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Já se pode ver ao longe 

A senhora com a lata na cabeça 

Equilibrando a lata vesga 

Mais do que o corpo dita 

 

O que faz o equilíbrio cego 

A lata não mostra 

O corpo que entorta 

Pra lata ficar reta 

 

Pra cada braço uma força 

De força não geme uma nota 

A lata só cerca, não leva 

A água na estrada morta 

 

E a força nunca seca 

Pra água que é tão pouca. 

 

(Chico César – A força que nunca seca) 
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RESUMO 

 

Marteis LS. Mosquitos da Caatinga: biodiversidade, ecologia e importância 

epidemiológica da fauna Culicidae do semiárido brasileiro [Tese de Doutorado]. São 

Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da USP; 2016.  

 

Em relação à fauna Culicidae, a Caatinga é um dos biomas mais desconhecidos do Brasil. Há 

carência de registro de ocorrência de culicídeos, bem como de estudos sobre as interações 

deles com o ambiente silvestre. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar biodiversidade e 

aspectos ecológicos e epidemiológicos da fauna Culicidae em áreas de conservação do bioma 

Caatinga. Para isso foram consideradas duas unidades de conservação da Caatinga e 

realizados 19 levantamentos entomológicos mensais e consecutivos. Foram realizadas coletas 

de formas imaturas de mosquitos em bromélias, ocos de árvore e criadouros de solo, além da 

coleta de mosquitos adultos de hábitos diurno, crepuscular e noturno. Ao todo, entre 

mosquitos adultos e imaturos associados a habitats fitotelmatas, foram coletados 11.456 

culicídeos distribuídos em 28 espécies, das quais 11 eram desconhecidas para a ciência. A 

fauna de imaturos coletados em bromélias e ocos de árvore interferiu na composição da fauna 

de mosquitos adultos e houve variações na abundância e nos padrões de diversidade de acordo 

com fitofisionomia do ambiente. Temperatura e umidade foram os parâmetros ambientais 

mais fortemente associados à abundância de culicídeos. Foram registradas novas ocorrências 

de anofelinos, coletados em criadouros de solo, ampliando a distribuição das espécies para o 

semiárido brasileiro. Este é um estudo pioneiro acerca da biodiversidade da fauna Culicidae 

em áreas de conservação da Caatinga que apresenta uma rica e desconhecida fauna de 

culicídeos, inédita para a ciência. 

  

Descritores: Biodiversidade; Caatinga; Culicídeos; Vetores; Ecologia de vetores; 

Distribuição; Taxonomia; Floresta tropical seca. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Marteis LS. Mosquitoes of the Caatinga: biodiversity, ecology and epidemiological 

importance of Culicidae fauna of the Brazilian semiarid [Doctoral Thesis]. São Paulo 

(BR): Faculdade de Saúde Pública – USP; 2016.  

 

Regarding Culicidae fauna, Caatinga is one of the most unknown biomes of Brazil. There are 

few records of mosquitoes occurrence, as well as studies on their interactions with the wild 

environment. Therefore, the aimof this study was to investigate the biodiversity, ecological 

and epidemiological aspects of Culicidae fauna in conservation areas of the Caatinga biome. 

Two protected areas were considered for the study and 19 entomological surveys were 

performed monthly. Immature forms of mosquitoes were collected in bromeliads, tree holes 

and ground pools, as well as collection of adult mosquitoes with day time, twilight and 

nocturnal habits. Between adults and immatures associated with phytotelmatas habits, a total 

of 11,456 mosquitoes were collected, distributed in 28 species, 11 of which were unknown to 

science. The immature fauna collected in bromeliads and tree holes interfered in the fauna 

composition of adults and there were variations in the abundance and diversity patterns 

according to the environment phytophysiognomy. Temperature and humidity were the most 

strongly environmental factors associated with the abundance of mosquitoes. New records of 

anophelines collected inground pools were registered, broadening the distribution of species 

in the Brazilian semiarid region. This is a pioneering study on the biodiversity of the 

Culicidae in the Caatinga conservation areas which presents a rich and unknown mosquitoes 

fauna, unprecedented for science. 

 

Keywords: Biodiversity; Caatinga; Culicidae fauna; Vectors; Vector ecology; Distribution; 

Taxonomy; Tropical dry forest. 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Os mosquitos são insetos amplamente estudados, possivelmente em função da 

relevante importância em saúde pública que apresentam por atuarem como vetores de 

diferentes tipos de patógenos. Há extensa literatura com abordagem geral de aspectos da 

diversidade, distribuição, biologia, ecologia, taxonomia, capacidade vetorial e potencial 

epidemiológico dos mosquitos nos ambientes urbano, rural e silvestre. Contudo, apesar do 

avanço progressivo no conhecimento acerca dos culicídeos, existem áreas sem levantamentos 

específicos da fauna Culicidae, onde a diversidade, as interações ecológicas e a importância 

epidemiológica das espécies permanecem desconhecidas. No Brasil, por exemplo, os estudos 

sobre a fauna Culicidae estão concentrados, especialmente, nas regiões Sul e Sudeste, em 

extensões da Mata Atlântica, ou no norte do país, em áreas da Floresta Amazônica. Assim, a 

fauna de culicídeos do Nordeste brasileiro, particularmente no bioma Caatinga, é 

negligenciada e praticamente desconhecida. 

Por conseguinte, este estudo apresenta informações inéditas acerca da fauna Culicidae 

na região do semiárido brasileiro. A partir dos resultados obtidos em levantamentos 

entomológicos realizados de 2013 a 2014, durante 19 meses consecutivos em duas unidades 

de conservação do bioma Caatinga, são abordados e apresentados nos três manuscritos a 

seguir, a diversidade, os principais criadouros de imaturos e aspectos ecológicos das espécies 

de mosquitos adaptadas para sobreviver em ambiente com características climáticas limitantes 

como as observadas na Caatinga. O texto de cada manuscrito está de acordo com as normas 

dos periódicos onde foram publicados ou serão submetidos para publicação. Porém, para 

facilitar a leitura, as tabelas e figuras foram mantidas dentro do texto, logo após serem citadas. 



Manuscrito 1 – Mosquitos da Caatinga: contribuição de bromélias e ocos de 

árvore para a biodiversidade de mosquitos (Diptera: Culicidae) no semiárido brasileiro. 

Neste manuscrito, os principais tipos de criadouros de mosquito na Caatinga são 

caracterizados através da riqueza de espécies observada, densidade de imaturos, volume de 

água armazenado e associação dos parâmetros de abundância de mosquitos com os dados das 

variáveis ambientais. Além disso, é apresentada surpreendente diversidade de espécies de 

culicídeos desconhecidas para a ciência.  

Manuscrito 2 – Mosquitos da Caatinga: diversidade e importância epidemiológica 

da fauna de mosquitos (Diptera: Culicidae) de uma floresta seca sazonal endêmica do 

Brasil. Neste manuscrito é analisada a distribuição temporal da fauna de mosquitos adultos de 

hábitos diurno e noturno e são apresentados os índices de diversidade, constância e 

dominância de culicídeos para duas áreas da Caatinga caracterizadas por distintas 

fitofisionomias. Além disso, é feita a abordagem de aspectos epidemiológicos da presença de 

espécies vetoras de patógenos. 

Manuscrito 3 – First Record of Anopheles oryzalimnetes, Anopheles argyritarsis, 

and Anopheles sawyeri (Diptera: Culicidae) in the Caatinga Biome, Semiarid Scrubland 

of Sergipe State, Brazil. Artigo publicado no periódico Journal of Medical 

Entomology (2015, v. 52, n. 5, p. 858–865) com o primeiro registro de três espécies de 

anofelinos no semiárido brasileiro, além de apresentar implicações ecológicas da ampliação 

da área de ocorrência das três espécies diferenciadas através de análise molecular.   

Este documento segue a formatação sugerida pelo guia de apresentação de teses da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

O Brasil é reconhecido como um dos países de maior patrimônio de biodiversidade do 

planeta (Lewinsohn e Prado, 2005). Sua dimensão continental, que ocupa quase metade do 

território da América do Sul, favorece a abrangência de distintas zonas climáticas, como o 

clima tropical úmido na região Norte, o temperado no Sul e o semiárido no Nordeste. 

Consequentemente, há grandes variações geomorfológicas e ecológicas que fazem do Brasil 

um país de singular riqueza, muitas vezes envolvendo espécies endêmicas de fauna e flora, 

distribuídas em uma variedade de biomas como a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o 

Pantanal, o Cerrado, os Pampas e a Caatinga, além de ecossistemas como recifes de corais, 

dunas e manguezais (MMA, 2000; IBGE, 2004).   

 Estudos acerca do impacto da biodiversidade na transmissão de doenças conquistam 

cada vez mais importância. A biodiversidade pode ter efeitos tanto positivos quanto negativos 

sobre o risco de doenças infecciosas. Embora a perda de espécies possa reduzir a transmissão 

de patógenos, devido à diminuição da quantidade de agente etiológico e de hospedeiro, o que 

reduz, consequentemente, a taxa de contato entre eles, o mais evidente é que a perda da 

biodiversidade resulte na emergência de doenças. Isto porque a preservação dos ecossistemas 

naturais e sua biodiversidade endêmica reduzem a prevalência de doenças através do efeito 

diluição, ou seja, o aumento da biodiversidade de vetores menos competentes dilui o risco de 

infecção no hospedeiro final, o que pode resultar, inclusive, em interrupção do ciclo de 

transmissão (Keesing et al., 2010). Além disso, estudos mostram que comunidades com baixa 

diversidade de hospedeiros tendem a ser dominadas por espécies que amplificam os 

patógenos (Allan et al., 2009; Swaddle e Calos, 2008).  
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Apesar dos elevados índices de desmatamento, considerável parte do território 

brasileiro permanece coberta por florestas tropicais e outros ecossistemas naturais que 

fornecem condições ideais para a existência de diversos arbovírus, que são mantidos em uma 

variedade de ciclos zoonóticos. Assim, o Brasil dispõe de complexo cenário onde os ciclos 

silvestres de diferentes arbovírus podem ser mantidos em progressão silenciosa, em 

ecossistemas relativamente equilibrados, e a degradação ambiental possivelmente favorece 

mudanças nas relações ecológicas e perturba ciclos naturais de arbovírus enzoóticos, o que 

potencialmente favorece surtos de arboviroses, muitas delas transmitidas por culicídeos. 

Desse modo, é indispensável o estudo da biodiversidade de agentes etiológicos e de espécies 

que possam atuar como vetoras ou reservatórios desses patógenos, sobretudo em áreas 

silvestres pouco amostradas.  

 

 

1.1 FLORESTAS TROPICAIS SECAS 

 

Existem no mundo diversos ambientes naturais designados como florestas tropicais 

secas ou florestas tropicais sazonalmente secas. Estas formações são abordadas na literatura 

com uma variedade de definições, a partir de aspectos ambientais gerais difíceis de serem 

delimitados, o que inviabiliza uma unificação conceitual. Por exemplo, são consideradas 

florestas tropicais secas áreas de clima tropical marcadas por longos períodos secos, entre 

cinco e oito meses, com chuvas de verão em torno de 500 a 1.500 mm anuais (FAO, 2001), ou 

ainda áreas com biotemperatura média anual superior a 17º C, caracterizadas por precipitação 

anual de 250 a 2.000 mm e com taxas de evapotranspiração superiores à precipitação durante 

significativa parte do ano (Holdridge, 1967). Outra definição delimita as florestas tropicais 

secas a áreas nas quais a precipitação anual é inferior a 1.600 mm e com período seco 
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caracterizado por menos de 100 mm mensais, com duração de, pelo menos, cinco meses no 

ano (Queiroz et al, 2006). Outro conceito, mais amplo, define florestas tropicais secas como 

áreas com vegetação tipicamente decídua, com temperatura média anual a partir de 25º C, 

precipitação anual variando entre 700 e 2.000 mm e três ou mais meses de seca por ano, nos 

quais são registrados menos de 100 mm (Sánchez-Azofeifa et al., 2005). Outro conceito, mais 

simplificado, define esses ambientes apenas como áreas que ocorrem em regiões tropicais 

caracterizadas pela sazonalidade pronunciada na distribuição de chuvas, resultando em 

prolongados períodos de seca severa (Mooney et al., 1995). Assim, a complexidade de 

estabelecer uma definição padronizada e consensual do que constitui uma floresta seca, 

considerando inclusive aspectos biogeográficos e fitofisionômicos, limita a análise desses 

ecossistemas sob uma perspectiva global (Blackie et al., 2014; Sunderland et al., 2015).  

A área total estimada de florestas tropicais secas no planeta é de cerca de 

1.048.700 km
2
. As duas maiores e contínuas áreas de florestas secas tropicais do mundo estão 

localizadas na América do Sul, que concentra 54% de toda a extensão dessas florestas. Uma 

das áreas corresponde à Caatinga, localizada no nordeste brasileiro. A outra envolve o sudeste 

da Bolívia, Paraguai e norte da Argentina.  O restante das florestas tropicais secas tende a 

exibir distribuição fragmentada e dispersa (Miles et al., 2006). Extensões significativas desses 

ecossistemas estão na África Subsaariana, nordeste da Índia, além das áreas encontradas na 

América Central, Caribe, sudeste da Ásia, norte da Austrália e partes do Pacífico. Estas 

florestas incluem as savanas africanas, o tipo mais seco de miombo e bosques sudaneses, as 

florestas e bosques decíduos formados por espécies do gênero Dipterocarpus na Ásia e, o 

Chaco e Caatinga na América do Sul (FAO, 2012).  

As áreas de florestas tropicais secas enfrentam a exposição a uma série de ameaças 

como desmatamento, alterações climáticas, fragmentação de habitat, incêndios e aumento da 

densidade da população humana. Contudo, menos de um terço das florestas secas do mundo 
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está inserido em áreas de proteção. A abordagem das áreas proporcionalmente mais 

ameaçadas revela o sul da Eurásia como a região mais crítica, além do nordeste da Índia, Sri 

Lanka e Tailândia.  Outras áreas altamente vulneráveis e ameaçadas estão na África, como no 

Zimbábue e Zâmbia, na extensão da África Ocidental e as florestas situadas ao longo da 

fronteira entre o Sudão e Etiópia, além da região das Américas, como extensas áreas 

localizadas no México, Cuba, Venezuela, norte da Colômbia, Bolívia central e nordeste do 

Brasil (Miles et al., 2006).  

Embora as florestas abriguem considerável riqueza e endemismo de espécies (Murphy 

e Lugo, 1995), elas permanecem subpesquisadas e o conhecimento acerca dessas áreas ainda é 

limitado ou, em casos mais extremos, inexistente. Assim, em virtude do desconhecimento e 

da constante ameaça de degradação dos seus ambientes naturais, há necessidade de expansão 

das áreas protegidas para as florestas tropicais secas, de modo a incluir áreas com prioridade 

urgente de conservação (Sánchez-Azofeifa et al., 2005; Portillo-Quintero e Sánchez-Azofeifa, 

2010; Sunderland et al., 2015).  

 

 

1.2 O BIOMA CAATINGA 

 

A Caatinga é uma floresta tropical seca endêmica do Brasil localizada na região do 

semiárido brasileiro, onde são comuns eventos extremos como grandes episódios de seca 

acentuada e grandes enchentes. A cronologia das secas no semiárido indica que, para cada 

100 anos, ocorrem entre 18 e 20 anos de seca, embora esses eventos tenham se tornados mais 

frequentes a partir do século XX (Marengo, 2006; Correia et al., 2012). Na região semiárida, 

as áreas mais próximas ao litoral apresentam maiores taxas de precipitação, em torno de 

1.000 mm anuais, as quais diminuem em direção ao interior da região, nas áreas do agreste e, 

especialmente, do sertão, onde as chuvas apresentam valores médios inferiores a 500 mm por 



24 
 

ano. Estes baixos valores ocorrem porque esta área coincide com o ponto final de influência 

das principais frentes que convergem para o interior do Nordeste (Correia et al., 2012).   

A Caatinga ocupa significativa área do território nacional, sendo responsável por 

11,6% da superfície do Brasil e 55% de toda a região Nordeste (Tabarelli et al., 2000) e 

abrange os estados do Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia e a área norte do estado de Minas Gerais. 

O bioma é caracterizado por chuvas escassas e irregulares, altas temperaturas, baixa 

nebulosidade, radiação solar elevada e baixas taxas de umidade relativa do ar, o que contribui 

para que o déficit hídrico na região seja elevado durante o ano todo (Trovão et al., 2007). 

Essas condições climáticas da Caatinga limitam a duração e dimensão de reservatórios de 

água no solo (Santos e Andrade, 1992), o que pode interferir de maneira sazonal na fauna de 

culicídeos. Porém, as bromélias existentes na Caatinga, especialmente as do tipo tanque, 

podem ser utilizadas como criadouro por espécies de mosquitos, visto que apresentam a 

capacidade de armazenar água, como observado em ecossistemas com pouca água disponível 

nos quais as bromélias estão inseridas, como a restinga (Rocha et al., 2000, 2004; Cogliatti-

Carvalho et al., 2010). A abundância de bromélias no bioma Caatinga indica que este grupo 

possivelmente desempenha papel na dinâmica das espécies de mosquitos adaptadas a 

sobreviver nesse ambiente. Além de tais aspectos, ocos de árvore também são criadouros 

naturais potenciais de culicídeos, visto que apresentam características favoráveis como a 

possibilidade de acúmulo de água e deposição de matéria orgânica (Jenkins e Carpenter, 

1946). 

Embora a Caatinga seja uma das mais extensas formações de florestas secas do mundo 

(Miles et al., 2006), ela é frequentemente classificada como vegetação arbustiva e não como 

como floresta seca, o que pode excluir o bioma de pesquisas e relatórios importantes, como os 

que avaliam o desmatamento, por exemplo (Apgaua, et al., 2015; Sunderland et al., 2015). E 
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como qualquer outro bioma, a Caatinga apresenta seus ambientes naturais vulneráveis à 

degradação antrópica (Leal et al., 2005). A paisagem do ecossistema é caracterizada por 

fragmentos florestais entremeados em áreas dominadas pela pecuária (Castelleti et al., 2004). 

Além disso, durante a época de estiagem, são frequentes as queimadas, geralmente 

criminosas, que atingem a Caatinga e que são difíceis de controlar devido à vegetação seca, o 

que desperta preocupação visto que e a degradação dos ambientes naturais pode ter efeitos 

deletérios sobre a diversidade dos biomas (Biergaard Júnior et al., 1992). 

Até 2002, existiam na Caatinga 50 Unidades de Conservação (UC), entre unidades de 

proteção integral e de uso sustentável, excetuando-se as florestas nacionais e as terras 

indígenas, de modo que 4% do total do bioma estavam protegidos na forma de UC. Todavia, 

embora seja o único bioma restrito ao território brasileiro, somente 1,2% da área de Caatinga 

eram de proteção integral (Capobianco, 2002). Mais recentemente, O Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e a The Nature Conservancy (TNC) apresentaram dados mais atualizados 

das unidades de conservação e terras indígenas do bioma Caatinga. Ao todo, excetuando-se as 

terras indígenas, são 128 UC de administração federal, estadual ou privada, abrangendo 

unidades de proteção integral, de uso sustentável e reservas particulares do patrimônio 

natural. Nessas áreas estão 7,1% da área de Caatinga do país, contudo somente em torno de 

1% da área persiste protegida sob a forma de UC de proteção integral, tendo a conservação da 

biodiversidade como principal objetivo (Hauff, 2008).  

A condição da Caatinga de bioma brasileiro menos conservado em relação à sua área 

total (Castro et al., 2003) ocorre, provavelmente, em virtude da característica semiárida da 

Caatinga, o que contribuiu para que se associasse ao bioma pobreza de espécies de fauna e 

flora (Zanella e Martins, 2003). No entanto, em função de ser um dos biomas menos 

estudados no Brasil, sua diversidade biológica foi subestimada durante décadas (Silva e 

Dinnouti, 1999). A lista de espécies existentes na Caatinga é incompleta e estima-se que mais 
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de 40% desse ecossistema não foi amostrado e cerca de 80% das áreas estudadas foram 

subamostradas (Tabarelli e Vicente, 2004). 

Apesar dos níveis de riqueza de espécies e endemismo, o Bioma Caatinga, quando 

comparado com ecossistemas úmidos como Mata Atlântica e Amazônia, continua 

negligenciado em termos de publicação, investimentos científicos e formação de grupos de 

pesquisa específicos. Apesar de liderar a produção científica na América Latina e alcançar 

importância cada vez maior em termos de informação científica, o Brasil, com sua 

reconhecida diversidade, está posicionado atrás de países como Costa Rica, México e 

Venezuela quando se trata de publicações referentes aos biomas semiáridos (Santos et al., 

2011).  

As análises da biodiversidade da Caatinga sugerem a necessidade de ampliação de 

estudos, mas já é possível destacar sua riqueza e singularidade. O banco de dados disponível 

pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Caatinga apresentou levantamentos da 

flora do Nordeste (Sampaio et al., 2002) que incluem 8.760 espécies, com 2/3 já revisadas. A 

parte não identificada corresponde ao bioma Caatinga. Em relação à fauna, o banco apresenta 

ainda 1.981 espécies com ocorrência nesse bioma. A lista abrange espécies de aves, da 

ictiofauna, da herpetofauna e de mamíferos, com considerável registro de espécies endêmicas. 

Quanto aos invertebrados, as informações apontam maior conhecimento sobre os grupos de 

abelhas, formigas e cupins. Mais recentemente, novos registros ampliaram a lista de espécies 

de plantas lenhosas, aves e mamíferos que ocorrem na região (Ministério de Meio Ambiente, 

2000, 2007). Assim, embora em quantidade ainda deficiente, os estudos sobre a 

biodiversidade da Caatinga têm aumentado consideravelmente nas últimas décadas. Contudo, 

a maioria trata, sobretudo, da ecologia de vertebrados e plantas ou da etnobiologia e ecologia 

humana (Albuquerque et al., 2012).    
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Em relação aos culicídeos da Região Nordeste, as informações disponíveis são 

escassas e antigas. Na década de 1940, por ocasião da campanha de erradicação do mosquito 

exótico Anopheles gambiae, foi registrada a ocorrência de diversas espécies de anofelinos no 

Nordeste, incluindo a distribuição no semiárido brasileiro, porém com limitações na indicação 

dos locais de coleta (Deane et al., 1948). Outros poucos estudos sobre a fauna de culicídeos 

realizados no Nordeste do Brasil, embora não sistemáticos e sem indicação do bioma 

envolvido nas áreas pesquisadas, estão restritos às décadas de 1960 a 1980 (Ferreira, 1964; 

Xavier et al., 1979, 1980, 1983; Xavier e Matos, 1989). Após anos de silêncio, a fauna de 

mosquitos do Nordeste volta ao cenário nacional em recentes publicações, todavia referentes a 

estudos realizados em manchas de Mata Atlântica (Medeiros et al., 2009; Aragão et al., 2010) 

ou em áreas de transição Caatinga – Mata Atlântica (Rebelo et al., 2007) ou Caatinga –

 Cerrado (Santos et al., 2015). Desse modo, estimativas da riqueza de espécies de mosquitos 

da Caatinga (Guedes, 2012) esbarram na limitação de informações acerca de áreas de 

conservação exclusivas do bioma, onde a diversidade da fauna Culicidae é praticamente 

desconhecida. 

 

 

1.3 BIOLOGIA E ECOLOGIA DA FAUNA CULICIDAE 

 

A família Culicidae compreende os mosquitos, também conhecidos como muriçocas, 

pernilongos e carapanãs. Culicídeos são insetos classificados taxonomicamente na ordem 

Diptera, subordem Nematocera que diferenciam dos demais dípteros pela característica de 

apresentarem escamas recobrindo as veias de suas asas (Forattini, 1996). São insetos 

delgados, de pernas longas que são facilmente reconhecidos pela sua longa probóscida e pela 

presença de escalas na maioria das partes do corpo. As larvas se diferenciam de outros insetos 
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aquáticos pela ausência de pernas, presença de cabeça distinta com antena e escovas no 

aparelho bucal, tórax maior que a cabeça e o abdome, além de apresentarem papilas anais 

posteriores e um par de aberturas respiratórias (subfamília Anophelinae) ou um sifão 

alongado (subfamília Culicinae) próximo da extremidade do abdome (Harbach, 2015). 

Apresentam ampla distribuição ao longo do globo terrestre, com exceção das regiões 

permanentemente congeladas dos polos (Forattini, 2002).   

Atualmente a família Culicidae inclui aproximadamente 3,6 mil espécies válidas 

descritas globalmente e classificadas em duas subfamílias e 112 gêneros. A subfamília 

Anophelinae está subdividida em três gêneros e a Culicinae apresenta 109 gêneros 

distribuídos em 11 tribos (Harbach, 2015). O Brasil apresenta relevante diversidade da fauna 

de culicídeos com aproximadamente 490 espécies descritas e validadas até o momento 

(WRBU, 2015). 

A subfamília Anophelinae é formada por espécies dos gêneros Bironella Teobald, 

1905, presente na Austrália, Chagasia Cruz, 1906, restrito à região neotropical, e Anopheles 

Meigen, 1818, cosmopolita. A posição da larva na água é característica, mantendo-se 

paralelamente à lâmina da água com auxílio de cerdas modificadas, o que possibilita 

identificação macroscópica desta subfamília. Os adultos apresentam segmentos abdominais 

desprovidos de cobertura contínua de escamas, podendo apresentar apenas escamas formando 

conjuntos ou tufos. O escutelo possui margem regular arredondada, com exceção do gênero 

Chagasia. Já Culicinae é a maior subfamília de mosquitos, compreendendo em torno de três 

mil espécies (Harbach, 2015). Suas larvas apresentam sifão respiratório geralmente formando 

ângulo de 45° com a lâmina da água quando em repouso, e os adultos apresentam o primeiro 

tergito abdominal com escamas e escutelo trilobado (Consoli e Lourenço de Oliveira, 1994). 

Os culicídeos são insetos holometábolos com quatro estágios de desenvolvimento: 

ovo, larva, pupa e adulto, fase na qual o indivíduo encontra-se sexualmente maduro (Consoli e 
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Lourenço de Oliveira, 1994). Dentre as fases de desenvolvimento, o ovo é a mais resistente. A 

disposição dos ovos, assim como o local de postura, podem variar entre os grupos. Espécies 

dos gêneros Aedes Meigen, 1818 e Haemagogus Williston, 1986, por exemplo, realizam 

postura diretamente no substrato úmido, em recipientes naturais ou artificiais, ou mesmo em 

depressões no solo, onde os ovos podem resistir por longos períodos de seca até que o 

criadouro volte a ser inundado. Espécies do gênero Anopheles depositam seus ovos 

diretamente na água e atingem a fase de larva assim que o desenvolvimento embrionário é 

completado, visto que não apresentam resistência à dessecação. 

Após eclosão da larva de primeiro estádio, os culicídeos passam por mais três estádios 

larvais, essencialmente aquáticos e de vida livre. As larvas apresentam espiráculo respiratório 

comumente mantido próximo à lâmina de água para respiração do oxigênio do ar atmosférico. 

Em circunstâncias especiais tais como fuga de predadores, as larvas permanecem submersas 

por certo período, o que sugere a possibilidade de respiração do oxigênio dissolvido na água. 

As espécies dos gêneros Mansonia Blanchard, 1901 e Coquillettidia Dya, 1905, além de 

algumas espécies do gênero Minomyia Theobald, 1904 ficam permanentemente submersas, 

em decorrência de possuírem o sifão respiratório modificado que possibilita a obtenção de 

oxigênio diretamente dos tecidos de plantas (Service, 1996). 

Após a fase larvar, os culicídeos atingem o estágio de pupa, que não se alimenta, 

embora apresente alto poder de locomoção. A energia para esta fase é garantida pela reserva 

alimentar adquirida na fase de larva. Da pupa emerge o mosquito adulto, o qual é atraído a um 

abrigo e permanece nesse local, em repouso, geralmente próximo aos criadouros que são 

usualmente localizados em locais úmidos, sombreados e com pouco vento. De forma geral, os 

machos emergem antes e permanecem nas imediações dos criadouros até a emergência das 

fêmeas, quando realizam a cópula, visto que os machos necessitam de um período maior que 

as fêmeas para se tornarem sexualmente maduros, geralmente entre seis e 24 horas, pois 
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sofrem rotação da genitália em 180° em relação ao eixo do corpo. Já as fêmeas, até se 

tornarem sexualmente maduras necessitam de curto período enquanto o tegumento se 

endurece (Forattini, 2002). 

Diversas coleções hídricas apresentam condições favoráveis ao estabelecimento de 

criadouros de culicídeos. Os criadouros podem ser naturais, como ocos de árvore com 

capacidade para armazenar água, lagos e bromélias, ou artificiais, como recipientes 

descartados pelo homem, permanentes ou transitórios. Algumas espécies apresentam 

especificidade de criadouros, como as do subgênero Kertezia Theobald, 1905, que são 

bromélia dependente, com exceção da espécie Anopheles (Kertezia) bambusicolus Komp, 

1937, geralmente encontrada em bambus (Zarvortink, 1973) ou espécies dos gêneros 

Mansonia e Coquillettidia, que se desenvolvem unicamente em criadouros com plantas 

macrófitas. 

Contudo, antes de selecionarem o local para postura dos ovos e estabelecimento dos 

criadouros, as fêmeas necessitam de proteínas presentes no sangue para maturação dos 

ovócitos e por isso apresentam hábito hematofágico. Esta característica agrega importância 

epidemiológica à fauna Culicidae tendo em vista que, através do repasto sanguíneo, diversos 

patógenos podem ser transmitidos para hospedeiros vertebrados, inclusive o homem, que 

pode facilmente envolver-se em ciclos enzoóticos de agentes infecciosos e parasitários. 

Portanto, como os mosquitos podem atuar como vetores de agentes etiológicos de diversas 

doenças, é fundamental a identificação das espécies envolvidas no ciclo de transmissão de 

patógenos. Em alguns casos, porém, existem complexos de espécies crípticas que coexistem 

em simpatia e não são distinguíveis pelas características morfológicas tradicionalmente 

usadas na identificação taxonômica, sendo necessário, portanto, o uso de biologia molecular 

(Mulamba et al., 2014). São exemplos de complexos de espécies Anopheles albitarsis s.l., 

com oito membros (Ruiz-Lopez et al., 2012), Anopheles argyritarsis s.l., composto de três 
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representantes (Lintchicum, 1988), Anopheles triannulatus s.l., com três membros (Rosero et 

al., 2012).  Dessa forma, a elucidação taxonômica das espécies que compõem complexos é 

fundamental para delimitar estratégias de controle vetorial efetivo (Naranjo-Diaz et al., 2013) 

visto que espécies crípticas podem apresentar distintos níveis de susceptibilidade a patógenos 

e diferentes respostas a inseticidas (Mulamba et al., 2014). 

 

 

1.4 ARBOVIROSES E CULICÍDEOS VETORES DE ARBOVÍRUS 

 

Embora os mosquitos tenham competência vetorial para transmitir diversos tipos de 

patógenos como filárias e plasmódios, os arbovírus são, pelo número de infecções aos quais 

estão associados e pela gravidade dos casos, agentes etiológicos de destacada relevância 

epidemiológica. Os arbovírus constituem grupo de vírus que compartilham a característica de 

serem transmitidos a hospedeiros vertebrados por artrópodes. Estima-se que existam mais de 

500 arbovírus. Quase todos esses agentes são classificados em cinco famílias: Flaviviridae, 

Togaviridae, Bunyaviridae, Reoviridae e Rhabdoviridae (Karabatsos, 1985; Monath, 1989). 

No Brasil, mais de 200 arbovírus já foram isolados, sendo que cerca de 40 são capazes de 

gerar manifestações clínicas em humanos (Rosa et al., 1998).  

Diferentes arboviroses apresentam histórico de epidemias no mundo e, 

particularmente, no território brasileiro. Entre elas, uma das mais persistentes é a dengue. 

Primitivamente, o ciclo de transmissão do vírus da dengue ocorreu em florestas da África e 

Ásia envolvendo primatas e o mosquito Aedes aegypti. Porém, embora o deslocamento do 

vírus do ambiente silvestre para o urbano não seja comum, as epidemias ocorreram em função 

da introdução e presença do homem em ambiente natural e do contato com animais 

infectados, propiciando a dispersão para o meio urbano (Gubler, 1997). Assim, a problemática 
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da dengue pode se agravar se, semelhante à febre amarela, os vírus da doença estiverem 

refugiados em áreas silvestres.  

Apenas em 2015, até o dia 14 de novembro, foram notificados 1.534.932 casos 

prováveis de dengue no Brasil, com as maiores incidências registradas nas regiões Centro-

Oeste e Sudeste. Desses, foram confirmados 1.488 casos de dengue grave e 18.832 casos de 

dengue com sinais de alarme, valores superiores aos registrados no mesmo período do ano 

anterior, quando 728 casos de Dengue grave e 8.247 casos de dengue com sinais de alarme 

foram confirmados. O número de mortes por dengue também aumentou no último ano. Foram 

811 óbitos confirmados por dengue, o que representa aumento no país de 79% em relação ao 

mesmo período de 2014 (MS/SVS, 2015a).  

Com cenário favorável para o completo ciclo de transmissão da dengue, o Brasil 

assumiu a posição de país com maior número total de casos da doença, com mais de três 

milhões de notificações registradas pela Organização Mundial de Saúde no período de 2000 a 

2005 (Teixeira et al., 2009). Contudo, a recente aprovação pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) do registro no Brasil de uma vacina contra os quatro sorotipos 

da dengue (Resolução 3.519, de 23 de dezembro de 2015) pode ser um caminho para a 

redução no número de casos da doença no país. O Brasil foi o terceiro país, depois do México 

e das Filipinas, a conceder aprovação regulatória para a vacina que é, atualmente, a única 

registrada no mundo (Sanofi Pasteur, 2015).  

Além da dengue, que ocupa o primeiro lugar entre as arboviroses reemergentes no 

Brasil, outras infecções por arbovírus são importantes em termos de saúde pública no país e 

merecem atenção dos programas de vigilância epidemiológica. Entre elas estão as provocadas 

por Flavivírus, como zika, febre amarela, rocio, febre do Nilo Ocidental, encefalite japonesa e 

encefalite Saint Louis; por Togavírus (gênero Alphavirus), como chikungunya, mayaro, 
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encefalite equina venezuelana e encefalite equina do leste; e por Bunyavírus, como a febre 

oropouche (Figueiredo, 2007).  

Os Flavivírus transmitidos por mosquitos podem ser separados em dois grupos de 

acordo com a apresentação clínica em humanos e a ecologia. Os Flavivírus encefalíticos, 

como o rocio, possuem aves como hospedeiros vertebrados naturais e mosquitos do gênero 

Culex como vetores. O outro grupo, composto pelos Flavivírus cerotrópicos, como os da 

dengue e da febre amarela, são os que causam febres hemorrágicas e apresentam como 

hospedeiros vertebrados primatas e como vetores mosquitos do gênero Aedes. Apesar de 

Culex e Aedes constituírem os gêneros mais relacionados à transmissão de Flavivírus, 

mosquitos de outros gêneros como Sabethes e Haemagogus também podem estar envolvidos 

no ciclo de transmissão destes arbovírus (Gauntet al., 2001; Gubler et al., 2007). 

Entre os Flavivírus, um de atual destaque no Brasil é o vírus zika. Até o século 

passado, o vírus zika era mantido em ambiente silvestre nos continentes africano e asiático em 

ciclo zoonótico de transmissão envolvendo macacos e mosquitos Aedes, com casos 

esporádicos em humanos (Hayes, 2009; Faye et al., 2014). Porém, recentemente introduzido 

no Brasil, o vírus zika apresentou rápido processo de dispersão no país, com diagnóstico 

molecular desse patógeno em pacientes da região Nordeste, seguido de casos da doença no 

Norte e Sudeste do Brasil (Zanluca et al., 2015; Campos et al., 2015; Cardoso et al., 2015; 

Vasconcelos, 2015). Durante a trajetória da África até o continente americano, o vírus zika 

passou por processo de adaptação ao organismo humano. Foram selecionadas características 

genéticas que o tornaram mais apto para se replicar nas células do novo hospedeiro (Freire et 

al., 2015). 

Atualmente a circulação do vírus zika no Brasil está confirmada, por meio de exames 

laboratoriais, em 18 Unidades da Federação, distribuídas nas cinco regiões do país (MS/SVS, 

2015b) e três óbitos foram registrados, os primeiros a serem relacionados ao vírus zika no 
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mundo. Além disso, outra situação agravante decorre da constatação inédita da presença do 

genoma do vírus zika em amostras de líquido amniótico, com o uso da técnica de RT-PCR em 

tempo real, de duas gestantes cujos fetos tinham diagnóstico de microcefalia por meio de 

exames de ultrassonografia. Assim, apesar dos dados atuais não permitirem estabelecer uma 

relação causal entre a infecção por vírus zika e a ocorrência de microcefalia, esta hipótese é 

minuciosamente investigada pelo Ministério da Saúde (MS/SVS, 2015c).    

A grave alteração do padrão de ocorrência de microcefalia no Brasil levou o 

Ministério da Saúde a declarar situação de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN). Ao mesmo tempo em que o vírus zika se dispersa pelo território brasileiro, 

até 28 de novembro de 2015, a epidemia de microcefalia no Brasil contava com notificação de 

1.248 casos suspeitos, identificados em 311 municípios e 14 Unidades da Federação, com 

concentração dos casos na região Nordeste (MS/SVS, 2015c). Além da microcefalia, a 

síndrome de Guillain-Barré é outro agravo possivelmente associado à infecção pelo zika 

vírus. Esta associação é investigada no Brasil devido ao registro de casos da síndrome poucos 

dias após o desenvolvimento do quadro clínico da infeção por zika (Oehler et al., 2014; 

Musso et al., 2014; Cipriano e Monteiro, 2016). 

Entre as dificuldades relativas à grave situação epidemiológica instaurada atualmente 

no Brasil quanto à circulação do vírus zika, além, obviamente, das relativas à gravidade dos 

casos, estão aquelas relacionadas ao diagnóstico da doença, diante da similaridade clínica da 

infecção por vírus zika com outras doenças circulantes, como a dengue, por exemplo. Além 

disso, não existem kits comerciais para diagnóstico laboratorial da doença e o diagnóstico 

molecular, além de ser dispendioso, está atualmente restrito aos poucos laboratórios de 

referência no Brasil. Outros desafios são ausência de vacina e tratamento específicos para a 

doença, possibilidade de vias alternativas de transmissão através de fluidos como sêmen, leite 

materno e sangue contaminado, além, sobretudo, da transmissão vetorial, que está a cargo da 
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espécie Aedes aegypti, amplamente distribuída no território brasileiro e com infestação de 

difícil controle (Foy et al., 2011; Besnard et al., 2014; Vasconcelos, 2015; Musso, 2015; Pinto 

Júnior, 2015).  

Registrado recentemente no território brasileiro, o vírus Chikungunya tem atraído a 

atenção de pesquisadores, gestores e profissionais da área da saúde. Este Togavírus, do gênero 

Alphavirus, foi descrito pela primeira vez em 1952 (Strauss e Strauss, 1994) e, segundo 

relatórios da Organização Mundial de Saúde, desde 2005 se espalhou por ilhas do Oceano 

Índico e Índia com surtos explosivos de doença febril aguda. Além disso, casos importados da 

doença foram registrados em países europeus em 2006, o que caracteriza a doença como 

problema de saúde pública.  

Semelhante ao vírus da dengue, o vírus chikungunya pode ser transmitido pelos 

mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, o que é preocupante em relação ao território 

brasileiro, onde há altos níveis de infestação por estas espécies. Além disso, o vírus 

chikungunya têm apresentado espécies alternativas como vetores biológicos, demonstrando 

sua valência ecológica e possibilidade de transmissão por espécies silvestres (Lamballerie et 

al., 2008). Assim, são recomendadas ações de vigilância em aeroportos brasileiros 

internacionais a fim de investigar casos suspeitos e eliminar possíveis mosquitos infectados 

com o vírus (Figueiredo, 2007).  

Anteriormente restrito aos continentes africano e asiático, o vírus chikungunya se 

disseminou por vários continentes, alcançando países ocidentais. Em 2012 foi relatado o 

primeiro caso importado de infecção por chikungunya no Rio de Janeiro (Albuquerque et al., 

2012). No ano seguinte o continente americano registrou os primeiros casos autóctones do 

vírus chikungunya, transmitidos na região do Caribe (Leparc-Goffat et al., 2014). Não 

demorou muito para que o Brasil registrasse a primeira epidemia, no município de Feira de 

Santana, Bahia, na região Nordeste. Ao mesmo tempo, casos de infecção pelo vírus também 
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eram registrados no Oiapoque, Amapá, região Norte do país, na fronteira com a Guiana 

Francesa. Ao todo, no ano de 2014 foram registrados no Brasil 3.657 casos autóctones 

suspeitos de infecção por vírus chikungunya em oito municípios brasileiros, pertencentes aos 

estados da Bahia, Amapá, Roraima, Mato Grosso do Sul, e ao Distrito Federal. Em 2015, até 

o dia 14 de novembro, foram notificados 17.131 casos autóctones suspeitos de febre de 

chikungunya, dos quais 6.724 foram confirmados, sendo 6.350 por critério laboratorial e 374 

por critério clínico-epidemiológico (MS/SVS, 2015a).  

Análises moleculares de cepas do vírus chikungunya circulantes na epidemia no 

Nordeste do Brasil indicaram, surpreendentemente, a presença do genótipo africano do vírus, 

e não o genótipo asiático, como se esperava, já que este circula nos países das Américas que 

mantêm intenso turismo e comércio com o Brasil. Já os casos detectados no Amapá foram 

causados pela cepa asiática. Assim, a emergência do vírus chikungunya no território brasileiro 

está associada à circulação dos genótipos asiático e africano do vírus, e houve, no Brasil, o 

primeiro relato de surto pelo genótipo africano do vírus chikungunya nas Américas (Nunes et 

al., 2015; Teixeira et al., 2015). 

Além dos vírus zika e chicungunya, o vírus do Nilo Ocidental também tem 

importância no cenário brasileiro. Este vírus foi isolado pela primeira vez em 1937, no sangue 

de uma mulher na região oeste de Uganda, às margens ocidentais do rio Nilo (Prowse, 2003) e 

depois foi detectado no restante da África, Oriente Médio, Ásia e Europa (Couissinier-Paris, 

2006). Em meados dos anos 90, houve epidemia de febres com altas taxas de infecções 

neurais na Romênia (Tsai et al., 1998). Em 1999, o vírus causou seu primeiro surto no 

ocidente, em Nova York, e foi novamente isolado (Anderson et al., 1999). Ainda nos Estados 

Unidos da América, o vírus se dispersou no sentido do oeste, o que resultou em mais de 

30.000 casos de infecções nos últimos 15 anos, sendo 755 em 2011, dentro os quais, 43 óbitos 

(CDC, 2012). O vírus se dispersou ao norte, chegando ao Canadá (Weese et al., 2003), e ao 



37 
 

sul, atingindo países da América Central (Morales-Betoulle et al., 2006) como Cuba (Pineda e 

Carmenate, 2006) e atingiu também o Caribe (Lefrancois et al., 2006) e a Argentina, onde o 

vírus foi encontrado em aves (Morales et al., 2006; Diaz et al., 2008). Entre os anos de 2005 e 

2007, anticorpos contra o vírus foram detectados em equinos na Colômbia e Argentina e em 

equinos e aves na Venezuela (Lanciotti et al., 1999; Mattar et al., 2005; Morales et al., 2006; 

Bosch et al., 2007). Há países, como o México, em que o vírus do Nilo Ocidental não foi 

registrado, mas que estão em alerta quanto ao risco de epidemia devido à abundância de seus 

principais vetores (Diaz-Badillo et al., 2011). 

No Brasil, estudos recentes mostram evidência da circulação do vírus do Nilo 

Ocidental no país. Anticorpos contra o vírus foram detectados em mais de 33% das amostras 

de soro de cavalos provenientes de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Paraíba, 

evidenciando, pela primeira vez, a introdução do vírus no país (Silva, 2010). Em 2011, relato 

confirmado de evidência sorológica da atividade do vírus no Brasil foi registrado na região do 

Pantanal, com positividade em cinco (3%) cavalos analisados, todos sem histórico de viagem 

para fora do Pantanal ou com vacinação contra o vírus (Pauvolid-Corrêa et al., 2011). 

Inquéritos realizados na mesma região no ano seguinte resultaram em confirmação sorológica 

da infecção em 8% dos cavalos e 3,2% das aves investigadas (Melandri et al., 2012). Além 

disso, mais recentemente foi notificado o primeiro caso humano de infecção pelo vírus do 

Nilo Ocidental no Brasil (Vieira et al., 2015). Assim, o cenário é preocupante visto que as 

condições ambientais do Brasil são favoráveis ao desenvolvimento de vetores do vírus do 

Nilo Ocidental (Flores e Weiblen, 2009) e a sorologia, os sintomas e o quadro neurológicos 

da infecção podem ser confundidos com os da dengue, doença bastante comum no Brasil 

(Soares et al., 2010), o que pode camuflar possíveis casos da arbovirose no  país.  

O vírus do Nilo Ocidental foi detectado em várias espécies de mosquitos, incluindo 

dez gêneros (Higgset al., 2004), sendo eles: Aedes, Anopheles, Coquillettidia, Culex, Culiseta, 
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Deinocerites, Mansonia, Orthopodomyia, Psorophora e Uranotaenia (Kobayashi et al., 

2008).  

A febre amarela é outro importante problema de saúde pública no Brasil, país que 

apresenta a maior área enzoótica da doença no mundo, equivalente a cerca de cinco milhões 

de km
2
 (Brasil, 1999). O vírus desta arbovirose no Brasil apresenta dois ciclos, um urbano e 

outro silvestre, que diferem apenas quanto às espécies de vetores e hospedeiros vertebrados. 

No ciclo silvestre, ativo, os principais hospedeiros são os primatas não humanos e os vetores 

são mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes, e o homem atua como hospedeiro 

acidental. No ciclo urbano, extinto, o mosquito Aedes aegypti foi o vetor que transmitia o 

vírus para o homem (Vasconcelos, 2005). 

Provavelmente originário da África, o vírus da febre amarela chegou ao Brasil durante 

o processo da colonização portuguesa e iniciou o ciclo urbano, que atingia importantes 

cidades. Com o tempo, o vírus se tornou endêmico em regiões tropicais da África e da 

América, sendo Bolívia, Equador, Peru, Colômbia e Brasil os países mais afetados nas 

Américas (Gardner et al., 2010). No meio urbano, desde o século XVII, diversos surtos foram 

descritos no Brasil. No entanto, a campanha para controle do vetor, iniciada por Oswaldo 

Cruz no Rio de Janeiro em 1903, provocou redução do número de mortes pela doença e 

rompeu sua transmissão. Apesar de a febre amarela ter reaparecido naquela cidade em 1928, o 

emprego de vacina, desenvolvida em 1937, mostrou excelentes resultados, de modo que com 

o emprego dessa tecnologia o último caso humano registrado de febre amarela urbana ocorreu 

em 1942, em Sena Madureira, no Acre (Figueiredo, 2000). Cessada a transmissão urbana, o 

vírus da febre amarela passou a mostrar desafio no ambiente silvestre, sendo preocupação até 

o presente em ampla área do território brasileiro. 

Mais recentemente, ampliou-se a preocupação com a febre amarela, pois foram 

registradas epizootias da forma silvestre em áreas infestadas por Aedes albopictus, mosquito 
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exótico e competente para transmissão do vírus (Lourenço-de-Oliveira et al., 2003; Johnson et 

al., 2003). Essa nova situação foi interpretada como facilitadora da expansão territorial do 

vírus silvestre, visto que potencializa as chances de infecção natural e esta espécie vetora 

apresenta tendência de se dispersar para o ambiente extradomiciliar, o que e pode estabelecer 

um elo de transferência do arbovírus enzoótico silvestre para a área urbana (Gomes et al., 

2008).  

Outro Flavivírus importante, o rocio, foi isolado no litoral sul do estado de São Paulo, 

no Vale do Ribeira, em tecido nervoso de um indivíduo que falecera vítima da encefalite. 

Nessa região foi registrada epidemia do vírus entre o período de 1973 e 1980. Na ocasião, 

1.021 casos e cerca de 100 mortes foram registrados, com 200 sobreviventes com sequelas. 

Após a ocorrência desse surto, cinco casos de infecção pelo vírus foram diagnosticados no 

Paraná e há evidências sorológicas da circulação do arbovírus Rocio na Bahia (Lopes et al., 

1978a,b; Straatmann, 1997; Straatmann, 1997; Figueiredo, 2000). Embora o ciclo de 

transmissão do rocio necessite de esclarecimentos, os primeiros resultados de pesquisas 

entomológicas publicadas após início do processo epidêmico citaram como possíveis vetores 

os mosquitos Aedes serratus, Aedes scapularis e Culex (Melanoconion) (Forattini et al., 

1978a,b), além do isolamento de rocio a partir de mosquitos da espécie Psorophora ferox 

coletados durante a epidemia (Lopes et al., 1981). 

O vírus da encefalite Saint Louis, amplamente distribuído nas Américas, do Canadá à 

Argentina, foi isolado pela primeira vez em 1960 a partir de mosquitos da espécie Sabethes 

belisarioi capturados ao longo da rodovia Belém-Brasília e tem como reservatórios aves e 

mamíferos selvagens e como vetores os culicídeos Culex declarator e Culex coronator 

(Vasconcelos et al., 1998). 

No Brasil, o vírus da encefalite Saint Louis foi isolado no Estado de São Paulo pela 

primeira vez em 2004, em paciente com suspeita de dengue (Santos et al., 2005), e recente 
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evidência sorológica de circulação do vírus foi registrada no Pantanal, região Centro-Oeste do 

Brasil (Pauvolid-Corrêa et al., 2010). 

A Febre mayaro, provocada pelo arbovírus mayaro, pertencente ao gênero Alphavirus, 

família Togaviridae, é comum principalmente na Amazônia e ocupa a posição de quarta 

arbovirose de importância em saúde pública no Brasil (Bronzoni et al., 2004). A transmissão 

dos vírus ocorre no ambiente silvestre ou rural, em áreas próximas a florestas com 

participação de primatas não humanos, aves e mosquitos Haemagogus spp. O potencial de 

dispersão desses vírus e a possibilidade de participação de espécies de mosquitos Aedes em 

seu ciclo de transmissão indicam a necessidade de estudos epidemiológicos de mayaro para 

prevenir os surtos rurais e também possíveis surtos urbanos. 

A doença viral transmitida por artrópodes com maior prevalência no Brasil, depois da 

dengue, é a febre oropouche, cujo agente etiológico é o arbovírus oropouche, da família 

Bunyaviridae, gênero Orthobunyavírus (Vasconcelos et al., 1998). Este vírus foi isolado pela 

primeira vez em 1955, a partir de um trabalhador florestal febril em Trinidad (Anderson, 

1961) e o primeiro surto foi registrado em Belém em 1961, com aproximadamente 11.000 

casos. A transmissão do vírus oropouche mantém-se em dois diferentes ciclos, o silvestre e o 

urbano. O ciclo silvestre, silencioso, envolve espécies de aves, macacos, preguiças e os 

vetores, possivelmente Culicoides paraensis (maruim) e o culicídeo Aedes serratus. O ciclo 

urbano está relacionado às epidemias e tem o homem como reservatório e o C. paraensis 

como vetor (Vasconcelos et al., 1998).  

Em inquérito epidemiológico realizado na região do Vale do Ribeira, em São Paulo, 

pesquisaram-se em moradores de reserva ecológica anticorpos para os antígenos dos vírus 

rocio, Ilheus, encefalite Saint Louis, encefalites equinas do leste, oeste e venezuelana, e 

observou-se a presença de anticorpos para todos os arbovírus testados, com exceção da 

encafalite equina do oeste. Nesse estudo, a ocupação e o hábito de entrar na mata constituíram 
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fatores estatisticamente associados às infecções por arbovírus (Romano-Lieber e Iversson, 

2000). No Rio Grande do Sul, entre mosquitos das áreas silvestre, rural e urbana, foram 

encontradas dez espécies potencialmente vetoras do vírus Saint Louis, oropouche, aura, 

trocara, Ilheus, rocio, vírus do Nilo Ocidental e da encefalite equina do leste (Cardoso et al., 

2010). 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

As estimativas da riqueza biológica do Brasil, ao mesmo tempo em que atestam a 

condição privilegiada do país com o maior patrimônio de biodiversidade do mundo, também 

apontam para a considerável proporção de espécies ainda não descritas que serão extintas 

antes mesmo de serem registradas. Além disso, existe a dificuldade de determinar o quanto da 

biodiversidade brasileira reside em áreas pouco estudadas ou subamostradas do país 

(Lewinsohn e Prado, 2002, 2005), como o bioma Caatinga, por exemplo. Assim, é imperativa 

a realização de levantamentos da biodiversidade neste ambiente diferenciado e ainda 

desconhecido dentro do cenário brasileiro.  

Em termos de saúde pública, a Caatinga representa uma incógnita quanto à ocorrência 

de espécies vetoras da fauna Culicidae e, consequentemente, acerca da circulação de 

patógenos em áreas de conservação do bioma. Estas informações são fundamentais para o 

conhecimento dos ciclos zoonóticos de diferentes arbovírus estabelecidos no ambiente 

silvestre da Caatinga e nos quais o homem pode, acidentalmente, se envolver. Diversos são os 

exemplos, já relatados neste trabalho, de arbovírus antes restritos ao ambiente silvestre de 
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determinadas áreas que se disseminaram pelos continentes e alcançaram, inclusive, o 

ambiente urbano.  

Alterações climáticas favoráveis à dispersão de culicídeos vetores, associadas ao 

elevado e constante fluxo de pessoas no mundo, proporcionado pelo crescente número de 

voos internacionais que, por extensão, propiciam intensa circulação viral, podem resultar em 

epidemias nas mais variadas partes do mundo (Vasconcelos, 2015). O Nordeste brasileiro, ao 

mesmo tempo em que abriga fauna de culicídeos totalmente desconhecida e que pode 

envolver incontáveis espécies potencialmente vetoras de diversos patógenos, é também uma 

das regiões brasileiras de maior apelo turístico. E o recente estabelecimento de parques em 

áreas de conservação do bioma Caatinga, com estímulo à visitação por meio de atividades 

ecoturísticas, além das intervenções antrópicas tipicamente predatórias como extrativismo 

vegetal, caça e pesca clandestinas, bem como ocupações por posseiros, propiciam o contato 

de pessoas com essas áreas silvestres, o que justifica a realização de estudos sobre a estrutura 

biocenótica das populações de mosquitos, vetores potenciais de agentes de doenças. 

A lacuna no conhecimento acerca da fauna Culicidae no bioma Caatinga, atrelada à 

importância epidemiológica dos culicídeos, justifica a relevância deste estudo. Além de 

revelar a biodiversidade e discutir aspectos ecológicos e epidemiológicos de mosquitos em 

áreas de conservação da Caatinga, bioma pouco estudado e que é uma das maiores extensões 

contínuas de florestas tropicais secas do mundo, este estudo contribui também para a 

descrição de espécies inéditas para a ciência numa área que, por um lado, é carente de 

informações e, por outro, é impactada pela carga de doenças parasitárias, entre elas as 

infecções por patógenos transmitidos por vetores.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

Caracterizar a biodiversidade da fauna Culicidae em unidades de conservação do 

bioma caatinga no semiárido brasileiro. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 

Inventariar a fauna de culicídeos adultos de hábitos diurno, crepuscular e noturno; 

Inventariar a fauna de culicídeos associados a habitats fitotelmatas; 

Investigar a ocorrência de anofelinos em criadouros de solo; 

Descrever a diversidade da fauna de culicídeos adultos e imaturos; 

Descrever a distribuição mensal das abundâncias da fauna de culicídeos adultos e 

imaturos; 

Investigar a associação das variáveis meteorológicas temperatura, umidade e 

precipitação pluviométrica com a abundância de mosquitos adultos e imaturos; 

Comparar padrões de diversidade de culicídeos imaturos em ralação aos tipos de 

criadouros; 

Comparar padrões de diversidade de culicídeos adultos em áreas com distintas 

fitofisionomias;  

Verificar a ocorrência de espécies de mosquitos de interesse em saúde pública; 
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Investigar a ocorrência de espécies desconhecidas para a ciência; 

Investigar a ocorrência de novos registros de espécies de culicídeos já descritas e 

validadas; 

 

 

2.3 HIPÓTESES 

 

 

Os culicídeos são insetos disseminados globalmente e ocorrem em uma variedade de 

biomas com características ambientais distintas. Muitas espécies de mosquitos exibem 

mecanismos de adaptação, selecionados durante o processo evolutivo, que lhes conferem alta 

plasticidade ecológica e permitem que as espécies estejam amplamente distribuídas no 

mundo, de modo que, independentemente das condições do meio, as espécies estão aptas para 

sobreviver. Assim, a hipótese nula desta tese é: 

H0: a aridez característica da Caatinga não limita o desenvolvimento da fauna 

Culicidae no bioma.  

Contudo, os mosquitos são insetos dependentes da formação de coleções hídricas para 

o desenvolvimento das formas imaturas. Logo, interferências externas no estabelecimento de 

criadouros podem refletir alterações na densidade de imaturos e, consequentemente, nos 

níveis de infestação por mosquitos adultos. Desta forma, a hipótese alternativa desta tese é: 

H1: a aridez característica da Caatinga limita o desenvolvimento da fauna Culicidae no 

bioma.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

Os manuscritos que compõem esta tese apresentam as primeiras informações acerca da 

fauna Culicidae em áreas de conservação da Caatinga, sobretudo quanto às espécies 

associadas a habitats fitotelmatas no bioma, e revelam uma fauna rica e desconhecida, inédita 

para a ciência. 

Não apenas em relação à Caatinga, mas considerando também as demais florestas 

tropicais secas distribuídas no mundo, há a infeliz constatação de que os ambientes naturais 

mais desconhecidos são, também, os mais ameaçados (Sánchez-Azofeifa et al., 2005; 

Sunderland et al., 2015). A biodiversidade nos diferentes ecossistemas tende a ser afetada 

pelo processo de degradação dos recursos naturais. Apesar da necessidade de se estabelecer 

estratégias de conservação de acordo com as peculiaridades de cada região, a Caatinga é uma 

formação florestal única e endêmica do Brasil que, ao mesmo tempo em que enfrenta 

processo de degradação ambiental, é um dos biomas com menor conhecimento acerca da 

diversidade de espécies e das interações ecológicas destas com o ambiente.   

As condições climáticas existentes na Caatinga, um ambiente estressado 

sazonalmente, com restrição de água e imprevisibilidade de chuvas, podem moldar 

características peculiares na diversidade da fauna Culicidae do bioma, visto que a composição 

de espécies de uma comunidade tende a refletir o contexto do ambiente, incluindo a estrutura 

e as condições físicas, além das interações com outros organismos (Begon et al., 2007).  

Neste estudo, a fauna de mosquitos adultos na ESEC Raso da Catarina foi composta 

por, pelo menos, 21 espécies, distribuídas em oito gêneros – Anopheles, Aedes, Culex, 

Haemagogus, Mansonia, Wyeomyia, Runchomyia e Uranotaenia – e das quais sete eram 
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espécies novas para a ciência.  Enquanto que a fauna de imaturos que se desenvolvem em 

habitats fitotelmatas apresentou, pelo menos, 16 espécies, distribuídas nos gêneros Aedes, 

Culex, Haemagogus, Runchomyia, Toxorhynchites e Wyeomyia, e das quais onze eram 

espécies desconhecidas da comunidade científica. Pelo menos onze espécies foram coletadas 

na forma adulta e não compunham a fauna de culicídeos coletados em bromélias e ocos de 

árvore, sugerindo a participação de outros tipos de criadouros na produção de mosquitos 

adultos na Caatinga, possivelmente criadouros de solo. Outras sete espécies, pelo menos, 

foram comuns às faunas de mosquitos adultos e de imaturos associados a fitotelmatas. Entre 

elas estão as unidades taxonômicas mais abundantes, como 

Wy. (Pho.) n. sp.1/Wy. (Pho.) n. sp.2 e Hg. (Con.) leucocelaenus, indicando a forte influência 

dos criadouros fitotelmatas na composição da fauna de culicídeos adultos. Todas as espécies 

novas para a ciência coletadas na forma adulta compunham a fauna desconhecida coletada nos 

habitats fitotelmatas.  

A distribuição mensal das abundâncias de culicídeos coletados corrobora a relação 

entre a fauna de imaturos dos fitotelmatas e a composição da fauna de adultos na Caatinga. 

No decorrer do estudo, as duas faunas apresentaram similar padrão, embora irregular, de 

distribuição de abundância. Nas primeiras coletas foram observados poucos indivíduos, 

seguido de um período de ascensão e, depois, de declínio gradativo no número de espécimes. 

Contudo, o padrão observado na distribuição das abundâncias tanto de imaturos 

quanto de adultos não apresentou correlação com os dados de precipitação, contrariando a 

lógica de que, em ambiente castigado pela aridez climática, os períodos com maiores taxas de 

precipitação seriam também os mais propícios para a abundância de mosquitos.  Assim, além 

das questões discutidas nos manuscritos acerca da possível limitação dos dados de 

precipitação e do efeito de borda, há de se destacar a característica irregular e a variabilidade 

espacial da precipitação no bioma Caatinga, propiciando locais nos quais os totais 
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pluviométricos estejam dentro dos valores médios para um ano considerado seco, ao mesmo 

tempo em que outras áreas há valores de chuva superiores à média, de modo que seria difícil 

encontrar uma associação não enviesada entre os parâmetros precipitação e abundância. 

Entretanto, os dados de temperatura e umidade, mais estáveis no bioma, exibiram significativa 

associação com a densidade de mosquitos imaturos e adultos na Caatinga, deixando a 

precipitação com importância secundária para a manutenção da fauna Culicidae no bioma. 

Isto acontece provavelmente porque, independente da quantidade de chuvas, se não houver 

temperatura e umidade favoráveis ao estoque de água nos mais variados habitats, não há 

formação de criadouros e, consequentemente não há mosquitos adultos. Assim, pouco 

influenciam as chuvas na fauna de mosquitos da Caatinga se a água não é armazenada por 

tempo suficiente para possibilitar o desenvolvimento dos culicídeos.   

No semiárido brasileiro, o valor total anual da precipitação pode não representar muito 

sobre a qualidade da estação chuvosa. Mesmo em anos em que o total de chuva é próximo ou 

acima da média, podem ocorrer períodos de seca prolongados, intercalados com episódios de 

chuvas mais intensas. A acentuada variabilidade espacial e temporal das precipitações, além 

da grande homogeneidade térmica, são características marcantes do semiárido brasileiro 

(Correia et al., 2012) que podem interferir de formas diferentes na associação entre variáveis 

climáticas e abundância de culicídeos.  

Além dos parâmetros temperatura e umidade, as características fitofisionômicas do 

ambiente também refletem o sucesso da fauna Culicidae na Caatinga. A presença de habitats 

fitotelmatas como bromélias, especialmente as epífitas, em áreas sombreadas pela copa das 

árvores de maior porte, favorece a produção de culicídeos. Os ocos de árvore, 

proporcionalmente, formaram criadouros menos produtivos que a bromélias, talvez por 

armazenarem água por menos tempo em seus fitotelmatas. Talvez por questões fisiológicas 

próprias das plantas, as bromélias armazenem água em seu interior por período superior ao do 
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armazenamento nos ocos de árvore.  Com ciclo de vida mais curto que árvore de maior porte, 

as bromélias também precisam sobreviver à aridez da Caatinga e água armazenada em seu 

interior, utilizada para sua própria nutrição, é uma estratégia de sobrevivência importante da 

planta que se reflete na abundância de mosquitos do ambiente. Dessa forma, áreas com 

diferentes fitofisionomias tendem a apresentar diferentes faunas de mosquitos adultos devido 

ao tipo de fitotelmata predominante, que proporciona criadouros para uma fauna de imaturos 

específica.  

Quanto aos criadouros de solo, no MONA Grota do Angico foram encontradas quatro 

espécies de anofelinos, sendo três delas – An. (Nys.) oryzalimnetes, An. (Nys.) argyritarsis e 

An. (Nys.) sawyeri – novos registros de ocorrência, ampliando assim a distribuição dessas 

espécies para a região do semiárido brasileiro. As duas unidades de conservação 

apresentavam padrões diferentes de criadouros de solo. Na ESEC Raso da Catarina, os lagos 

intermitentes encontravam-se permanentemente secos durante todo o período do estudo, 

enquanto no MONA Grota do Angico as condições eram mais favoráveis, de modo que os 

resultados aqui apresentados sobre esses criadouros referem-se apenas a esta unidade de 

conservação. 

Além de An. (Nys.) oryzalimnetes, outras espécies de interesse em saúde pública foram 

encontradas na área de estudo, como Ae. (Och.) scapularis e Hg. (Con.) leucocelaenus, esta 

última em alta abundância. Associadas a estas, existem ainda, pelos menos, outras onze 

espécies, todas novas para a ciência, cuja importância epidemiológica é desconhecida, visto 

que não há informação sobre a possível competência dessas espécies para transmitir agentes 

etiológicos entre hospedeiros vertebrados.  

Entre os biomas brasileiros, a Caatinga sempre foi vista como espaço pouco 

importante, sem prioridade e sem necessidade de conservação. Na literatura, a Caatinga foi, 

por muito tempo, descrita com pouca diversidade de fauna e flora e com poucos endemismos. 
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No entanto, essa afirmação era decorrente do pouco conhecimento da área, e recentes 

levantamentos da biodiversidade no bioma constataram riqueza considerável de espécies, 

inclusive endêmicas, na região. As frequentes descrições de novas espécies endêmicas, como 

as registradas no presente estudo quanto à fauna Culicidae, indicam o quão pouco se conhece 

sobre a diversidade de espécies e seus processos ecológicos na Caatinga (Castelleti et al., 

2004). 

A fauna Culicidae da Caatinga é diversificada e sua riqueza é formada por espécies 

singulares, diferenciadas das encontradas em outros biomas, pois são dotadas de complexos 

mecanismos de adaptação que lhes possibilitam aptidão em um ambiente onde, um dia, 

acreditou-se que sua existência não seria possível.   

Estudo foi desenvolvido durante um período de seca, se considerado os níveis de 

precipitação mensais abaixo de 100 mm (Sánchez-Azofeifa et al., 2005). Ainda assim, ao todo 

foram coletados 11.456 indivíduos, distribuídos em 28 espécies de culicídeos. Assim, a partir 

deste estudo inicial, a análise dos padrões de diversidade e da associação entre abundância e 

variáveis ambientais sugere que a clima semiárido da Caatinga não limita o desenvolvimento 

da fauna Culicidae no bioma, visto que as espécies apresentam adaptações à condição 

ambiental extrema do meio e são aptas para sobreviver e manter a infestação mesmo 

atravessando longos períodos de estiagem, o que conduz à aceitação da hipótese nula desta 

tese. Contudo, este estudo pode não ser suficiente para aceitar ou refutar esta hipótese. 

Os resultados apresentados nesta tese contemplam apenas parte dos dados do 

levantamento da fauna Culicidae no bioma Caatinga e não envolvem a totalidade de espécies 

coletadas neste estudo. Estão excluídas aqui informações trabalhadas em outros manuscritos 

que estão em andamento, referente à diversidade total de imaturos em habitats de solo, e 

acerca da fauna de mosquitos adultos e dos imaturos de criadouros fitotelmatas na unidade de 

conservação MONA Grota do Angico.   
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A fauna Culicidae da Caatinga representa um universo a ser descoberto. As condições 

ambientais características do bioma Caatinga, tão diferentes das observadas em outros biomas 

brasileiros, associada ao considerável número de espécies desconhecidas para a ciência que 

compõe esse bioma, incentiva a realização de mais estudos na área para melhor compreender 

a biodiversidade de culicídeos e os mecanismos que regem a vida nesse ecossistema.  
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ANEXOS 

 

Ambientes das coletas 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Anexo 1. Paisagem do MONA Grota do Angico, Poço Redondo, Sergipe, durante a época da 

estiagem. Foto: Letícia Marteis. 

 

 
Anexo 2. Paisagem do MONA Grota do Angico, Poço Redondo, Sergipe, durante a época 

chuvosa. Foto: Letícia Marteis. 
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Anexo 3. Criadouro de solo durante a época de estiagem localizado no MONA Grota do 

Angico, Poço Redondo, Sergipe. Foto: Letícia Marteis. 

 

 

 
Anexo 4. Criadouro de solo durante a época chuvosa localizado no MONA Grota do Angico, 

Poço Redondo, Sergipe. Foto: Letícia Marteis. 
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Anexo 5. Paisagem da vegetação arbustivo-arbórea predominante na ESEC Raso da Catarina, 

Paulo Afonso, Bahia. Foto: Letícia Marteis. 

 

 

 
Anexo 6. Vista aérea da mancha florestal, denominada mata da Pororoca, na ESEC Raso da 

Catarina, Paulo Afonso, Bahia. Foto: Kilma Manso, 2005. Fonte: Paes e Dias, 2008. 
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Anexo 7. Bromélia epífita localizada na mancha florestal da ESEC Raso da Catarina, Paulo 

Afonso, Bahia. Foto: Letícia Marteis.    

  

 

 
Anexo 8. Bromélias terrestres localizadas na área arbustivo-arbórea da ESEC Raso da 

Catarina, Paulo Afonso, Bahia. Foto: Letícia Marteis.
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Anexo 9. Árvore com buraco com armazenamento de água localizada 

na área arbustivo-arbórea da ESEC Raso da Catarina, Paulo Afonso, 

Bahia. Foto: Letícia Marteis. 

 
Anexo 10. Árvore com buraco com armazenamento de água localizada 

na mancha florestal da ESEC Raso da Catarina, Paulo Afonso, Bahia. 

Foto: Letícia Marteis. 
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Anexo 11. Trilha das coletas de mosquitos de hábito diurno localizada na área arbustivo-

arbórea da ESEC Raso da Catarina, Paulo Afonso, Bahia. Foto: Letícia Marteis. 

 

 

 
Anexo 12. Trilha das coletas de mosquitos de hábito diurno localizada na mancha florestal da 

ESEC Raso da Catarina, Paulo Afonso, Bahia. Foto: Letícia Marteis.  
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Letícia Silva Marteis
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/0144500143022462

Última atualização do currículo em 17/11/2015

Doutoranda em Saúde Pública   Epidemiologia pela Universidade de São Paulo (USP). Mestra em Ecologia e Conservação (2012) pela Universidade
Federal de Sergipe (UFS) com atuação em Entomologia e Ecologia de Vetores. Especialista em Entomologia Médica pelo Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ,
Rio de Janeiro (2013). Graduada em Ciências Biológicas  Licenciatura (2010) pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). (Texto informado pelo autor)

Identificação

Nome

Letícia Silva Marteis

Nome em citações bibliográficas

MARTEIS, L. S.;LS Marteis

Endereço

Formação acadêmica/titulação

2012

Doutorado em andamento em Saúde Pública (Conceito CAPES 6). 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
Título: Ecologia de mosquitos (Diptera: Culicidae) e circulação de arbovírus em área de conservação do bioma caatinga, 
Orientador: Delsio Natal. 
Coorientador: Roseli La Corte dos Santos. 
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. 
Palavraschave: Culicídeos; Arbovírus; Caatinga; Vetores; Ecologia.

2010  2012

Mestrado em Ecologia e Conservação (Conceito CAPES 4). 
Universidade Federal de Sergipe, UFS, Brasil. 
Título: Aspectos da capacidade vetorial e resistência ao temephós de populações de Aedes aegypti de diferentes regiões de Sergipe, Brasil,Ano de Obtenção: 2012.
Orientador:  Roseli La Corte dos Santos.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. 
Palavraschave: Aedes aegypti; Ecologia; Inseticidas.

2010  2013

Especialização em Entomologia Médica. (Carga Horária: 510h). 
Instituto Oswaldo Cruz, IOC, Brasil. 
Título: Status de susceptibilidade ao organofosforado temephós de populações de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) do estado de Sergipe, Brasil. 
Orientador: José Bento Pereira Lima.

2005  2010

Graduação em Ciências Biológicas. 
Universidade Federal de Sergipe, UFS, Brasil. 
Título: Análise de cartilhas educativas para subsidiar a abordagem sobre Dengue na Educação Básica. 
Orientador: Roseli La Corte dos Santos. 
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Formação Complementar

2015  2015

Situação dos animais silvestres em São Paulo. (Carga horária: 3h). 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2014  2014
CNPq | Uma agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Delsio Natal
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/2025787312261734

Última atualização do currículo em 02/12/2014

English

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (1977), mestrado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (1982) e
doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (1986). Atualmente é professor associado da Universidade de São Paulo. Tem experiência na
área  de  Saúde  Coletiva,  com  ênfase  em  Epidemiologia,  atuando  principalmente  nos  seguintes  temas:  culicidae,  aedes  aegypti,  dengue,  culex
quinquefasciatus e controle. (Texto informado pelo autor)

Identificação

Nome

Delsio Natal

Nome em citações bibliográficas

Natal D;Natal D;Natal, Delsio

Endereço

Endereço Profissional

Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Departamento de Epidemiologia. 
Av. Dr. Arnaldo, 715
Cerqueira Cesar
01246904  Sao Paulo, SP  Brasil
Telefone: (11) 30667113
Fax: (11) 30812108

Formação acadêmica/titulação

1983  1986

Doutorado em Saúde Pública (Conceito CAPES 6). 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
Título: Observações sobre o comportamento de mosquitos (Diptera: Culicidae) em áreas de matas residuais no Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, Brasil., Ano de obtenção: 1986. 
Orientador: Oswaldo Paulo Forattini. 
Palavraschave: Atividades de Mosquitos; Ecologia de Mosquitos; matas residuais; distribuição espacial; Acre, Brasil.
Grande área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia Aplicada / Especialidade: Entomologia Médica. 
Setores de atividade: Saúde Humana.

1980  1982

Mestrado em Saúde Pública (Conceito CAPES 6). 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
Título: IMPORTANCIA EPIDEMIOLOGICA DE CULEX DO SUBGENERO MELANOCONION (DIPTERA, CULICIDAE),Ano de Obtenção: 1982.
Orientador: OSWALDO PAULO FORATTINI.
Palavraschave: Arbovirose; Distribuicao Geografica; Distribuicao Vertical, Horizontal, Sazonal; matas residuais; Melanoconion (Subgenero de Culex); Mosquitos (Diptera, Culicidae). 
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Saúde Coletiva / Subárea: Epidemiologia. 
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia Aplicada / Especialidade: Entomologia Médica.

1982  1982

Especialização em X Curso de Esp. Em Entomologia Epidemiológica. 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

1979  1979

Especialização em Curso de Saúde Pública Para Graduados. (Carga Horária: 1000h). 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

1972  1977

Graduação em Ciências Biológicas. 
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
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Roseli La Corte dos Santos
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/1043836205907613

Última atualização do currículo em 29/01/2016

English

Possui  graduação  em  Ciências  Biológicas  pelo  Instituto  de  BiociênciasUSP  (1993),  mestrado  e  doutorado  em  Doutorado  em  Saúde  Pública  pela
Faculdade de Saúde PúblicaUSP (2001) e pósdoutoramento na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Atualmente é professora permanente do
Programa de Mestrado em Biologia Parasitária e do Programa de Mestrado e Doutorado em Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Sergipe.
Tem experiência na área de entomologia médica com ênfase em controle e ecologia de vetores, atuando principalmente nos seguintes temas: Ecologia de
Culicidae, Malaria, controle de vetores, Arboviroses. (Texto informado pelo autor)

Identificação

Nome

Roseli La Corte dos Santos

Nome em citações bibliográficas

dos Santos RL;Dos Santos RLC;Santos RLC;SANTOS, R La C;LA CORTE SANTOS, ROSELI

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Sergipe, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 
Av Marechal Rondon s/n
Rosa Elze
49100000  Sao Cristovao, SE  Brasil
Telefone: (079) 21056626
Ramal: 6626
Fax: (079) 21056626

Formação acadêmica/titulação

1997  2001

Doutorado em Doutorado em Saúde Pública. 
Faculdade de Saúde PúblicaUSP, FSP, Brasil. 
Título: Medida da Capacidade Vetorial de Anopheles albitarsis e Anopheles(Kerteszia) no Vale do Ribeira, São Paulo., Ano de obtenção: 2001. 
Orientador:  Oswaldo Paulo Forattini. 
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

1993  1996

Mestrado em Mestrado em Saúde Pública. 
Faculdade de Saúde PúblicaUSP, FSP, Brasil. 
Título: Domiciação de Aedes scapularis no sudeste do Brasil.,Ano de Obtenção: 1996.
Orientador:  Oswaldo Paulo Forattini.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

1989  1993

Graduação em Bacharel em Ciências Biológicas. 
Instituto de BiociênciasUSP, IB, Brasil. 
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

Pósdoutorado

2014  2015

PósDoutorado. 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM, Inglaterra. 
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. 
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Biológicas / Área: Parasitologia / Subárea: controle de vetores.
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