
DISCIPLINA: A Entomologia vista pela microscopia óptica com o uso da câmara clara. 

Introdução à ilustração científica a partir de Triatomíneos e Culicídeos. 

CARGA HORÁRIA: 360 HORAS 

COORDENADORES: Teresa Cristina Monte Gonçalves 

                  Monique de Albuquerque Motta  

 

LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA 

EM DIPTERA E HEMIPTERA 

LABORATÓRIO DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DE HEMATOZOÁRIOS 

 

NUMERO DE VAGAS:  02 

 

EMENTA  

Estudo da morfologia externa de Culicídeos e Heteropteros, nas formas imaturas e 

adultas, com ênfase em estruturas de importância taxonômica. O uso da câmara clara 

acoplada ao microscópio estereoscópico e ao microscópio óptico. 

Preparação e montagem, em lâmina, das estruturas a serem estudadas. Desenhos das 

estruturas em câmara clara com foco na taxonomia e sistemática. 

Confecção de pranchas para ilustração das espécies. 

 

OBJETIVOS 

1- Conhecer a morfologia externa de Triatomíneos e Culicídeos. 

2- Preparar o material a ser estudado para a observação. 

3- Aprender a usar a câmara clara acoplada ao microscópio estereoscópico e ao 

microscópio óptico, incluindo a escala. 

4- Representar e descrever as estruturas por meio de desenhos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Formação teórica a ser oferecida ao aluno: 

1- Morfologia externa das formas imaturas e adultas de mosquitos 

2- Morfologia de ovo, ninfa e adultos de barbeiros. 

3- Estruturas de importância taxonômica. 

4- Descrição morfológica das estruturas (formas e cores) 

5- Uso de escala  

 

Atividades práticas a serem desenvolvidas pelo aluno durante o estágio: 

1- Reconhecer e dissecar as estruturas morfológicas a serem estudadas. 



2- Diafanizar o material em potassa a 10%.  

3- Montagem das estruturas entre lâmina e lamínula. 

4- Desenho das estruturas ao microscópio estereoscópico ou microscópio óptico. 

 

Avaliação  

A avaliação da disciplina compreenderá um relatório parcial, a ser entregue na metade do 

curso, um relatório final, a ser entregue no final do curso, além da elaboração de um pôster 

contendo um resumo de todo o conteúdo teórico e prático apreendido durante o curso.  

Esse pôster será apresentado oralmente no workshop do Curso de Especialização de nível 

Técnico em Biologia Parasitária e Biotecnologia (CENT), o qual realizar-se-á no final do 

Curso. Além da avaliação mencionada anteriormente, na qual o aluno deverá obter média 

maior igual a sete, o aluno deverá ter no mínimo, frequência de 75%. Tanto a frequência, 

quanto o desenvolvimento do aluno durante o estágio, serão acompanhados mensalmente 

pela coordenação do CENT, através de formulários que serão encaminhados à 

coordenação pelo Coordenador e/ou orientador do aluno.  
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