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RESUMO 

 

Chironomidae (Diptera) apresenta estágio adulto reduzido, não ocorrendo alimentação em 
algumas espécies, realizando somente a reprodução. As informações disponíveis da 
morfologia do aparelho reprodutor do grupo são escassas, tornando-se relevante o estudo 
da biologia reprodutiva dos mesmos. A proposta deste trabalho é descrever a estrutura do 
sistema reprodutor dos adultos de Chironomus sancticaroli. Na análise da morfologia da 
terminália de ambos os sexos, machos e fêmeas foram fotografados no Taxonline. Para 
analisar o desenvolvimento do folículo ovariano, foram dissecados sob microscópio 
estereoscópico cinco larvas de quarto instar, cinco pupas e 10 fêmeas (5 recém-emergidas 
e 5 com 30 horas de emergência) e lâminas foram montadas e fotografadas em microscopia 
óptica. Para o estudo histológico foram utilizadas 30 fêmeas (10 sem cópula; 10 copuladas 
sem oviposição e 10 que realizaram oviposição) e 10 machos. Os espécimes foram então 
fixados em solução Dubosc-Brasil, e seguiram o processamento histológico de rotina. Foram 
realizados cortes histológicos de cinco micrômetros de espessura, e nas lâminas 
confeccionas foram aplicadas diferentes colorações para posterior avaliação em microscópio 
óptico. A partir do oitavo segmento abdominal de ambos os sexos é possível observar a 
genitália ou terminália. Nas fêmeas, o apódema vaginal é uma inserção muscular de 
músculos ligados aos ovidutos e os cercos modificados para auxiliar na oviposição. Nos 
machos, a principal característica são os parâmeros e claspetes e processos dorsais que o 
auxiliam a segurar a fêmea durante a cópula. As fêmeas desta espécie não emergem com 
os folículos maduros, os quais só amadurecem 30 horas após a emergência, com diferenças 
em relação ao amadurecimento entre o estágio de pupa e fêmeas recém-emergidas. No 
estágio de larva, não foi possível observar devido ao tamanho reduzido. O sistema 
reprodutor das fêmeas é formado por dois ovários do tipo politrófico meroístico; uma 
glândula acessória com epitélio prismático glandular com núcleos redondos e presença de 
conteúdo amorfo no lúmen; ovidutos com epitélio prismático alto ciliado com núcleos 
redondos e em torno do oviduto há tecido muscular; duas espermatecas com epitélio cúbico 
com núcleos redondos. Nas fêmeas sem cópula o abdômen está quase repleto de folículos 
contendo ovócitos e trofócitos, estes envoltos por células foliculares cúbicas com núcleos 
redondos. Nas fêmeas copuladas sem oviposição observa-se o abdômen repleto de 
folículos em um estágio mais avançado com ovócitos, um menor número de trofócitos 
envoltos por células pavimentosas com núcleos elípticos e espermateca com 
espermatozóides. Nas fêmeas com oviposição existem ainda folículos, mas em menor 
quantidade quando comparado com as outras fases, presença de ovaríolo com um folículo 
maduro, um folículo imaturo e um não desenvolvido, sugerindo talvez que esta espécie pode 
apresentar mais de uma oviposição e presença de espermatozóides na espermateca. O 
aparelho reprodutor dos machos possui testículos sem epitélio germinativo, estando repletos 
de espermatozóides; vasos deferentes e vesículas seminais com epitélio cúbico baixo com 
núcleos redondos, apresentando na luz uma grande massa de espermatozóides; ducto 
ejaculatório com epitélio prismático e secretor, este substitui a glândula acessória que não 
está presente, no lúmen observa-se um conteúdo hialino. Alterações apenas na quantidade 
de trofócitos e morfologia das células foliculares são observadas nas fêmeas e nos machos 
sem alterações, pois ambos os sexos emergem com gametogênese completa, não se 
alimentando e utilizando a reserva do estágio larval. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Macroinvertebrados bentônicos são organismos que habitam a região 

bentônica dos ecossistemas aquáticos, em pelo menos uma fase do seu ciclo de 

vida, sendo em sua maioria insetos (ROSENBERG & RESH, 1993). 

Os organismos que compõem o zoobentos estão em contato direto com o 

sedimento, utilizando-o para proteção e no forrageamento. A distribuição e a 

composição da taxocenose de zoobentos são influenciadas por fatores físicos e 

químicos como o vento que possibilita a circulação de alimento e oxigênio, 

concentração de oxigênio, disponibilidade e qualidade do alimento, tipo do substrato, 

temperatura do meio, além de adaptações fisiológicas das espécies para diferentes 

condições ambientais e a competição intra e inter específica (ESTEVES, 1988). 

Dentre os insetos aquáticos que compõem a fauna bêntica aquática, estão os 

organismos da família Chironomidae (Diptera), conhecidos popularmente como 

vermes de sangue (devido à presença de hemoglobina na hemolinfa de larvas de 

alguns gêneros como Polypedilum e Chironomus) e mosquitos não picadores 

(devido ao aparato bucal reduzido nos adultos) (CRANSTON, 2004). São os mais 

abundantes insetos aquáticos, estando amplamente distribuídos, ocorrendo em alta 

densidade e diversidade, em lagos naturais, poças e riachos, sendo menos 

diversificados em locais com condições extremas (COFFMAN & 

FERRINGTON,1996).   

As espécies estão divididas em 11 subfamílias: Prodiamesinae, 

Buchonomyiinae, Chilenomyiinae, Usumbaromyiinae, Podonominae, Aphroteniinae, 

Telmatogetoninae, Diamesinae, Tanypodinae; Orthocladiinae e Chironominae 

(SAETHER, 2000). Existe uma variação na distribuição geográfica global dessas 

subfamílias, pois são dependentes da temperatura, sendo Chironominae, 

Orthocladiinae e Tanypodinae as mais numerosas na Região Neotropical (OLIVER, 

1971). 

A taxonomia de Chironomidae no Brasil é pouco conhecida, principalmente 

em relação às formas imaturas. Aliada à sua complexa taxonomia é necessário 

reconhecer que uma identificação mais acurada somente é possível através do 
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conhecimento do ciclo de vida, que possibilita uma associação correta entre larva, 

pupa e adulto (TRIVINHO-STRIXINO & STRIXINO, 1995). 

A biogeografia deste grupo não é consistente, visto que não se conhece bem 

a composição da fauna, há ainda incertezas taxonômicas e filogenéticas e sua 

distribuição é pouco conhecida e ações antropogênicas têm dificultado a obtenção 

de informações relacionadas à distribuição original das espécies (CRANSTON, 

1995). 

Há em torno de 20.000 espécies de quironomídeos em todo o mundo. Esses 

organismos distribuem-se nos mais variados ambientes, como corpos d’água lóticos, 

lênticos, fontes termais, corpos d’água efêmeros, ambientes salinos e terrestres. Em 

ambientes lênticos podem ser encontrados desde grandes lagos a pequenas poças 

(PINDER, 1995). Podem viver sob diversas condições as quais qualquer outro grupo 

de insetos aquáticos não seria encontrado. Seu nicho abrange quase que o 

gradiente completo de temperatura, pH, salinidade, concentração de oxigênio, 

velocidade da corrente, profundidade, produtividade, altitude, latitude, pelo menos 

em algumas espécies (COFFMAN & FERRINGTON, 1996).  

O ciclo de vida curto e a alta biomassa de numerosas larvas conferem aos 

quironomídeos uma grande importância na ecologia energética (como predadores e 

presas) e a partilha de recursos energéticos por várias espécies melhora a 

estabilidade biótica dos ecossistemas aquáticos (COFFMAN & FERRINGTON,1996). 

Os quironomídeos podem alimentar-se virtualmente de todos os substratos 

existentes, podendo fazer parte de vários grupos funcionais e ainda muitos 

predadores aquáticos se alimentam extensivamente de suas larvas, pupas e adultos 

(COFFMAN & FERRINGTON,1996). 

Como os macroinvertebrados, os quironomídeos podem ser utilizados na 

classificação de diferentes corpos d’água, seja como espécies indicadoras ou com a 

observação de sua abundância em relação à comunidade, visto que são organismos 

sedentários, alimentando-se próximo de onde vivem e acumulando toxinas do 

sedimento onde habitam (ROSENBERG & RESH, 1993). Possuem uma grande 

plasticidade fisiológica em relação aos habitats, uma delas é a alta tolerância a 

baixos níveis de oxigênio dissolvido na água. Sua hemoglobina tem alta afinidade 

por oxigênio possibilitando assim viver em condições de hipóxia o que possibilita sua 

grande abundância e densidade em ecossistemas ricos em matéria orgânica 
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(CRANSTON, 1995). Desta forma, os quironomídeos desempenham um importante 

papel ecológico na reciclagem de nutrientes e energia (ARMITAGE et al, 1995), 

como indicadores para a avaliação ambiental (ROSEMBERG, 1992), sendo que as 

larvas de Chironomidae podem ser utilizadas em estudos de impacto ambiental 

(ROQUE, 2003).  

 O ciclo de vida é holometábolo dividido em quatro estágios distintos: ovo, 

larva, pupa e imago COFFMAN & FERRINGTON (1996), sendo que a maioria do 

ciclo biológico ocorre na água (TRIVINHO-STRIXINO & STRIXINO, 1995). 

Os ovos são normalmente depositados em grupos envolvidos por uma massa 

gelatinosa que se expande em contato com a água, esta massa pode ser fitácea, 

cilíndrica ou esférica. Os ovos podem estar arranjados de forma dispersa, linear ou 

em espiral (CRANSTON, 1995). Na sub-família Chironominae os ovos são 

arranjados predominantemente em espiral, na sub-família Tanypodinae estão 

dispersos na massa ovígera enquanto que na sub-família Orthocladiinae são 

arranjados linearmente (CRANSTON, 1995). Os ovos são geralmente elípticos ou 

reniformes (PINDER,1995), mas já foram descritos ovos triangulares (NOLTE, 1992). 

O tamanho dos ovos pode variar de acordo com a espécie. Ovos recém-ovipostos 

são geralmente brancos ou amarelados, mas escurecem à medida que se 

desenvolvem, adquirindo uma coloração acastanhada (PINDER, 1995). Em 

Chironominae os ovos estão arranjados em fileiras, devido à sua posição vertical, os 

ovos aparentam ter uma ordem radial dentro da massa homogênea, na qual 

somente um tipo de mucilagem pode ser distinguido. As fileiras de ovos sempre 

estão em dispostas em espiral, e podem possuir diferentes colorações (brancos, 

verdes e dourados). Essa variação é causada pela coloração do plasma do embrião, 

não pelo córion, que não possui coloração até a eclosão (NOLTE, 1993) 

As larvas de quironomídeos representam nematóceros típicos, com cápsula 

cefálica bem desenvolvida não retrátil, com peças bucais mastigadoras (TRIVINHO-

STRIXINO & STRIXINO, 1995) prognatas (CRANSTON, 2004) e completamente 

esclerotinizadas (EPLER, 2001). O corpo é estreito, longo e segmentado, dividido 

em tórax e abdome, formando 12 segmentos (CRANSTON, 1995). Podem ser 

diferenciadas de outras larvas de nematóceros pela ausência de espiráculos, 

presença de um par de pseudópodos no segmento prototorácico e um par de 

pseudópodos no segmento anal, ambos com garras que auxiliam na locomoção e na 
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fixação da larva no interior do casulo. Além de um par de procercos dorsais 

(tubérculos pré-anais) no segmento anal, cada um com um tufo de cerdas 

(CRANSTON, 1995). 

Quironomídeos possuem quatro ínstares larvais, podendo ser sedentários 

(vivendo dentro de casulos ou no interior de tubos fixos), livres, (transportando seus 

próprios casulos) ou nuas (não construindo casulo) (TRIVINHO-STRIXINO & 

STRIXINO, 1995).  

Estudos experimentais de laboratório que quantificaram o tempo em que as 

larvas passam fora de seus tubos mostraram que na escolha, o predador 

consistentemente seleciona a presa que gastou mais tempo fora do tubo. O tempo 

fora do tubo foi um parâmetro significativo do coeficiente de taxa de predação, deste 

modo, os tubos fornecem proteção contra predadores (HERSHEY, 2004). 

Na colonização de novos locais, a presença de sedimento é imprescindível e 

a profundidade afeta a abundância de larvas e as formas dos tubos. As larvas 

evitam locais erodidos ou recém-inundados. Em laboratório, larvas de Chironomus 

plumosus construíram tubos horizontais em profundidades entre 3-10 mm e tubos 

verticais em maiores profundidades sendo estes em sua maioria em forma de “U” e 

uma minoria em forma de “J” (MCLACHLAN & CANTRELL, 1976). 

Com exceção de algumas espécies predadoras principalmente Tanypodinae, 

as larvas de quironomídeos constroem tubos de seda e substrato dentro ou fora do 

substrato em que vivem (WALSHE, 1951). A ondulação do corpo no interior dos 

tubos realizados por algumas larvas auxiliam na aquisição de alimento (WALSHE, 

1951) e oxigênio (BRACKENBURY, 2000). A ondulação do corpo pode saturar suas 

hemoglobinas dentro de seus tubos de seda, a fim de permitir que a água 

minimamente oxigenada circule sobre a cutícula (ARMITAGE et al., 1995). 

Distúrbios físicos ou as ações de outros organismos (predadores e 

competidores) que induzem a dispersão ou destruição dos tubos fazem com que os 

organismos gastem energia na reconstrução de novos tubos impondo deficiências 

na aquisição de alimento, durante o período larval, resultando na emergência de 

adultos menores e com fertilidade reduzida (MCKIE, 2004). 

A duração dos ínstares larvais pode ser desde duas semanas até diversos 

anos, dependendo da espécie e dos fatores ambientais. A coloração dessas larvas é 

variada podendo ser castanhas, brancas, verdes ou vermelhas (TRIVINHO-



5 
 

STRIXINO & STRIXINO, 1995). Hábitos predatórios não são incomuns, porém a 

maioria é considerada herbívora-detritívora, e conseqüentemente vinculadas à 

decomposição da matéria orgânica (TRIVINHO-STRIXINO & STRIXINO, 1995). 

No quarto instar larval, inicia-se o desenvolvimento das gônadas, ocorrendo 

então, a diferenciação dos sexos, que até o terceiro instar não está diferenciado 

(WENSLER & REMPEL, 1962; TRIVINHO-STRIXINO & STRIXINO, 1989). A 

distribuição bimodal dos tamanhos de várias estruturas da cápsula cefálica do quarto 

ínstar está relacionada ao sexo, sendo as estruturas do gênero feminino maiores 

(FORD, 1959). 

O estágio de pupa nos quironomídeos é breve quando comparado com o 

larval. As pupas possuem formato de uma vírgula, com as regiões cefálica e torácica 

inchadas e o abdome dorsoventralmente achatado. Como a forma geral é muito 

similar às pupas de outros nematóceros aquáticos, a distinção entre espécies é 

dificultada. Porém há modificações nos segmentos abdominais terminais, originando 

lóbulos de natação, e essa característica auxilia no reconhecimento de uma pupa de 

Chironomidae (PINDER, 1986). 

As pupas podem ser livres, ancoradas a algum substrato próximo à superfície 

da água ou ainda móveis no fundo. Geralmente, a pupa vive em um tubo construído 

pela larva de último instar. A característica mais proeminente neste estágio é um 

órgão respiratório externo denominado corno torácico, conectado diretamente com o 

sistema traqueal em desenvolvimento no adulto. Este órgão respiratório pode ser 

diferente dependendo do grupo, em Chironominae tem uma estrutura 

multifilamentosa e plumosa. Quando o desenvolvimento está completo, a pupa nada 

para a superfície da água, onde o adulto usualmente emerge em poucos segundos 

(PINDER, 1986). No lóbulo anal, neste estágio, a genitália é formadaa em estruturas 

denominadas sacos genitais (CRANSTON, 1995). 

O estágio adulto dura usualmente poucos dias, embora algumas espécies 

possam sobreviver por várias semanas; este estágio tem como função principal a 

reprodução e a dispersão (COFFMAN & FERRINGTON,1996).  

O adulto possui cabeça arredondada, achatada no plano anteroposterior e 

com curtas peças bucais. As peças bucais reduzidas não são funcionais em algumas 

espécies, sendo que esses adultos não se alimentam (CRANSTON, 1995), porém já 

foram descritas espécies que se alimentam de néctar (COFFMAN & 
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FERRINGTON,1996 e SAETHER & ANDERSEN, 2003).  No abdome, os sete 

segmentos anteriores são dorsoventralmente achatados, sendo mais curto e mais 

inchado na fêmea que nos machos (CRANSTON, 1995). 

Inúmeros problemas ocasionados pela alta densidade numérica de adultos de 

Chironomidae já foram observados. Embora esses organismos não sejam picadores, 

quando emergem em alta abundância próximos a rodovias, áreas residenciais ou 

industriais se tornam grandes incômodos, existindo relatos de que podem causar 

alergias (GIACOMIN & TASSI, 1988 apud CORREIA, 2004) 

A antena é uma característica que pode auxiliar na distinção do sexo. O 

macho possui a antena bem proeminente, plumosa ou com poucas plumas, 

compreendendo uma base estreita, um pedicelo globular e flagelômeros cilíndricos 

(em número de 11 a 14), enquanto a antena da fêmea é mais curta e filamentosa 

sem plumas (CORREIA, 2004). 

Uma das características mais importantes da genitália do macho é o par de 

cláspers, que são utilizados para segurar a fêmea no momento da cópula. Na 

maioria das espécies de Chironomidae, as fêmeas podem emergir com folículos 

ovarianos, que iniciam seu desenvolvimento no estágio larval (WENSLER & 

REMPEL, 1962; TRIVINHO-STRIXINO & STRIXINO, 1989), ou pupal (PINDER, 

1995), emergindo com folículos maduros (EDWARD, 1963) ou imaturos (WENSLER 

& REMPEL, 1962; ANDERSON & HITCHCOCK, 1968; DANKS, 1971 e TRIVINHO-

STRIXINO & STRIXINO, 1989). Os ovários são do tipo politrófico meroístico, este 

tipo de ovário caracteriza-se por apresentar em seus folículos, ovócitos e trofócitos 

envoltos por células foliculares (BÜNING, 1994). 

Diversos tipos de cópula podem ser observados nas espécies de 

Chironomidae, como enxames aéreos, na superfície da água ou em substratos 

sólidos, os ovos são ovipostos na superfície da água ou mais frequentemente em 

massas ovígeras gelatinosas direto na água ou em vegetação emergente. O 

desenvolvimento dos ovos e larvas pode sofrer atraso sob condições ambientais 

desfavoráveis (COFFMAN & FERRINGTON,1996). Sendo os ovos principalmente 

temperatura-dependentes, não apresentando diapausa (CRANSTON, 2004). 

Algumas espécies são partenogenéticas facultativas ou obrigatórias, e larvas 

parasitadas por nematóides ou nematomorfos podem apresentar adultos 

intersexuais (COFFMAN & FERRINGTON,1996).  
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O período de incubação dos ovos e desenvolvimento das larvas é variável 

entre e até mesmo dentro das espécies. Mesmo assim um grande número de 

espécies de quironomídeos compartilha características em relação ao ciclo de vida, 

uma delas é que os dois últimos estágios (pupa e imago) têm uma curta duração. 

Isso ocorre porque os adultos utilizam a maior parte da energia armazenada durante 

o estágio larval para realizar a reprodução (TOKESHI, 1995). 

A oviposição ocorre logo após a cópula e esse processo é influenciado pela 

alteração na intensidade luminosa (PINDER, 1995). WILLIAMS (1982) observou um 

grande número de massas ovígeras após o anoitecer e, em contrapartida, um 

número bem menor após o amanhecer. A oviposição durante o anoitecer ou à noite 

possivelmente reduz a predação, mas nem todas as espécies seguem esse padrão 

(WILLIAMS, 1982). Há espécies que colocam seus ovos isoladamente, mas na 

maioria os ovos estão em centenas, envolvidos por uma mucilagem e, 

conseqüentemente, a extrusão dos ovos torna-se um processo rápido e em geral 

produzindo uma única massa (PINDER, 1995). 

A espécie Chironomus sancticaroli, foi descrita por Strixino & Strixino em 

1981, a partir de exemplares encontrados na cidade de São Carlos, estado de São 

Paulo, Brasil (STRIXINO & STRIXINO, 1981). 

A espécie é multivoltina possuindo de 16 a 18 gerações ao ano (STRIXINO & 

TRIVINHO-STRIXINO, 1985). A temperatura é um fator determinante nesta variação, 

sendo que diferenças de apenas 5ºC duplicam o templo de duração do ciclo de vida. 

Em épocas mais quentes ocorrem, provavelmente, picos de emergência bastante 

próximos entre si, ocasionando curtas explosões populacionais (TRIVINHO-

STRIXINO & STRIXINO, 1982). 

Os ovos de Chironomus sancticaroli são depositados no começo da manhã 

ou no final da tarde em laboratório. Durante a postura dos ovos a fêmea permanece 

parada na parede da gaiola com o ápice do abdome ligeiramente recurvado para 

baixo, e executa pequenos movimentos laterais à medida que a massa vai sendo 

eliminada. Após a extrusão de todos os ovos, a fêmea realiza um curto vôo e então 

deposita a massa ovígera na parede do recipiente em contato com a água 

(TRIVINHO-STRIXINO, 1980) 

No ambiente natural, as massas ovígeras de C. sancticaroli são observadas 

nas áreas próximas às margens, onde ficam presas às folhas de plantas aquáticas 
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(Pontederia sp. e Eichhornia sp.). Quando a matriz gelatinosa que envolve os ovos 

entra em contato com a água, ela se expande, de forma que a massa ovígera 

apresenta aspecto tubular recurvado. Uma das extremidades permanece livre na 

água enquanto a outra fixa-se a folhas de macrófitas por um pedúnculo gelatinoso 

estreito (TRIVINHO-STRIXINO, 1980). 

As fêmeas de C. sancticaroli possuem potencial para realizar três oviposições 

na sua vida, pois apresentam três folículos ovarianos em seus ovaríolos (TRIVINHO-

STRIXINO & STRIXINO 1989). O valor médio de ovos na primeira oviposição foi de 

744, 9 com máximo de 1045 e mínimo de 500 ovos, na segunda oviposição a média 

foi de 198 com máximo de 380 e mínimo de 73 ovos e na terceira o valor médio foi 

de 87 ovos (TRIVINHO-STRIXINO, 1980). A segunda e a terceira oviposição são 

raramente observadas, pois estas ocorrem apenas em boas condições de 

temperatura e alimento que foi acumulado no estágio larval (TRIVINHO-STRIXINO & 

STRIXINO, 1989) 

A temperatura tem uma grande relevância na maturação dos folículos em C. 

sancticaroli, pois em épocas frias (entre 15ºC e 18ºC) a maturação do primeiro 

folículo demora três dias e os outros dois, provavelmente, devem ter a mesma 

duração. Como os adultos possuem vida curta (5 a 7 dias) a possibilidade de outras 

oviposições é mais provável em épocas quentes (TRIVINHO-STRIXINO, 1980). 

O fato das oviposições posteriores serem menores, além de ter sido 

observado para C. sancticaroli (TRIVINHO-STRIXINO, 1980) foi também observado 

por OLIVER (1968) que afirma que o processo de maturação folicular é realizado 

com as reservas acumuladas pelas larvas durante o seu desenvolvimento, então 

após a primeira oviposição as fêmeas não possuem energia sufuciente para maturar 

a mesma quantidade de ovócitos. 

O principal evento durante o ciclo de vida é fundar a próxima geração, para 

obter a melhor adaptabilidade para as mudanças no ambiente dentro da próxima 

geração a reprodução sexuada é encontrada nas maiores populações animais 

(BÜNING, 1994). Assim, é de grande importância o estudo da reprodução de insetos 

que em geral apresentam ciclo de vida curto e altas taxas reprodutivas, por serem 

organismos que podem ser cultivados em laboratório com baixo custo facilitando os 

estudos. 
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Diversos autores estudaram extensivamente espécies de Chironomidae como 

FITTKAU (1971), NOLTE (1992), CRANSTON (1995), PINDER (1995), TRIVINHO-

STRIXINO & STRIXINO (1995) e COFFMAN & FERRINGTON (1996), a maioria 

relacionando aspectos ecológicos, biológicos e comportamentais do grupo e pouco 

sobre biologia reprodutiva. Estes estudos em sua maioria são referentes à 

emergência dos adultos, processo de enxameamento, de acasalamento e 

oviposição e descrições de massas ovígeras, existindo poucos estudos da anatomia 

do sistema reprodutor desses organismos.  

Em razão ampla distribuição dos quironomídeos e à ausência de informações 

de sua biologia, este estudo amplia o conhecimento biológico de Chironomus 

sancticaroli e possibilita aprofundar no conhecimento da dinâmica de vida desse 

grupo de grande relevância em diversos ecossistemas aquáticos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrição morfológica do sistema reprodutor feminino e masculino de 

Chironomus sancticaroli. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar a morfologia externa da genitália de machos e fêmeas de 

Chironomus sancticaroli; 

 

• Verificar as modificações que ocorrem no folículo ovariano de fêmeas de 

Chironomus sancticaroli em diferentes fases do ciclo de vida; 

 

• Descrever histologicamente estruturas do sistema reprodutor feminino 

(fêmeas recém-emergidas, fêmeas com 30 horas de emergência, fêmeas sem 

cópula, fêmeas copuladas sem oviposição e fêmeas com oviposição) e 

masculino (machos sem cópula) de Chironomus sancticaroli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 COLETA 

 

As coletas foram realizadas na região das Cavas do Rio Iguaçu nos 

municípios de Curitiba e Fazenda Rio Grande (FIGURA 1) no dia 23 de fevereiro de 

2008. As massas ovígeras foram coletadas com peneiras de 1 mm e encaminhadas 

ao laboratório de Ecologia de Rios para triagem. A partir dessas posturas foi mantida 

uma colônia, em sala de criação no Departamento de Zoologia, em condições 

controladas de temperatura (25ºC ±2) e fotoperíodo (12h/12h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
* 

Figura 1- Mapa do local de coleta (*)de massas ovígeras de Chironomus sancticaroli e foto de uma 
das Cavas do Rio Iguaçu.FONTE: O autor (2010) 
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3.2.  ESTUDO DA MORFOLOGIA EXTERNA  

 

 Para o estudo da morfologia externa da genitália, fêmeas e machos foram 

sacrificados em acetato de etila e então montados em triângulos e alfinetados. 

 A captura das imagens foi realizada no Taxonline (Rede Paranaense de 

Coleções Biológicas) utilizando um microscópio estereoscópico com câmara 

acoplada. 

 A terminologia adotada para as estruturas da terminália seguiu  WENSLER & 

REMPEL (1962). 

 

 

3.3. ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DO FOLÍCULO OVARIANO 

  

 Foram dissecadas 5 larvas de quarto ínstar,  5 pupas e 10 fêmeas (5 recém-

emergidas e 5 com 30 horas após a emergência) sob microscópio estereoscópico. 

Os ovários desses insetos foram espalhados em lâminas de microscopia com água, 

cobertos com lamínula e encaminhados para observação em microscopia óptica. 

 Os folículos observados foram fotografados e a terminologia adotada para 

estruturas do folículo foi segundo WENSLER & REMPEL (1962). 

 

 

3.4. ESTUDO HISTOLÓGICO 

 

Foram analisados 10 machos sem cópula e 30 fêmeas separadas em 10 

fêmeas sem cópula; 10 fêmeas copuladas sem oviposição e 10 fêmeas que 

realizaram oviposição..  

Para obtenção de fêmeas sem cópula as pupas eram isoladas, sem distinção 

de sexo, em potes com pouca água para a obtenção do adulto sem cópula e então 

os indivíduos eram fixados. Para a obtenção de fêmeas com cópula e sem 

oviposição, fêmeas e machos que foram isolados na fase de pupa foram colocados 

em um tubo de vidro, e observava-se a efetivação da cópula, incluindo o período de 

corte, e então as fêmeas eram retiradas e fixadas em solução Dubosc-Brasil para 
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insetos por 4 horas em estufa a 56ºC. Para obter fêmeas com oviposição, colocava-

se 1 fêmea e 1 macho que estavam isolados em um pote com pouca água e 

esperava-se em torno de um dia até que ocorresse a oviposição.   

Para o estudo histológico, os espécimes eram mantidos em solução fixadora 

para insetos Dubosc-Brasil (ácido pícrico 1 g + formaldeído 60 ml + ácido acético 

glacial 15 ml + álcool etílico p.a. a 80%) durante 4 horas em estufa a 56ºC para 

fixação dos tecidos. Depois de retirados do fixador, passaram por desidratação em 

três banhos em álcool etílico p.a., permanecendo uma hora em cada um, seguidos 

de diafanização em dois banhos em xileno p.a., permanecendo 30 minutos em cada 

um. Na fase de embebição em parafina histológica fundida, permaneceram em 

estufa a 56°C por 3 horas. A emblocagem foi realizada em moldes de papel 

contendo parafina histológica fundida. Esta etapa foi realizada no Laboratório de 

Entomologia Médica e Veterinária, do Departamento de Zoologia da UFPR. O 

protocolo de histologia utilizado foi o descrito por CIRIO, (2005). 

Foram realizados cortes histológicos de cinco a sete micrômetros de 

espessura. As lâminas com os cortes seriados foram submetidas a quatro 

colorações: Hematoxilina-Eosina, universal para tecidos; Tricrômico de Mallory e 

Tricrômico de Shorr, para fibras conjuntivas e fibras musculares; Azul de Toluidina, 

para mucopolissacarídeos. Esta etapa foi realizada no Laboratório PET Imagem de 

Diagnósticos Veterinários. 

A avaliação das lâminas e o registro das imagens foram realizados em 

microscópio óptico Olympus BX51, com câmera OLY-200 acoplada, no Laboratório 

de Manipulação de Imagens do Departamento de Zoologia da UFPR. A terminologia 

histológica utilizada foi a descrita por JUNQUEIRA & CARNEIRO, (2004). 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. MORFOLOGIA EXTERNA (TERMINÁLIA) 
 

 O abdome dos adultos é alongado e possui dez segmentos, os primeiros sete 

são iguais em ambos os sexos e constituem a região pré-genital. Em cada segmento 

pré-genital existem duas placas esclerotinizadas, o tergo (dorsal) e o esterno 

(ventral) e um par de espiráculos na pleura, membrana que liga o tergo ao esterno. 

Do oitavo ao décimo, os segmentos são modificados para a reprodução e diferem 

entre os sexos e são denominadas de terminália. 

 

4.1.1. TERMINÁLIA FEMININA 
 

 Nas fêmeas o oitavo segmento abdominal é o primeiro a demonstrar 

modificações, embora o oitavo tergito se assemelhe com os tergitos anteriores. O 

oitavo esternito é uma placa grande ventral com um sulco mediano o qual é 

membranoso posteriormente, denominado de apódema vaginal, que possui 

lateralmente protrusões esclerotinizadas para inserção dos músculos que 

comprimem os ovidutos comuns (Figura 2). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Vista ventral do abdome da fêmea de Chironomus 
sancticaroli. Aumento: 63X.(apv: apódema vaginal, cer: cercos, 
V – VIIIs: esternitos) 
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O nono tergito é um lobo em formato de capuz e arredondado posteriormente; 

o nono esternito é reduzido formando um apódema estreito. As duas projeções 

laterais, as quais representam o décimo tergito, são ventrais em posição e são os 

cercosdas fêmeas, terminais e ventrais (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.1.2. TERMINÁLIA MASCULINA 
 

Nos machos, as modificações reprodutivas iniciam-se também no oitavo 

segmento abdominal. O oitavo tergito e esternito são achatados e a borda anterior é 

curvada dando ao segmento uma aparência de escudo.  

O nono segmento é primariamente o segmento genital. A abertura para a 

saída do órgão intromitente fica no esternito desse segmento e seus apêndices 

formam as principais partes da genitália externa. O nono tergito é um lobo triangular 

dorsal com a base do triângulo margeando a região posterior do oitavo tergito e o 

nono esternito é reduzido a uma faixa estreita. O nono segmento apresenta um par 

de apêndices em forma de fórceps, os parâmeros, dispostos ventalmente. Esses 

apêndices consistem de dois segmentos os coxitos (gonocoxitos) e os estilos 

(gonóstilos). Duas estruturas partem da superfície interna do coxito, o processo 

cer 
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Figura 3– Vista lateral do abdomen da fêmea de Chironomus 
sancticaroli. Aumento: 100X.(cer: cercos, IXls: latero-esternito, V 
– VIIIs: esternitos, V – Xt: tergitos) 
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dorsal denominado de claspete e um processo ventral, sendo um robusto processo 

em forma de talo enquanto o claspete é fino e ligeiramente arqueado. O longo 

gonóstilo se articula com o gonocoxito na sua superfície distal interna. O décimo 

tergito é pequeno, possuindo um processo em forma de ponta denominada de ponta 

anal (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4– Vista ventral do abdome do macho de Chironomus sancticaroli. 
Aumento: 115X.(clpt: claspete, gcxt: gonocoxito, gstl: gonóstilo, panl: ponta 
anal, pdrs: processo dorsal, VII – Xt: tergitos) 
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4.2 DESENVOLVIMENTO FOLICULAR OVARIANO 
 

No sistema reprodutor das fêmeas observam-se dois ovários do tipo politrófico 

meroístico. Este tipo de ovário caracteriza-se por apresentar em seus folículos, 

ovócitos e apenas um trofócito envoltos por células foliculares (Figura 5). A presença 

de apenas um trofócito é característico para a família Chironomidae (OLIVER, 1971). 

Os ovaríolos estão dispostos radialmente ao redor de uma passagem central 

denominada de passagem do ovo (WENSLER & REMPEL, 1962). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os folículos ovarianos iniciam sua diferenciação no último estádio do quarto 

instar larval, porém devido ao seu tamanho não foi possível realizar a observação. 

No estágio de pupa, o folículo apresenta-se em maior tamanho sendo possível 

observar o inicio da vitelogênese. As fêmeas adultas recém-emergidas apresentam 

os folículos imaturos contendo ainda o trofócito e vitelo. Trinta horas após a 

emergência, esses folículos estão maduros, não apresentando mais o trofócito e o 

citoplasma completamente cheio de vitelo (Figura 6). Em um estudo semelhante, 

EDWARD (1963) observou em uma espécie partenogenética do gênero 

Lundstroemia que a oviposição ocorre logo após a emergência, indicando que nessa 

espécie a fêmea emerge com os ovários maduros. HILSENHOFF (1966) em C. 

plumosus observou um período de pré-oviposição, sendo provavelmente o tempo 

Figura 5 – Esquema de um folículo ovariano de 
Chironomidae do tipo politrófico meroístico. (FONTE: 
WENSLER & REMPEL, 1962) 
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necessário para o amadurecimento dos ovócitos, evidenciando que não existe um 

padrão para a família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No estágio máximo de maturação, os ovários ocupam quase que totalmente a 

cavidade abdominal. Entre os dois ovários observa-se uma glândula tubular ímpar 

denominada de glândula acessória, que produz a mucilagem que envolverá os ovos 

no momento da oviposição. No XVIII segmento abdominal observam-se os ovidutos, 

estes conduzem os ovócitos para a vagina. Ainda no XVIII segmento abdominal, 

encontram-se um par de espermatecas, cuja função é armazenar os 

espermatozóides recolhidos durante a cópula e disponibilizá-los para a fecundação 

que ocorre no momento da oviposição. (Figura 7) 
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Figura 6 – Aspecto do folículo ovariano de Chironomus sancticaroli na 
A: pupa, B: fêmea recém-emergida e C: fêmea 30 horas após a 
emergência. Aumento: 400X. (tf: tecido folicular, trf: trofócito, vtl: 
vitelo) 
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Figura 7– Esquema do sistema reprodutor 
feminino de Chironomus sancticaroli. FONTE: O 
autor (2010) 
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4.3.  ESTUDO HISTOLÓGICO 
 

4.3.1. HISTOLOGIA DO SISTEMA REPRODUTOR FEMININO 
 

A glândula acessória apresenta um epitélio glandular do tipo prismático 

profundo com núcleos redondos, o citoplasma possui muitos vacúolos e no lúmen da 

glândula evidencia-se a presença de uma secreção amorfa (Figura 8). Em 

Chironomus plumosos WENSLER & REMPEL (1962) observaram na glândula 

acessória o mesmo tipo de epitélio, porém encontraram uma camada muscular 

circular no entorno da glândula, que neste estudo não foi observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O epitélio do oviduto possui células prismáticas altas ciliadas com núcleos 

redondos. Na luz dos ovidutos foi observado conteúdo amorfo provavelmente 

proveniente da glândula acessória. No entorno dos ovidutos foi observado tecido 

muscular que possivelmente auxilia no processo de extrusão dos ovos (Figura 9). 

WENSLER & REMPEL (1962) observaram que não há tecido muscular em torno do 

oviduto e ausência de cílios no epitélio de C. plumosus. 

 

 

 

Figura 8 – Glândula acessória de fêmeas sem cópula de Chironomus sancticaroli.  Epitélio 
glandular (epg). Hematoxilina-Eosina. 400X. 

epg 
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O epitélio da espermateca é composto por células cúbicas com núcleos 

redondos, apresentando membrana íntima espessa quitinosa, talvez a presença 

dessa íntima espessa seja para proteger os espermatozóides contra reações 

imunológicas da fêmea (Figura 10). CRANSTON (1995) afirma que os ductos da 

espermateca são separados em todo seu comprimento terminando em aberturas 

separadas ou comuns em uma proeminência do órgão, a qual se encontra antes dos 

lábios dentro da vagina, no presente estudo observou-se uma única abertura 

comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa 
epc 

cm 

Figura 9 – Oviduto de fêmeas sem cópula de Chironomus sancticaroli. Epitélio ciliado (epc); 
substância amorfa (sa) e camada muscular (cm). Hematoxilina-Eosina. 400X. 

epcu  mit  

sptz  

Figura 10 – Espermateca de fêmeas com cópula de Chironomus sancticaroli. 
Epitélio cúbico (epcu); membrana íntima (mit); espermatozóides (sptz). 
Tricrômico de Mallory. 400X. 
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Nas fêmeas sem cópula recém-emergidas, observa-se que o abdome 

apresenta-se cheio, contendo folículos com trofócitos e ovócitos envoltos por células 

foliculares cúbicas com núcleos redondos (Figura 11). PINDER (1995) afirma que as 

fêmeas podem emergir com folículos ovarianos maduros, que iniciaram seu 

desenvolvimento na fase de pupa ou no quarto ínstar larval. Porém, neste estudo 

foram observados folículos que ainda não teriam completado seu desenvolvimento 

em fêmeas recém-emergidas, possuindo ainda trofócitos e células foliculares 

cúbicas. TRIVINHO-STRIXINO & STRIXINO (1989) relataram que o 

amadurecimento dos ovócitos ocorre 33 horas após a emergência, talvez por isso 

foram observados folículos ainda com células foliculares cúbicas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas fêmeas analisadas 30 horas após a emergência foi possível observar que 

os folículos estão no seu estágio completo de maturação, não apresentando 

trofócito, tendo apenas vitelo em seu citoplasma, que será utilizado pelo embrião 

para seu desenvolvimento (Figura 12). TRIVINHO-STRIXINO & STRIXINO (1989) 

afirmam que ao longo do amadurecimento dos folículos, as células foliculares e o 

numero de trofócitos são alterados. 

 

 

Figura 11 – Ovário de fêmeas recém-emergidas de Chironomus sancticaroli. Folículo ovariano 
(círculo); células foliculares cúbicas (cfc); trofócito (trf); vitelo (vtl). Tricrômico de Mallory.200X. 

cfc  

vtl  

trf  
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Nas fêmeas copuladas sem oviposição, o abdome ainda está repleto de 

ovócitos, os folículos estão em estágio completo de desenvolvimento. Na 

espermateca dessas fêmeas é observado conteúdo espermático (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cfp 

vtl 

Figura 12 – Ovário de fêmeas de Chironomus sancticaroli após 30 horas da emergência. Células 
foliculares pavimentosas (cfp) e vitelo (vtl). Azul de toluidina. 400X. 

Figura 13 – Fêmeas de Chironomus sancticaroli copuladas e sem oviposição. A: Espermateca 
com espermatozóides (sptz). Hematoxilina-Eosina. 200X. B: Ovário. Células foliculares 
pavimentosas (cfp) e vitelo (vtl). Tricrômico de Shorr. 1000X. 

A 

B 

cfp 

vtl 

sptz 
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Nas fêmeas com oviposição, ocorre ainda uma pequena quantidade de 

ovócitos no abdome e a glândula acessória apresenta-se flácida (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na espermateca de fêmeas após a oviposição é possível ainda observar 

conteúdo espermático, sugerindo que elas não tenham nova cópula e guardem 

espermatozóides para os próximos ciclos gonodotróficos. Como a cavidade 

abdominal encontra-se mais livre, foi possível observar ovaríolos que não se 

desenvolveram, e estes apresentavam três folículos, dos quais o mais proximal 

encontrava-se em desenvolvimento sugerindo que a espécie possa realizar três 

oviposições (Figura 15). TRIVINHO-STRIXINO & STRIXINO (1989) afirmam que as 

três oviposições só ocorrem em condições favoráveis de temperatura e alimentação. 

Em um estudo anatômico de C. plumosus WENSLER & REMPEL (1962) 

observaram que o número de folículos nos ovários de fêmeas coincide com a 

quantidade de ovos encontrados nas massas ovígeras. Através de estudos de 

desenvolvimento dos folículos em espécies árticas, constatou-se que a maturação 

do segundo folículo inicia após a primeira oviposição, e o autor salienta que as 

espécies são capazes de completar a maturação dos seus folículos utilizando 

somente material nutritivo acumulado durante o estágio larval, uma vez que não se 

alimentam no estágio adulto (OLIVER, 1968). Em Einfelidia synchrona foi observado 

Figura 14 – Esquema do sistema reprodutor 
feminino de Chironomus sancticaroli após a 
oviposição. FONTE: O autor (2010). 
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ovaríolo contendo quatro folículos, uma exceção encontrada dentro da família 

Chironomidae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. HISTOLOGIA DO SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO 
 

No aparelho reprodutor dos machos encontram-se dois testículos situados no 

VI segmento abdominal, destes partem ductos testiculares que se tornarão o vaso 

deferente que transporta os espermatozóides, este posteriormente se alarga 

formando a vesícula seminal onde os espermatozóides são estocados. O ducto 

ejaculatório transporta o sêmen do vaso deferente para a cavidade do edeago no 

momento da cópula (Figura 16). 

Nos adultos não se observa epitélio germinativo pois a espermatogênese está 

completa quando este emerge. No interior dos testículos dos machos adultos 

encontra-se somente uma massa de espermatozóides com as cabeças basófilas e 

caudas eosinófilas (Figura 17). WENSLER & REMPEL (1962) também observaram 

que os machos de C. plumosus emergem com a espermatogênese completa. 

sptz  

psov  

* 
p 

* 
* 

Figura 15 – Fêmeas de Chironomus sancticaroli após a oviposição. A: Espermateca com 
espermatozóides (sptz). Tricrômico de Mallory. 40X. B: Ovário. Folículos ovarianos atrofiados (*); 
folículo ovariano proximal (*p) e passagem do ovo (psov). Tricrômico de Mallory. 400X. 

A 

B 
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O vaso deferente e a vesícula seminal possuem epitélio com células cúbicas 

e núcleos redondos, apresentando na luz uma grande quantidade de 

espermatozóides (Figura 18). 

Figura 17 – Testículo de machos de Chironomus sancticaroli. Massa de espermatozóides (msp). 
Hematoxilina-Eosina. 200X. 

msp 

Figura 16 – Esquema do sistema reprodutor 
masculino de Chironomus sancticaroli. FONTE: O 
autor (2010) 
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O ducto ejaculatório possui epitélio prismático e secretor em toda a sua 

extensão. A presença de epitélio secretor deve ocorrer em conseqüência da 

substituição da glândula acessória que não está presente em Chironomidae, mas 

está presente em machos de outros grupos de Diptera (FORATTINI, 1996) e Insecta 

(GULLAN & CRANSTON, 2008). No lúmen observa-se um conteúdo hialino (Figura 

19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sptz 

sptz 

ept 

dej 

Figura 18 – Machos sem cópula de Chironomus sancticaroli. A: Vaso deferente, vesícula seminal e 
ducto ejaculatório. Ducto ejaculatório (dej) e espermatozóides (sptz). HE. 200X. B: Vesícula seminal. 
Epitélio (ept) e espermatozóides (sptz). HE. 1000X. 

A 

B 

edej 

dej  

vs

A 

B 

Figura 19 – Machos sem cópula de Chironomus sancticaroli. A: Ducto ejaculatório (dej) e vesícula 
seminal (vsm). Tricrômico de Mallory. 200X. B: Epitélio do ducto ejaculatório (edej). HE. 1000X. 
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A análise histológica do sistema reprodutor de machos e fêmeas, submetidos 

a condições ótimas de desenvolvimento sob condições de laboratório, permitiu 

estabelecer o padrão morfológico que pode ser considerado como normal para a 

espécie. Abre-se assim a possibilidade de comparação destes resultados com outros 

estudos que avaliem o desenvolvimento sob condições de estresse ambiental, 

permitindo avaliar o impacto de fatores ambientais sobre as estruturas reprodutivas. 
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5. CONCLUSÕES 

 

• As fêmeas de Chironomus sancticaroli não emergem com os folículos 

ovariano maduros. 

 

•  A maturação dos ovócitos ocorre após 30 horas da emergência do 

fêmea. 

 

• Ao longo do desenvolvimento folicular ocorre a reabsorção do trofócito, 

aumento de vitelo no citoplasma e aumento do tamanho do ovócito. 

 
• Além da reabsorção do trofócito em fêmeas com folículos maduros é 

possível observar mudanças na morfologia das células foliculares de 

cúbicas nas fêmeas recém-emergidas para pavimentosas em fêmeas 

com 30 horas da emergência. 

 
• Os machos emergem com a espermatogênese completa, não 

possuindo tecido germinativo em seus testículos; como em outros 

Chironomidae, não se observa glândula acessória, sendo que o ducto 

ejaculatório que possui epitélio secretor desempenha essa função. 
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