF           
Ct 0,11          
CTI 0,79 0,17         
NbTI 0,90 0,15 0,88        
CTII 0,71 0,33 0,62 0,77       
NbTII 0,33 0,36 0,10 0,18 0,52      
CTIII 0,32 0,69 0,31 0,44 0,47 0,26     
CTIV 0,08 0,31 0,00 0,10 0,26 -0,03 0,42    
CTV 0,57 0,15 0,57 0,61 0,53 0,24 0,29 0,22   
NbTV 0,72 0,23 0,51 0,60 0,52 0,50 0,23 -0,21 0,58
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Tabela 32. Matriz de correlação das medições das variáveis morfométricas da veia costa 
da asa em fêmeas de Anopheles konderi.  
N = 23; (r = 0,75; p < 0,0001) (r = 0,64; p = 0,0011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA: Comprimento da asa; Pue: Pré-umeral escura; Uc: Umeral clara; Ue: Umeral escura; 
Psc: Pré-setorial clara;Sep: Setorial escura dividida porção proximal; Pse: Pré-setorial 
escura; Se: Setorial escura; Sc: Subcosta; Pae: Pré-apical escura; Pac: pré-apical clara; 
Ae: Apical escura. 

 
 

 

 

 CA Pue Uc Ue Psc Pse Sep Se Sc Pae Pac Ae
CA             
Pue -0,15            
Uc -0,09 -0,12           
Ue 0,64 0,33 0,07          
Psc 0,07 -0,31 0,17 -0,22         
Pse -0,15 0,75 -0,11 0,34 -0,54        
Sep 0,27 -0,31 0,21 -0,06 0,13 -0,45       
Se 0,24 0,40 0,28 0,49 0,21 0,39 -0,20      
Sc -0,17 0,25 -0,41 -0,03 -0,22 0,52 -0,48 0,30     
Pae 0,14 0,26 0,22 0,16 0,09 0,31 0,13 0,52 0,05    
Pac 0,32 0,47 0,05 0,49 -0,10 0,41 -0,16 0,66 0,22 0,53   
Ae -0,10 0,02 -0,05 0,07 -0,19 -0,11 -0,07 -0,04 0,17 -0,29 0,00  
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Tabela 33. Matriz de correlação das medições das variáveis 
morfométricas da veia R1 da asa em fêmeas Anopheles konderi.  
N = 23; (r = 0,76 e – 0,85; p < 0,0001) (r = - 0,67; p = 0,0004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CT: comprimento total; Ae1: Área escura 1; Ae2: Área escura 2; 
Ae3: Área escura 3; Ae4: Área escura 4; Ae5: Área escura 5. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CT Ae1 Ae2 Ae3 Ae4 Ae5 

CT       

Ae1 0,70      

Ae2 -0,01 -0,11     

Ae3 0,41 -0,08 0,33    

Ae4 0,29 0,30 -0,85 -0,28   

Ae5 0,03 0,26 -0,69 -0,67 0,76  
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Tabela 34. Matriz de correlação das medições das variáveis morfométricas das veias radiais da asa em fêmeas de Anopheles konderi.  
N = 23; (r = - 0,77 ; p < 0,0001) (r = 0,61; p = 0,002). 

CTRs + R2 + 3: Comprimento total; p: proximal; m: medial; d: distal; CTR2 : Comprimento total da veia R2; CTR3: Comprimento total da 
veia R3; CT R4 + 5: Comprimento total da veia R4 + 5. 
 

 
 

 

 CT Rs + R2 + 3 Rs + R2 + 3p Rs + R2 + 3m Rs + R2 + 3d CTR2 CTR2p R2d CTR3 R3p R3m R3d CT R4 + 5 R4 + 5p R4 + 5d 

CT Rs + R2 + 3   
 

 
           

Rs + R2 + 3p 0,11              
Rs + R2 + 3m 0,31 -0,77             
Rs + R2 + 3d 0,05 0,38 -0,22            
CTR2 0,39 0,06 -0,03 0,21           
CTR2p 0,42 -0,12 0,27 -0,09 0,36          
R2d 0,51 -0,04 0,28 0,23 0,67 0,59         
CTR3 0,66 -0,02 0,27 0,13 0,54 0,69 0,47        
R3p 0,50 0,04 0,14 -0,09 0,26 0,26 0,28 0,37       
R3m -0,40 -0,20 0,10 -0,12 -0,32 -0,37 -0,29 -0,25 -0,18      
R3d 0,43 -0,10 0,20 -0,07 0,28 0,19 0,46 0,20 0,45 -0,57     
CT R4 + 5 0,68 -0,09 0,31 0,01 0,65 0,39 0,68 0,64 0,46 -0,17 0,37    
R4 + 5p 0,61 -0,20 0,48 0,04 0,12 0,07 0,25 0,17 0,28 -0,02 0,29 0,27   
R4 + 5d 0,33 0,23 -0,03 0,02 0,03 0,00 0,11 0,14 0,34 0,15 0,08 0,15 0,17  
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Tabela 35. Matriz de correlação das medições das variáveis morfométricas das veias médias da asa em fêmeas de Anopheles konderi.  

 N = 23; (r = 0,84; p < 0,0001) (r = - 0,62; p = 0,0018). 

CT M1 + 2: Comprimento total da veia M1 + 2; p: proximal; m: medial; d: distal; CT M1: Comprimento total da veia CTM1; CT M3 + 4: Comprimento total da 
veia M3 + 4; CTCuA: Comprimento total da veia cubital anterior; AECuA: Área escura da veia cubital anterior; CTCuP: Comprimento total da veia cubital 
posterior; AECuP: Área escura da veia cubital posterior; CT1A: Comprimento total da veia 1A; 1Ap: Á proximal escura  da veia 1A; 1Ad : Á distal escura 
da veia 1A.

 CT M1 + 2 M1 + 2p M1 + 2d CT M1 M1p M1d CT M2 AE M2 CT M3 + 4 M3 + 4p M3 + 4m M3 + 4d CTCuA AECuA CTCuP AECuP CT1A 1Ap 1Ad 

CT M1 + 2                    

M1 + 2p -0,21                   

M1 + 2d 0,18 0,13                  

CT M1 0,67 0,11 0,21                 

M1p -0,35 0,18 0,07 -0,10                

M1d -0,34 0,22 0,10 -0,10 0,74               

CT M2 0,67 0,03 0,22 0,78 -0,32 -0,24              

AE M2 0,01 -0,09 0,04 -0,02 0,12 -0,03 0,10             

CT M3 + 4 0,51 -0,28 0,62 0,32 -0,01 0,00 0,39 0,23            

M3 + 4p 0,26 -0,02 0,25 0,41 0,28 0,15 0,14 -0,01 0,18           

M3 + 4m 0,15 0,05 0,05 0,08 -0,21 -0,20 0,12 -0,17 0,11 0,07          

M3 + 4d 0,15 0,36 0,25 0,14 -0,25 -0,10 0,13 -0,22 0,10 -0,09 0,33         

CTCuA -0,01 0,10 -0,19 0,10 -0,36 -0,03 0,29 -0,24 -0,27 -0,22 -0,13 0,14        

AECuA 0,15 0,33 0,05 0,10 -0,01 0,01 0,24 -0,02 -0,03 0,18 0,05 0,00 0,09       

CTCuP 0,67 0,12 0,27 0,66 -0,20 -0,07 0,59 -0,21 0,32 0,29 0,37 0,26 0,25 0,42      

AECuP 0,41 0,09 0,05 0,27 -0,14 0,10 -0,02 -0,28 -0,02 0,34 0,20 0,46 0,02 0,00 0,47     

CT1A 0,09 -0,05 0,14 -0,13 -0,43 -0,30 0,20 -0,02 0,05 -0,03 0,12 -0,09 0,21 0,16 0,00 -0,08    

1Ap 0,37 -0,02 0,64 0,31 0,18 0,21 0,31 0,02 0,80 0,26 0,15 0,18 -0,07 0,05 0,37 0,06 0,00   

1Ad 0,20 -0,11 0,75 0,12 0,11 0,13 0,13 0,21 0,84 0,22 0,00 0,12 -0,29 -0,08 0,14 -0,05 -0,07 0,68  
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4.6 Tratamento taxonômico 
  
 A descrição refere-se aos dados obtidos pelo autor com a análise do 

material coletado em Coari, onde estão inseridos os índices obtidos das análises 

morfométrica e merísticas. Os dados são apresentados com os respectivos 

valores mínimo e máximo, média e do desvio padrão.  

  
     4.6.1 Fêmeas 
  
 Anopheles (Nyssorhynchus) konderi possui tegumento marrom escuro 

com pilosidade clara e coloração acinzentada, mais evidente no tórax. Cabeça: 

de aspecto geral marrom escuro; espaço interocular com 0,08 – 0,12mm 

(0,10±0,02), com 12 – 20 (15,52±2,41), cerdas interoculares longas 

esbranquiçadas decumbentes, e escamas espatuladas claras ao longo da 

margem ocular; vértice com escamas eretas, espatuladas de ápice truncado e 

coloração esbranquiçada; clípeo nu com largura de 0,20 – 0,32mm (0,28±0,03) 

e tegumento marrom escuro apresentado duas delicadas linhas laterais de 

coloração clara; pós-gena com escamas eretas e espatuladas de coloração 

marrom; cerdas oculares marrons escuras ou negras. Antena: pedicelo da 

antena marrom com diâmetro 0,12 – 0,16mm (0,13± 0,02) e escamas claras 

espatuladas na superfície dorsal; flagelo da antena constituído por 13 

flagelômeros, primeiro flagelômero com escamas, decumbentes, 

esbranquiçadas e um tufo de escamas falciformes, esbranquiçadas, na porção 

dorsal da região distal. Probóscide com comprimento de 1,28 – 2,92mm 

(2,50±0,34), recoberta por escamas escuras, eretas, de aspecto hirsuto no terço 

proximal e o restante coberto por escamas decumbentes, de coloração marrom 

escuro; labela com pilosidade ligeiramente mais clara em relação a da 

probóscide. Palpo maxilar com comprimento total entre 2,12 - 3,04mm 

(2,56±0,27) e tegumento enegrecido, recoberto por escamas espatuladas 

estreitas e escuras; palpômero I com 0,12 - 0,28mm (0,19±0,04), totalmente 

coberto de escamas espatuladas de tonalidade marrom escuro; palpômero II 
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com 0,52 - 0,80 mm (0,67±0,09), revestido por escamas enegrecidas com 

algumas escamas claras, esparsas na face dorsal; palpômero III com 0,64 – 

1,04mm (0,89±0,11) com negro basal de 0,20 - 0,88mm (0,60±0,18) do 

segmento; palpômero IV com 0,32 – 0,56mm (0,47±0,07), predominantemente 

constituído por escamas espatuladas de coloração esbranquiçada na face 

dorsal e um estreito anel negro 0,08 – 0,16mm (0,13±0,15) presente na base do 

segmento; palpômero V com 0,28 – 0,52mm (0,35±0,07), totalmente coberto 

por escamas esbranquiçadas ou com um estreito anel de escamas negras na 

área basal 0,04 – 0,20mm (0,10±0,17) do segmento; face ventral dos 

palpômeros de I a V recobertos de escamas escuras. Tórax: Escudo com o 

comprimento 1,08 – 1,36mm (1,21±0,10), tegumento marrom escuro, possuindo 

escamas lineares levemente pálidas e brilhantes, além de pilosidade cinzenta, 

cerdas acrosticais e dorsocentrais, bronzeadas; tegumento com três manchas 

escuras: sendo duas nas áreas laterais, próximas à fossa do escudo e outra, 

posterior na área pré escutelar; promotório anterior apresentando escamas 

lineares, eretas, de coloração esbranquiçada; escamas antealares, 

esbranquiçadas, espatuladas e alongadas. Escutelo com escamas falciformes 

de tonalidade acinzentada, margem posterior com cerdas marrons escuras, 

longas e curtas, regularmente distribuídas na margem posterior. Mesoposnoto 

nu. Antepronoto com escamas eretas, espatuladas e pequenas cerdas, todas 

de coloração marrom, além de escamas claras na área basal. Pleura: 

Mesocatepisterno superior com um pequeno conjunto de cerdas e bronzeadas, 

variando de 1 – 5 (3,43±0,99), e escamas esbranquiçada entre 2 – 7 

(5,35±1,53). Mesocatepisterno inferior com uma cerda pálida e escamas 

esbranquiçadas em número variável de 1 – 7 (3,26±1,45); mesanepimero 

superior com cerdas amareladas variando entre 3 – 7 (5,00±1,00). Proepisterno 

superior com delicadas cerdas douradas; proepisterno inferior com duas cerdas 

marrons. Asa: comprimento da asa variando entre 2,80 – 4,15mm (3,51±0,30); 

áreas claras da veia costa e veias internas esbranquiçadas, superfície ventral 

da veia M1+2 apresentando somente escamas escuras. Veia CuA com escamas 
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claras e espatuladas na superfície dorsal; veias: M1+2, M1, M2, M3+4 e 1A 

cobertas com escamas lineares claras e escuras; R1, R2+3, R4+5, R2 e R3   

cobertas por escamas lineares com disposição mais densa que nas veias 

médias. Veia costa: pré-humeral escura 0,08 – 0,16mm (0,10±0,03); humeral 

clara 0,16 – 0,28mm (0,24±0,05), 2,4 vezes, em média, maior que a pré-

humeral escura; humeral escura 0,08 – 0,24mm (0,16±0,04); pré-setorial clara 

0,08 – 0,52mm (0,11±0,09); pré-setorial escura 0,36 – 0,76mm (0,47±0,14); 

setorial escura dividida em 65,2% (n = 23) dos indivíduos, tendo a primeira 

mancha 0,08 – 0,20mm (0,09±0,07), e a segunda 1,48 – 0,64mm (0,80±0,17); 

subcostal de 0,00 – 0,28mm (0,16±0,06); pré-apical escura 0,68 – 1,16mm 

(0,81±0,19); pré-apical clara 0,12 – 0,28mm (0,20±0,06); apical escura 0,08 – 

0,16mm (0,11±0,04). Veia R1: Com o comprimento total entre 2,72 - 3,48mm 

(3,23±0,21) com cinco manchas escuras numeradas da proximal para a distal, 

1ª mancha com 0,16 – 0,32mm (0,21±0,05); 2ª mancha 0,04 – 0,44mm 

(0,11±0,08), ausente em 4,34% dos indivíduos; 3ª mancha 0,36 – 0,76mm 

(0,53±0,09); 4ª mancha 0,64 – 0,84mm (0,70±0,14); 5ª mancha 0,08 – 0,12mm 

(0,08±0,02), ausente em 4,34% dos indivíduos. Veia Rs + R2 + 3: com o 

comprimento total entre 0,96 – 1,32mm (1,14±0,10), apresentando três 

manchas escuras, 1ª mancha 0,08 – 0,88mm (0,41±0,20); 2ª mancha 0,08 – 

0,68mm (0,26±0,21), ausente em 9,52% dos indivíduos; 3ª mancha 0,08 – 

0,16mm (0,14±0,07). Veia R2: com o comprimento de 0,80 – 1,00mm 

(0,94±0,08), com duas manchas escuras a 1ª de 0,40 – 0,60mm (0,48±0,12); 2ª 

mancha 0,16 – 0,32mm (0,19±0,06), com ausência das manchas em 4,34% dos 

indivíduos. Veia R3: com o comprimento total entre 0,84 – 1,04mm (0,98±0,06), 

apresentando duas ou três manchas escuras, 1ª mancha 0,12 – 0,72mm (0,25 

R4+5 0,11); 2ª mancha 0,16 – 0,28mm (0,05±0,09), ausente em 73,91% dos 

indivíduos; 3ª mancha 0,08 – 0,48mm (0,23±0,15). Veia R4+5: comprimento total 

entre 1,32 – 1,76mm (1,50± 0,13), possuindo duas manchas escuras a 1ª entre 

0,04 – 0,28mm (0,16±0,05); 2ª 0,08 – 0,28mm (0,18±0,06). Veia medial: M1+2 

medindo 1,88 – 2,52mm (2,24±0,17), com duas manchas escuras a proximal 
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tendo entre 0,04 – 1,72mm (1,08±0,61) e a distal 0,12 – 1,18mm (0,33±0,53); 

M1 com o comprimento total 0,40 – 0,88mm (0,73±0,10), apresentando duas 

manchas escuras à proximal com 0,08 – 0,64mm (0,19±0,11) e a distal 0,12 – 

0,64mm (0,29±0,10); M2 tendo entre 0,44 – 0,64mm (0,57±0,07), em 56,52% 

dos indivíduos esta veia é encoberta por escamas escuras e 43,47% possuem 

apenas uma mancha escura medindo entre 0,16 – 0,32mm (0,39±0,17). Veia 

M3+4 medindo 1,12 – 3,20mm (1,45±0,39), com três manchas escuras sendo a 

primeira com 0,12 – 0,16mm (0,14±0,02), a segunda entre 0,12 – 0,32mm 

(0,15±0,08), ausente em 17,39% dos indivíduos e a terceira com 0,12 – 0,24mm 

(0,19±0,05); veia cubital anterior medindo 0,96 – 0,40mm (1,14±0,10), com uma 

mancha escura 0,20 – 0,32mm (0,26±0,04); veia cubital posterior com o 

comprimento total entre 0,84 – 1,08mm (0,96±0,07), apresentando uma mancha 

escura de 0,16 – 2,28mm (0,22±0,04); veia anal medindo 1,28 – 1,72mm 

(1,51±0,13), com uma mancha proximal escura de 0,12 – 0,40mm (0,19±0,06), 

e outra distal 0,16 – 0,72mm (0,27±0,11). Pernas: possuem tegumento escuro. 

Coxa da perna anterior com um conjunto de escamas claras na região dorsal 

superior e cerdas escuras 6 – 10 (8,45±1,22), na área dorsal inferior. Parte 

posterior com escamas espatuladas claras e escuras, quatro cerdas marrons, 

sendo duas grandes escuras e duas pequenas de tonalidade mais clara; coxas 

médias com uma linha transversal de escamas espatuladas esbranquiçadas e 

duas finas cerdas de mesma tonalidade entre as escamas na área basal; coxas 

posteriores possuem dois tufos de escamas espatuladas esbranquiçadas na 

face dorsal, sendo um proximal e outro distal, além de duas grandes cerdas 

escuras na área posterior; trocânteres com um conjunto de escamas 

espatuladas amareladas, e longas cerdas escuras na superfície póstero-ventral. 

Fêmures anteriores medindo 1,40 – 1,88mm (1,58±0,14), com um estreito anel 

claro basal seguido por uma área escura e outro conjunto de escamas claras 

que não chegam a constituir um anel. O terço distal é constituído principalmente 

por escamas esbranquiçadas; tíbias anteriores com 1,84 – 2,40mm (2,12±0,16), 

de coloração esbranquiçada na superfície ventral e com as escamas escuras da 
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face dorsal se prolongando para a ventral no terço distal; tarsômeros anteriores: 

tarsômero I medindo 1,20 – 1,44mm (1,35±0,09), com uma área negra basal de 

1,08 – 1,36mm (1,26±0,10) e linha ventral clara que atinge a região pré-apical. 

Na poção apical ocorre um anel de escamas esbranquiçadas; tarsômeros II 

escuro com 0,48 – 0,72mm (0,56±0,09) e uma linha ventral de escamas claras 

que percorre a área negra basal 0,12 – 0,48mm (0,37±0,09) e se comunica a 

um anel apical de escamas claras; tarsômeros III comprimento 0,36 – 0,40mm 

(0,38±0,02), área negra basal de 0,02 - 0,24mm (0,15±0,05) do tarsômero; 

tarsômeros IV todo escuro com poucas escamas apicais claras, presentes 

principalmente na face ventral, e comprimento de 0,02 – 0,16mm (0,19±0,02); 

tarsômeros V comprimento 0,16 – 0,20mm (0,18±0,02) com anel negro basal de 

0,04 – 0,12mm (0,11±0,15). Fêmur mediano quase todo escuro medindo 1,76 – 

2,12mm (1,92±0,12), com um estreito anel proximal de escamas claras e uma 

linha esbranquiçada longitudinal dorsal que atinge a região pré-apical, onde 

ocorrem áreas arredondadas de escamas esbranquiçadas; tíbia mediana com 

1,92 – 2,60mm (2,19±0,16), com face ventral clara e a dorsal escura 

apresentando uma fina linha longitudinal de escamas amareladas atingindo um 

anel distal de escamas esbranquiçadas; tarsômeros medianos: tarsômero I 

medindo 1,44 – 2,00mm (1,62±0,14), face ventral clara, negro basal dorsal 1,24 

– 1,92mm (1,53±0,15), com uma fina linha longitudinal de escamas amareladas; 

tarsômero II comprimento 0,68 – 0,88mm (0,76±0,05), com negro basal de 0,44 

- 0,72mm (0,64±0,09); tarsômero III quase todo escuro, medindo 0,36 – 0,76mm 

(0,56±0,09), com 0,44 – 0,72mm (0,50±0,11) de negro basal; tarsômero IV 

quase todo escuro, possuindo entre 0,20 – 0,44mm (0,35±0,05); tarsômero V 

comprimento total de 0,16 – 0,24mm (0,20±0,01), negro basal 0,04 – 0,12mm 

(0,08±0,02). Fêmur posterior escuro medindo 1,60 – 2,08mm (1,89±0,14), com 

estreito anel claro basal e na região pré-apical apresentam áreas de escamas 

claras; tíbia posterior com 1,36 – 2,36mm (2,15±0,22), com estreita linha 

longitudinal dorsal de escamas amareladas que se dilata na área pré-apical, a 

região apical possui um anel estreito de escamas claras; tarsômeros 



     

 92

 

posteriores: tarsômero I medindo 2,08 – 3,28mm (2,93±0,31), escuro com anel 

distal de escamas esbranquiçadas; tarsômero II comprimento 0,96 – 0,80mm 

(0,88±0,05), branco com estreito anel negro basal medindo entre 0,08 – 

0,20mm (0,14±0,03); tarsômero III esbranquiçadas medindo 0,48 – 0,72mm 

(0,63±0,06); tarsômero IV todo branco com 0,32 – 0,68mm (0,42±0,08); 

tarsômero V branco, com o comprimento total entre 0,28 – 0,36mm (0,29±0,02), 

e anel negro basal 0,08 – 0,20mm (0,13±0,03). Halter: medindo 0,36mm, com o 

escabelo de tegumento esbranquiçado; pedicelo de tegumento escuro e o 

capitelo revestido por escamas claras na base e escuras no ápice. Abdome: 

apresenta o tegumento com aspecto geral marrom escuro; tergito I densamente 

revestido com cerdas escuras; tergitos de II até o VII com tufos póstero-laterais 

de escamas espatuladas marrons escuras e áreas dorsais subtriangulares com 

escamas faciformes amareladas; tergito VIII ligeiramente alargado, revestido 

por escamas amareladas. Cerca: face dorsal com escamas espatuladas de 

coloração amarela escuro, enquanto a ventral possui escamas pálidas 

falciformes, espatuladas e cerdas escuras. 

 

 
4.6.2 Genitália masculina 
 

 Gonocoxito alongado, comprimento variando entre 2,60 – 3,80mm 

(3,05±0,24), (n = 19); largura da base 1,10 – 1,80mm (1,43±0,18); largura maior 

do gonocoxito 1,20 – 1,90mm (1,62±0,17); cerda parabasal 0,07 – 0,09mm 

(0,78±0,06); duas cerdas acessórias, sendo uma mais curta com comprimento 

variando entre 1,00 e 1,20mm (1,12±0,05), e outra mais longa com comprimento 

entre 1,30 – 1,80mm (1,41±0,12). Gonostilo ligeiramente menor que o 

gonocoxito, com 2,50 – 3,20mm (2,75±0,24), fortemente quitinizado, curvado e 

com microcerdas regularmente distribuídas. Claspete ventral: lobo apical 

estreito; sulco mediano pronunciado 0,30 – 0,60mm (0,39±0,11); lobo basal de 

contorno arredondado com largura 0,50 – 0,90mm (0,69±0,10), dotado de 
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grande quantidade de espículos longos. Claspete dorsal com o ápice do pedicelo 

mais estreito que a base e apresentando entre duas e quatro (3,17±0,51) cerdas. 

Edeago: com comprimento variando entre 1,60 – 2,30mm (1,82±0,14); ápice do 

edeago de comprimento 0,4 – 0,7mm (0,58±0,08) e largura 0,4 – 0,6mm 

(0,50±0,08), de contorno arredondado, pouco quitinizado, com pequenas 

projeções laterais de formatos triangulares e hialinas.   

 
 
4.6.3 Larvas de quarto estádio 
 

 Cabeça: tegumento de coloração geral clara, exceto o colar que é 

fortemente pigmentado. Antena: medindo 2,30 – 3,20mm (2,66±0,33), com 

espículos na superfície dorsal que diminuem em número e tamanho na direção 

distal; cerda 1A a uma distância de 0,40 – 0,70mm (0,52±0,14) da base da 

antena com o número de ramos variando entre 4 – 9 (5,3±1,64); cerdas 2, 3, 5 e 

6-A com ápice truncado, 2 e 3-A com os comprimentos equivalentes; 5-A duas 

vezes menor que a 6-A; cerda 4-A bifurcada. Índice clipeal variando de 1,25 a 

2,00mm (1,58±0,23); distância entre as cerdas 2-C variando entre 0,30 e 

0,40mm (0,35±0,05), distância entre as cerdas 2 e 3-C, 0,50 – 0,60mm 

(0,55±0,05); cerdas 2-C com o número de ramificações variando entre 4 e 17 

(9,6 ±3,86), e 3-C com o número de ramificações variando entre 7 e 12 

(9,9±2,02), possuindo ramificações longas e comprimentos semelhantes. 

Ventromento claro, com três dentes de cada lado e dois centrais. Dorsomento 

escuro, com nove dentes bem desenvolvidos, sendo quatro em cada lateral e um 

central. Tórax: exúvia de tegumento hialino, cerdas 1,2 e 3-P, não implantadas 

na mesma base; cerda 1-P de aspecto palmado com o número de folíolos entre 

10 – 13 (11,3±1,06). Abdome: tegumento similar ao do tórax, cerda 1-I bem 

desenvolvida, palmada com o número de folíolos variando entre 9 – 15 

(12,6±2,17); cerdas de 1-II – VII, palmadas, fortemente pigmentadas, 

apresentando de 11 a 29 folíolos; cerda 2-II com 4 – 8 (6,10±1,20) ramos longos; 



     

 94

 

cerda 2-III com 2 – 7 (3,80±1,55) ramos longos e cerda 2-IV sempre simples. 

Pécten com o número de espículos entre 14 – 19 (15,89±2,26), de tamanhos 

pequenos entre 3 – 11 (6,60±3,43), médios 2 – 11 (5,67±3,57) e grandes 2 – 6 

(3,67±1,50); cerda 1-X inserida fora da sela em 70% dos espécimes analisados. 

 

 

4.7 Comparação das médias da variação morfométrica de caracteres 
       morfológicos entre A. konderi e A. oswaldoi s.l. 

 
 Os dados morfométricos deste trabalho, relativos aos adultos e larvas A. 

konderi, foram comparados com àqueles obtidos por Flores-Mendoza (1999), 

que analisou seis populações do Brasil e uma do Peru. Os dados foram 

comparados também com os de Anopheles oswaldoi s.l, obtidos pela mesma 

autora, estudando uma população da Venezuela e quatro do Brasil. 

 Os dados da tabela 36 referem-se às comparações das médias dos 12 

caracteres de adultos e dois de larvas. Observa-se que as médias obtidas neste 

trabalho, a partir de material colecionado em Coari, apenas as quatro primeiras 

variáveis – N°. Espículos do pecten, Perna Anterior Comp. do Tarsômero III / 

Mancha Escura, Comp. das asas e Perna Postosterior Comp. do II tasômero/ 

Negro Basal, diferem das médias descritas para as populações do Peru e do 

Brasil de Flores – Mendoza (1999). 

 Considerando as comparações entre as médias de A. konderi e A. 

oswaldoi (Tabela 37), em que foram comparados 12 caracteres dos adultos, 

apenas as médias para a área Negra basal do Tarsômero 2 da perna posterior 

foram diferentes. 
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Tabela 36. Comparação das médias da variação morfométrica de caracteres morfológicos em fêmeas e larvas de 
Anopheles konderi. 

Variáveis Local N Média Variância Var. 
Agrupada GL Valor 

tabelado
Valor 

calculado p Igualdade

N°. Espículos do pécten Brasil e Peru 51 16 22,6576 17,19 72 0,00 1,99 1,00 ≠ Coari 23 16 4,7524 
Perna Anterior Comp. do 
Tarsômero III / Mancha 
Escura 

Brasil e Peru 51 0,3 0,0196 
0,01 59 1,94 2,00 0,06 ≠ 

Coari 23 0,26 0,0009 

Comp. das asas Brasil e Peru 51 3,4 0,042849 0,06 32 0,12 2,04 0,12 ≠ Coari 23 3,51 0,087616 
Perna Postosterior Comp. do 
II tasômero/ Negro Basal 

Brasil e Peru 51 0,14 0,001296 
0,001 50 0,00 2,01 1,00 ≠ Coari 23 0,14 0,0009 

Comp. do Palpo/ Comp.  do 
Fêmur anterior 

Brasil e Peru 51 1,4 0,0196 
0,02 43 6,26 2,02 0,00 = 

Coari 23 1,62 0,0196 
           
Comp. Palpômero III / Banda 
branca 

Brasil e Peru 51 4,8 2,6896 
1,95 67 6,81 2,00 0,00 = 

Coari 23 3,07 0,2704 
Perna Anterior Comp. do 
tarsômeroII / Mancha Escura

Brasil e Peru 51 0,7 0,0081 
0,01 54 11,93 2,01 0,00 = Coari 23 0,47 0,0049 

          
Perna Média Comp. do 
tarsômero II / Mancha 
Escura  

Brasil e Peru 51 0,9 0,0036 
0,00 37 17,81 2,03 0,00 = 

Coari 23 0,6 0,0049 

Perna Média Comp. do 
tarsômero III / Mancha 
Eescura 

Brasil e Peru 51 0,9 0,0016 
0,003 27 22,73 2,05 0,00 = Coari 23 0,5 0,0064 

cont....           
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Continuação da tabela 36 
 

         

Variáveis Local N Média Variância Var. 
Agrupada GL Valor 

tabelado
Valor 

calculado p Igualdade

Perna Anterior Comp.do 
tarsômero II / Negro Basal 

Brasil e Peru 51 0,7 0,0081 
0,01 43 14,60 2,02 0,00 = 

Coari 23 0,37 0,0081 

Perna Anterior Comp. do 
tarsômero III/ Negro Basal 

Brasil e Peru 51 0,3 0,0196 
0,01 70 6,76 1,99 0,00 =     

Coari 23 0,15 0,0025 
           
Perna Média Comp. do 
tarsômero III/ Negro Basal 

Brasil e Peru 51 0,45 0,0016 
0,005 25 2,12 2,06 0,04 = Coari 23 0,5 0,0121 

           

Índice Clipeal Brasil e Peru 51 1,4 0,0676 0,068 43 2,76 2,02 0,01 = Coari 10 1,58 0,0676 
           
Comp. da Antena/ Espaço 
da 1-A até a Base 

Brasil e Peru 51 4,9 1,4161 
1,00 58 19,20 2,00 0,00 = Coari 10 1,56 0,0576 

Valores tabelados e calculados para o teste de Welch (teste t heterocedástico com n desigual) com nível de 
significância de 5% (p<0,05). 
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Tabela 37. Comparação das médias da variação morfométrica de caracteres morfológicos em 
fêmeas de Anopeles oswaldoi e Anopheles konderi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valores tabelados e calculados para o teste de Welch (teste t heterocedástico com n desigual) 
com nível de significância de 5% (p<0,05) bicaudal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Local N Media Variância Var. 
Agrupada GL Valor 

tabelado
Valor 

calculado p(T<=t) Igualdade

A.oswaldoi 30 3.4 0,22 Comprimento das 
asas A.konderi 23 3.51 0.087616

0.0308 40 2.49 1.68 0.0169 = 

           
A.oswaldoi 30 1.5 0.17 Comp. Palpo/Femur 

anterior A.konderi 23 1.62 0.0196 
0.0166 30 3.83 2.04 0.0003 

= 

           
A.oswaldoi 30 4.9 1.2 Palpômero comp. 

total III / Banda 
branca A.konderi 23 3.07 0.2704 

0.850 33 8.09 2.03 1.22-9 = 

           
A.oswaldoi  30 0.60 0.10 Comp. Total Perna 

Ant. / Mancha Escura 
do Tarsômero II A.konderi 23 0.47 0.0049 

0.0056 29 7.11 2.04 8.01-8 = 

           
A.oswaldoi 30 0.9 0.06 Comp. Total Perna 

Med / Mancha Escura 
do Tarsômero II  A.konderi 23 0.6 0.0049 0.2057 30 2.73 2.04 0.010 = 

           
A.oswaldoi 30 0.9 0.04 Comp. Total Perna 

Med / Mancha Escura 
do Tarsômero III A.konderi 23 0.5 0.0064 

0.0009 31 53.88 2.04 0.000 = 

           
A.oswaldoi 30 0.6 0.1 Comp. Total Perna 

Anterior/ Mancha 
Escura do Tarsômero 
II A.konderi 23 0.37 0.0081 

0.0057 29 12.54 2.04 1.5 -13 = 

           
A.oswaldoi 30 0.2 0.07 Comp. Total Perna 

Anterior/ Mancha 
Escura do Tarsômero 
III 

A.konderi 23 0.15 0.0025 0.0027 29 3.90 2.04 0.0005 = 

           
A.oswaldoi 30 0.9 0.06 Comp. Total Perna 

Média / Mancha 
Escura do Tarsômero 
II A.konderi 23 0.64 0.0081 

0.0021 30 23.46 2.04 0.000 = 

           
A.oswaldoi 30 0.11 0.026 Comp. Total Perna 

Posterior / Mancha 
Escura do Tarsômero 
II  

A.konderi 23 0.14 0.029 0.0007 45 3.90 2.01 0.0003 = 

A.oswaldoi 30 0.11  0.026 Mancha Escura basal 
do Tarsômero II da 
Perna Posterior A.konderi 23 0.14 0.029 

0.0388 30 0.62 2.04 0.53 ≠ 
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5. Discussão 
 
 Neste trabalho foram analisados aspectos morfológicos e morfométricos de 

larvas, fêmeas e genitálias masculinas de A. konderi, com o intuito de verificar 

caracteres que tornem possíveis distinguir esta espécie de A. oswaldoi. Com base 

nos dados morfológicos, para separar estas duas espécies só é possível por meio da 

análise de genitália masculina. Nas atividades rotineiras, em condições de campo, 

são coletadas principalmente fêmeas, no momento da atividade hematofágica. Em 

decorrência da similaridade morfológica, fica impossível distinguir as duas espécies.  

 As dificuldades enfrentadas para as coletas de A. oswaldoi s.l. e/ou A. konderi 

referem-se à baixa freqüência na qual esta espécie é encontrada e o acesso aos 

locais com as características descritas por Galvão & Damasceno (1942), E.L. Peyton 

apud Klein & Lima (1990), Forattini (2002) e Flores-Mendoza et al. (2004). Além do 

aspecto da densidade, soma-se o hábito silvestre da espécie, o que dificultou a 

obtenção de desovas e desenvolvimento das formas imaturas em laboratório. 

 Os dados deste trabalho, em que A. konderi foi mantida em laboratório, 

verificou-se que a espécie apresenta um ciclo longo de desenvolvimento que chegou 

a vinte e um dias. Em comparação com A. nuneztovari e A. darlingi, mantidas no 

mesmo período e sob as mesmas condições de luminosidade, temperatura e 

alimentação, não passaram de duas semanas de desenvolvimento do estágio de 

ovo até a emergência dos alados. Este tempo de desenvolvimento longo resultou em 

um grande número de larvas mortas, o que dificultou, de forma acentuada, o preparo 

dos conjuntos de seqüências individuais de exúvias de larvas de quarto estádio e de 

pupas, e o adulto de cada desova, material fundamental para as análises. 

 Apesar das dificuldades, todas as fases de desenvolvimento foram obtidas e 

do total de 132 espécimes capturados, e de 37 espécimes foi possível obter desovas 

e viabilizando a manutenção em laboratório. Deste material separou-se, ao acaso, 

10 larvas para análise dos caracteres morfológicos e merísticos e para adultos foram 

analisados 23 exemplares de fêmeas e analisada a genitália de 19 machos.   
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6.1 Bionomia e locais de coletas 
 

 Os dados da literatura associam a presença das espécies do Complexo 

Oswaldoi com o período das chuvas, indicando que a freqüência mais elevada das 

está associada a este período (Flores-Mendoza, 1999; Klein & Lima,1990; Forattini, 

2002). No entanto, neste trabalho, no período das chuvas, quando as águas 

estavam no pulso das enchentes, as coletas mostraram uma densidade baixa das 

espécies, sendo capturados em quatro localidades apenas 9 exemplares. Porém, em 

setembro, período de verão, quando se retornou ao local para coletas, verificou-se 

uma alta densidade das espécies do Complexo Oswaldoi - foram capturados 111 

exemplares. Este fato pode ser explicado pela alta interferência que o rio Solimões 

exerce nesta localidade, situada na Costa do Jussara - Comunidade de Santa Maria, 

quando dos períodos de águas altas e da vazante.   

 Entre os espécimes coletados, nenhum exemplar foi de A. oswaldoi s.s. Do 

total de 132 mosquitos fêmeas que foram identificados como sendo A. oswaldoi s. l., 

foi oferecida a alimentação sanguínea para aquelas que não estavam ingurgitadas. 

Destas, 46 exemplares não se alimentaram e as 86 restantes já alimentadas foram 

colocadas para postura dos ovos. Do total das desovas, apenas de 23 progênies foi 

possível compor a seqüência das exúvias das larvas, pupas, machos e fêmeas. 

Após a montagem e análise das genitálias masculinas, foi confirmado, tratarem-se 

todas as amostras de A. konderi.  

 Fêmeas de A. konderi foram coletadas no município de Coari em meio à mata 

na localidade de Santa Maria nos períodos da manhã, entre 10:00 e 12:00 horas, e 

pela parte da tarde 14:00 às 18:00h. Entretanto, foi nas primeiras horas da noite que 

ocorreu o pico máximo de atividade, tendo início, por volta das 18:00 horas, com o 

crepúsculo vespertino, e diminuindo entre às 19:00 e 20:00 horas, chegando a 

desaparecer por volta das 21:00 horas. Juntamente com A. konderi, capturou-se 

também no período vespertino Anopheles mattogrossensis e outro culicídeos como: 

Johnbelkinia longipes, Trichoprosopon digitatum e Wyeomyia argenteorostris.  

 Na localidade Chácara Moreira a captura das fêmeas foi realizada entre 18:00 

e 21:00 horas, nas paredes externas da casa e na vegetação no entorno desta, 
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entre o gado e os porcos que se encontravam soltos nas proximidades da habitação. 

Foram coletadas A. nuneztovari e A. albitarsis s.l., e apenas uma fêmea de A. 

oswaldoi s.l. que não desovou.  

 Em outra localidade na estrada Itapeuá, na Fazenda Freitas a coleta feita nos 

arredores da casa e em suas paredes externas, no galinheiro, no chiqueiro não 

obteve sucesso para A. oswaldoi s.l., sendo coletadas A. nuneztovari, A. evansae e 

A. darlingi, esta ultima na parede externa da casa. Entretanto, somente um exemplar 

de A. konderi foi coletado no curral alimentado possivelmente, com sangue de gado 

ou carneiro. Durante o dia nesta localidade foi realizada coleta em meio à mata, que 

mostrou resultado negativo, provavelmente, pelo tempo chuvoso durante todo o 

período da coleta.  

 Situação semelhante ocorreu na localidade Fazenda Nunes onde foi coletada 

apenas uma fêmea de A. konderi na vegetação próxima ao gado que foi identificada, 

pela genitália masculina de sua progênie. Nesta localidade, em meio à mata, foram 

coletadas juntas com A. oswaldoi s.l., outras espécies como: A. evansae, A. 

nuneztovari e A. darlingi. 

 Ainda, no município de Coari na localidade de Isidoro à beira da mata em uma 

área de capoeira, pelo período da manhã, foram capturadas sete fêmeas de A. 

oswaldoi s.l., das quais apenas cinco se alimentaram e destas somente duas 

desovaram, porém suas larvas morreram durante o desenvolvimento. Neste mesmo 

período foram coletadas também, A. evansae, A. nuneztovari e A. darlingi. Na coleta 

noturna a espécie mais freqüente foi A. darlingi, seguida por A. nuneztovari, sem 

haver registro da presença de A. oswaldoi s. l. 

 
 Os dados de bionomia aqui relatados estão de acordo com as observações 

de Flores-Mendoza (1999), que também trabalhou na área de Coari. As mudanças 

ambientais interferem na densidade e distribuição das espécies na região, em 

decorrência do pulso das enchentes e da vazante, as quais ocorrem anualmente, em 

um ciclo hidrológico. As águas chegam a subir cerca de 15 a 20 metros, conforme a 

localidade, alterando toda topografia espacial da distribuição dos criadouros 

interferindo assim, na quantidade de criadouros disponíveis e, conseqüentemente, 
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na densidade das espécies (Tadei et al. 1998; 2003). As diferenças de densidade 

relatas neste trabalho, assim como a de Flores-Mendoza (1999), Flores-Mendoza et 

al. (2004), devem refletir as alterações ambientais que ocorrem de forma marcante 

nesta região.  

 Nas áreas de ocorrências de A. konderi em Coari, apresentadas na figura 1, 

deve refletir, predominantemente, apenas as áreas peri-urbanas, uma vez que as 

coletas predominaram no entorno da cidade. Porém, como as maiorias das coletas 

foram positivas, estes dados são indicadores de que, provavelmente, A. konderi 

deve apresentar uma ampla distribuição geográfica no município.  

 Considerando Manaus, em que as coletas foram negativas para A. konderi, 

para entender melhor a sua distribuição geográfica neste município, será necessário 

diversificar as coletas, incluindo animais e diferentes tipos de armadilhas, para 

aumentar a probabilidade de capturar a espécie (Figura 2).  

 O aumento dos caracteres analisados proporcionou um banco de dados que 

não pode ser usado nestas comparações, em função de que apenas uma espécie foi 

encontrada neste trabalho. A continuidade deste estudo possibilitará a  inclusão de 

outras populações, de origem geográfica diversificada, respondendo a questão se, 

em nível morfológico, A. konderi e A.oswaldoi s.s. só podem ser distinguidas 

unicamente por meio da genitália do macho. 

 

 

6.2 Variações morfológicas e morfométricas 
  

 Conforme relata Flores-Mendoza (1999), A. oswaldoi s.s. apresenta 

caracteres com variação intra e interpopulacional, em nível de pupa e de larva, o que 

impediu a autora de realizar comparações dos valores médios obtidos nas análises 

desses caracteres, inter-relacionando A. oswaldoi e A. konderi.  Neste trabalho 

também se avaliou a variação intrapopulacional de A.konderi, onde os resultados 

obtidos corroboram a informação da autora com 193 dos 298 caracteres 

mensurados apresentando variações superiores a 15%. Desta maneira a variação 

intrapopulacional de A. konderi, também se mostrou elevada com 64,8% dos 
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caracteres analisados possuindo coeficientes de variação de médio a alto. Tanto os 

indivíduos adultos quanto as larvas apresentaram grande variação em mais de 50% 

das características analisadas, sendo estas últimas as que apresentaram um maior 

número de características variáveis com 68,1% do total de 188 caracteres 

analisados.   

 Considerando populações do Brasil e Peru, em comparação com os dados 

obtidos em Coari, observa-se que as populações foram diferentes em quatro 

caracteres – número de espículos do pecten; comprimento do Tarsômero III da 

perna anterior dividido pela mancha escura desse tarsômero; comprimento da asa; 

comprimento do tasômero II da perna posterior dividido pelo negro basal desse 

tarsômero. Estes dados de diferenças significativas entre estes caracteres são 

indicadores de que há variação geográfica entre estas populações. Porém, como as 

medidas foram obtidas a partir da média reunindo os dados obtidos pela autora 

nessas populações estudadas, estes resultados devem ser interpretados com 

restrição. Contudo, são os indicadores de que existem polimorfismos morfométricos 

e merísticos nestas populações para estes caracteres. 

 Estes resultados estão de acordo com Flores-Mendoza (1999), Flores-

Mendoza et al. (2004), quando afirmam que a análise morfométrica e merística de A. 

konderi de populações do Brasil e do Peru de sete localidades mostraram ser 

altamente polimórficas entre espécimes da mesma localidade e da mesma progênie. 

 Neste trabalho, as correlações realizadas, considerando individualmente cada 

segmento do corpo do mosquito – cabeça, tórax e abdome mostraram que há uma 

forte interação entre algumas estruturas de cada parte do corpo. Análises de 

associação como as de Pearson ou as de Spearman, esta última aqui empregada, 

compõem o início do estudo para a compreensão da relação entre caracteres 

morfológicos distintos. Apesar de não apresentarem uma relação causal evidente 

entre as características com alto grau de correlação, são uns passos importantes 

para a elaboração de um banco de dados para futuros estudos comparativos intra e 

inter específicos. Uma das grandes contribuições é auxiliar a seleção de caracteres 

menos variáveis em uma população e, conseqüentemente, mais seguras para 
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futuras análises de associação. Desta maneira, a expressão destes valores poderá 

ser melhor interpretada quando uma nova população de A.konderi for analisada. 

 Também, há necessidade da análise de uma população de A.oswaldoi s.s. 

para que os dados possam ser comparados e revelem elementos que permitam 

interpretar o papel do elevado polimorfismo morfométrico e merístico que estas 

populações estão mostrando. Esta análise deverá ser respaldada pela descrição 

adequada dos diferentes tipos de caracteres analisados – morfométricos, merísticos 

e de proporções entre as diferentes estruturas como realizado neste estudo. Esta 

descrição, realizada pelo uso de medidas de tendência central (média e mediana) e 

de variação (variância, coeficiente de variação e amplitude) apropriadas permitirá 

uma avaliação mais robusta entre os grupos estudados, independentemente de 

variações filogenéticas, espaciais e temporais. 

 Os dados neste trabalho evidenciaram que é necessária a continuidade dos 

estudos para elucidar melhor as populações da Amazônia de A.oswaldoi s.l e A. 

konderi. Este fato fica evidente em função do elevado polimorfismo morfométrico e 

merístico que estas populações de A. konderi apresentaram. Os estudos propostos 

referem-se também para outras formas de análises, além da morfológica, incluindo 

marcadores moleculares, para possibilitar um amplo espectro de interrelações e 

melhor compreender este complexo de espécie. Esta necessidade fica evidente 

quando são considerados os resultados obtidos por Scarpassa (2005), Scarpassa & 

Conn (2006) e a revisão constante do trabalho de Motoki et al. (2007). Estes 

trabalhos demonstram que existe um complexo de espécies para A. oswaldoi s.l. que 

necessita ser melhor compreendido para elucidar o papel da(s) espécie(s) na 

transmissão da malária na Amazônia. É possível ainda verificar a ampla literatura 

acumulada sobre a espécie e suas relações com A.inini, A. galvaoi e A. konderi, 

decorrente da grande similaridade morfológica. Dos estudos existentes, muitos 

demonstram que há identificação errônea da espécie, confundindo-a com A. 

evansae, A. rangeli e até com A. benarrochi (Motoki et al. 2007).    
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6. Conclusões 
 

 

1. Das coletas realizadas em Manaus e Coari, foram positivas apenas em Coari 

e os adultos capturados, após análise da genitália masculina de F1, 

mostraram apenas a ocorrência de Anopheles konderi.  

 

2. Na comparação dos dados morfométricos obtidos neste trabalho com as de 

medidas de espécimes de Anopheles konderi do Peru/Brasil de Flores –

Mendonza constatou-se que existem algumas medidas que mostram 

diferenças muito acentuadas. Uma primeira análise mostrou que pelo menos 

quatro caracteres apresentaram diferenças significativas. 

  

3. Anopheles konderi apresenta tanto na forma imatura, quanto na forma alada 

uma grande variação em relação aos caracteres analisados.  

 

4. Os estágios imaturos apresentaram maior variação que os adultos.  

 

5. As manchas escuras e manchas claras da perna média foram as que 

apresentaram menores variações entre todas as medidas realizadas 

sugerindo análise de sua associação com outras medidas corporais que 

também apresentem uma baixa variação para o uso de sua relação na 

caracterização de populações desta espécie. 

 

6. As manchas escuras e algumas manchas claras da veia costa foram as que 

apresentaram maiores variações sugerindo que tais caracteres sejam 

analisados com cuidado na determinação desta espécie. 

 

7. As partes do corpo de Anopheles konderi quando analisadas individualmente 

apresentaram correlações altamente significativas.  
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8. Anexos 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Médias obtidas da variação morfométrica dos escleritos em 19 genitálias masculinas de Anopheles konderi. 
Comp.= Comprimento; Nº= Número.

Comp. das cerdas Gonocoxito Gonostilo Claspete ventral Claspete dorsal 

Parabasal Acessórias Largura 
da base 

Largura 
maior Comp. Comp. 

Lobo apical Lobo basal Nº de 
Cerdas 

Comp. 
do 
edeago 

Ápice do 
edeago 

Comp. Largura Comp. Largura Comp. Largura 

Χ  0.78 1.12 1.41 1.43 1.62 3.05 2.75 0.39 0.25 0.79 0.69 3.17 1.82 0.58 0.50 

Ѕ 0.06 0.05 0.12 0.20 0.17 0.24 0.24 0.11 0.07 0.15 0.10 0.51 0.14 0.08 0.08 
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Anexo 2. Médias ( Χ ) obtidas da variação dos números de ramos de cada cerda em exúvias de 10 larvas de quarto estádio 
de  Anopheles konderi. 

 P: Protórax; M: Mesotórax; T: Metatórax; Aes: Aparato Espiracular. 
 

 

Número 
da cerda

Partes do corpo de larvas 

Antena Cabeça 
Tórax Abdome (segmentos) 

P M T I II III IV V VI VII VIII Aes X 

0 - - - - - - 4.6 5.00 5.10 5.11 4.50 4.80 2.50 - - 
1 5.3 1.00 11.30 21.30 1.00 12.60 20.1 22.80 25.20 23.20 21.50 21.90 1.00 4.70 1.00 
2 1 9.60 13.80 3.70 1.44 3.00 6.1 3.70 1.10 2.50 3.80 4.70 6.40 3.71   
3 1 9.90 1.00 1.00 10.50 1.20 1.5 1.50 2.40 1.20 1.00 2.60 7.10 - - 
4 1.9 3.70 14.90 3.30 3.56 4.30 5 2.50 3.11 3.00 1.30 1.20 1.00 - - 
5 1 14.67 27.10 1.30 28.20 3.90 6.4 6.60 4.10 5.20 6.00 5.60 6.10 - - 
6 1 15.30 1.00 2.20 2.30 28.10 32.7 28.20 1.00 1.20 1.00 4.20 - 1.20 - 
7 - 17.50 29.60 2.90 25.90 29.20 30 3.30 3.00 2.70 2.60 4.50 - 1.10 - 
8 - 5.44 28.00 24.60 31.40 - 2.90 3.30 3.20 3.50 2.70 4.60 - 3.60 - 
9 - 5.80 1.00 1.90 1.10 3.60 6.00 6.70 6.60 5.90 5.90 5.80 - 2.40 - 
10 - 2.40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.60 1.20 1.10 1.50 2.20 4.00 - 1.00 - 
11 - 23.20 1.80 1.00 1.00 2.70 1 1.90 1.70 2.10 2.10 3.30 - 1.00 - 
12 - 4.50 1.20 1.10 2.10 3.00 1 2.90 2.60 2.20 1.30 1.10 - 1.00 - 
13 - 5.10 4.10 3.40 2.20 5.70 6.9 6.90 6.40 5.80 6.70 6.10 - 1.00 - 
14 - 1.00 8.33 6.89 - 1.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 
15 - 1.67 - - - - - - - - - - - - - 
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Anexo 3. Médias obtidas da variação morfométrica de estruturas da cabeça em 23 fêmeas de Anopheles konderi. 

  Nb = Negro Basal; Comp.= Comprimento; Larg.= Largura. 
 
 
 
  
Anexo 4.  Médias obtidas da variação do comprimento, do número de cerdas e escamas de algumas estruturas 
do tórax em 23 fêmeas de Anopheles konderi. 

 
Mcs = Mesocatepisterno Superior; Mns = Masanepímero Superior; Mci = Mesocatepisterno Inferior; Comp.= 
Comprimento. 
 

Comp. da 
Probóscide

Comp. 
total 
dos 

palpos  

Comprimento dos Palpômeros 
Espaço 

Interocular
Cerdas 

do 
Vértice

Larg. 
do 

Clípeo

Comp. 
da 

Antena
Diâmetro 
do Toro I II  III IV V 

Comp. Nb Comp. Nb Comp. Nb 
Χ  2.50 2.56 0.19 0.67 0.89 0.60 0.47 0.13 0.35 0.10 0.10 15.52 0.78 1.55 0.20 
s 0.34 0.27 0.04 0.09 0.11 0.18 0.07 0.15 0.07 0.17 0.02 2.41 2.45 0.34 0.33 

                

Comp. 
do 

escudo 
Cerdas do 
Escutelo 

TÓRAX 

Mcs Mci 
Cerdas 

Mns 
Cerdas 

pré-
alares 

Cerdas 
proepisterno 

Comp. 
do 

halter cerdas escamas cerdas escamas

Χ  1.21 16.39 3.43 5.35 1.00 3.26 5.00 5.23 2.00 0.35 

s 0.10 3.66 0.99 1.53 0.00 1.45 1.00 1.15 0.62 0.03 
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Anexo 5. Médias obtidas dos comprimentos totais e das áreas escuras dos segmentos das pernas em 23 
fêmeas de Anopheles konderi. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb= Negro Basal; Np= Negro Proximal; Comp.= Comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 

Pernas 

                                            Estruturas das pernas  

Cerdas 
dorsais 
da coxa

Comp. 
fêmur 

Comp. 
tíbia 

Tarsômeros 

I II III 
IV 

V 

Comp. Nb Comp. Nb Comp. Nb Comp. Np 

Χ  

Anteriores 8.45 1.58 2.12 1.35 1.26 0.56 0.37 0.38 0.15 0.19 0.18 0.11

Medianas - 1.92 2.19 1.62 1.53 0.76 0.64 0.56 0.50 0.35 0.20 0.08

Posteriores - 1.89 2.15 2.93 2.93 0.88 0.14 0.63 - 0.42 0.29 0.13

s 
Anteriores 1.22 0.14 0.16 0.09 0.10 0.09 0.09 0.02 0.05 0.02 0.02 0.15

Medianas - 0.12 0.16 0.14 0.15 0.05 0.09 0.09 0.11 0.05 0.01 0.02

Posteriores - 0.14 0.22 0.31 0.25 0.05 0.03 0.06 - 0.08 0.02 0.03
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Anexo 6. Médias Obtidas da varição morfométrica das áreas escuras e algumas áreas claras da veia costa e 
do comprimento das asas em 23 fêmeas de Anopheles konderi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pue= Pré-umeral Escura; Uc= Umeral Clara; Ue= Umeral Escura; Psc= Pré-setorial Clara; Pse= Pré-setorial 
Escura; Se= Setorial; p= Proximal; d= Distal; Sc= Subcoscal Clara; Pae= Pré-apical Escura; Pac= Pré-apical 
Clara; Ae= Apical Escura.    

 
 
 
 
Anexo 7. Médias obtidas da variação do comprimento total e das áreas escuras da veia R1 em 23 fêmeas de 
Anopheles konderi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Comp.= Comprimento 

Comprimento 
da asa 

Veia costa da asa 

Pue Uc Ue Psc Pse 
Se 

Sc Pae Pac Ae 
p d 

Χ  3.51 0.10 0.24 0.16 0.11 0.47 0.09 0.80 0.16 0.81 0.20 0.11 

s 0.30 0.03 0.05 0.04 0.09 0.14 0.07 0.17 0.06 0.19 0.06 0.04 

Veia Radial R1 

Comp. Total Comprimento das áreas escuras 
1 2 3 4 5 

Χ  3.23 0.21 0.11 0.53 0.7 0.08 

s 0.21 0.05 0.08 0.09 0.14 0.02 
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Anexo 8. Médias obtidas da variação morfométrica das áreas escuras presentes nas veias radiais das asas em 23 fêmeas 
de Anopheles konderi. 

Comp.= Comprimento; p= Proximal; m= Medial; d= Distal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veias Radiais 
Rs + R2 + 3 R2 R3 R4 + 5 

Comp. 
total p m d Comp. 

total p d Comp. 
total p m d Comp. 

total p d 

Χ  1.14 0.41 0.26 0.14 0.94 0.48 0.19 0.98 0.25 0.05 0.23 1.50 0.16 0.18 

s 0.10 0.20 0.21 0.07 0.08 0.12 0.06 0.06 0.11 0.09 0.15 0.13 0.05 0.06 
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Anexo 9. Médias obtidas da variação morfométrica das áreas escuras presentes nas veias medianas, cubitais e anal das asas em 
23 fêmeas de Anopheles konderi. 

CuA= Cubital Anterior; CuP= Cubital Posterior; Comp.= Comprimento; p= Proximal; m= Media; d= Distal. 

Veias 
Mediais Cubitais Anal 

M1 + 2 M1 M2 M3 + 4 CuA CuP 1A 

Comp. 
Total p d Comp. 

total p d Comp. 
total 

Área 
escura

Comp. 
total p m d Comp. 

total 
Área 

escura
Comp. 
total 

Área 
escura

Comp. 
total p d 

Χ  2.24 1.08 0.33 0.73 0.19 0.29 0.57 0.42 1.45 0.14 0.15 0.19 1.14 0.26 0.96 0.22 1.51 0.19 0.27 

s 0.17 0.61 0.53 0.10 0.11 0.10 0.07 0.18 0.39 0.02 0.08 0.05 0.10 0.04 0.07 0.04 0.13 0.06 0.11 


