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O Anopheles aquasalis é um dos principais vetores da malária humana no Brasil, 
sendo particularmente importante em Belém (PA). A criação de mosquitos em 
laboratório fornece informações básicas importantes sobre a biologia do inseto, 
sendo extremamente úteis para a realização de experimentos controlados em 
diferentes áreas, tais como, avaliação de suscetibilidade a patógenos e de 
resistência a inseticidas. Este estudo teve por objetivo estabelecer uma colônia de 
An. aquasalis no Laboratório de Parasitologia Médica (ICB, UFPA) e descrever o 
desenvolvimento desta espécie em laboratório. A colônia foi estabelecida a partir 
de fêmeas coletas no Museu Emilio Goeldi (Belém, PA), por meio de armadilhas 
luminosa (CDC) e mantida a temperatura media de 28,4°C e 80% de umidade 
relativa. As larvas foram alimentadas com ração de peixe triturada e os adultos com 
solução açucarada a 10%.  Para repasto sanguíneo das fêmeas foi utilizado 
camundongo adulto anestesiado. Foram avaliadas diferentes características de 
desenvolvimento da colônia. Para a geração parental a maior taxa de oviposição 
ocorreu no 2° dia após início da postura (18,64 ovos/fêmeas). Nos dias seguintes 
a taxa de oviposição caiu, mantendo-se em torno de 5,84 ovos/fêmeas até o 6° dia. 
A viabilidade média dos ovos foi de 45,5% e a eclosão ocorreu, aproximadamente 
48 horas após a postura. O ciclo completo de desenvolvimento, de larva até adulto, 
de F1 e F2 ocorreram em média em 11 e 16 dias, respectivamente. A taxa de 
mortalidade dos imaturos foi alta, sugerindo possíveis problemas na manutenção 
da colônia. Observou-se que as posturas aconteceram, em sua maioria, nos 
períodos crepusculares matutinos e vespertinos, enquanto a emergência dos 
adultos ocorreu de forma homogênea ao longo de todo fotoperíodo, durando em 
média 5,8 minutos. A colônia apresentou redução da população em virtude da baixa 
postura e redução da viabilidade dos ovos o que demonstra a necessidade de 
estudos adicionais visando estabilizar a colônia. 
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