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PREFÁCIO
Há milênios eles são nossos inseparáveis (e indesejáveis)
companheiros. Causam dano à nossa saúde, de nossos animais
domésticos, às nossas casas, aos mantimentos, roupas e livros. Estamos
falando de algumas espécies de insetos e ácaros que desde tempos
imemoriais estão associados ao homem, causando danos por vezes
gravíssimos.
Esses insetos e ácaros são tratados com maestria pela Dra. Maria
Conceição Messias neste belo livro, em que trata das principais espécies
periantrópicas, informando-nos, de maneira precisa e concisa, sobre
sua classificação, metamorfose, hábitos, maneira de evitá-los. Tudo isto
acompanhado de excelentes ilustrações.
Em meio a suas múltiplas atividades de pesquisadora e docente,
a Dra. Messias deve ser congratulada por dedicar parte de seu tempo
na compilação desta utilíssima obra, que certamente será de grande
utilidade para informar a população em geral sobre os riscos que
apresentam esses animais.
Esperamos que o livro, escrito de modo simples, claro e direto,
sem prejuízo da qualidade da informação, tenha uma merecida acolhida
e que seus ensinamentos sejam amplamente utilizados.
Nelson Papavero
Doutor em Ciências Biológicas (Zoologia)
Museu de Zoologia
Universidade de São Paulo
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APRESENTAÇÃO
Este livro surgiu de um encontro com o Dr. Sebastião José
de Oliveira, então curador da Coleção Entomológica do Instituto
Oswaldo Cruz. Ele me procurou, preocupado em buscar formas de
apoiar uma de suas colaboradoras a Dra. Maria Conceição Messias,
que tinha conseguido terminar o doutorado na Alemanha e estava de
malas prontas para voltar ao Brasil, mas, não tinha conseguido ainda
assegurar um trabalho remunerado para ela. Deste encontro surgiu
a proposta de trabalho para a Dra. Messias – a de preparar um livro
de consultas sobre insetos de importância para a saúde, voltado para
crianças do ensino médio, mas também para seus pais e familiares. Na
ocasião desta discussão, em 2002, a epidemia da Dengue continuava a
acontecer no Rio de Janeiro e pareceu-nos muito oportuno e importante
disponibilizar um livro deste tipo para a população leiga que tem
contato diuturno com uma gama variada de insetos, muitos deles que
trazem grandes benefícios, mas, sobretudo sobre aqueles que, quando
não controlados de forma adequada, podem trazer prejuízos para a
nossa saúde. Por outro lado, pensamos também que, com a leitura deste
livro, poderíamos despertar as crianças para esta área e motivá-los nos
estudos de insetos e com isso pudéssemos contribuir para a formação
de uma nova geração de entomologistas, que é uma área de grande
importância para a saúde pública.
Por este trabalho Bio-Manguinhos pagaria Dra. Maria Conceição
Messias pelos serviços e outras despesas relacionadas com o trabalho,
também, muito importante, permitiria a permanência dela na área de
sua especialidade.
Assim era o Dr. Sebastião, que dedicou 65 anos de sua vida aos
estudos de insetos. Pesquisador e professor, entomologista de renome
no país e no exterior, e cerca de uma centena de trabalhos publicados,
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por 19 anos Curador da Coleção de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz,
que tem mais de 3 milhões e duzentos mil exemplares, talvez a mais
importante do mundo, também tinha um alto espírito humano, sempre
preocupado em atender da melhor forma as pessoas que o rodeavam e
o procuravam.
Dedicamos este livro à memória do Dr. Sebastião José de
Oliveira, cuja vida de trabalho, dedicação institucional, competência,
compromissada com a pesquisa e ensino de entomologia, é exemplo
para as novas gerações de pesquisadores.
Akira Homma,
Presidente do Conselho Político e Estratégico
Bio-Manguinhos, Fundação Oswaldo Cruz
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INSETOS
sua vida é um livro aberto!

1. Para início de conversa
Os seres vivos relacionam-se entre si. A existência de um grupo
de seres vivos em uma região varia de acordo com a vegetação, clima,
fontes alimentares, inimigos naturais, associações, competição e a
capacidade de adaptação. Entre estes seres vivos estão os insetos,
que são invertebrados e formam um dos mais importantes grupos de
animais.
Atualmente são conhecidas mais de um milhão e meio de espécies
diferentes de insetos (com seus nomes definidos) e milhares de outros
ainda não estudados (não receberam nomes). Existem grupos de insetos
que vivem em regiões muito frias ou de intenso calor como nos desertos;
outros nas cavernas ou nas florestas ou no alto das montanhas; enfim,
em todos os ambientes.
O ser humano, ao modificar o seu meio ambiente, causou
alterações nos hábitos de vida dos insetos e com alguns deles dividiram
o espaço. Estes insetos que convivem com o homem no mesmo ambiente
são chamados insetos sinantrópicos. Alguns insetos sinantrópicos são
responsabilizados por incômodo, desconforto ou por transmitirem
doenças, muitas vezes mortais, ao ser humano.
.
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2. Como saber se é um inseto?
Os insetos, os escorpiões, as aranhas, os caranguejos, os
carrapatos, os camarões e alguns mais pertencem ao filo Arthropoda,
isto é, aqueles que possuem apêndices articulados (do grego “arthro”=
articulado; “pous, podos” = pés).
Eles podem variar muito de tamanho, desde partes do milímetro
até cerca de 20 cm.
Os insetos têm o corpo dividido em 3 partes, cabeça, tórax e
abdome. Na cabeça têm 1 par de antenas, um par de olhos (chamados
olhos compostos) e uma boca que, dependendo do inseto, pode mastigar,
lamber ou sugar. No tórax têm 3 pares de pernas articuladas e a maioria
tem asas.
Os insetos possuem simetria bilateral – o lado esquerdo é semelhante
ao direito. Possuem um esqueleto externo que durante o crescimento de
suas fases é trocado até chegar a adulto. O adulto não cresce mais.

Mosquito
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Todo inseto nasce a partir de um ovo. Do ovo até chegar à fase
adulta, o ciclo de vida, em geral, pode sofrer pequenas, médias ou
grandes transformações, conhecidas como metamorfose – palavra de
origem grega que significa “mudança de forma”. As transformações
podem ser:
• Sem metamorfose: o inseto, ao sair do ovo é uma ninfa, muda de pele
várias vezes, cresce a cada mudança, mas não difere dos adultos, que são
diferentes das ninfas apenas por possuírem órgãos sexuais. Os adultos
deste grupo não possuem asas. Ninfas e adultos vivem no mesmo tipo
de ambiente e têm os mesmos tipos de alimentação. Exemplo: traça dos
livros.
• Metamorfose gradual: o inseto ao sair do ovo é uma ninfa que, à medida
que cresce e muda de pele várias vezes, fica cada vez mais parecida
com o adulto; nos últimos estádios aparecem vestígios das futuras asas.
Os adultos deste grupo têm geralmente dois pares de asas (alguns não
têm) e órgãos sexuais desenvolvidos. Ninfas e adultos vivem no mesmo
tipo de ambiente e têm o mesmo tipo de alimentação. Exemplo: baratas,
gafanhotos, barbeiros, piolhos e percevejos de plantas.
• Metamorfose incompleta: o inseto ao sair do ovo é uma ninfa totalmente
diferente do adulto; muda de pele algumas vezes e cresce. Toda essa
fase é vivida na água; portanto, as ninfas vivem em ambientes diferentes
do adulto, que é terrestre, possui dois pares de asas e vive ativamente.
Exemplo: libélulas, lavadeiras, efemérides.
• Metamorfose completa: o inseto ao sair do ovo é uma larva vermiforme
que, depois de várias mudanças de pele, cresce e se transforma numa
pupa. As larvas nunca são parecidas com os adultos; vivem em ambientes
totalmente diferente deles e sua alimentação também é diferente. A
pupa geralmente é imóvel, mas nunca se alimenta.. Os adultos possuem
órgãos sexuais desenvolvidos e, dependendo do grupo, podem ser
ápteros (as pulgas), com um par de asas(moscas e mosquitos) ou com
dois pares de asas (besouros, borboletas e marimbondos).
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Ilustração: sem metamorfose

(de uma traça)

ORDEM: Diplura
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Protura

		

Thysanura

		

Collembola

Ilustração: metamorfose gradual

ORDEM: Dictyoptera

(de um percevejo)

ORDEM: Zoraptera

		

Orthoptera

		

Thysanoptera

		

Isoptera

		

Mallophaga

		

Dermaptera

		

Anoplura

		

Psocoptera

		

Hemiptera

		

Homoptera
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Ilustração: metamorfose incompleta (de uma lavadeira)

ORDEM: Odonata
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Plecoptera

		

Ephemeroptera

Ilustração: metamorfose completa

ORDEM: Megaloptera

(de um mosquito)

ORDEM: Lepidoptera

		

Neuroptera

		

Diptera

		

Coleoptera

		

Siphonaptera

		

Mecoptera

		

Hymenoptera

		

Trichoptera
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3. Classificação
No livro do Gênesis, Deus pede a Adão que dê nomes aos animais,
que Ele havia criado.
Desde o início da civilização, quando os homens começaram a
dar nomes às plantas e aos animais que utilizavam para alimentação,
vestuários e remédios, foi sentida a necessidade de fazer uma classificação
dos animais e das plantas e a idéia foi evoluindo entre os povos.
Foi o naturalista sueco Carl Linnaeus que, em 1735, organizou os
critérios para os nomes científicos de plantas e animais, o que facilitou o
trabalho das pessoas que estudam os seres vivos, evitando que o mesmo
animal ou planta tivessem vários nomes diferentes.
Hoje, as plantas e os animais são classificados em diferentes
categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie.

Exemplo:
Classificação

Mosquito

Homem

Reino
Filo
Classe
Ordem
Família
Gênero
Espécie

Animal
Arthropoda
Insecta
Diptera
Culicidae
Aedes
aegypti

Animal
Chordata
Mammalia
Primata
Hominidae
Homo
sapiens

A classificação é baseada em vários caracteres morfológicos
comuns, isto é, na forma do corpo e de tudo, que se pode ver no
inseto.
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A classe dos insetos é dividida em 33 ordens. Entre estas, estão
ordens dos insetos que têm alguns indivíduos que vivem em nossas casas
e que têm importância para a nossa saúde, para as nossas atividades
domésticas e para a agricultura.
Diptera:
Dictyoptera:
Hemiptera:
		
Hymenoptera:
Isoptera:
Lepidoptera:
Phthiraptera:
Siphonaptera:
Thysanura:

maruim, moscas, mosquitos e flebótomos
baratas
fazem parte deles os heterópteros, tais como os 		
percevejos-de-cama e os barbeiros
formigas, vespas, abelhas
cupins
traças de roupas, borboletas, mariposas
piolhos
pulgas
traças-de-livros

4. E os nomes?
Os insetos, assim como outros seres vivos, têm nomes, chamados
nomes populares, que são como os nossos apelidos (como nossos
amigos e parentes nos chamam) e os nomes científicos.
Os nomes populares mudam de acordo com cada região e cultura
ao longo do tempo, o nome científico permanece eterno em qualquer
país.
Os nomes científicos são escritos assim:
•
•
•

em latim ou latinizados;
com uma letra diferente da que estiver sendo usada para escrever as
outras palavras;
com, no mínimo, duas palavras (a primeira palavra é o gênero,
sempre escrito com inicial maiúscula, e a segunda, que é a espécie,
com inicial minúscula, como se fossem nome e sobrenome);
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Para ficar mais completo, depois do nome, escreve-se o nome do
cientista que deu o nome ao inseto e o descreveu e ainda o ano em que
ele fez isto. Se o nome estiver entre parênteses, quer dizer que outro
cientista, depois dele, mudou a espécie para outro gênero.

Exemplos:
• Uma das espécies de barbeiro chama-se Triatoma brasiliensis Neiva,
1911.
• O mosquito da dengue chama-se Aedes aegypti (Linnaeus, 1758).
• O nome originalmente dado à mosca do berme por Linnaeus, em
1781, foi Oestrus hominis. Outro autor passou a espécie para o gênero
Dermatobia. O nome da espécie fica sendo então Dermatobia hominis
(Linnaeus, 1781).

O cientista chamado de taxonomista é o que procura dar um
nome correto a cada espécie, evitando que a mesma espécie tenha
nomes diferentes e o sistemata procura organizar os grupos de insetos
através das afinidades morfológicas e biológicas.
O estudo dos insetos chama-se Entomologia e o cientista
que estuda insetos é chamado entomologista. A entomologia é uma
ciência tão vasta e complexa, que está subdividida em várias áreas
como entomologia médica, veterinária, agrícola, entre outras e estas
são subdivididas por suas aplicações como: a taxonomia, sistemática e
morfologia, etc.
Quando são estudados seus hábitos e como se desenvolvem, os
insetos podem ser úteis em investigações policiais para determinar
a causa, a data e o lugar da morte de uma pessoa. São chamados de
insetos necrófagos, pois seu desenvolvimento é realizado em matéria
orgânica em decomposição.Esta aplicação do conhecimento sobre os
insetos chama-se Entomologia Forense.
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Ordem: Dictyoptera

BARATAS

BARATAS

De quem estamos falando?
A barata é um dos insetos domiciliares mais comuns nas cidades
e na área rural de todo o mundo. Existem cerca de 4000 espécies
diferentes de baratas, mas apenas algumas, cerca de 10, são cosmopolitas
e sinantrópicas (vivem nas proximidades do homem).
A barata é um exemplo de ser vivo vitorioso. Não é tão mal
alguém lhe dizer que você parece uma barata, porque as baratas estão
na Terra há cerca de 300 milhões de anos e sobrevivem às mudanças
ambientais de nosso planeta (elas são poderosas!).
São insetos que, na sua forma adulta, geralmente têm 2 pares de
asas e corpo ovalado e achatado. Seu tamanho pode variar entre alguns
milímetros até cerca de 10 centímetros. Suas cores também são variadas.
Existem espécies de cor avermelhada, outras castanhas, alaranjadas,
amareladas ou esverdeadas.

Desenvolvimento
As baratas, em sua maioria, têm reprodução sexuada, isto é, para
se reproduzirem precisa haver o acasalamento entre macho e fêmea.
As baratas diferem dos demais insetos quanto à postura, pois os ovos
são geralmente postos numa cápsula que lembra uma “cartucheira”. O
número de ovos em cada ooteca (“ooteca” – nome da cápsula) varia de
acordo com a espécie. Em geral as ootecas são colocadas nas reentrâncias
de gavetas, paredes, armários etc.
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BARATAS

As baratas desenvolvem-se por metamorfose gradual, com três
estágios: ovo, ninfa e adulto. Dos ovos saem as pequenas baratas,
muito parecidas com os adultos – apenas não possuem asas; depois de
mudarem a pele (ecdise) 6 ou 7 vezes, transformam-se em adultos. A
barata tem uma evolução lenta: a barata americana, de ovo a adulto,
leva cerca de 20 meses; a barata alemãzinha, cerca de 3 meses e a barata
cascuda, 1 ano.

Hábitos
As baratas domésticas são cosmopolitas: levadas através dos
meios de transporte, elas infestam todos os continentes. A maioria delas
tem hábitos noturnos; repousam de dia em esconderijos protegidos da
luz solar, podendo manter-se em grupos.
São onívoras, isto é, comem de tudo, toda matéria orgânica de
qualquer natureza. Nas habitações vivem na cozinha, comendo gêneros
alimentícios crus ou restos de comida. A barata alemãzinha tem uma
preferência por alimentos tais como fermentados e restos de bebidas e a
barata americana parece preferir matéria orgânica em decomposição.
Caminhando por todos os ambientes, inclusive, esgotos e lixeiras,
as baratas transportam microorganismos que podem contaminar áreas
limpas e transmitir doenças, como infecções intestinais (causadas por
bactérias), micoses (causadas por fungos), desinterias (causadas por
ameba) e verminoses (presença de vermes no intestino).
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BARATAS

Barata americana
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)

É conhecida como barata
voadora ou barata de esgoto. Seu
tamanho pode variar entre 4 e 5
cm de comprimento e sua cor é
castanha avermelhada.
Na barata americana cada
ooteca, recoberta por uma fina
película, contém entre 6 e 16 ovos,
que eclodem em cerca de 35 a 60
dias após a postura, dependendo
da temperatura ambiental.
A
barata
americana
necessita de umidade, por isso
vive em redes de esgoto, caixas
de gordura, fossas, ralos, armários
de cozinha e embaixo das pias.
Além de serem facilmente
observadas, as baratas denunciam
sua presença pelos estragos, pelas
fezes, mas também por causa do
cheiro que impregna os locais por
onde passam.
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BARATAS
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Ciclo da barata americana

Também conhecida como
francesinha ou paulistinha. Seu
tamanho não ultrapassa 1,5 cm de
comprimento; são de cor castanha,
com duas faixas longitudinais
sobre o escudo. Ela precisa de
calor, mas de pouca água. Como
vive em lugares secos e é muito
pequena, pode estabelecer-se em
frestas nas paredes, inclusive nas
que são utilizadas para as tomadas
e interruptores, mas também
bagageiro de automóveis, lanchas,
barcos e até paredes laterais dos
ônibus.
Na baratinha alemãzinha
cada ooteca contém entre 30 e 48
ovos, que eclodem cerca de 28
dias depois de sua formação. Ela
carrega a ooteca até o momento
da eclosão dos ovos, podendo
alcançar uma distância de até
100m do local, que estava servindo
de abrigo. Por isso, muitas vezes, as
baratinhas podem ser observadas
longe do abrigo da barata, que
estava carregando a ooteca.

BARATAS

Barata alemãzinha
Blatella germanica (Linnaeus,1767)
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BARATAS
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Ciclo da barata alemãzinha

É uma barata castanha escura, quase preta. Mede 2,5 cm de
comprimento. O macho tem asas, mas não voa. A fêmea tem pequenas
asas e o seu abdome fica descoberto (por isso é chamada barata nua!).
Cada ooteca tem 16 ovos arrumados em duas fileiras de 8 e cada fêmea
pode pôr até 45 ootecas. A ooteca é arrastada e depois colocada em
um lugar aquecido e com alimentos. O desenvolvimento do ovo até o
adulto gasta cerca de 6 meses.

BARATAS

Barata nua
Blatta orientalis (Linnaeus, 1758)

Importância médica
As baratas são incriminadas pela transmissão de doenças
infecciosas. podendo transportar em suas pernas e corpo bactérias que
podem contaminar alimentos que, ao serem consumidos, causarão
problemas de saúde. Além disto, são hospedeiras intermediárias de
vermes, protozoários e outros microorganismos, que contaminam o
homem e os animais.

Como evitá-las?
Cuidados com a limpeza das casas, principalmente nos possíveis
locais de postura da fêmea e de locais que possam servir como
esconderijo; evitar o acúmulo de restos de alimentos na cozinha e nas
lixeiras; manter fechados os ralos durante a noite e as latas de lixo.
Além disto, usar inseticidas nos locais que elas possam freqüentar. Na
natureza as baratas são controladas por predadores como aranhas e
lagartixas.
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BARATAS

Retrato falado!
Nome popular

Nome científico

Tamanho

Duração do ciclo

Tempo de vida

Barata alemãzinha

Blatella germanica

1,5 cm

Cerca de 3 meses

Cerca de 4 meses

Barata americana

Periplaneta americana Entre 4 e 5 cm Cerca de 20 meses Cerca de 15 meses

Barata nua

Blatta orientalis

2,5 cm

Cerca de 12 meses Cerca de 6 meses

Curiosidades
Você sabia que:

1 As baratas americanas voam, abandonando redes de esgotos, fossas,
ralos, etc, quando percebem a possibilidade de chuvas pela modificação da pressão atmosférica;

2 Barata-noiva ou barata descascada é a barata que acabou de fazer a

muda de pele, ainda não está com a sua cor definitiva e por isso está
com uma cor muito clara;

3 As baratas americanas adoram bolo de chocolate e não resistem a
uma cebola e à cerveja (por causa da cevada);

4

Barata não tem sangue como nós, mas hemolinfa? Por isso se alguém
disser que você tem “sangue de barata” faça uma piada ou fique muito
aborrecido;

5 Existem espécies de baratas que são partenogenéticas, ou seja, que
procriam sem copular com machos;

6 Em nossas casas podemos ter encontros (nunca marcados!) também
com as seguintes baratas:

• Supella supellectilium (Serville) - com cerca de 1,5 cm; encontrada
em locais como prateleiras, atrás de quadros pendurados e nos
cantos dos móveis);
• Leucophaea maderae (Fabricius) - conhecida como barata cascuda.
Pode medir até 5 cm; tem cor castanha-clara e manchas escuras.
São mais encontradas em armazéns ou locais onde se estocam
alimentos ou garrafas vazias.
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Ordem Hemiptera, Subordem Heteroptera

De quem estamos falando?
São percevejos hematófagos
da subordem Heteroptera, da
família Reduviidae, transmissores
do protozoário Trypanosoma cruzi
(Chagas, 1909), causador da doença
de Chagas. São conhecidos como
“fincão” (Rio Grande do Sul),
“procotó” (Bahia), “bicho de parede”
(na região norte). Receberam o nome
de barbeiro porque saem para se
alimentar à noite, quando encontram
o rosto das pessoas descoberto.
Nem todos os percevejos da
família Reduviidae são hematófagos,
apenas os da subfamília Triatominae;
os outros são predadores, ou seja,
alimentam-se da hemolinfa (um
líquido parecido com o sangue) de
outros insetos .
Têm cabeça alongada, um
pescoço articulando a cabeça ao tórax
e o abdome é ovóide. O aparelho
bucal é apropriado para picar e sugar.
Os adultos têm 2 pares de asas.

BARBEIROS

BARBEIROS

Triatoma infestans (Klug, 1834)
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BARBEIROS

Os machos e as fêmeas dos barbeiros são hematófagos, bem como
em todas as cinco fases de desenvolvimento (ninfas).
Como exemplos de barbeiros importantes para a transmissão
do Trypanosoma cruzi, estão o Panstrongylus megistus (Burmeister,
1835), que tem grande importância médica por ter adquirido o hábito
de viver próximo ao ser humano, Triatoma infestans (Klug, 1834) e
Rhodnius prolixus Stål, 1859. Existem atualmente cerca de 139 espécies
de barbeiros conhecidas. Destas 10 têm importância médica por terem
adquirido hábitos de viverem próximo ao homem.

Desenvolvimento
O barbeiro suga sangue porque necessita dele para se desenvolver
e se reproduzir .
As fêmeas começam a postura dos ovos cerca de 30 dias depois da
cópula; dependendo da espécie, cada fêmea pode fazer a postura de cerca
de 500 ovos durante a sua vida. Os ovos ficam incubados entre 10 e 30 dias
e deles se originam as ninfas. A sua metamorfose é gradual e do ovo até se
tornar adulto passa por cinco fases imaturas, as ninfas. De ovo até adulto
gastam, no mínimo, 4 meses e o adulto pode viver cerca de 2 anos.

Hábitos
Os barbeiros são noturnos. Ficam escondidos durante o dia e à
noite saem para se alimentar, enquanto as pessoas (ou outros animais)
que serão picadas estão dormindo. Vivem geralmente fora das casas e
podem voar para dentro delas atraídos pela luz. Os esconderijos dentro
das casas são atrás dos quadros e objetos pendurados nas paredes,
armários, colchões, frestas e buracos nas paredes.
A picada do barbeiro, quando está se alimentando, não causa dor.
O Trypanosoma cruzi é transmitido não pela picada, mas através das
excreções do barbeiro, eliminadas logo após a picada. A pessoa, ao coçar
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Importância médica
São transmissores do protozoário Trypanosoma cruzi (Chagas,
1909), causador da doença de Chagas, doença infecciosa que pode matar
durante a chamada fase aguda ou então continuar no organismo durante
muito tempo, causando, por exemplo, problemas cardiovasculares ou
digestivos, na fase crônica. A doença não tem cura e pode levar até à
morte.

BARBEIROS

o lugar da picada, espalha as fezes contaminadas, que penetram através
da pele no local da picada. Pode haver contaminação pelas mucosas
(olhos), pela ingestão de alimentos contaminados, transfusão de sangue
ou doação de órgãos.

Como evitar a doença?
A doença pode ser evitada com a melhoria das condições de
moradia da população, com atividades de educação em saúde, que
informem sobre os hábitos do barbeiro e sua importância na transmissão
da doença e uso de inseticidas.

Retrato falado!
Nomes populares:

fincão (Rio Grande do Sul), procotó (Bahia),
bicho-de-parede (na região norte) e barbeiro.

Nomes científicos:

Triatoma infestans (Klug, 1834); Rhodnius 		
prolixus Stal, 1859; Panstrongylus megistus 		
(Burmeister, 1835).

Tamanho:

Podem medir até 30mm.

Duração do ciclo de vida: no mínimo 4 meses.
Tempo de vida:

cerca de 2 anos.
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Ciclo do barbeiro

Ordem Diptera
De quem estamos falando?
Alguma vez você estava passeando perto de uma cachoeira e
sentiu picadas de insetos que pareciam mosquitinhos e que doeram
muito. Provavelmente eram eles - os borrachudos.
Os borrachudos são simulídeos, insetos dípteros (têm um par
de asas), que pertencem a uma família chamada Simuliidae, também
conhecidos como piuns. A fêmea pode medir de 2 a 3 mm e o macho
de 2 a 2,5 mm.

BORRACHUDOS

BORRACHUDOS

Desenvolvimento
Os ovos isolados são postos em locais com água corrente,
geralmente nos lugares mais encachoeirados. As larvas, desde que
saem dos ovos, ficam presas nos substratos através de duas ventosas.
Depois de sete mudas, as larvas do último estádio tecem um suporte de
seda para abrigar a pupa, que não se alimenta nem se movimenta até se
transformar em adulto.

Hábitos das moscas adultas
Os adultos voam no ambiente e podem procurar alimento bem
longe do seu criadouro. Somente as fêmeas são hematófagas, diurnas e
raramente picam as pessoas dentro de casa. Podem voar de 700 –800m
de distância de onde se desenvolveram. O ciclo de vida, de ovo ao
adulto tem a duração de 15 dias.
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BORRACHUDOS

Importância Médica:
A picada do borrachudo pode causar desconforto e outros efeitos.
No Brasil, os borrachudos também são vetores do nematóide Oncocerca
volvulus (Leuckart,1893). A oncocercose, existente no norte do país
pode causar cegueira (“cegueira dos rios”) e envelhecimento da pele.

Retrato falado!
Nome popular:
Nome científico:
Tamanho:
Duração do ciclo:
Tempo de vida:
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borrachudo, pium
Simulium pertinax Kollar, 1832
fêmea, 2 a 3mm e macho 2 a 2,5mm
15 dias
2 semanas

BORRACHUDOS

Ciclo do borrachudo

ÁGUA
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Ordem Isoptera
De quem estamos falando?

CUPINS

CUPINS

Quem são e como vivem os nossos conhecidos cupins de madeira,
que muitas vezes causam aborrecimentos em nossas casas?
São insetos sociais, que possuem atividades diferentes e
independentes dentro dos ninhos, chamados cupinzeiros.
De acordo com o local onde constroem seus ninhos, podemos
diferenciar os cupins que vivem na madeira seca, cupins das casas; do
solo, de troncos de árvores e arbustos ou nas “casas” de outros insetos.
No Brasil, o gênero de cupim de madeira seca de maior importância
é Cryptotermes, da família Kalotermitidae. A espécie Cryptotermes
brevis (Walker, 1853) é considerada uma das mais importantes, por ser
a mais comum.
A forma do corpo varia de acordo com o trabalho que cada
indivíduo realiza.
No cupinzeiro as colônias estão organizadas em grupos sociais,
as castas. De forma geral existem três castas:
•

Alados (possuem asas) - macho e fêmea (rei e rainha) com função
reprodutora. A rainha é maior que o macho e tem como atividade a
reprodução. Seu abdome cresce de acordo com a sua capacidade de
se reproduzir. O macho tem a função de fecundar a fêmea.

•

Operárias - são ninfas e adultos estéreis, ápteras (não têm asas), não
têm olhos. São de coloração branca ou amarelada.

•

Os soldados - são adultos estéreis, amarelos e ápteros. A cabeça e o
aparelho bucal são maiores que os das operárias e com seu aparelho
bucal defendem o cupinzeiro de predadores e instrusos.
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CUPINS

Desenvolvimento
Em determinada época do ano, machos e fêmeas realizam à tarde
o “vôo nupcial”, formando enxames. Depois do vôo, macho e fêmea
perdem suas asas e a fêmea procura um lugar para formar o novo ninho.
Quando encontram um lugar propício, macho e fêmea cavam um túnel
e então se acasalam. O “casal real” passa a viver na parte mais profunda
do cupinzeiro. A fêmea fará então a postura dos ovos, formando assim a
nova colônia. Existem espécies em que as fêmeas podem fazer posturas
de cerca de 7000 ovos diários.
Os cupins se desenvolvem por metamorfose gradual, com etapas
de ovo e ninfa; estas, depois de várias mudas, vão se diferenciando em
castas, que se tornarão as operárias, soldados, reprodutores alados e
reprodutores suplementares.

Hábitos
Em cada cupinzeiro há apenas um casal reprodutor. Em algumas
espécies podem existir outros reprodutores suplementares, capazes
de assumir a função, se necessário. Assim, se uma rainha perder a
capacidade de reprodução, pode ser morta, devorada e substituída por
outra.
Dentro do cupinzeiro as operárias são em maior número e têm
a responsabilidade de formação do cupinzeiro, busca de alimento e
alimentação dos soldados e reprodutores. Para alimentar as outras
castas precisam mastigar madeira e são as verdadeiras causadoras dos
estragos que conhecemos.
Os soldados são responsáveis pela defesa da colônia dos inimigos
naturais. Quando um ninho é formado, são eles que logo aparecem,
mostrando seu aparelho bucal mais desenvolvido.
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Os cupins que vemos em atividade nos móveis, janelas e portas
de madeira em nossas casas, são as operárias e os soldados.
A espécie mais comum de cupins das casas surge formando
grandes enxames, geralmente entre agosto e outubro, no começo da
noite, em torno das lâmpadas em nossas casas e nas ruas.
A espécie Cryptotermes brevis (Walker, 1853) (a espécie mais
comum entre nós!), por exemplo, pode se instalar em telhados, forros,
portas, móveis, paredes e pisos de madeira, divisórias, enfim em tudo
que é feito de madeira ou de algum derivado de madeira pois eles se
alimentam de madeira morta até destruírem todo o material, trazendo
prejuízos incalculáveis.

CUPINS

Importância dos cupins

Como evitá-los?
Pequenos focos de cupins de madeira seca, que fazem seu ninho
em móveis, podem ser controlados com inseticidas injetados em
prateleiras, portas e demais locais afetados.

Retrato falado!
Nome popular:

cupim, aleluia, bicho-da-luz, formigas do Natal.

Nome científico:

Cryptotermes brevis (Walker, 1853)

Tamanho:

6-8mm; as rainhas podem atingir o tamanho de 8 cm

Tempo de vida:

As rainhas podem viver até 30 anos.
Em cada colônia podem ocorrer até 3 gerações.

39

CUPINS

Indivíduos do cupinzeiro

soldado

reprodutores
alados
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operária

rainha

De quem estamos falando?
São insetos sociais, da família Formicidade, que vivem organizadamente em colônias e andam sempre em grupos. Estas colônias são
formadas por operárias, um ou mais indivíduos reprodutores, ovos,
larvas e pupas.
Existem 10.000 espécies conhecidas, mas devem existir em torno
de 18.000 espécies, pois muitas ainda não foram estudadas.
Algumas espécies constroem seus ninhos na terra; outras em
troncos de árvores, postes e até dentro das paredes de construções.
Possuem duas antenas que se dobram logo depois da primeira
parte; são as responsáveis pelos sentidos do tato e do paladar. O aparelho
bucal é mastigador. O tórax se une ao abdômen formando uma região
semelhante a uma “cintura”. As formigas machos e fêmeas adultas de
muitas espécies têm asas durante o período de reprodução.

FORMIGAS

Ordem Hymenoptera

FORMIGAS

Desenvolvimento
As formigas se desenvolvem através de metamorfose completa.
Os ovos fecundados dão origem às larvas, das quais se desenvolverão
as pupas que originarão as fêmeas. Os ovos não fecundados dão origem
a larvas das quais se desenvolverão as pupas que originarão os machos.
As pupas não se alimentam e nem se movimentam.
Nas espécies de formigas domésticas as rainhas podem viver de
5 a 12 meses e nas outras espécies, a vida das rainhas podem durar
vários anos. Os machos vivem de 14-30 dias (apenas o período do
acasalamento). O tempo de desenvolvimento depende da espécie, mas
geralmente dura de 35 a 45 dias.
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FORMIGAS
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Hábitos
Os habitantes dos formigueiros são as rainhas (fêmeas reprodutoras
que põe os ovos), machos reprodutores e milhares ou centenas de
operárias que não são férteis (não põem ovos).
A rainha, em geral, é a maior formiga da colônia e tem como
principal atividade pôr ovos. Os machos servem apenas para fecundar
a rainha durante o vôo nupcial e morrem poucos dias depois do
acasalamento. Em muitas espécies as colônias podem ter uma rainha ou
podem ter várias rainhas.
As operárias são responsáveis pela alimentação da colônia. As
saúvas, por exemplo, cortam folhas, transportam-nas para o sauveiro,
onde são utilizadas na cultura de um fungo do qual se alimentam essas
formigas. Em algumas espécies, existe um grupo de operárias que se
diferencia das demais pelo seu tamanho e pela cabeça e aparelho bucal
grandes e que são chamadas de soldados.
As formigas utilizam um grande número de substâncias químicas
chamadas feromônios, que servem para a comunicação entre os
componentes da colônia. Existem feromônios de identificação de
caminhos, de alerta sexual e outros. Quando se encontram dentro da
colônia, o contato das as antenas de umas com a outras é importante
para seu reconhecimento.

As espécies que freqüentam as casas vivem em ninhos situados
quase sempre no quintal ou em frestas das paredes da própria casa.
Seus ninhos são poucos estruturados e com pouca capacidade de
defesa, pois são mudados constantemente de lugar. Não fazem vôo
nupcial e uma rainha pode viver entre 20 semanas e 1 ano. Têm uma
enorme capacidade para, de longe, perceberem o cheiro de alimentos,
principalmente os que contêm açúcar. Utilizam em sua alimentação o
mesmo alimento que o ser humano, podendo se alimentar também de
outros insetos vivos ou mortos.

FORMIGAS

FORMIGAS DOMÉSTICAS

FORMIGAS CORTADEIRAS
No Brasil, as formigas cortadeiras, também conhecidas como
saúvas, pertencem ao gênero Atta. São muito famosas porque, como já
dito. cortam e carregam folhas de plantas. As folhas de plantas cortadas
não são utilizadas diretamente na alimentação, mas para o cultivo de
um fungo, ou cogumelo, que é o seu alimento. Este “jardim” de fungos
se localiza abaixo da superfície do terreno.
As formigas saúvas são grandes, podendo medir até 15mm de
comprimento, e possuem espinhos no tórax.
Geralmente no início do período chuvoso milhares de formigas
aladas, fêmeas (içás ou tanajuras) e machos (bitus), saem voando dos
sauveiros. Os casais realizam o vôo nupcial e as tanajuras fecundadas
voltam ao solo para iniciar novos formigueiros.
Na terra, as içás livram-se das asas e fazem um buraco que, ao
atingir cerca de 12 cm de profundidade, é alargado no fundo, formando
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FORMIGAS

uma panela. A içá fecha a saída com terra, não saindo mais, e inicia
suas atividades: a de regurgitar um pouco do fungo trazido do antigo
formigueiro, começando seu cultivo com as próprias fezes e pôr ovos,
alguns pequenos e outros grandes. Dos ovos pequenos originam-se as
larvas, que a tanajura alimenta, uma a uma, com o conteúdo dos ovos
grandes.
As larvas se desenvolvem e se transformam em pupas que darão
origem às pequenas operárias adultas.
As operárias, três meses depois do início do sauveiro, reabrem
a galeria que havia sido fechada e recomeçam o trabalho de cortar
folhas para continuarem o cultivo do fungo. O sauveiro vai crescendo
e a população aumentando e as operárias vão abrindo novas galerias e
panelas. Com três anos o sauveiro torna-se adulto e produz a primeira
revoada de içás e bitus.
Os sauveiros são formados por dezenas e até centenas de
compartimentos arredondados subterrâneos, as “panelas”. As “panelas”
são ligadas entre si e com a superfície do solo através de galerias. Por
fora o sauveiro aparece como um monte de terra e apresenta saídas
das galerias. As panelas ficam próximas umas das outras, formando um
grupo chamado “sede do sauveiro”.
No interior do sauveiro podem ser observadas saúvas de vários
tamanhos – entre 2 mm e 15 mm. As atividades são divididas da seguinte
forma:
•

uma rainha, que põe ovos;

•

milhares de operárias, um pouco menores que os soldados; as
carregadeiras são responsáveis pelo corte e transporte das folhas;
as cavadeiras, de tamanho médio, cavam a terra para formar novas
panelas; as jardineiras são as menores de todas e se dedicam somente
ao cultivo do fungo;

•

soldados, maiores, caracterizados pelo tamanho maior da cabeça
e das mandíbulas. São os primeiros a aparecer para defender o
sauveiro.
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As formigas, além do simples incômodo, podem transportar
microorganismos causadores de doenças aos seres humanos, contaminando alimentos depois do contato com fezes, saliva ou escarros,
podendo tornar-se um perigo maior para a saúde pública em hospitais.
Dependendo de onde construam seu ninho, algumas espécies
podem causar estragos em construções de madeira, em fios de telefone,
em eletrodomésticos e até atacarem recém-nascidos.
As saúvas, cortando as folhas de plantas, produzem desfolhamento
completo ou parcial de certos vegetais e esta atividade pode causar
grandes prejuízos à agricultura.

FORMIGAS

Importância médica e econômica

Retrato falado!
Nome popular

Nome científico

Tamanho
(operárias)

formiga doméstica
formiga-fantasma
formiga-louca
formiga lava-pés
formiga-carpinteira
formiga saúva

Monomorium pharaonis Linnaeus
0,15 - 0,2 cm
Tapinoma melanocephalum (Fabricius) cerca de 0,3 cm
Paratrechina longicornis (Latrielle)
cerca de 0,25 cm
Solenopsis spp.
cerca de 0,5 cm
Camponatus spp.
0,6-1,9 cm
Atta spp
2-15mm
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FORMIGAS

Curiosidades
Você sabia que:

1 Se a rainha morrer antes que a colônia esteja funcionando bem, al-

gumas vezes uma operária ou outra fêmea reprodutora assume suas
funções?

2 O acasalamento da fêmea e do macho reprodutores pode ocorrer na
terra ou no ar?

3 Muitas espécies de formigas se alimentam do açúcar produzido por
insetos sugadores de plantas e por isso cuidam deles e os defendem?

4 O estudo das formigas chama-se MIRMECOLOGIA?
Indivíduos do Formigueiro

soldado

reprodutores alados
macho e fêmea
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operária

rainha

Ordem Diptera
De quem estamos falando?
São pequenos insetos dípteros da família Ceratopogonidae.
Somente as fêmeas de alguns gêneros são hematófagas. Uma espécie
importante no Brasil é Culicoides paraensis (Goeldi, 1905).
Seu tamanho varia entre 1 e 2 mm e parecem grãos de pólvora. O
aparelho bucal é do tipo picador-sugador. Só as fêmeas são hematófagas,
mas tanto machos quanto as fêmeas podem se alimentar de substâncias
vegetais. Suas asas têm pequenas manchas claras e escuras.

MARUINS

MARUIns
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MARUINS

Desenvolvimento
Os ovos, isolados, são postos no musgo, na areia úmida da praia,
em matéria orgânica em decomposição (tronco de bananeira, por
exemplo, na água, em estrume, etc). Cada postura pode ter até 120
ovos. Larvas e pupas vivem nos locais de postura. As larvas possuem
aparelho bucal mastigador e podem comer algas, insetos menores e
vermes que estejam no meio em que estão se desenvolvendo. Os adultos
voam no ambiente. Algumas espécies podem voar até três quilômetros,
sem auxílio do vento. O desenvolvimento do ovo até adulto dura cerca
de 2 meses. Os adultos podem viver cerca de 40 dias.

Hábitos
Atacam durante o dia ou logo depois de entardecer, dentro das
casas ou em ambientes ao ar livre.

Importância médica e veterinária
No Brasil o único gênero de importância é Culicoides, que pode
ser vetor do nematóide Manzonella ozzardi e do vírus Oropouche. Na
veterinária são vetores do vírus da língua azul, importante doença dos
carneiros.
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Atividades de educação ambiental, que visem informar à população
sobre os hábitos do inseto e os locais onde estejam se desenvolvendo,
colocação de telas nas janelas das casas.

MARUINS

Como evitar?

Retrato falado !
Nomes científicos:
Nome popular:
Tamanho:

um deles é Culicoides paraensis
maruim, pólvora, bembé, mosquito-do-mangue.
1 e 2 mm
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MOSCAS
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Ciclo dos maruins

Ordem Diptera
De quem estamos falando?

MOSCAS

MOSCAS

As moscas são insetos dípteros, ou seja, que têm duas asas. O
aparelho bucal das moscas adultas pode ser de dois tipos: picador,
picador-sugador e sugador. Seu desenvolvimento é por metamorfose
completa, ou seja, passam pela fase de ovo, larva, pupa e adulto.
Existem vários tipos de moscas, entre outras, que:
•

em seus estágios imaturos são parasitas de outros insetos ou de
outros animais de forma geral, inclusive do homem;

•

auxiliam na polinização;

•

se alimentam de frutas;

•

preferem material fresco como alimento;

•

preferem carne fresca ou carne conservada e seus derivados;

•

alimentam-se de cadáveres ou outros tipos de matéria em
decomposição e sobre eles colocam seus ovos;

•

são hematófagas, ou seja, são sugadoras de sangue e sua picada é
dolorosa.

Muitas moscas têm causado problemas ao homem durante milhares
de anos: algumas podem transportar microorganismos causadores de
doenças e outras são pragas da agricultura.
A mosca doméstica, por ser tão comum, faz parte do nosso diaa-dia e muitas pessoas não conhecem o perigo que representa. Outras
moscas importantes são: a mosca do berne, a mosca da bicheira, a mosca
de cadáveres e a mosca de frutas.
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MOSCAS
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MOSCAS DOMÉSTICAS
De quem estamos falando?
A mosca doméstica, Musca domestica Linnaeus, pertence à
família Muscidae.É cosmopolita, ou, em outras palavras, pode ser
encontrada em todas as partes do mundo. Voam de um lugar para outro,
principalmente onde há comida e não são hematófagas.
As moscas domésticas têm hábitos diurnos e preferem os dias
quentes. À noite, quando chove ou está frio, procuram abrigar-se
dentro de casa, pousando no teto, nos fios elétricos ou nas paredes.
São insetos muito inquietos e costumam pousar no homem e nos
animais repetidas vezes. A mosca doméstica tem um vôo com grande
raio de ação: quatro quilômetros; com vento favorável atinge até 15
quilômetros: Esse vôo longo das moscas explica porque residências
situadas em relativa proximidade de estábulos, aviários, etc., estão
sempre cheias de moscas.
Quem assistiu ao filme “A
Mosca” lembra de como ela faz
para se alimentar. Seu aparelho
bucal sugador (esponjoso) só
serve para alimentos líquidos;
quando encontra alimentos sólidos
regurgita saliva com um líquido
digestivo sobre eles, dissolvendo
o material.

Após fecundada, a fêmea efetua sua postura na matéria orgânica
em decomposição ou em depósitos de lixo. Os ovos são postos
parceladamente e cada postura compreende cerca de 150 ovos. Uma
mosca doméstica fêmea faz geralmente quatro posturas.
Dos ovos, no fim de 24 horas, saem pequenas larvas brancas,
vermiformes, que no fim de quatro dias abandonam o local em que estão
e procuram um lugar seco, geralmente terra fofa, enterram-se, vindo a
transformar-se em pupas, parecidas com pequenos “barris”. A pupa não
se movimenta; no fim de cinco dias uma das suas extremidades se abre,
dando nascimento à mosca adulta.
A vida de uma mosca doméstica varia de 2 a 3 meses.

MOSCAS

Desenvolvimento

Importância médica
As moscas domésticas estão sempre próximas do homem
(sobre restos de comida, lixo de todo tipo, fezes de animais, catarro,
lágrimas) e por toda parte, podendo pousar em seguida sobre nossos
alimentos, contaminando-os com sua saliva ou com suas fezes. Além
disso, possuem aparelho bucal e pernas que favorecem o transporte
de microorganismos causadores de doenças e ovos de vermes, como:
febre tifóide, disenterias bacilares, tuberculose, cólera, diarréia infantil
e verminoses, entre outras.

Como evitá-las?
Cuidar do ambiente, evitando que o lixo fique acumulado dentro
ou próximo às casas. Proteger alimentos, copos, pratos e outros utensílios
usados na alimentação.
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Ciclo mosca doméstica

De quem estamos falando?
O “berne” é a larva de uma espécie de mosca, a Dermatobia
hominis (Linnaeus Junior, 1781), da família Cuterebridae. Mede cerca
de 17mm e se desenvolve obrigatoriamente no corpo de mamíferos
como o boi, o homem, o cão e outros animais domésticos.

MOSCAS

MOSCA DO BERNE

Desenvolvimento
A postura dos ovos da mosca do “berne” não é feita no animal
onde as larvas irão desenvolver-se, mas sim em um outro inseto, que a
mosca Dermatobia hominis captura, durante o vôo. A postura é feita aos
poucos, em grupos de mais ou menos 30 ovos, podendo pôr 450 ovos.
Para fazer a postura, a mosca do berne voa nas proximidades dos animais,
atraída pela presença de grande número de moscas, captura uma delas
e coloca seus ovos num dos lados do abdômen; os ovos ficam grudados
por causa de uma “cola” especial, produzida pela mosca do berne.
Depois de cerca de 8 dias após a postura, as larvas se desenvolvem
dentro dos ovos; se a mosca ou mosquito onde estão colados os ovos
pousa em um animal (boi, homem, etc) as larvas empurram a tampa do
ovo, colocam a maior parte do corpo para fora, agitam-se bastante e, se
conseguirem tocar no pêlo ou na pele desse animal, abandonam o ovo.
Se a mosca transportadora voa e se afasta do animal, as larvas que não
tiveram tempo para abandonar os ovos recolhem-se rapidamente para
o interior deles, fechando-se, e aguardam uma nova oportunidade. Se
larva conseguir sair do ovo, caminha sobre a pele do animal e começa
a perfurá-la para penetrar. Durante uma semana nada se percebe, mas
depois de algum tempo aparece um caroço e um ponto. O orifício por
onde o “berne” respira vai aumentando com o passar dos dias e o animal
parasitado vai ficando cada vez mais inquieto.

55

MOSCAS
56

Ciclo da mosca do Berne

MOSCAS

Tendo passado cerca de um mês e meio depois da penetração,
a larva do “berne” abandona espontaneamente o animal, cai no chão
e enterra-se, transforma-se em pupa, que se desenvolve em adulto e
recomeça o ciclo. O adulto vive de 8 a 9 dias. O ciclo total dura 120 a
122 dias.

Importância econômica/médica
Economicamente para os fazendeiros; quanto aos bois, os
prejuízos causados são bem percebidos. O couro é desvalorizado pelas
perfurações feridas e a produção leiteira diminui.
O “berne” possui espinhos fortes sobre o seu corpo e, por causa
de seus movimentos, o boi sente coceira causada pelos movimentos
dela. Como uma parte do corpo do “berne” tem cerca de 3 vezes a
largura da outra parte, quando tentamos espremer, o boi sente uma dor
muito grande.

Como evitá-la?
Cuidar dos animais, usando inseticidas, ou para que, caso ocorra
a infestação pelo “berne”, ele possa ser retirado. Para retirá-lo podese fechar o orifício por onde o “berne” respira com um esparadrapo
ou toucinho; em ambos os casos o “berne” asfixiado ficará preso no
material ao tentar sair.
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MOSCA DA BICHEIRA
De quem estamos falando?
Estamos falando da mosca da bicheira, mosca verde, mosca
varejeira ou apenas varejeira, como também é conhecida. É a
Cochliomyia hominivorax (Coquerel), da família Calliphoridae, que é
atraída por feridas recentes e com sangue. É uma mosca verde ou azul
metálico. Mede cerca de 8 mm.

Desenvolvimento
Dos ovos, muitas vezes antes de 24 horas depois da postura,
nascem pequenas larvas, que se instalam dentro da ferida e crescem
rapidamente. Cada postura pode ter até 300 ovos. Quando as larvas estão
totalmente desenvolvidas caem no solo, transformam-se em pupas, das
quais surgem as novas moscas. O ciclo completo dura aproximadamente
1 semana.

Importância econômica/médica
São importantes devido ao agravamento de feridas durante o
desenvolvimento das larvas.A ferida, mesmo depois com as larvas já
instaladas, continua sangrando e atraindo mais moscas, aumentando o
número de larvas. Além das dores e da perda de sangue, as “bicheiras”
podem causar até a morte.

Como evitá-las?
As feridas devem ser tratadas logo que formadas e as larvas
devem ser retiradas (uma a uma com uma pinça) ou com substância
apropriada sob recomendação médica.
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O título parece assustador, mas serve bem para diferenciar estas
moscas da mosca-da-bicheira.

De quem estamos falando?

MOSCAS

MOSCA DE cadáveres

As moscas de cadáveres são aquelas que se desenvolvem na
matéria orgânica em decomposição, e por isso podem desenvolver-se
em cadáveres ou tecidos mortos em indivíduos vivos.
Entre as moscas de cadáveres estão espécies das famílias
Calliphoridae, Muscidae e Sarcophagidae.

Desenvolvimento
Na família Calliphoridae as fêmeas põem os seus ovos em carne
fresca; ou seja, em estado inicial de decomposição e em 24-36 horas
as larvas saem; quatro dias depois passam para o estádio de pupa e em
uma semana chegam à fase adulta. Os adultos podem medir de 5-12
mm, têm cor verde escura ou azul metálica.
Na família Sarcophagidae as fêmeas são vivíparas, ou seja,
não põem ovos, pois as larvas (que podem ser cerca de 50 de cada
vez) saem da fêmea já formadas. O desenvolvimento continua em
cadáveres, matéria orgânica vegetal em decomposição, fezes ou feridas
antigas. Depois de mais ou menos 10 dias, caem no chão, continuam
seu desenvolvimento até a fase adulta. Os adultos podem medir de 416mm, têm cor cinza, três faixas pretas no tórax e o abdome parece um
tabuleiro de xadrez.
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Importância para a saúde
São importantes devido ao agravamento de feridas durante o
desenvolvimento das larvas. As feridas devem ser tratadas logo que
formadas e as larvas devem ser retiradas (uma a uma com uma pinça)
ou com substância apropriada sob recomendação médica.

Como evitá-la?
Cuidar do ambiente evitando que matéria orgânica em
decomposição fique acumulada dentro ou próximo às casas.
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De quem estamos falando?
É uma mosca pequena, de 5 a 7 mm, percebida mais facilmente
em sua fase de larva, quando é conhecida como bicho das frutas.
São moscas pertencentes à família Tephritidae e podem ser de
diferentes espécies, como Ceratitis capitata (Wiedemann), Anastrepha
fratercula (Wiedemann) e Anastrepha serpentina (Wiedemann).

MOSCAS

MOSCA DE FRUTAS

Desenvolvimento
As fêmeas, depois de fecundadas, fazem a postura de seus ovos
nas frutas. Elas perfuram a superfície e depositam seus ovos dentro da
fruta. Enquanto se desenvolvem comem toda a polpa da fruta. As larvas
crescem durante 7 a 14 dias e, quando a fruta cai no chão, enterram-se no
solo, onde passam para a fase de pupa e se transformam em adultos.

Importância econômica/médica:
São evidenciadas na fase de larva, dentro do fruto, sendo
conhecidas como o “bicho da fruta”; elas se alimentam da polpa,
causando prejuízo aos pomares.
Não existem problemas para a saúde em nos alimentarmos de
frutas “bichadas”, além da desagradável situação de se saber estar
comendo frutas com bicho. Porém algumas pessoas dizem até que
goiaba, pêssego, laranja, ameixa, entre outras frutas, são mais gostosas
com bicho de fruta. Bem, gosto não se discute!
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Retrato falado!
Nome popular

Nome científico

Mosca doméstica

Musca domestica (Linnaeus)

6-7 mm

Mosca do berne

Dermatobia hominis(Linnaeus Jr.)

17 mm

Mosca da bicheira

Cochliomyia hominivorax(Coquerel)

Moscas de cadáveres

Exemplos:
Família Calliphoridae
Chysomya albiceps (Wiedemann)
Família Sarcophagidae
Oxysacordexia amorosa (Schinner)

Mosca de fruta,
Ceratitis capitata (Wiedemann)
mosca do Mediterrâneo
Mosca de fruta
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Anastrepha fratercula (Wiedemann)
Anastrepha serpentina (Wiedemann)

Tamanho

cerca 8 mm

5-12mm
4-16 mm

5 a 7 mm

cerca de 5mm
cerca de 5mm

MOSCAS

Moscas

Anastrepha freterculus

Mosca domestica

(Wiederman, 1830)

(Linnaeu, 1758)

Cochliomyia hominivorax

Sarcophaga sp.

(Coquerel, 1858)

63

64

Ordem Diptera
De quem estamos falando?
Os mosquitos são insetos providos de um par de asas como as
moscas, mas se diferenciam destas por possuírem o corpo mais fino e
pernas delgadas. Seu aparelho bucal é próprio para sugar. As fêmeas se
alimentam de sangue, portanto são hematófagas, e os machos de néctar
das plantas. Suas larvas se desenvolvem na água.
O corpo do mosquito adulto é formado por: cabeça (onde se
encontra o aparelho bucal, as antenas, os palpos e os olhos compostos),
tórax (onde estão inseridas as asas e as pernas) e o abdômen (onde estão
os órgãos sexuais). Observando as antenas pode-se distinguir os sexos:
nos machos são plumosas e nas fêmeas têm poucos pêlos. O aparelho
bucal da fêmea é próprio para sugar sangue, que é necessário para a
maturação dos ovos. Uma vez alimentadas, depois de 2 a 3 dias iniciam
a postura de seus ovos.

MOSQUITOS

MOSQUITOS

Desenvolvimento
Durante o acasalamento as fêmeas são fecundadas e logo após
procuram sugar sangue do homem ou de outros animais e então estão
aptas para iniciar a postura. Os ovos são postos na água isoladamente
ou agrupados em “jangada” que flutuam na superfície líquida. Dos ovos
nascem pequenas larvas que nadam ativamente e são exclusivamente
aquáticas; são diferentes dos peixes (que possuem brânquias respiratórias)
e respiram o oxigênio do ar; por este motivo é que as larvas de tempos em
tempos vêm à superfície, respirar. As larvas alimentam-se do material
existente na água (pequenos microorganismos, matéria orgânica em
decomposição), crescem e, à medida que crescem, trocam de pele.
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Depois de quatro estádios de evolução transformam-se em pupas. As
pupas não se alimentam, mas vêm sempre à superfície para respirar,
mas não ficam imóveis como as de alguns insetos e dias depois liberam
o adulto. Os adultos (macho e fêmea) formados no interior das pupas
emergem, isto é, saem do interior das pupas, geralmente ao entardecer,
permanecem alguns minutos parados na superfície da água e, então
voam à procura de alimento e do outro sexo, para o acasalamento.
De ovo a adulto o desenvolvimento se processa em cerca de
20 dias.

Hábitos
Os mosquitos podem ter hábitos diurnos, crepusculares e noturnos.
Somente as fêmeas são hematófagas, isto é, são capazes de alimentarse de sangue (no caso deste mosquito, de sangue humano) e os machos
alimentam-se de seiva vegetal. Podem transmitir várias doenças através
da picada da fêmea, quando inoculam saliva contaminada tais como
como malária, febre amarela, dengue e filariose.
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De quem estamos falando?
O pernilongo, também conhecido como muriçoca e carapanã,
chama-se Culex (Culex) quinquefasciatus Say,1823.

MOSQUITOS

PERNILONGO
Esse mosquito, que atrapalha nosso sono!

Desenvolvimento
A fêmea, 2-3 dias após alimentar-se de sangue humano, realiza
a postura, geralmente em águas com alto teor de poluição (rios, valas
negras, valões, fossas, águas servidas, galerias de águas pluviais,
depósitos de águas em construções civis, poços de elevadores) e, em
casos extremos, até mesmo em água pouco poluída, como vasos em
cemitérios, poços de água potável, etc. Raramente faz posturas em
águas temporárias. A postura é feita de uma só vez e os ovos são
postos agrupados, lembrando um pequeno barco ou uma jangada, pois
sempre flutuam na superfície da água. Cada postura tem um número
variável de ovos, mas pode se considerar uma média de 120.
Um ou dois dias após a postura, os ovos eclodem e nascem as
larvas, que nadam ativamente na água, vindo, de tempos em tempos, à
superfície para respirar o oxigênio do ar atmosférico. Machos e fêmeas
ficam abrigados na vegetação próxima aos criadouros e, quando começa
a escurecer, os machos iniciam a formação de enxames que principiam
próximo ao solo e atingem dois a dez metros de altura; depois de estarem
formados, as fêmeas entram no meio deles à procura dos machos, para
acasalamento. Depois dos enxames, que começam em torno das 18
horas e vão até às 21 horas, os machos voltam para seus abrigos na
vegetação e as fêmeas começam o seu trabalho, picando as pessoas
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gênero Culex

68

gênero Anopheles

MOSQUITOS

do lado de fora das casas, mas de preferência invadindo as habitações
em busca de alimento, isto é, sangue humano. Uma vez alimentadas,
escondem-se em locais escuros (atrás de cortinas, de armários, embaixo
de camas, etc) saindo depois de 2 a 3 dias para fazerem a postura de
seus ovos.
O ciclo evolutivo deste mosquito, de ovo a adulto, é de cerca de
20 dias. O macho vive algumas horas após o acasalamento, mas a fêmea
pode viver cerca de 30 dias.

Hábitos
Os pernilongos têm hábitos crepusculares e noturnos. Em geral,
entram à tardinha nas habitações e começam a sugar quando encontram
uma pessoa imóvel, em geral dormindo. Ao voar fazem um zumbido
característico (e lá se vai nosso sono!).

Importância médica
O Culex (Culex) quinquefasciatus, além de ser o transmissor
em potencial da filariose humana e canina, é responsável pela fadiga
causada por noites mal dormidas.
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Ciclo do Culex (Culex) quinquefasciatus

AMBIENTE
AÉREO

AMBIENTE
AQUÁTICO

Curiosidade
Você sabia que:
Sendo a postura média de um casal deste mosquito, Culex (Culex)
quinquefasciatus, de 120 ovos, sabendo-se que o número de machos é
aproximadamente igual ao número de fêmeas, depois de uma postura
teremos 60 casais que, teoricamente, uma quinzena depois produzirão
3600 casais, em 60 dias e, 2 meses depois, 12.960.000 casais?
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De quem estamos falando?
O Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus) é um mosquito pequeno;
tem cerca de 5mm, é preto com listras brancas no dorso e nas pernas, ou
seja, rajadinho.

MOSQUITOS

Aedes aegypti - O mosquito da dengue

Desenvolvimento
As fêmeas de Aedes aegypti só fazem postura se encontrarem
água em condições apropriadas, ou seja, água limpa.
Têm como preferência criadouros artificiais, tais como:
vasilhames para água de animais domésticos; garrafas, baldes ou
vasos de plantas que não estão sendo utilizados, piscinas, calhas de
água da chuva, lajes com água acumulada, cacos de vidros nos muros,
pequenos recipientes plásticos, cacos de vidro soltos, copos plásticos
ou qualquer outro objeto que possa acumular água, espelhos de água,
lagos e cascatas decorativas. suporte de garrafões de água mineral, a
bandeja externa de geladeiras, tonéis e depósitos de água, caixas de
água residenciais, pratinhos de vasos ou de xaxins dentro e fora de casa,
pneus em borracharias e “ferros-velhos”.
Cada fêmea de Aedes aegypti é capaz de pôr, isoladamente, 150 a
200 ovos em cada postura.
Os ovos são postos isoladamente, não diretamente sobre a água,
mas em superfícies úmidas, em torno do nível da água. Estes ovos
podem permanecer secos nestes locais onde ocorreram as posturas por
mais de um ano, mesmo que a água seja eliminada e evoluírem quando
estiverem em contato com a água novamente.
Os ovos liberam as larvas que, na água, após várias mudas se
transformam em pupas e finalmente em alados, que são as formas
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adultas do mosquito. O tempo da evolução do ovo ao adulto varia de
acordo com as condições da água, temperatura e alimentação da larva.
O período de seu desenvolvimento (ovo até adulto) dura em
média 10 dias. O Aedes aegypti adulto vive entre 20 e 40 dias.

Aedes (Stegomyia) aegypti
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ciclo do Aedes aegypti

AMBIENTE
AÉREO

AMBIENTE
AQUÁTICO
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Hábitos
Os machos não fazem enxame para acasalamento e tanto machos
quanto fêmeas não têm necessidade de grandes vôos.
Aedes aegypti caracteriza-se pelo seu hábito domiciliar, pelas
atividades diurnas dos adultos e pela capacidade de suas larvas e pupas
viverem em água limpa. As fêmeas sugam sangue durante o dia, fazem
sua postura, e várias gerações se sucedem no mesmo lugar. Se não
encontrarem água limpa irão procurá-la em outro local.

Importância médica
A dengue e a febre amarela urbana são doenças infecciosas graves
causadas por flavivírus transmitido do indivíduo infectado ao indivíduo
não infectado através da picada do Aedes aegypti. A transmissão ocorre
devido a picada das fêmeas que, como as de muitos outros mosquitos,
são hematófagas. Ao sugar o sangue de um indivíduo doente a fêmea
do mosquito adquire o agente infeccioso, que é transmitido quando ela
suga um indivíduo sadio.

Como evitá-lo?
Existe uma vacina para a febre amarela, mas ainda não existe
ainda para dengue. A melhor forma de evitar as duas doenças é evitando
ou interrompendo o ciclo do mosquito, eliminando os locais onde ele
pode se desenvolver. Como o Aedes aegypti é um mosquito cujas fêmeas
fazem postura em água limpa, precisa-se ter mais cuidados ainda. Deve
ser evitado, bem cuidado ou protegido tudo que possa funcionar com
reservatório de água, até sem que você perceba, que forme um bom
local para o desenvolvimento dos mosquitos: garrafas, baldes, latas
pelos quintais e jardins, copos plásticos esquecidos ou jogados no
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lixo ou pelo chão; evitar que a água se acumule nos “pratinhos” que
colocamos embaixo dos vasos de plantas; fechar bem as caixas d’água
e outros locais onde se tenha que armazenar água; vasos de flores que
recebemos de presente ou as que escolhemos para alegrar nossas casas
precisam ser bem lavados e escovados, pois ovos podem ficar dentro
deles (por cerca de um ano!) e quando for colocada água de novo o ciclo
do mosquito poderá ser iniciado.

Retrato falado !
Nome popular:
Nome científico:
Tamanho:

mosquito da dengue
Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus)
5mm

Curiosidades
Você sabia que:

1 O mosquito foi “erradicado” algumas vezes (na última em 1972), mas
voltou em 1979, no Pará, e chegou ao Rio, pouco tempo depois?

2 Bio-Manguinhos (Unidade da Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ)

fabrica a vacina contra a febre amarela e fornece-a aos países da
América Latina e da África?

3 Quando nos vacinamos contra a febre amarela, esta vacinação vale
por dez anos?

4 Bio-Manguinhos mantém um estoque permanente de vacinas capaz
de em poucas semanas vacinar uma população como a do Rio de Janeiro?
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OUTROS MOSQUITOS IMPORTANTES
Haemagogus
MOSQUITO DA FEBRE AMARELA SILVESTRE
São mosquitos muito bonitos, coloridos com brilho metálico e
vivem em regiões de mata.
Espécies importantes:
Haemagogus capricornii Lutz, 1904;
Haemagogus spegazzinii Brèthes, 1912.

Desenvolvimento
Os ovos são alongados, com forma parecida à de uma salsicha e
resistentes em ambientes sem água. São postos isoladamente, em locais
úmidos, em criadouros naturais como buracos em árvores.
Os ovos ao eclodirem liberam as larvas que, na água, se
transformam em pupas e finalmente em alados – as formas adultas do
mosquito. O tempo da evolução do ovo ao adulto varia de acordo com
as condições da água, temperatura e alimentação da larva.
O período de seu desenvolvimento (ovo até adulto) dura, em
média, 15 dias.

Hábitos
São mosquitos silvestres, de hábitos diurnos; voam por longas
distâncias. Os machos não fazem enxames para acasalamento e suas
fêmeas são hematófagas.
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O vírus da febre amarela silvestre é transmitido através da picada
da fêmea ao sugar o sangue de animais, inclusive o do ser humano.

Como evitá-lo?
Não construir moradias ou realizar outras atividades em áreas
onde exista o mosquito e o registro da doença; caso não seja possível
evitar, vacinar-se contra febre amarela, cuja validade é de dez anos.

MOSQUITOS

Importância médica

Anopheles – MOSQUITO DA MALÁRIA
Espécies importantes:
Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi Root, 1902;
Anopheles (N) aquasalis Curry, 1932;
Anopheles (N) albitarsis Lynch Arribálzaga, 1878;
Anopheles (Kertezsia) cruzii Dyar & Knab, 1906.

Desenvolvimento
Os ovos são postos isoladamente, na superfície da água e
apresentam estruturas para flutuação. Esta fase dura cerca de 5 dias
Os ovos ao eclodirem liberam as larvas que, para respirarem,
devem colocar a abertura do sistema respiratório em contato com o ar
atmosférico, colocando-se em posição paralela à superfície da água.
O período de seu desenvolvimento (ovo até adulto) dura, em
média, 15 dias.
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MOSQUITOS

Hábitos
As fêmeas sugam sangue durante a noite. Pela madrugada
procuram locais para ficarem em repouso durante o dia. Por causa da
forma quase reta em relação ao local de pouso, os adultos também são
conhecidos como mosquito-prego.

Como evitá-lo?
Primeiramente não construir moradias ou realizar outras
atividades em áreas onde exista o mosquito e o registro da doença. Caso
não sejam possíveis essas medidas, pode-se ainda: fazer as construções
o mais distante possível dos locais onde os mosquitos se desenvolvem
(criadouros); utilizar proteção para as casas, como telas para as portas e
janelas, e mosquiteiros; uso de inseticidas de acordo com as orientações
da Organização Mundial de Saúde.

Importância médica
São transmissores de protozoários que causam a malária,
Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae,
Plasmodium ovale que matam milhares de pessoas anualmente.

Retrato falado !
Nome popular:

mosquito- prego

Nomes científicos: Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi Root, 1902,
Anopheles (N) aquasalis Curry, 1932, Anopheles 		
(N) albitarsis Lynch-Arribalzaga, 1878, Anopheles 		
(Kertezsia) cruzii Dyar & Knab, 1906
Tamanho:
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5 mm-10 mm

MOSQUITOS

Ciclo do Anopheles

AMBIENTE
AÉREO

AMBIENTE
AQUÁTICO
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Ordem Diptera
De quem estamos falando?
		
São insetos dípteros, amarelados, que medem entre 2 e 4mm.
A cabeça é alongada e voltada para baixo, formando um ângulo de
aproximadamente 90º. As pernas são compridas e muito claras, o corpo
tem muitos pêlos e as asas são transparentes, alongadas e também com
muitos pêlos. Seu aparelho bucal é picador.
Há várias subfamílias, mas a única que possui espécies
hematófagas é a subfamília Phlebotominae, com apenas um gênero no
Brasil, Lutzomyia .

MOSQUITOS

MOSQUITOS-PALHA

Desenvolvimento
Sua metamorfose é completa.
Os ovos são pequenos, colocados isoladamente ou em pequenos
conjuntos em lugares úmidos, em matéria orgânica em decomposição,
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MOSQUITOS

em cupinzeiros, etc., mas nunca na água. As larvas são pequenas,
vermiformes e vivem nos locais da postura. As pupas são imóveies e não
se alimentam. Os adultos voam poucos metros distante dos criadouros.
Somente as fêmeas são hematófagas, pois precisam do sangue para
desenvolvimento dos ovos e os machos sugam a seiva das plantas. Como
é difícil estudar seu desenvolvimento na natureza, observa-se que, em
criações para estudo em laboratório, as fêmeas fazem postura de cerca
de 45 ovos e o desenvolvimento de ovo até adulto dura cerca de 35 dias.

Ciclo do Lutzomyia

82

Só as fêmeas sugam e geralmente ao entardecer ou à noite. Picam
rosto, mãos e pés, causando uma coceira intensa.

Importância médica
As espécies do gênero Lutzomyia são transmissoras do protozoário
causador da leishmaniose, com duas formas, a leishmaniose visceral e
leishmaniose tegumentar .
A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa localizada
principalmente no baço, fígado e medula óssea, causada pelo protozoário
Leishmania donovani (Laveran & Mesnil,1903, Ross,1903), transmitido
pela picada da fêmea de algumas espécies de flebotomíneos, como por
exemplo Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912).
A leishmaniose tegumentar, doença infecciosa da pele, que
causa feridas extensas, profundas, que não cicatrizam, é causada pelo
protozoário Leishmania braziliensis (Viana, 1911), transmitido pela
picada da fêmea de algumas espécies de flebotomíneos como Lutzomyia
intermedia (Lutz & Neiva, 1912).

MOSQUITOS

Hábitos

Como evitar a doença?
Para tentar evitar a doença é preciso descobrir os locais de
desenvolvimento dos flebotomíneos e desenvolver atividades de
educação em saúde, para que a população possa ser informada sobre
os hábitos e evitar construções próximas aos criadouros, eliminar os
reservatórios.
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MOSQUITOS
84

Retrato falado !
Nome popular:

flebótomo, birigui, mosquito-palha, asa branca, 		
cangalhinha

Nomes científicos: podem ser das espécies Lutzomyia intermedia e 		
Lutzomyia longipalpis
Tamanho:

medem entre 2 - 4mm

Duração do ciclo:

em laboratório, as fêmeas fazem postura de cerca de
45 ovos e o desenvolvimento de ovo até adulto dura
cerca de 35 dias.

Ordem Hemiptera
De quem estamos falando?
Os percevejos são ápteros (não têm asas) da família dos
Cimicídeos; medem de 4 a 5mm de comprimento. Cimex lectularius
(Linnaeus, 1758) e Cimex hemipterus (Fabricius, 1803) podem causar
problemas para as pessoas.
Vivem sempre bem escondidos, nas camas, nos colchões, no
revestimento dos sofás, e muitas vezes em armários, atrás de quadros
pendurados nas parede e chegam a ser transportados nas roupas.

PERCEVEJOS

PERCEVEJOS-DE-CAMA

Desenvolvimento
Os ovos são colocados em grupos de até 200 e se desenvolvem
em oito dias. Os percevejos se desenvolvem gradualmente com etapas
de ovo, ninfa e, depois de várias
mudas, que podem durar de 14-30
dias, tornam-se adultos.
O ciclo de ovo até adulto
pode durar 7-10 semanas.
O percevejo alimenta-se de
preferência de sangue humano,
mas também pode se alimentar
de sangue de outros animais. Os
adultos podem viver cerca de 3-8
meses.
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PERCEVEJOS
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Ciclo do percevejo

A picada no início não é dolorosa, mas depois pode causar coceira;
por isso formam ferimentos e mal-estar devidos às noites em que as
pessoas não dormem por causa da coceira, que acabam provocando
irritações na pele e feridas.

Como evitá-los?

PERCEVEJOS

Importância médica

Identificar, limpar e eliminar os esconderijos dos percevejos.
Lavar e trocar a roupa de cama semanalmente, varrer e limpar a casa
diariamente.

Curiosidades

1 O percevejo é capaz de jejuar por muitos dias.
2 Em três minutos faz uma refeição completa e depois se esconde.
Retrato falado !
Nome popular:

percevejo

Nomes científicos: Cimex lectularius (Linnaeus, 1758), Cimex hemipterus
(Fabricius, 1803)
Tamanho:

4 mm-5 mm
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Ordem Anoplura: sugadores
Ordem Mallophaga: mastigadores
A presença dos piolhos quase sempre é percebida por uma
incômoda coceira.
São ectoparasitos, ou seja, são parasitas que vivem na parte
externa do corpo do hospedeiro; e ápteros, isto é, sem asas.
Pertencem a dois grupos:

PIOLHOS

PIOLHOS

1) Sugadores – são os anopluros, hematófagos, sugam sangue
de mamíferos, incluindo os seres humanos. A este grupo
pertencem os piolhos propriamente ditos; entre eles os piolhos
da cabeça Pediculus humanus capitis (de Geer) e do corpo
do ser humano, Pediculus humanus humanus (Linnaeus), e o
Phthirus pubis (de Geer), encontrado nos pêlos pubianos (mas
também nas axilas, sobrancelhas e outras partes do corpo).
2) Mastigadores – são os malófagos, que não sugam sangue. Os
piolhos malófagos se alimentam de pele e de pêlos. Algumas
espécies podem eventualmente ingerir sangue do ferimento
do hospedeiro. São piolhos de mamíferos (eventualmente dos
seres humanos) ou de aves.
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PIOLHOS

SUGADORES – OS NOSSOS PIOLHOS!
Como são?
São insetos pequenos, no máximo com seis milímetros de
comprimento, de corpo achatado e peças bucais especializadas em
sugar sangue.

Desenvolvimento
As fêmeas, depois de fecundadas, fazem as posturas nos pêlos do
homem, fixando os ovos – chamados “lêndeas” – colados em cada fio
de pêlo por meio de uma espécie de cola secretada pelo inseto. O piolho
conhecido por “muquirana” piolho do corpo, em 25 dias de postura,
pode por de 200 a 300 ovos.
De 4 a 8 dias depois da postura, saem das lêndeas as primeiras
larvas, que levam ainda cerca de 15 dias para atingir à fase adulta. Deste
modo pode-se dizer que o ciclo de ovo a ovo pode completar-se em
3 semanas. Pouco se sabe da duração da vida de um piolho; pode-se
afirmar, entretanto, que no mínimo um piolho pode viver 2 meses.

Hábitos
As espécies que parasitam o homem têm hábitos parecidos:
o piolho da cabeça vive nos cabelos; o piolho do corpo, conhecido
por “muquirana”, vive nas roupas, mas junto à pele, a fim de poder
alimentar-se de vez em quando de sangue; o piolho do púbis, conhecido
pelo nome de “chato”, vive nas partes pilosas do púbis. Entretanto, cada
uma das espécies pode ser encontrada em locais diferentes dos citados,
por exemplo: axilas, bigodes, sobrancelhas etc.

90

PIOLHOS

Pediculus capitis (Linnaeu, 1758)

Pediculus humanus corporis (Linnaeu, 1758)
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PIOLHOS

Phthirus pubis (Linnaeu, 1758)

Ciclo dos piolhos
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Importância médica dos piolhos
a) Efeito direto das picadas – O efeito direto do ataque dos piolho,
que inocula saliva tóxica, manifesta-se de início e, durante algum
tempo, pelo prurido, quer se trate do ataque pelo piolho da cabeça,
pela “muquirana”, ou pelo “chato”; nos dois primeiros casos,
esta infestação que causa coceira chama-se “pediculose” e, no
caso do “chato”, “ftiríase”. Aumentando a infestação, observamse pequenas placas hemorrágicas, às vezes acompanhadas de
urticária e de dermatite, por infecções secundárias. Nas pessoas
que por longo tempo são portadoras de piolhos, a pele das regiões
do corpo em que eles se acham, principalmente atrás do pescoço
e entre as espáduas, fica espessada.
b)

Transmissão de doenças – Os piolhos são importantes,
principalmente na Europa, porque transmitem o “tifo
exantemático”.

Como evitá-los?
Medidas de higiene corporal e com as roupas são muito
importantes.
Pode-se ainda adotar algumas medidas, quando se desconfia da
possível infestação:
•

piolho-da-cabeça → a lavagem habitual e cuidadosa dos cabelos,
podendo usar vinagre para desprender os ovos; remover os ovos
com um pente fino; cortar os cabelos bem curtos.

•

piolho-do-corpo → utilizar piolhicidas nos guarda-roupas, estrados
das camas, gaveteiros e outros locais onde as roupas são guardadas.
Evitar usar roupas de desconhecidos e as próprias roupas devem ser
muito bem passadas para matar os possíveis ovos.
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•

piolho pubiano → usar piolhicida em roupas de cama e colchão,
não usar roupas de outras pessoas, evitar o contato sexual (principal
forma de se adquirir o piolho pubiano); ter cuidado com a utilização
de assentos e vasos sanitários em locais onde sejam desconhecidas
as medidas de higiene usadas; raspagem da região pubiana, axilas e
até barbas e bigodes, se necessário.

Retrato Falado !
Nome popular

Nome científico

Tamanho

piolho da cabeça Pediculus humanus capitis (de Geer)
2,4-3,3 mm
muquirana
Pediculus humanus humanus (Linnaeus) 2- 3 mm
chato
Phthirus pubis (de Geer)
cerca de 2 mm

Curiosidades
Você sabia que:

1 Os piolhos costumam nascer e morrer no mesmo hospedeiro, porém
quando dois ou mais animais, ou no nosso caso, duas pessoas ficam
em contato, passam de uma para outra?

2 Após a morte do hospedeiro os piolhos não permanecem vivos por

muito tempo, morrendo geralmente depois de algumas horas ou alguns dias, devido principalmente a falta de calor irradiado pelo corpo
do hospedeiro e do alimento?

3 Algumas espécies de piolhos anopluros não têm olhos?
4 O “piolho de galinha” é um carrapato?
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Ordem Siphonaptera

Como são?

PULGAS

PULGAS

Embora exista no mundo um grande número de espécies de pulgas,
quatro delas vivem nas proximidades dos seres humanos: a pulga do
homem, conhecida cientificamente por Pulex irritans Linnaeus; a do
cão, Ctenocephalides canis (Curtis); a do gato, Ctenocephalides felis
(Bouché) e a do rato Xenopsylla cheops (Rothschild). Estas quatro
espécies são encontradas em todas as partes do mundo.
São insetos pequenos; o macho é sempre um pouco menor que
a fêmea. O corpo é duro, fortemente comprimido no sentido vertical,
sem asas e com as pernas traseiras muito desenvolvidas, podendo
por isto dar longos saltos. Suas peças bucais são especializadas em
sugar sangue, o único alimento tanto de machos quanto de fêmeas. As
larvas são vermiformes e, portanto, diferentes das pulgas adultas e não
sugam sangue, pois têm o aparelho bucal mastigador, vivem no chão se
alimentando de detritos orgânicos.

Desenvolvimento
As fêmeas, depois de fecundadas pelos machos, precisam
alimentar-se para poder efetuar a postura. As posturas são feitas
parceladamente, sendo postos de cada vez 2 a 6 ovos. A desova é feita ou
nos lugares freqüentados ou habitados pelos animais que são parasitados
pelas pulgas (ninhos) ou diretamente sobre eles, entre os pêlos. A pulga
do homem procura sempre o chão das casas para desovar. A pulga do
ser humano e ainda a do cão e a do gato, por viverem próximas aos
seres humanos, podem também pôr os seus ovos nas frestas do assoalho
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PULGAS
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Pulex irritans (Linnaeu, 1758)

PULGAS

Ctenocephalides canis (Curtis, 1826)
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PULGAS
98

Ctenocephalides felis (Bouché, 1935)

PULGAS

Xenopsylla cheops (Rothschild)

de nossas casas ou nos tapetes e carpetes. Durante toda sua vida, a pulga
fêmea pode pôr cerca de 500 ovos. Seu primeiro alimento são as fezes
da pulga fêmea, que ao depositar os ovos, eliminam fezes, contendo
sobretudo partículas de sangue coagulado.
As pulgas são insetos de metamorfose completa, isto é, suas
larvas e ninfas são completamente diferentes dos adultos.
O desenvolvimento das pulgas depende principalmente
da temperatura e da umidade. No verão e com o tempo seco, o
desenvolvimento é muito rápido, cerca de 2 semanas. Isto explica
as “ondas” sucessivas de pulgas que invadem as nossas casas
periodicamente. As larvas se deslocam rapidamente no meio em que
vivem (chão empoeirado ou sujo das habitações, gretas do assoalho,
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PULGAS

areia do solo, detritos nos ninhos dos animais) evitando porém a luz
forte; por este motivo as larvas proliferam mais debaixo de armários
ou outros móveis baixos, que não podem ser varridos. Alimentam-se
dos detritos orgânicos que aí encontram, preferindo quase sempre as
fezes das pulgas adultas. As larvas mudam de pele várias vezes até se
transformarem em pupas; estas, depois de alguns dias, transformam-se
em adultos.

Ciclo das pulgas
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As pulgas dos animais vivem entre os pêlos e quando um
destes animais morre, abandonam rapidamente o seu corpo, pois não
podem viver sem o seu calor e sem a fonte de alimento; isto é muito
importante, pois as pulgas dos animais podem também picar os seres
humanos. Quando um rato infectado pelas bactérias da peste é sugado
por pulgas, estas, ao picarem posteriormente um ser humano, podem
transmitir a doença. A pulga do ser humano, diferente das outras, não
vive permanentemente em contato com o corpo, vive nas proximidades
e, quando necessário, procura o ser humano para se alimentar. Depois
da cópula, as pulgas procuram alimentar-se, podendo entretanto ficar
em jejum vários dias. Em média, uma pulga suga 3 vezes por dia.
As pulgas são encontradas ou nos lugares em que vivem os animais
que atacam (ninho ou habitações), procurando-os apenas para sugar
sangue – caso da pulga do homem, ou então vivem diretamente sobre
o hospedador – caso da pulga do rato. Sabe-se que a pulga do homem,
alimentada diariamente, pode viver cerca de 550 dias; não alimentada
pode viver 120 dias. Isto explica o fato de se ficar cheio de pulgas
quando se entra num local desabitado há meses.

PULGAS

Hábitos

Importância médica
A ação da saliva da pulga pode causar irritação alérgica em
pessoas sensíveis e coceiras.
As pulgas são importantes, porque algumas espécies transmitem
a peste bubônica, a peste pneumônica, o tifo murino e podem transmitir
vermes se a pessoa ingerir pulgas parasitadas.
No passado a peste bubônica matou milhares de pessoas na
Europa.
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PULGAS

Como evitá-las?
Manter os quintais e áreas externas sempre secos, recebendo luz
solar direta. Dentro de casa é preciso ferver panos das camas dos cães
e gatos; limpar bem todo o ambiente, se possível com a utilização de
um aspirador de pó, com especial atenção para sofás, tapetes, barras de
cortinas cantos, frestas do assoalho, rodapés e outros locais que possam
estar infestados.

Retrato falado!
Nome popular

Nome científico

Pulga do homem
Pulga do cão
Pulga do gato
Pulga do rato

Pulex irritans Linnaeus,1758
Ctenocephalides canis (Curtis)
Ctenocephalides felis (Bouche)
Xenopsylla cheops (Rothschild)

Tamanho
Cerca de 1mm
Cerca de 1mm
Cerca de 1mm
Cerca de 1mm

Curiosidades
Você sabia que:

1 A pulga adulta pode dar saltos de até 65 cm de altura?
2 O bicho-de-pé é uma pulga? É uma pulga parasita de porcos domés-

ticos ou silvestres. A fêmea penetra na pele do homem, geralmente
entre os dedos dos pés e entre as unhas. Nas mãos prefere penetrar das
unhas. A fêmea (“o bicho”) cresce e quando os ovos estão maduros
são expelidos. As larvas vivem no chão e depois de cerca de três semanas nascem os adultos. Vivem nas casas de terra batida, próximas
dos chiqueiros. A doença é conhecida como tunguíase e pode causar
deformações nos pés e nas mãos.

3 No Brasil, a pulga mais comum no cão é a pulga do gato?
4 Em um apartamento, fechado por dois meses em Copacabana (Rio
de Janeiro, RJ), foi necessário um aparelho de aspirador de pó para
retirar uma grande quantidade de pulgas?
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PULGAS

Tunga penetrans (Linnaeus, 1758)
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Ordem Lepidoptera: traça das roupas
Ordem Thysanura: traça-do-livro

TRAÇAS

TRAÇAS

Como são?
A pergunta deve ser respondida com atenção, porque chamamos
de traça a dois insetos diferentes.
Um deles é um inseto da ordem Thysanura, da família
Lepismatidae, que é traça-do-livro. O outro é uma mariposa, portanto
da ordem Lepidoptera e que pertence à família Tineidae, que é a traça
das roupas.

TRAÇAS DE ROUPAS
De quem estamos falando?
As “traças” são larvas (lagartas de pequenas mariposas) que em
geral vivem em pequenos casulos e alimentam-se de tecidos de origem
animal. Existem várias espécies. Seus pequenos casulos cinzas podem
ser observados nas paredes de nossas casas ou dentro de armários.
Existem muitas espécies de traças; entre elas as espécie Pheroeca
uterella Walsingham, 1923 e Tineola biselliella (Hummel, 1823).
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TRAÇAS

Desenvolvimento
As mariposas, depois de fecundadas, fazem suas posturas de
cerca de 40 ovos diretamente nos locais onde a larva deve encontrar
seu alimento preferido – o que varia de acordo com a espécie. Dos ovos
saem pequenas lagartas, que em geral tecem pequenos casulos cinzas,
em geral chatos e abertos nas duas extremidades.

Depois de várias mudas as lagartas se transformam em pupas
dentro dos casulos ou crisálidas, que não mais causam estragos,
porque não comem. Da crisálida emerge uma mariposa adulta.

Tineola biselliella (Hummel, 1823)
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As pequenas mariposas são de cor creme ou cinza e são
encontradas nas paredes, interior de armários, etc. As larvas costumam
viver em casulos e caminhar com eles junto ao corpo. Vivem comendo
roupas de lã, seda, tapetes, artigos de crina, peles etc. São encontradas
nas paredes e principalmente no interior de malas, armários, ou ainda
nas dobras das roupas ou artigos feitos com produtos de origem animal
citados acima. O período larval de uma traça dura de 50 dias a 3 anos,
dependendo da temperatura e umidade.

TRAÇAS

Hábitos

Importância econômica
Causam grandes estragos não somente em casas residenciais, mas
principalmente em fabricas de lã e grandes lojas.

Retrato falado !
Nome popular:
Nomes científicos:
Tamanho:

traça de roupas
Pheroeca uterella Walsingham, 1923, Tineola 		
biselliella ( Hummel, 1823)
1,2-1,5cm
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TRAÇAS
108

Ciclo das traças de roupa

Como são?
Pergunte a um bibliotecário inglês se ele já teve problemas com
o “silverfisch”? Este é o nome com que as traças são conhecidas na
Inglaterra porque segundo os ingleses parecem-se e locomovem-se
como peixes.
São ápteros, isto é, não tem asas, e podem medir até 5cm. O
corpo é alongado e recoberto por escamas prateadas. As antenas são
compridas e no final de seu abdome observam-se três fios finos, sendo
o do meio mais longo que os outros dois.
Como exemplo temos a Acrotelsa collaris (Fabricius, 1793).

TRAÇAS

TRAÇA-DE-LIVRO
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TRAÇAS
110

Ciclo das traças do livro

São insetos que não passam por metamorfose durante o seu
desenvolvimento. A forma do corpo do imaturo é a mesma que a do
adulto, que possui os órgãos para reprodução totalmente formados.

TRAÇAS

Desenvolvimento

Hábitos
Quando está dentro de um livro come o papel, a cola, a capa e
tudo mais que fizer parte dele.

Importância
Pode destruir ou causar danos aos livros e documentos.

Retrato falado!
Nome popular: traça-de-livro
Nome científico: Acrotelsa collaris (Fabricius, 1793).
Tamanho:
até 5 cm

111

112

ESTES PARECEM, MAS NÃO SÃO.
Os ácaros são artrópodes (possuem pernas articuladas), porém não
são insetos. Quando ainda são larvas possuem três pares de pernas como
os insetos, mas quando se tornam adultos são diferentes dos insetos,
pois possuem quatro pares de pernas e não se podem distinguir três
partes do corpo, pois seu corpo é formado de cefalotórax e abdômen.

ÁCAROS

ÁCAROS

Quem são os nossos conhecidos?
Os acarinos mais fáceis de serem vistos são os carrapatos. Todos
os outros ácaros são menores e em sua maioria quase microscópicos.
Alguns medem alguns milímetros e vivem no queijo ou na farinha
embolorada ou em frutas secas ou folhas de vegetais, trazendo prejuízos
para a agricultura.

Macho

Fêmea
Fêmea fecundada e
com sangue

CARRAPATO

Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787)
(Adaptado de Carlos A. Silva)
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SARNA
De quem estamos falando?
Usa-se o nome sarna para falar do causador, mas na verdade é
uma doença comum aos homens e aos animais domésticos causada
por ácaros da família dos Sarcoptídeos. No homem a sarna comum é
causada pelo Sarcoptes scabiei (De Geer, 1778); o ácaro mede 0,5 mm
de comprimento. Só as fêmeas penetram na pele e põem seus ovos,
causando coceira, que pode ser freqüente e intensa. No local onde as
fêmeas se alojam aparecem pequenos tumores, do tamanho da cabeça
de alfinete, que arrebentam quando o homem ou o animal se coçam
violentamente. Podem causar inflamações na pele e depois de alguns

Demodex folliculorum
(Simon, 1842)
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Sarcoptes scabiei
(De Geer, 1778)
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meses pode-se observar enrugamento. Caso a sarna esteja generalizada,
o animal ou o homem podem apresentar um odor desagradável e,
dependendo da gravidade, pode causar até a morte.
O “cravo” ou “espinha” da pele, que tanta gente gosta de
espremer, podem alojar ácaros que medem cerca de 1/3 de milímetro de
comprimento. São os ácaros Demodex folliculorum (Simon, 1842).

Ácaro da poeira
De quem estamos falando?
São ácaros do gênero Dermatophagoides sp., que podem causar
problemas de pele, asma e rinites alérgicas. Desenvolvem-se em nossas
casas, na poeira dos tapetes, nos cantos dos assoalhos e pequenas frestas.
A limpeza é a melhor forma de se tentar de diminuir o problema.
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Micuim
De quem está se falando?
Costuma-se chamar de micuim a larva do carrapato-estrela ou
carrapatinho, mas com o nome de micuim (ou mucuim, no norte e
bicho-colorado no sul do Brasil) também é conhecido um ácaro de cor
amarelo-avermelhada, que vive sobre o capim, sobretudo na época das
primeiras chuvas e provoca uma coceira terrível no ser humano e em
outros mamíferos, pois quase sempre está agrupado aos milhares, sendo
comum um grande número atacar a mesma vítima.

Carrapato
De quem estamos falando?
Os carrapatos com os quais costumamos nos encontrar (ou somos
encontrados por eles) são ácaros da família Ixodidae. A fêmea põe
milhares de ovos na vegetação, junto com uma cola. Ela morre quando
termina a postura dos ovos. Dos ovos nascem as larvas, os micuins,
que ficam esperando um animal (cavalo, boi, cachorro, carneiro, cabra,
podendo ser uma pessoa) para sugar o sangue. Depois caem no chão e
para continuar seu desenvolvimento como ninfas procuram um novo
hospedeiro para sugar mais sangue. A fêmea fecundada e com bastante
sangue cai no chão e põe seus ovos.
São os micuins, larvas do carrapato-estrela, Amblyomma
cajennense (Fabricius, 1787) que causam grandes incômodos ao tentar
sugar nosso sangue. Não se devem arrancar os carrapatos para evitar as
pequenas feridas. É considerado o transmissor da febre maculosa.
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