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RESUMO 

Souza MFCG. Composição de (Diptera: Culicidae), com ênfase aos aspectos 
ecológicos de Culex (Melanoconion), sob o impacto de inundação da Represa Porto 
Primavera, Municipio de Presidente Epitácio, São Paulo, Brasil. São Paulo; 2006. 
[Dissertação de Mestrado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Objetivo: A construção da Barragem de Porto Primavera, na margem esquerda do Rio 

Paraná, causou alterações ambientais impostas pela atividade antrópica, mudando o perfil 

de algumas doenças veiculadas por artrópodes ou desencadeando a re-emergência de 

doenças que estavam sob controle. Na área de estudo, o possível incômodo devido a 

abundância e sobreposição em áreas com riquezas de agentes infecciosos, representa uma 

preocupação para a Saúde Pública. 

O conhecimento dos aspectos ecológicos da população de Cu/ex (Melanoconion), toma

se relevante no entendimento da capacidade vetora dessa população, frente aos outros 

culicídeos, avaliando seu comportamento nos períodos anterior (cota 247m) e posterior às 

duas inundações (cotas 253m e 257m) da represa Porto Primavera. 

Métodos: Para a captura de adultos foram realizadas coletas mensais, através de 

Aspiração por 15 minutos e · Annadilha de Shannon no horário crepuscular vespertino. 

Foram aplicados parâmetros ecológicos, como índices de abundância e similaridade, 

sazonalidade e atividade crepuscular vespertina da população de Cx. (Mel.) nos períodos 

pré-enchimento (julho/97 a setembro/98) e pós-enchimento da barragem na 1 ª etapa 

(julho/99 a setembro/2000) e na 2ª etapa (julho/2001 a setembro/2002). 

Resultados: 7642 culicídeos foram capturados em ambas as técnicas, dos quais, 578 

espécimes pertencentes ao subgênero Melanoconion, o qual foi melhor representado pela 

técnica de Aspiração (389). Ae. scapularis e Ma. humeralis foram as espécies mais 

abundantes para os outros culicfdeos, enquanto que Cx. (Mel.) ocossa e Cx. (Mel.) seção 

Melanoconion se destacaram dentro do subgênero. A 2ª etapa do pós-enchimento foi a que 

causou maior impacto ambiental, observado através do Índice de similaridade quando 

comparamos pré-enchimento com 2ª etapa do pós-enchimento 0,39 e 0,26 para Shannon e 

Aspiração, respectivamente. As espécies em destaque expõem a população da área de 

influência em todas as es~ões climáticas. Ma. humeralis, Cx. (Mel.) seção Melanoconion 



e Cx. (Mel.) ocossa, tiveram suas médias de Willians registradas durante o início da noite, 

no período pós- crepuscular, enquanto que Ae. scapularis, se fez presente nos períodos que 

antecederam o crepúsculo vespertino e no próprio crepúsculo. 

Conclusões: os mosquitos Cx. (Mel.) seção Me/anoconion e Cx. (Mel.) ocossa, 

juntamente com Ma. humera/is e Ae. scapularis, são as espécies que segundo resultados 

obtidos neste e em outros trabalhos, teriam condições de expor a população humana local, 

ao incômodo e a possível doenças veiculadas pelos mesmos. Acredita-se que com a 

estabilização do reservatório, estas espécies estariam mais favorecidas pela fonnação de 

novos nichos espaciais e tróficos. 

Descritores: Cx. (Melanoconion), Culicidae e barragem. 



ABSTRACT 

Souza MFCG. Composition of (Diptera: Culicidae) witb enphasis in Ecological 
aspects of Cu/ex (Melanoconion), under the inundation's impact of Porto Primavera 
reservoir, Presidente Epitácio Municipality, São Paulo, BraziL São Paulo; 2006. 
[Master dissertation - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Objective: The construction of Porto Primavera dam, at the left margin ofParaná river, 

caused environmental changes imposed by anthropic activity, changing the profile of some 

diseases carried by arthropods or unleashing the reemergence of diseases that were under 

controle. ln the study's area, the possible nuisance due the abundance and superposition in 

areas with infectious agents richness, represents a Public Health concem. 

The knowledgement of the ecological aspects the Cu/ex (Melanoconion) population, 

has became relevant on the understanding of the vectorial capacity of this population, in 

relation to others culicines, evaluating their behavior on the periods anterior (quota 247m) 

and posterior upon the two inundations (quotas 253m and 257m) of the Porto Primavera 

reservoir. 

Methods: To the capture of adults, monthly collections were undertaken using 

Aspiration for 15 minutes and Shannon traps at the vespertine crepuscular period. 

Ecological parameters weré applied, as abundance and similarity index, saronality and 

vespertine crepuscular activity ofthe Cx. (Mel.) population on the periods ofpre-flooding 

(july/97 to september/98) and post-flooding of the dam at the 151 stage (july/99 to 

september/2000) and the 2nd stage (july/2001 to september/2002). 

Results: 7642 culicines were captured in both techniques, of Which, 578 specimens 

belongs to the Melanoconion subgenus, which was better representd by the Aspiration 

technique (389). Ae. scapularis and Ma. humeralis were the most abundant species to the 

others culicines, while that Cx. (Mel.) ocossa and Cx. (Mel.) seção Melanoconion section 

detached within the subgenus. The 2nd stage of the post-flooding caused the grater 

environmental impact, observed through the similarity index when compared pre-flooding 

with 2nd stage of the post-flooding 0,39 and 0,26 to Shannon and Aspiration, respectively. 

The detached species exposes the population ofthe influence's area at ali climatic seasons. 

Ma. humeralis, Cx. (Mel.) Melanoconion section and Cx. (Mel.) ocossa, had their Wtllians 



average registered during the beginning of the night and at post-crepuscular period, while 

Ae. scapularis, were present in periods that had preceded the vespertine crepuscle and at the 

own crepuscle. 

Conclusions: The mosquitoes Cx. (Mel.) Melanoconion section and Cx. (Mel.) ocossa, 

together with Ma. humeralis and Ae. scapularis, are the species that according to results 

obtained in this \Wrk and in others \Wrks, would have conditions to exposure the local 

human population to the nuisance anel the possible diseases carried by them. It's believed 

that with the reseivoir' s stabilization this species would be more favored by the formation 

of new spatial niches and trophics. 

Descripton: Cx. (Melanoconion}, Culicidae and dam. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento fez com que o homem, ao longo dos anos, modificasse seu 

padrão de vida, utilizando a tecnologia para viver mais e melhor, o que implica 

em um consumo maior de energia (BRAGA et ai. 2003). 

Como não existe uma relação direta entre consumo e disponibilidade de 

energia, há necessidade de armazená-la, para atendimento contínuo da demanda. É 

o caso das hidrelétricas, que dependem da vazão dos rios, onde o barramento cria 

um reservatório de água, formando um grande lago (BRAGA et ai. 2003). 

As hidrelétricas são uma das fontes renováveis mais eficientes e consistem em 

aproveitar a energia cinética da água transformando-a em energia mecânica, e esta 

em eletricidade. Na maioria dos países desenvolvidos, os recursos hidrelétricos já 

estão praticamente esgotados, já nos em desenvolvimento existem grandes 

reservas ainda não exploradas. No Brasil, a hidroeletricidade é responsável por 

92% da produção total de energia, sendo o país que possui maior reserva mundial, 

dada a imensa quantidade de rios que possui (BRAGA et ai. 2003). 

Uma das grandes vantagens da hidroeletricidade é ter um altíssimo rendimento 

e ser um dos sistemas mais baratos de produção de eletricidade, porém a formação 

do reservatório provoca impactos ambientais tanto na fase de construção como na 

fase de operação (BRAGA et ai. 2003). Esses impactos estão relacionados à 

fauna, flora, qualidade da água e à inundação de terras, a qual provoca remoção de 

populações das localidades afetadas (FUNDAÇÃO IBGE 1998). 

No período de planejamento, anterior ao da construção, delimita-se a região a 

ser inundada a qual compreende principalmente a planície do rio, estendendo-se 

quilômetros à montante, na dependência do porte do empreendimento. Iniciam-se 

as desapropriações na área diretamente afetada e ao mesmo tempo, implanta-se 

um programa de reassentamento para a população humana ribeirinha. Esse 

processo gera conflitos de ordem econômica, cultural, psicológica, entre outros 

agravos, pois, as comunidades humanas tenderam a se localizar e a se desenvolver 

ao redor de rios, lagos e de outras fontes de água, onde a pesca é a principal fonte 

proteíca, o que resulta na falta de perspectiva de trabalho, no empobrecimento, na 

fome, no alcoolismo, na ruptura e degradação familiar (NATAL 2001). 
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A convivência equilibrada entre o homem e a biodiversidade depende da 

compatibilização das atividades humanas decorrentes do desenvolvimento 

econômico e social, resultando em melhor qualidade de vida, de saúde, de cuhura 

e de exercício de cidadania (SALUM 1993). 

A construção de barragens atrai para as proximidades, migrantes que podem 

ser portadores de infecções, levando à introdução de novas doenças na região 

(ROCHA 1987). Em situações de impacto determinadas espécies podem ser 

beneficiadas, elevando assim sua densidade e constituindo uma ameaça à saúde 

humana (NATAL et ai., 1998). 

As águas represadas pela ação do homem tornam-se potenciais criadouros de 

mosquitos e podem ser capazes de favorecer altas densidades de determinadas 

faunas e alterar a dinâmica populacional dos culicidae, colocando a população 

humana sob o risco de contrair doenças veiculadas por esses mosquitos, ou 

mesmo expostas ao incômodo provocado pela atividade hematofágica de espécies 

antropofilicas, quando em grande abundância (MENEZES 1997). 

Em estudos realiz.ados durante a fase de construção e operação de hidrelétricas, 

parâmetros ecológicos como composição, sazonalidade, abundância e atividade 

hematofágica podem indicar o potencial da capacidade vetora do mosquito. A 

destruição de ambientes florestais pela ação do homem poderá apresentar 

conseqüências de uma apreciável redução de espécies de culicídeos estreitamente 

associados a esse ambiente (PAULA 2001). 

Essas abundâncias relativas devem ser encaradas como representativas do 

padrão básico de utilização dos nichos na comunidade, sendo uma das abordagens 

da diversidade, a de revelar distribuições que servem de base a esses padrões 

(SOUTHWOOD 1971). Nota-se o predomínio marcante de número reduzido de 

espécies de grande potencial adaptativo a ambientes alterados pelo homem, 

considerando a variabilidade genética inerente a cada espécie, condicionando-lhe 

a adaptabilidade às novas alterações. Quando ocorre o declínio ou mesmo o 

desaparecimento das populações vetoras principais, torna-se possível observar a 

substituição destas por outras, as quais, até aquela data desempenhavam função 

vetora secundária (FORATTINI 1998). 
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No caso das arboviroses, os animais silvestres são hospedeiros, que preservam 

a transmissão, mesmo sem haver portadores humanos nas proximidades. Por 

serem seus agentes transmitidos geralmente por mosquitos, é recomendável o 

monitoramento de suas populações, as quais quando em eleveda densidade podem 

requerer ações de controle. O conhecimento da ecologia dos vetores ajusta os 

trabalhos de controle, prevenção e tratamento compatíveis com as necessidades 

pontuais, antes e depois da formação do reservatório, classificando as zonas e 

faixas de provável risco (MÜLLER 1995). 

Algumas espécies do gênero Culex são de elevada importância em Saúde 

Pública, por serem responsáveis pela transmissão de certos agentes infecciosos e 

parasitários ao homem e animais, provocando doenças como as arboviroses e 

filarioses. Quando existe proximidade entre esses mosquitos e aglomerados 

urbanos/rurais, eles são responsáveis também pelo enorme incômodo 

(FORATTINI 1965; NATAL 1981). 

O subgênero Melanoconion recebe destaque, devido ao fato de algumas de suas 

espécies serem reconhecidas como vetores potenciais de arbovírus no Brasil e em 

outros países, podendo propiciar a introdução de doenças em ambiente antrópico 

(SALLUM e FORATTINI 1996; NATAL et ai. 1998). As espécies deste 

subgênero provavelmente apresentam valência ecológica suficiente para lhes 

permitir evolução de hábitos no sentido de domiciliação (FORATTINI et ai. 

1989). Neste subgênero assinalam-se representantes da seção Spissipes e seção 

Melanoconion (SALLUM e FORATTINI 1996). 

Na seção Spissipes, Cx. (Mel.) ocossa, tem importância em Saúde Pública na 

transmissão do vírus Encefalite Eqüina do Oeste (WEE), nas províncias do Chaco 

e Corrientes na Argentina (SIRIV ANAKARN e JACOB 1981). FORATTINI et 

ai. 1991 evidenciaram certo grau de freqüência dessa espécie ao ambiente 

domiciliar e de hematofagia no homem. Cx. (Mel.) ribeirensis já foi encontrado 

infectado naturalmente com vírus do Grupo Bunyavirus. São mosquitos presentes 

em matas residuais, áreas abertas e capoeiras, entretanto são encontrados em 

ambientes urbanos, mostrando tendência a domiciliação, pois apresentam 

ecletismo alimentar, com certo grau de antropofilia e endofilia (FORATTINI e 

GOMES 1988; FORATTINI et ai. 1989, 1991). 
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De Cx. (Mel.) de/pontei foi isolado o vírus da Encefalite Eqüina Venezuelana 

(VEE) subtipo IV e vários Bunyaviridae, que o apontam como possível vetor 

enzoótico desses agentes virais, com possibilidade de mecanismos de transmissão 

transovariana (MITCHELL et ai. 1985, 1987). Em coletas no Vale do Ribeira -SP 

em ambientes peridomiciliares e em locais alterados de intensa atividade 

agropecuária, não foi evidenciada capacidade para domiciliação, apesar do 

encontro freqüente no peridomicílio (FORATTINI et ai. 1989, 1991). 

A seção Melanoconion é a maior e a mais complexa, algumas espécies dessa 

Seção já foram assinaladas no peridomicílio e com certo grau de sinantropia 

(FORATTINI et ai. 1993). 

Dentro do Cx. (Mel.) Grupo Atratus, Cx. (Mel.) dunni, foi responsável no 

Panamá por alguns isolamentos do vírus Pacora (PAC: Bunyaviridae) (SOUTO et 

ai. 1996). MAZZARI (1999) evidencia Cx. (Mel.) dunni como potencial vetor de 

VEE na Venezuela. Cx. (Mel.) zeteki foi vetor potencial dos vírus da família 

Bunyaviridae (Guama e os do grupo C) (SHOPE e WOODWALL 1988). 

Diversas espécies do subgênero Melanoconion são essencialmente 

crepusculares, noturnas, zoofilicas e exófilas. Seus criadouros são diversificados 

(preferencialmente sem salinidade), variam desde bromélias, recipientes naturais a 

grandes coleções líquidas_ no solo, tais como charcos, alagados, lagos e bolsões de 

rios, com presença abundante de vegetação flutuante, submersa e emergente de 

gramíneas e algas, com insolação total ou sombreamento parcial (CONSOLI e 

LOURENÇO-de-OLIVEIRA 1994; SALLUM e FORATTINI 1996). 

O Rio Paraná apresenta em seu leito, rupturas de declive, vales encaixados, 

entre outras características, que lhe conferem um alto potencial para a geração de 

energia elétrica. Nele localiza-se a Usina Hidrelétrica de Porto Primavera UHEPP, 

(Usina Engenheiro Sérgio Motta), a qual foi construída com o objetivo de suprir 

energia para as regiões Sul - Sudeste - Centro - Oeste do Brasil e está entre as 

dez maiores represas brasileiras em volume armazenado e em área (km2
) 

(MÜLLER 1995, SPERLING 1999). 

A UHEPP, além de ocupar extensa região, provocou a inundação do complexo 

de lagoas da antiga Reserva Ecológica Lagoa São Paulo e suas imediações, 

afetando no Estado de São Paulo, os municípios de Presidente Epitácio e Caiuá, 
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ao longo de 54,2 km entre as margens esquerdas dos Rios Paraná e Peixe 

(MUCCI 1999). 

Presidente Epitácio situa-se a 789 km da cidade de São Paulo e encontra-se a 

uma distância de mais de 100 km da Barragem Porto Primavera; fazendo divisa 

entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o que representa passagem 

contínua do transporte rodoviário interligando as regiões Sul e Sudeste, com os 

Estados Amazônicos. 

Numa visão epidemiológica, a finalidade desse estudo é ampliar os 

conhecimentos dos aspectos ecológicos da população de Cu/ex (Melanoconion), 

ainda não estudados, mas relevantes no auxílio do entendimento da capacidade 

vetora dessa população frente aos outros culicídeos, avaliando seu comportamento 

nos períodos anterior e posterior à inundação da Represa Porto Primavera (RPP). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

• Estudar a composição de culicídeos enfatizando Cu/ex (Melanoconion) em 

períodos de pré e pós-enchimento da UHEPP, no município de Presidente 

Epitácio, São Paulo, Brasil. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estimar a riqueza, a diversidade, a abundância e a similaridade das espécies de 

culicídeos, nos períodos de pré e pós-enchimento, enfatizando Cx. 

· (Melanoconion). 

• Avaliar a distribuição sazonal das espécies de Cx. (Melanoconion) em relação 

às espécies de culicídeos mais abundantes. 

• Verificar a atividade horária das espécies de Cx. (Melanoconion) em relação à 

atividade das espécies de culicídeos mais abundantes. 
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3. MÉTODO 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo situa-se à margem esquerda do lago formado pela UHEPP, 

em função do represamento do rio Paraná no município de Presidente Epitácio, a 

oeste do Estado de São Paulo. Limita-se ao norte pelo rio do Peixe, ao sul pelo 

córrego do Veado, a leste pelo córrego Água Sumida e a oeste pelo novo 

reservatório (Figura 1 ). 

A cobertura vegetal caracteriza-se como fragmento de Floresta Estacionai 

Semidecidual (FUNDAÇÃO IBGE 1998) e apresenta clima do tipo Aw-Tropical 

de Inverno Seco, de acordo com o sistema de classificação de Kõeppen, e 

temperatura média do mês mais quente de 26ºC, e a do mês mais frio, de 19°C. A 

precipitação média anual oscila entre 1000 e 1400mm, com a média do mês mais 

seco não excedendo os 30mm de chuva (ALENCAR et al.1916). 

Os solos são do tipo Latossolo Vermelho-Escuro/fase arenosa (LEa), de pouca 

capacidade de infihração das águas de chuva (ALENCAR et al.1916). 

A área de estudo compreende áreas de várzea do rio do Peixe e margem 

esquerda do rio Paraná, · e áreas de terras mais altas, tipicamente rurais, 

representadas principalmente pelo Bairro Campinai com população nativa e 

residente em área não modificada por efeito da inundação do reservatório e pelos 

Reassentamentos: Lagoa São Paulo (RLSP) e Fazenda Santo Antônio, não 

englobando o centro urbano do município de Presidente Epitácio. 

O RLSP era originalmente uma área de fragmentos vegetais que receberia as 

pessoas oriundas das áreas alagadas da região, em tomo de 516 famílias com 

atividade agropecuária significativa. Atualmente a configuração do assentamento 

já mudou, principalmente em relação à margem do reservatório. 

As áreas de várzea do rio do Peixe ( l l ,9km) e ao longo da margem esquerda 

do rio Paraná (42,3km), constituem região de depósitos flúvio-lacustres, tendo 

como formação principal a região da antiga Reserva Ecológica Estadual da Lagoa 

São Paulo, um complexo de lagoas. 
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FIGURA 1. Pontos de coleta e localidades de interesse da área de estudo. Malha fundiária do 
Reassentamento Lagoa São Paulo e cotas de inundação do Reservatório de Porto Primavera sobre 
composição colorida LANDSAT- TM 3/4/5 (RGB); data: 09/03/1997. 

O leito do rio correspondia a cota 247m, em relação ao nível do mar (Figura 

2A). Após a execução da primeira inundação da represa, entre dezembro de 1998 

e janeiro de 1999 (1ª Etapa), atingiu a cota 253m (Figura 2B) e em março de 2001 

ocorreu a segunda Etapa da primeira inundação, com a cota 257m (Figura 2C). 
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A: cota 247m 

B: cota 253m 

C: cota 257m 

FIGURA 2. Seqüência de inundações do Rio Paraná na região da Lagoa São Paulo. Presidente 
Epitácio. Projeções modeladas a partir de cartas l : 10.000 e malha fundiária do Reassentamento 
Lagoa São Paulo sobre composição colorida LANDSAT- TM 3/4/5 (RGB): data: 09/03/1997. 

3.2. LOCAIS DE COLETA (Figura 2) 

Sítio JB (52°0025"W I 2t38'45"S): é um lote do RLSP, distando 20Km do 

município de Presidente Epitácio, localizado na margem esquerda . do corpo 

principal do reservatório de Porto Primavera (anteriormente frente à antiga 

RLSP). As transformações neste local foram maiores devido ao avanço da água, 

através da erosão das margens causada pelo batimento de ondas. Caracterizado 
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pela presença de mata residual, pasto e domicílio, encontra-se à margem d' água a 

formação de áreas de brejo ou pantanosas, onde a vegetação principal é de capim 

colonião (Panicum maximum) e aguapé (Eichhornia crassipes), favorecendo 

desse modo criadouros de culicídeos (GOMES 1996, 1999). 

3.3. TÉCNICAS DE COLETA 

Armadilha de Shannon (SHANNON 1939): utilizada objetivando conhecer a 

composição, sazonalidade e atividade horária dos culicídeos. Foi executada por 2 

coletores, na margem da mata, permitindo selecionar amostras representativas de 

espécies de comportamento antropofílico, atraídas pelo estímulo da luz de um 

lampião a gás, em horário crepuscular vespertino (claro/escuro), com a seguinte 

estratificação horária: 1° pré-crepúsculo, 2º pré-crepúsculo, crepúsculo, 1° pós

crepúsculo. O horário crepuscular vespertino foi calculado pelo almanaque 

náutico (MARINHA DO BRASIL 1996-2001). 

Aspiração (NASCI 1981):.técnica não atrativa, foi utilizada objetivando capturar 

mosquitos aduhos em abrigos naturais e artificiais (locais de repouso). A captura 

foi padronizada com 1 coletor no horário matutino, com duração de 15 minutos 

em ambiente de mata. 

3.4. PERÍODOS DE COLETA 

As coletas de adultos de Cx. (Melanoconion) no Sítio JB obedeceram ritmo 

mensal, pelas técnicas Armadilha de Sbannon e Aspiração, as quais foram 

realizadas nos dois períodos de estudo, no pré-enchimento de julho/1997 a 

setembro/1998 (cota 247m) e no pós-enchimento dividido em 1ª Etapa de 

julho/1999 a setembro/2000 (cota 253m) e 2ª Etapa de julho/2001 a 

setembro/2002 (cota 257m). 
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3.5. DADOS CLIMATOLÓGICOS 

Os dados climatológicos de precipitação pluviométrica (mm) e a temperatura 

do ar (ºC), utilizados na comparação da distribuição sazonal dos culicídeos mais 

abundantes, capturados pela Armadilha de Shannon e Aspiração, seguiram os 

mesmos períodos de pré e pós-enchimento da represa Porto Primavera e foram 

fornecidos pela CESP (Companhia Energética de São Paulo) e CIIAGRO - IAC 

(Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas - Instituto Agronômico de 

Campinas). 

3.6. ANÁLISE DOS DADOS 

• Índice de Diversidade 

Proposto por Margalef (1949) e citado por Service (1993) 

onde: 

D (S-1) 
logN 

S = número de espécies 

N = número de indivíduos 

A análise da diversidade de espécies, em situações diferentes, leva em conta 

a riqueza de espécies e a eqüitabilidade na repartição dos indivíduos entre as 

espécies. A diversidade pode ser definida como uma medida de composição de 

espécies de um ecossistema em termos de número e abundância relativa destas 

espécies. 

IUBLIOTECA I CIR 
FACULDADE DE SA0DE PÚBLICA 

lltollUS:IHUn.a.nE DE slo PAULO 
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• Índice de Riqueza de Espécies 

É o número total de espécies identificadas em determinada amostra de 

indivíduos presentes numa comunidade em determinada área e momento 

(ODUM 1988; FORATTINI 1992). 

• Índice de Abundância de Espécies (ROBERTS e HSI 1979) 

Estima a abundância numérica a partir da fauna de mosquitos coletados em 

vários ecótopos (hábitats) ou de seqüência temporal. 

onde: 

IAE a+Rj 
K 

IAE = Índice de Abundância de Espécies 

a = número de meses em que a espécie esteve ausente multiplicado por 

c 

c = maior valor obtido para as posições segundo a freqüência da espécie 

nos meses de coleta, considerando todos os meses de coleta + 1 

R j = somatória das posições de cada espécie 

K =número de ineses de coleta 

O IAE foi padronizado convertendo-se seus valores para uma escala entre 

zero e 1 através da fórmula: 

IAEP= c-IAE 
c-1 

IAEP = Índice de Abundância de Espécies Padronizado 

O valor próximo de 1 corresponde a espécie de culicídeo mais abundante e 

o valor próximo de zero refere a espécie menos abundante considerando os 

meses de coletas de cada período estudado. 
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• Índice de Similaridade (Sj) 

A análise de similaridade entre os ambientes quanto ao número de espécies 

será feita segundo o índice de Jaccard (SOUTHWOOD 1978). 

Pode ser aplicado em duas épocas distintas para determinado habitat, 

permitindo assim verificar se a comunidade ali existente continua a mesma 

ou se alterou, em termos de sua composição. 

s = j 
1 a+b- j 

onde: 

j = número de espécies presentes nas fases de pré e pós-enchimento 

a = número de espécies presentes na fase de pré-enchimento 

b = número de espécies presentes na fase de pós-enchimento 

É uma medida de correlação e pode variar entre os valores de O a 1, indicando 

grau mínimo e máximo de similaridade. Traduz o grau de associação ou 

similaridade por ambientes (ou amostras), referente a dois ambientes. O valor 

máximo que esse índice pode assumir é um, o que significa que os ambientes ou 

amostras, possuem faunas idênticas, e o valor mínimo de z.ero significa que os 

dois ambientes não apresentam espécies em comum. 

No cálculo da diversidade, riqueza e similaridade, foram considerados os 

mosquitos do gênero Culex da seção Melanoconion para análises, visto que a 

identificação taxonômica desse subgênero, no nível de espécie, se faz pela 

genitália masculina. Portanto, os mosquitos machos não entraram no cálculo dos 

índices, uma vez que se encontraram em baixíssimo número. 

• Média de Williams (HADDOW 1954, 1960). 

A média geométrica tem sido recomendada como medida de tendência 

central, onde a regularidade de ocorrência das espécies é tão importante quanto o 

próprio número respectivo de indivíduos coletados. Todavia, o uso de logaritmo 

no cálculo impede que se computem dados no caso de uma série na qual ocorra o 

BIBLIOTECA I CIR 
FACULDADE DE SA0DE PÚBLICA 
UNIVERSIOADf D! SÃO PAULO 
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valor zero. A média de Williams soluciona esse problema adicionando 1 a cada 

valor da série de observações e subtraindo-o ao final do cálculo. Será utilizada no 

cálculo da atividade horária crepuscular das capturas de mosquitos. 

por: 

A média de Williams é, portanto, uma média geométrica modificada definida 

Assim: 

onde: 

log{:XW + 1) = I log(n + 1) 
N 

X [ f 1 (Ilog(n+1))] 1 w = an 1 og N -

X w = Média de Williams .. 

n =cada valor de uma série de N observações. 
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4. RESULTADOS 

Os adultos de Cu/ex Melanoconion foram coletados por meio de técnicas de 

Armadilha de Shannon e Aspiração, no Sítio JB, obedecendo ritmo mensal nos 

períodos denominados pré e pós-enchimento da RPP, sendo este último dividido 

em duas etapas. 

Do total de 7642 culicídeos capturados em Armadilha de Shannon e Aspiração 

nos três períodos de estudo, 578 espécimes são pertencentes ao subgênero 

Me/anoconion. No pós-enchimento, em ambas as técnicas, a população total de 

Cu/ex (Melanoconion) aumentou, ao contrário da população total dos outros 

culicídeos que diminuiu (Tabelas 1 e 2). A partir da 1 ª etapa do pós-enchimento, 

a diversidade e a riqueza dos culicídeos e dos Cu/ex (Melanoconion), diminuíram 

(Tabelas 1 e 2) e Anexos 2 e 3, exceto pela eqüitabilidade da riqueza para Cx. 

(Mel.) por meio da Armadilha de Shannon no pré (Anexo 1) e 1ª etapa do pós

enchimento (Tabela 1 e Anexo 2). 

Tabela 1: Número percentual e média sazonal da riqueza e diversidade de culicídeos e de Culex 
Melanoconion capturados no pré e pós-enchimento da RPP, em coletas com armadilha de 
Shannon. 

PÓS· ENCHIMENTO 
PRÉ· ENCHIMENTO 

lªEta 
omos omos 

Cx. Culicideos TOTAL Cx. (Mel.) Culicideos TOTAL Cx. (Mel.) TOTAL 
1. 

N" 68 3451 3519 108 2571 "}f,79 13 465 478 

% 1.93 98,07 100,0 4,03 95,97 100,0 2,72 97,28 100,0 

R* 1,1 12,4 13,S 1,1 9,0 10,1 0,3 4,3 4,7 

o• o,4 2.2 2,4 o,i 1,6 1,8 o.o 1,3 1,4 
NO • número, % = porcentaoem, R • riqueza, D = diversidade, Or. (Mel.) = Cu/ex Melanoconlon, * = valor médio 

Tabela 2: Número percentual e média sazonal da riqueza e diversidade de culicídeos e de Culex 
Melanoconion ca ados no é e -enchimento da RPP, em coletas com As ira o. 

PÓS-ENCHIMENTO 
PRÉ-ENCHIMENTO 

l" Eta 2" Eta 
Üllros OWos Üllros 

C:c. Culicideos TOTAL C:c. (Mel.) Culicldeos TOTAL C:c. (Mel.) Culicldeos TOTAL 
Mel. 

Nº 123 321 444 255 173 428 li 83 94 

% 27,70 72,30 100,0 59,58 40,42 100,0 11,70 88,30 100,0 

R• 2,5 6,8 ' 9,3 1,7 4,8 6,5 0,3 1,9 2,2 

o• 07 2,1 26 04 17 1,9 o.o 0,6 0,8 
NO = numero, % = porcentagem, R = riqueza, D = diversidade, Or. (Mel.) • Cu/ex Melanoconion, * = valor médio 
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4.1 - ÍNDICE DE ABUNDÂNCIA (IAEP) 

Ao longo dos três períodos estudados: 

Ae. scapularis se mostrou abundante em ambas as técnicas (Anexos 7-12). 

Cx. (Mel.) ocossa predominou pela Aspiração (Anexos 10, 11 e 12) e passou a 

uma posição mais abundante no pós-enchimento da Shannon (Tabela 3) e 

(Anexos 8 e 9). 

Cx. (Mel.) seção Melanoconion, embora tenha aparecido em posições bem 

altas, para Armadilha de Shannon (Anexos 7 e 8), foi estudado devido ao fato de 

ter sido a espécie mais abundante dentro do subgênero Melanoconion. Já na 

Aspiração, assumiu uma posição mais abundante no pós-enchimento (Tabela 3) e 

(Anexos 11 e 12). 

Ma. humeralis, foi mais abundante na Shannon (Anexos 7, 8 e 9) e na 

Aspiração ganha posição a partir do pós- enchimento (Tabela 3 e Anexos 11 e 

12). 

Os 578 mosquitos capturados ao longo dos três períodos de estudo, 

pertencentes ao subgênero Melanoconion, foram distribuídos em 194 machos 

(33,56%) e 384 lemeas (66,44%) (Tabela 4 e Anexo 13). Nas coletas realizadas, 

obtivemos menor número de machos para Shannon (22 espécimes) em relação a 

aspiração (172 espécimes) dentro do subgênero Melanoconion, ao contrário do 

ocorrido para as lemeas (Tabela 4). 

A identificação taxonômica desse subgênero, em nível de espécie, se fez pela 

genitália masculina [ Cx. (Mel.) oedipus, Cx. (Mel.) pavlovsky, Cx. (Mel.) idottus, 

Cx. (Mel.) dunni, Cx. (Mel.) eastor, Cx. (Mel.) pilosus, Cx. (Mel.) rabelloi e Cx. 

(Mel.) jlabellifer] e as lemeas foram identificadas até seção Melanoconion (Anexo 

13). 
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Tabela 3: Posições das espécies de culicideos e do subgênero Melanoconion mais 
abundantes, se do IAEP nas diferentes técnicas de coleta, nos três íodos de estudo. 

Técnicas 
Espécies Slaannon 

Pré p 1ª p 2ª Pré PP P2ª 

A e. scapularis t• posição 6ªposição 2ªposição 11 posição 2ªposição lªposição 

Cx. (Mel.) seção 
Melanoconion 19'posição 14ªposição 23ª posição 8ª posição 5ª posição 

Cx. (Mel.) ocossa 25ª posição .,. posição 5ªposição 2ª posição Iª posição 3• posição 

Ma. humeralis 2ª 

Tabela 4: Distribuição do subgênero Melanoconion segundo sexo nas diferentes técnicas 
de coleta, nos três períodos de estudo. 

MACHOS FÊMEAS TOTAL 

TÉCNICAS Nº % Nº % Nº % 

Shannon 22 3,81 167 28,9 189 32,70 

Aspiração 172 29,75 217 37,54 389 67,3 

Total 194 33,56 384 66,44 578 100,00 
N" =número de espécimes, % =Porcentagem 

4.2 - SIMILARIDADE 

A similaridade foi calculada aplicando-se o Índice de Jaccard (Cj), Southwood 

(1978), em ambas as técnicas para podermos comparar a fauna nos três períodos 

estudados. 

Tanto na Armadilha de Shannon (Cj = 0,39) quanto na Aspiração (Cj = 0,26), 

a fauna menos similar se deu quando comparamos o período de pré-enchimento 

com a 2ª etapa do pós-enchimento (Tabela 5 e Anexos 15 e 18). 

Tabela S: Similaridade das espécies de culicídeos e do subgênero Melanoconion nas diferentes 
técnicas de coleta, nos três períodos de estudo. 

Nº Es!lffies Cj Nº Es~cies Similares 
Tk•lc:as 

Pré PIª P2ª Pré X p Iª PréxP2' PlªxP2ª Pré X p Iª Pré X P2ª p Iª X p 2ª 

ShHBOD 37 31 20 0,58 0~9 0,50 25 16 17 

Asl!lra~lo 42 35 17 0,35 0~6 0,37 20 12 14 
Pré • pré-enchimento, Pl •- 1' etapa do pós-enchimento, P2 •~ 2 • etapa do pós-enchimento, Cj indice de 
similaridade 



18 

4.3 - SAWNALIDADE 

4.3.1- PRÉ-ENCHIMENTO 

Durante o período de pré-enchimento, observou-se que nas coletas com 

Armadilha de Shannon, o mês de outubro/97 foi o segundo mês no qual Ae. 

scapularis foi mais freqüente, ao contrário do Cx. (Mel.) seção Melanoconion que 

foi ausente (figura lA). Neste mês considerado o mais quente do ano, registrou-se 

uma média de temperatura de 27,2ºC (Anexo 1). 

No mês mais chuvoso registrado em abril de 1998 (Anexo 1), Ae. scapularis 

foi pouco abundante e Cx. (Mel.) seção Melanoconion foi novamente ausente 

(figura lB). 

Figura 1A 

,. '\~1 1 1 ~r 
+-1 _....•--+~----t-t--+---+---+'.--+1 ----t-.--+--+" • ._._-+~ o.o 

jul ago set out nov dez jan fev rmr abr rmi jun jul ago sei 

1997 - 1998 

1- cx. (Me!.) Seçao Melanoconion Ae. scapuaris -+-ºC 1 

Nº 

1000 1 

100 

10 

jul ago sei out nov dez jan fev rmr abr rmi jun jul ago set 

1- cx. (Mel.) Seçao Melanoconion Ae. scapuaris -+-Pp 1 

rreses 

Figura 18 
250,0 

Pp 

200,0 

150,0 

100,0 

50.0 

rreses 

Figura 1 - Distribuição sazonal do culicfdeo e do Cu/ex 
(Melanoconion) mais abundantes, segundo temperatura e precipitação 
pluviométrica, coletados com Armadilha de Shannon, no período de 
pré-enchimento da RPP. 
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Nas coletas com a técnica de aspiração, Ae. scapularis e Cx. (Mel.) ocossa 

foram ausentes no mês mais quente ( outubro/97) (Figura 2A), ocorrendo no mês 

mais chuvoso (abril/98) (Figura 2B e Anexo 4), porém em pequenas quantidades, 

com prevalência do Cx. (Mel.) ocossa sobre Ae. scapularis. 

Nº 

Nº 

Figura 2A 

100 

1 1

30,0 ºC 

': ~ ~ ~ lli:; ~ ;_ :~ 

100 

10 

jul ago sei out nov dez jan fev rmr abr rmi jun jul ago sei 

1997 - 1998 
rreses 

=Ae.scapuaris - Cx. (Mel.)ocossa - ·e 

Figura 28 
Pp 

250,0 

200 ,0 

150,0 

100,0 

50,0 

+--4-'lll+---111+----+--+-- --+---+---+----.---....----+--+--+ o.o 
jul ago sei out nov dez jan fev rmr abr rrai jun jul ago sei 

1997 - 1998 rreses 

Ae."scapuaris - Cx. (Mel.)ocossa - Pp 

Figura 2 - Distribuição sazonal do culicídeo e do Cu/ex 
(Me/anoconion) mais abundantes, segundo temperatura e 
precipitação pluviométrica, coletados com Aspiração, no período de 
pré-enchimento da RPP. 

4.3.2- PÓS-ENCHIMENTO 

Na 1ª etapa deste período, os meses de janeiro/00 e fevereiro/00 (Anexo 2) 

foram respectivamente o mais quente (30,2ºC), figura 3A e o mais chuvoso (201,3 

mm), figura 3B. Durante o mês de fevereiro, registrou-se praticamente a mesma 

abundância para Ma. humeralis e Cx. (Mel.) ocossa nas coletas com Armadilha de 

Shannon. 
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Na aspiração, Cx. (Mel.) ocossa foi mais freqüente durante a primavera de 

1999 e o verão de 2000 (Anexo 5), nos quais estão os meses mais quentes, figura 

4A, neste úhimo ano registrou-se o maior pico para a espécie no mês de junho, 

um dos meses mais frio e seco, figura 4B (Anexo 5). 
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Na 2ª etapa deste período, o mês de março/02 foi o mais quente com 28,9ºC, 

figura SA e o mês de dezembro/OI, foi o mais chuvoso com 163,7 mm, figura SB 

(Anexo 3). Nas coletas com armadilha de Shannon, tanto Cx. (Mel.) ocossa 

quanto Ma. humeralis estiveram presentes em pequena quantidade. Porém, nos 

meses de outubro e dezembro/O 1, Ma. humeralis ocorreu em grande número 

(Anexo 3). 
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Na aspiração, tanto no mês mais quente quanto no mês mais chuvoso, houve 

ausência tanto de Cx. (Mel.) ocossa quanto de Ae. scapularis, figuras 6A e 6B. 

Nota-se que Ae. scapularis foi mais abundante em janeiro de 2001, quando Cx. 

(Mel.) ocossa apresentou a segunda maior abundância; a maior abundância para a 

espécie foi registrada em setembro de 2002 (Anexo 6). 
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4.4 - ATIVIDADE HORÁRIA 
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Ae. scapularis, esteve presente em todos os horários de coleta para Armadilha 

de Shannon, sendo o 1° pós-crepúsculo o horário de maior atividade (Anexo 20), 

o mesmo ocorreu com Cx. (Mel.) seção Melanoconion, embora não estivesse 

presente em todos os horários de coleta (Anexo 21), figuras 7 e 8. 
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Na 1 ª etapa do pós - enchimento, Ma. humeralis presente o ano todo, teve o 

1 º pós-crepúsculo como o horário de maior atividade (Anexo 22), assim como Cx. 

(Mel.) ocossa (Anexo 23), figuras 9 e 10. 
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Na 2ª etapa do pós-enchimento, Ma. humeralis manteve o 1 º pós-crepúsculo 

como o horário de maior atividade, (Anexo 24) do mesmo modo que Cx. (Mel.) 

ocossa (Anexo 25), figuras 11 e 12. 
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S -DISCUSSÃO 

GOMES 1986, GUIMARÃES et ai. 1989 e FORATTINI et ai. 1987, 

ressaltaram que a presença humana e seus acessórios em áreas de florestas, 

como também as conseqüentes aherações ambientais advindas do desempenho 

de suas atividades, fazem com que determinadas espécies de mosquitos se 

beneficiem em detrimento de outras mais silvestres que têm sua população 

diminuída ou até mesmo desaparecida localmente. Esse beneficiamento se dá 

através das condições favoráveis de abrigo, alimentação e também pelo 

surgimento de criadouros artificiais, fato que lhes auxiliam no processo de 

domiciliação. 

São diversos os relatos que trazem dados passíveis de serem interpretados 

. como que revelando uma tendência para associação de Cu/ex (Melanoconion) 

com o ambiente antrópico, seja ele resukado da construção de hidrelétricas e 

estradas ou da implantação de sistemas agrícolas baseados na irrigação artificial 

(FORATTINI 2002). 

Diante da akeração ambiental em função da Represa Porto Primavera, a 

diversidade total de culicídeos foi reduzida, e como Cu/ex (Melanoconion) 

indica ser silvestre e não tão antropofilico, a técnica de Armadilha de Shannon 

não teve uma representatividade em relação à riquez.a, antes e após o 

enchimento, apesar do impacto ambiental na área, entretanto, a nqueza 

apresentada pela técnica de Aspiração, aponta a destruição dos abrigos na mata 

(Tabelas 1 e 2). 

Com a formação e os enchimentos da Represa Porto Primavera, o subgênero 

Melanoconion apresentou diferenças percentuais quando comparado pelas 

técnicas de Aspiração e Armadilha de Shannon. O fato do número de remeas ter 

sido maior na técnica de Aspiração (Tabela 4), pode indicar a presença de 

remeas ingurgitadas abrigadas esperando o momento de oviposição ou de 

remeas que acabaram de emergir, nulíparas, antes do acasalamento, as quais não 

teriam comportamento hematofágico. O encontro maior do número de machos 

por esta mesma técni~ (Tabela 4), pode ser um indício da proximidade com o 
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criadouro, e até mesmo por sua fisiologia, eles não alçariam vôo apetente em 

direção a Armadilha de Shannon. 

Com relação ao subgênero Melanoconion, os resultados mostraram que 

algumas espécies pertencentes a este subgênero encontraram condições para se 

desenvolverem na área de influência do reservatório Porto Primavera. Como 

dentre os machos da seção Melanoconion: Cx. (Mel.) bastagarius, Cx. (Mel.) 

clarki, Cx. (Mel.) dunni, Cx. (Mel.) eastor, Cx. (Mel.) idottus, e dentre a seção 

Spissipes: Cx. (Mel.) delpontei, Cx. (Mel.) ribeirensis e Cx. (Mel.) ocossa 

(Anexo 13). Porém, a baixa abundância verificada para as espécies do 

subgênero Melanoconion (Anexos 7-12) nos mostra que, em detrimento ao 

reservatório Porto Primavera representar um criadouro, as áreas amostradas no 

entorno do reservatório, aparentemente, não representam sítios de repouso, para 

as espécies, e estas podem estar abrigadas em áreas mais silvestres, 

conservando, portanto, as características comportamentais do subgênero. Esta 

suposição poderá ser futuramente verificada com aplicação da técnica de 

marcação-sohura e recaptura (SERVICE 1993). 

Os criadouros de Cu/ex (Melanoconion) podem ser encontrados em diversos 

tipos de habitats naturais e artificiais. Em relação aos naturais, nas grandes 

coleções líquidas com vegetação aquática, costuma-se encontrar larvas sob essa 

vegetação e os adultos abrigando-se na vegetação emergente ou caída 

(FORATTINI 2002). 

A presença de animais na área de estudo, parece ser fàtor de atração para 

algumas espécies de Cu/ex (Melanoconion), dando lugar à adaptação a 

domiciliação. A atividade antrópica costuma resultar na produção de matas 

residuais, nas quais, alguns destes culicídeos tendem a se refugiar e daí a se 

espalhar pelo terreno aberto, chegando ao ambiente domiciliar (FORATTINI e 

MASSAD 1998), levando a crer que assim mantenham o ciclo natural de 

agentes virais, envolvendo diversos vertebrados silvestres. 

A dominância de Cx. (Mel.) ocossa ocupando as primeiras posições de 

abundância após o enchimento, para Armadilha de Sbannon (Tabela 3), pode 

sugerir uma preocupação quanto a essa espécie, pois, FORATTINI et ai. 1991, 

evidenciaram para essa espécie certo grau de freqüência ao ambiente domiciliar, 
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devido a procura do homem como fonte de alimentação e também pelo fato de 

ter sido encontrada infectada na região Norte da Argentina com o vírus da 

Encefalite Eqüina Venezuelana (EEV) (FORAITINI 2002). Outro fator para a 

dominância dessa espécie, pode ser a proximidade ao criadouro também 

observada em Ma. humeralis coletada pela Aspiração no pré-enchimento 

(Tabela 3), uma vez que esta espécie abriga-se na vegetação emergente e/ou 

muito próxima do criadouro (PAULA 2005). Outra espécie que se destacou foi 

Ae. scapularis, presente em todas as fases de pré e pós-enchimento pelas 

técnicas de Armadilha de Shannon e Aspiração, o que mostra que esta espécie já 

estava adaptada a ambientes modificados da área de influência de Porto 

Primavera, pois segundo NATAL 2001, esta espécie é encontrada em vários 

tipos de paisagens, altitudes e climas, revelando ampla capacidade adaptativa. 

Quanto à seção Melanoconion, os conhecimentos taxonômicos são escassos e 

restritos, mesmo sendo um grupo de ampla distribuição. Em relação a Cx. (Mel.) 

seção Melanoconion, a abundância numérica pela técnica de Aspiração, também 

ocupou as primeiras posições no pós-enchimento, reforçada quando comparada 

à técnica de Armadilha de Shannon, o que mostra que algumas espécies desta 

seção estavam aptas a se desenvolver em ambientes modificados por forte 

impacto ambienta~ dev~do a valência ecológica característica em espécies deste 

subgênero. 

O Índice de similaridade de Jaccard, aplicado antes e após o impacto da 

formação do reservatório de Porto Primavera, mostrou a diminuição da riqueza 

para as espécies de culicfdeos e do subgênero Melanoconion (Tabela 5). O que 

pode revelar uma diminuição nos sítios de oviposição e de abrigos. O mesmo foi 

observado para as médias de riqueza nas Tabelas 1 e 2 e também com a 

diversidade que é diretamente proporcional à riqueza. Acontecendo o inverso com 

a abundância de algumas espécies. O que era esperado, pois vários ecologistas já 

observaram que em ecossistemas que sofrem alterações, o aumento da abundância 

de poucas espécies é acompanhado da diminuição da diversidade de espécies. Ou 

seja, a menor equitabilidade se traduz em maior diversidade e dominância. 

Quando se tem um número grande de indivíduos distribuídos entre poucas 

espécies, essas poucas· espécies dominantes revelam quanto os habitats são 
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favoráveis em termos de abrigo, criadouro e alimento (GOMES 1986, 

FORATTINI et ai. 1987, GillMARÃES et ai. 1989; NATAL et ai. 1998, PAULA 

. 2001 ). Dentro do subgênero Melanoconion, Cx. (Mel.) ocossa e Cx. (Mel.) seção 

Melanoconion, foram as únicas espécies que se mantiveram nas três fases do 

estudo, independente da técnica utilizada (Anexos 14 e 15). O que prova mais 

uma vez a valência ecológica presente em algumas espécies deste subgênero. 

Os mosquitos do subgênero Melanoconion, são essencialmente crepusculares 

e noturnos, sendo que alguns apresentam capacidade de adaptação ao ambiente 

modificado pelo homem (CONSOLI & LOURENÇO-de-OLIVEIRA 1994). As 

maiores médias de Williams registradas para as espécies de Cx. (Mel.) seção 

Melanoconion e Cx. (Mel.) ocossa durante o início da noite, no 1° período pós

crepuscular, é comportamento semelhante ao já observado por outros autores para 

fêmeas de mosquitos da tribo Culicini e Mansoniini (FORATTINI et ai. 1991, 

PAULA 2001 ). 

FORATTINI et ai. 1991 observaram que Cx. (Mel.) ribeirensis, é mais ativo 

no início da noite com tendência a se manter em todo o período noturno. Ao passo 

que Cx. (Mel.) ocossa e Cx. (Mel.) delpontei, também apresentaram-se mais ativas 

no meio da noite, tendendo a cair 3 horas depois. 

Já a literatura para culicídeos, mostra que as t'êmeas de Ae. scapularis sempre 

são mais ativas a procura do sangue nos períodos que antecedem o crepúsculo 

vespertino e no próprio crepúsculo, como foi observado em nossos resultados, 

período o qual os moradores da área de influência do reservatório estariam mais 

expostos ao risco de adquirir uma arbovirose. Também foi reconhecida a atividade 

crepuscular vespertina e pericrepuscular nesta espécie por MENEZES 1997, em 

estudo de composição em área de influência indireta das hidrelétricas de Canoas 1 

e II na Bacia do Rio Paranapanema - PR. 

Os resultados mostraram que, a população humana da área de influência do 

reservatório de Porto Primavera, se expõe a Ae. scapularis ao longo de todas as 

estações climáticas, mas principalmente durante o período da primavera, quando 

essa espécie é mais abundante (Figuras 1 e 2). Contudo, a baixa freqüência 

observada para esta espécie durante as 1 ª e 2ª etapas do pós-enchimento (Figuras 4 

e 6), pode indicar que os criadouros diminuíram, ou seja, os que estavam na área 
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de influência direta do reservatório foram destruídos, em conseqüência da 

formação do mesmo. As condições do solo como sua permeabilidade e o próprio 

balanço hídrico, devem ser fatores de relevante importância (CASANOVA 1994). 

No caso de Ma. humeralis, mosquito de grandes criadouros, é favorecida a 

partir da primeira etapa do pós-enchimento, ocorrendo ao longo de todas as 

estações a exemplo de Ae. scapularis. Com o impacto da segunda etapa do pós

enchimento, a sazonalidade passa a ser pontual, ocorrendo de maneira restrita a 

alguns meses de primavera e verão, meses com médias altas de temperatura. 

Tudo indica que Cx. (Mel.) seção Melanoconion e Cx. (Mel.) ocossa, vão 

expor a população humana ou animal, presente na área do reservatório de Porto 

Primavera, durante todas as estações climáticas, mesmo em detrimento de ter se 

verificado wna mudança na abundância sazonal quando comparamos as fases de 

pré-enchimento e 1ª e 2ª etapas do pós-enchimento. Acredita-se que as 

modificações ocorridas no reservatório em termos do nicho trófico e espacial, 

também provoquem alterações na abundância dessas populações, juntamente com 

as variáveis, temperatura e precipitação distribuídas ao longo das estações do ano. 

Muito embora sendo mosquitos de grande criadouro, outras variáveis como 

alimento, por exemplo, com a estabilização do reservatório, poderiam dar um 

''peso" maior no que refere a abundância sazonal desses culícídeos em detrimento 

à precipitação pluviométrica, o que poderia levar a ocorrência dessas populações 

de mosquitos em grande abundância ao longo de todas as estações do ano. Outro 

aspecto que pode ter influenciado, nas 1 ª e 2ª etapas do pós-enchimento, em 

relação a diferença na abundância sazonal, pode ter sido a técnica de coleta, 

Aspiração ou armadilha de Shannon, como pôde ser verificado nas figuras 3, 4, 5 

e 6. 

O subgênero Melanoconion cria-se em locais muito diversificados, desde 

recipientes naturais (bromélias) até grandes coleções líquidas no solo, como 

bolsões de rios, charcos alagados e lagos. Por exemplo, o encontro de uma única 

fêmea de Cx. (Mel.) grupo Pilosus em nosso levantamento, ressalta a importância 

que, segundo GOMES et ai. 1998, trata-se de uma espécie que apresenta 

comportamento similar aos mosquitos do gênero Aedes com relação ao sítio de 

oviposição. De forma que, as fêmeas costumam ovipor em substrato úmido ao 
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invés de fazê-lo diretamente na água, como é do comportamento das remeas do 

gênero Culex. Portanto poderíamos supor que durante os períodos de chuva, 

quando o reservatório atinge cotas maiores, tanto Cx. (Mel.) grupo Pilosus quanto 

Ae. scapularis poderiam apresentar "boom" de eclosões, tendo suas abundâncias 

aumentadas. Cx. (Mel.) ocossa, foi a espécie mais abundante aqui neste estudo, 

diferentemente de Cx. (Mel.) delpontei, menos abundante, aparecendo apenas na 

Aspiração do pré-enchimento (Anexo 4). Segundo FORATTINI et ai. 1991, as 

larvas de ambas as espécies estão adaptadas a cursos de água de apreciável 

profundidade com a presença de vegetação aquática que se concentra as margens 

dessas coleções líquidas. Portanto, com a estabiliz.ação do reservatório Porto 

Primavera, tanto uma espécie quanto a outra, encontrariam condições cada vez 

mais favoráveis para a sua proliferação e desenvolvimento. 

O subgênero Melanoconion é considerado de importância médica, porque 

algumas de suas espécies são vetores potenciais de arboviroses e muitas espécies 

são antropofilicas (SALLUM e FORATTINI 1996) sendo responsáveis pelo ciclo 

silvestre de transmissão enzoótica de arbovírus, podendo propiciar a introdução de 

doenças em ambiente artificial{NATAL et ai. 1998). 

Alguns arbovírus causadores de doenças febris e de encefalites têm sido 

isolados de espécimes de Culex (Melanoconion), além disso, em algumas ocasiões 

houve certas evidências de que espécies deste subgênero estavam envolvidas na 

transmissão desses patógenos, inclusive no Brasil. As espécies deste subgênero, 

provavelmente apresentam valência ecológica suficiente para lhes permitir 

evolução de hábitos no sentido de domiciliação (FORATTINI et ai. 1989). Por 

exemplo, Cx. (Mel.) vaxus da seção Melanoconion, presente em nosso 

levantamento em pequena abundância (OI macho e 02 iemeas) (Anexo 13), foi 

espécie dominante em ambiente peridomiciliar na Reserva da Cantareira em São 

Paulo, com a segunda posição em abundância no ecótono de transição 

mata/peridomicílio, sendo menos freqüente no habitat de mata (MONTES 2005). 

Cx. (Mel.) ocossa teve importância médica na transmissão do vírus WEE, nas 

províncias do Chaco e Corrientes na Argentina (SIRIV ANAKARN e JACOB 

1981). 
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A seção Melanoconion de Culex (Melanoconion), é a maior e a mais 

complexa. Algumas espécies de Cx. (Mel.) seção Melanoconion, já foram 

assinaladas no peridomicílio e com certo grau de sinantropia (FORATTINI et ai. 

1993). A seção Spissipes de Cu/ex (Melanoconion) encerra um número menor de 

espécies, porém segundo FORATTINI et ai. 1995, a competência vetora dessas 

espécies tem sido registrada mediante isolamento de vúus em condições naturais e 

de laboratório, recomendando-se a devida atenção à presença desses mosquitos no 

ambiente antrópico. Esses autores evidenciaram a dominância de Cx. (Mel.) 

ribeirensis e uma tendência a freqüentar as casas onde foram coletados, tanto no 

intra como no peridomicílio. 

O subgênero Melanoconion pode ser compreendido como um grupo de 

culicídeos que tem se mostrado com representantes, epidemiologicamente, 

importantes em sua área de ocorrência Por se tratar de mosquitos ainda pouco 

conhecidos, justifica-se, principalmente entre nós, que estudos sejam direcionados 

a estes dípteros, numa tentativa de maior esclarecimento de seu papel em Saúde 

Pública. 
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6 - CONCLUSÕES 

O impacto ambiental causado pela formação da Represa Porto Primavera 

mostrou redução da riquem e da diversidade de culicídeos e favoreceu a 

abundância de alguns mosquitos. Dentro do subgênero Melanoconion, Cx. (Mel.) 

ocossa e Cx. (Mel.) seção Melanoconion, foram as espécies que apresentaram 

aumento considerável de abundância após as duas etapas de inundação. Essas 

espécies mostraram maiores picos de freqüência nos meses mais quentes de 

primavera e verão, apesar de presentes em todas as estações do ano e no início da 

noite, período no qual apresentou maior atividade horária 

A fauna Culicidae foi menos similar na 2ª etapa do pós-enchimento, 

mostrando a aheração da área referente ao pré-enchimento. O contato da 

população humana residente e/ou temporária nos locais próximos à Represa Porto 

Primavera com esses mosquitos, torna-se relevante pois, poderá expor essa 

população e outras a apresentarem problemas de Saúde Pública 
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Anexo 1 - Estimativa do Índice de Diversidade das espécies de culicfdeos mensal, pela armadilha tipo Shannon 
(crepúsculo vespertino) mata, no sítio João Baiano, no período de julho/97 a setembrol')8. 
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Anexo 2 - Estimativa do Índice de Diversidade das espécies de culicfdeos mensa~ pela armadilha tipo 
Shannon (crepúsculo vespertino), mata, no sitio João Baiano , no perlodo de julho/1999 a setembro/2000. 
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Anexo 3 - Estimativa do Índice de Diversidade das espécies de culicideos mensal, pela armadilha tipo 
Sbannon (crepúsculo vespertino). no sitio João Baiano, no período dejulho/2001 a set/2002. 
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Anexo 4 - Estinativa do lndic:e de Diversidade das espécies de culicfdeos mensal, pela annadHha 
Aspiração no sitio João Baiano, mata, no período de julho/1997 a setembro/1998 . 
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Anexo 5 - Estimativa do lndic:e de Diversidade das espécies de culicldeos mensal, pela annadHha 
Aspiração, sitio João Baiano, mata, no perlodo de julho/1999 a setembro/2000. 
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Anexo 6 - Estimativa do Índice de Diversidade das espécies de culicfdeos mensal, pela armadilha 
Aspiração, no sitio João Baiano, mata, no período de julbo/2001 a setembro/2002. 
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Anexo 7 - Estinativa do fndioe de Abundência das espécies de culicfdeos mensal, pela 
annadllha Shannon (crepúsculo vespertino) mata, no sftio João Baiano, no perfodo 
de julho/97 a setembro/98. 
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li 11,0 28),0 19,400 0,032 

15,S 280,0 19,700 0,016 32' 

17 17 6G,O 220,0 11,667 0,000 23" 

14 13 11 13 70.S 200,0 18,033 O,UM 19' 

10,5 10 9,5 4S,O 220,0 17,667 0,123 li' 

Mo.- ' 4,5 3 2,5 11,5 • • 11.1 • r 

11.S 11.S 280.0 19,433 0,030 29' ·- 4,51,5217.53 ft,5 ... 5.J'7 .. .,,. 
16 23.0 u.o.o 18,867 0,060 

19 l'lUJll!t,551 ... f,f67 . 1,117 ,. 
10.S 12 13 17 12 64..5 200,0 17,633 0,12! 17' 

13 17 30,0 260,0 19,333 27' 

13 7,S 2,5 IS,$ 11.S 52,0 11!0,0 15,-467 O,l39 12' 

7,5 19 1 13,S 57,0 11!0,0 15,800 0,221 14' 

6 IS,S 17 38,S 240,0 18,567 21' 

13 1 o 2800 19533 0025 31' 
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Anexo 8 - Estimativa do Índice de Abundância das espécies de culicídeos mensal. pela armadilha 
Shannon (crepúsculo vespertino). mata, no sítio João Baiano, no período de julho/1999 a 
setembro/2000. 
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O.(/ol<J.)--

Ll . .fkM..W.• 
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·-
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4.S ... 

"' 

3,S 

... 

.l 

... 

... ... 

7,S 13.S ... 1.S 

11 6,5 

13,> 11.S IO 

... 

... 1.S 14,.5 

... 

... li 

... li 1.S ... 14,5 

14,.5 

12 

li 11.S 12 6.S 12 

13,> 

... 
li 

11 s,s 1,5 7:1 

li 

"' ... 7.5 

7,S 11,3 ... 12 

14,.5 

7 • 11 

1,5 

11 

1:1,5 

11 

li 61.0 93,0 10.733 0,329 

li 28.5 U16,0 14,300 

44,0 139,S 12,233 0,22> .. ,.. 
9.S 211.0 u.100 0,028 

3,S SS.S IOl,5 10,933 0,31> 

1!.$ 201 ,S 14.,467 0.001 

24,.5 l&s,O 14,03} 0,10) 

~ 124,0 11 ,633 0,]67 

14.S 217,0 U ,433 o,oos 

l:Z.O 211,0 IS,.267 0,016 

li 13,.S 93,0 11,767 0.2>7 

115 217,0 15.367 0,(ll9 

9,j 217,0 IS,100 0,028 

ll.0 217,0 11200 0,021 

t,J47 

li.O 201.S 14.,167 0.(l9l 

22.5 116,0 13,900 0,110 

7,0 217,0 14,933 o.m• 

47,3 IJ9.5 12,467 O;oll 

t,ml 

23,> 201 ,S 15,000 0,014 

11 - ~ 1~'1 

1 S9' 201,S 14,467 0.071 

3,3 14,5 201.5 14,400 0,f!T6 

19,J 201,!i 14.733 0,1)!3 

11,0 217,0 11,200 0.<121 

li llO 2170 t 00 llZl 

AS 

r 

17' 

12" 

19' 

1,. 

Hl" 

11• 

l7' 

23' 

.,. 
16' 

14' 

21• 

13' 

.. 

19' 
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Anexo 9 - Estimativa do Índice de Abundância das espécies de culicfdeos mensal, pela armadilha tipo 
Shannon (crepúsculo vespertino), mata, no sítio João Baiano, no período de julho/2001 a 
set/2002. 

e... T•~ 'ui .., ... . .. .. jm "" ... ... - jul . ., ... Rj IAE lAllP ....... 
~.......- 3 1,5 4,5 22 !6 ,,_ .... 7' 

~·albllanl•a.l .. , li.' .. 7,167 0,119 .. 
""....., 13 .. 7)f>7 0,105 10" 

,..._ 104 7.333 º""'' 11• 

,... """"""' 112 7,867 0,019 16" 

"""°""""' 104 7,333 0,09$ 11º 

An. trl--alto 6,, 211,, 80 7,233 o.no ,,, 
<4 4,5 lJ,5 • ..... ... ,... 

e.- J,5 1,5 16 • 6,"8 1,129 4° 

~ (Ca) •FP· 12 10< 7,733 0,038 1 .. 

o..r-.,- l,5 l'5 • ""7 ... ,. 
C.(M<l.)rl ... _ 6,$ 6,$ 112 7,000 0.014 17" ,, .. _ 

4,5 "' J,5 l.S 1,5 M,S ... .... l,sl9 r 

J,/ahllAlbtftMr 10< 7,"67 O,V16 12" 

111 .. -
6 17 • ,,.. 1.143 .,. 

Q. ...... 1,1 4 1,1 Z,I 3,1 .. !6 4,!DJ o.eia 2" 

p .. fltMIMna.096) "'"'-"* 112 7,933 0,010 18" 

Ps (Jtat). tbt:ncl- s 2,5 .,, 104 1.lOO 0,(171 13" 

Stibdlla '*-""'·-- 112 7,733 0,038 1 .. 

~ ., 112 , ,., 0033 1,. 



Anexo 10 - Estimativa do Índice de Abundância das espécies de culicfdeos mensal, pela armadilha 
Aspiração no sitio João Baiano, mata, no período de julho/1997 a setembro/1998. 

Taxant.ica IAE IAEP 

S,5 224,0 15.300 0,1)47 

e..- 9,0 4,0 , ,O li.O 192,0 

s.s 224,0 U,300 0,00 

l.S 4,0 s.s 6,0 24,0 176,0 lJ.333 0,171 

15.ll IS.O 224,0 15.933 0,004 

Oc. (Ãlb.) ~-· 14,.S 6,5 S,O 26,0 192,0 14,.533 0,098 

7,5 "' 
11,nJ e,Dl 

14,S 7,5 6,0 21,0 192,0 14,667 0,089• 

C..(C ... ) dWI- u,o IS.O 224,0 IS,933 0,004 

7,5 7.S 224,0 15,.433 0,031 

• 6,5 5,5 

1,0 1.0 224,0 15,000 O)J67 

Cr. {Ct&.) .allU 3,5 3,5 224,0 15,167 O,()j6 

C..(C-.J-·~ 4.0 "·º 19,0 D.O IS,133 0,058 

0.(o..J- :i.- 1,5 

14..5 208,0 14,131 om• 

C..(lML) ..... 9,5 3,0 21,0 192,0 14,600 0,093 

e.. (ÃML)- . .., '" 1-U 20l,O 14.IJJ 0,071 

e. (ÃML} .,_ •.o 7,5 1,5 9,5 7.ll J6.S UiO,O 13,100 0,193 

,..., 11,5 6,5 
6,0 '" "'° 160,0 13,600 0,160 

1,5 3.$ s.o 10,0 192,0 1~467 0,169 

,..., 1.U 224,0 IS,900 0,007 

5,5 2,5 6,5 

C..pJM.) - 9,0 '·º 224,0 lS.S33 0,031 

C..(lMLJ- u,o IS.O 224,0 tS,933 0.004 

'" '" 224,0 
1.5,300 0,047 

1,0 u.o 16,D 2(8,0 14,933 0.Dll 

1,0 1,0 224.0 1'-467 0,036 

u .. ,...,.,, 1,0 13,5 21DS,O 14,767 O.O&l 

5,5 IS.O '" 3,5 6.ll JS,.S tM,O 13,033 0,198 

'" '" 224,0 
tS,300 0,047 

'·º 7,0 224,0 l S,400 O.OCO 

1,0 7JJ 21A,O 1',400 0,040 

l.S u 1.5 

o.- ª''" 11,Jjf 

7,0 27..S 192,0 14,633 0,091 

3,5 9,0 12,S 21DS,O 14,700 O,IS7 

u,o s.o 20.0 2(8,0 U.200 O,D53 

ll,S 4,0 21,0 192.0 14,200 0,120 

,..., 1.0 224,0 IS,900 0,007 

14,.S 9,0 2,S •.o 30,0 1715,0 13733 0,1'1 

AlO 

, .. 
10' 

16" 

19" 

JO' 

,. 

17' 

9" 

12" 

11• 

33' 

32" 

23' 

31° 

2r 

.. 
29' 

29' 

1• 

, .. 

1'" 

33' 

13' 



Anexo 11 - Estimativa do Índice de Abundincia das espécies de culicideos mensal, pela armadilha tipo 
Aspiração, sitio João Baiano, mata, no período de julho/1999 a setembro/2000. 

. Taicaahica M--
--"" ·-·-... ..-

c.ic-.i-

C.(Cc )-

C.(Cc )-

C.(Mft.J-

C.{Ull.)

C. (Mft.J--

e. (Uol.) S.,lo-

C.(Uol.) -.. 

·-

Ur. lowl, 

611 

611 

611 

2,0 

.. . .. 
3..1 7..1 7..1 

1.-
•.s 

1,0 •..I 

9..1 

7,0 9..1 

7..1 

"º "' 

7..1 

... ... 
711 2,0 4,0 2,0 

7,S 

1.-
7..1 

7..1 

2,0 

u 7,1 ... 

5,0 

10,0 

10,0 

s,o 

10,0 

"º 
10,0 

• 

• 

5.0 

10.0 

6,0 

4,0 2,0 

111 

1,.1 

2,0 

9..1 

9..1 

1.-

611 

•.o 
... ... 

t ,S 

4,0 

t5 1,S 

... 
2,0 

10,0 

6,0 

6.0 

111 

11..I 

1..1 

12,0 

21..I 

211 

"º 
19..I 

1711 

u.o 

ll,S 

7,.1 

11..1 

1JJ 

9..1 

6,0 

12,0 

2111 

99,0 

150,0 

..... 

..... 
150,0 

1.a.o 

15',0 

IJl,O 

1S4,0 

143,0 

IJl,0 

150,0 

lS&,O 

150,0 

132,0 

1.0,0 

15',0 

1.0,0 

143,0 

121,0 

14!,0 

IS4,D 

1'4,0 

141,0 -1'4.0 

15',0 

143,0 . .... 
IJl,0 

IJl,0 

All 

9,30 0,170 .. 
10,93 opn 

.... ... . '1' 

lo,67 0,(B3 

9,93 0 ,107 12" 

1(),33 0.067 11' 

9,57 0, 143 UI' 

UU7 0,063 1r 

UU3 0,067 11' 

0,007 1,. 

10,$0 O,Q50 

IQ,60 0,l)40 

to,«> 0,060 19' 

1(),37 0,051 1r 

9$1 0,101 IJ' 

10,47 O,OSJ 21' 

10.13 0,017 

10,67 o.ou 

.. 
9JTI 0,193 r 

10,0 0,057 

lo,67 o,ml 

10,n 0,(1!3 

IQ,30 OJTIO 16' 

7,77 

10,40 19' 

10.90 0,010 21' 

9,93 0.107 12" 

.. .. 
9,(JJ 0,140 11• 

lo.20 0,111() 1 .. 
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Anexo 12 - Estimativa do Índice de Abundância das espécies de culicfdeos mensal, pela 
Aspiração, sitio João Baiano, mata, no período de julho/2001 a setembro/2002. 

e.. ia Taxonclmic:a Ili OUI """ diz 1 .. mar alr moi Ili R' • IAE IAEP 

Âll olbi•-· a.l 2,5 2,5 91,0 6,23 0,048 <1' 

An."*1-'atu 2,5 2,5 91,0 6,23 0,048 10' 

Cq.slla- 1,0 1,0 91,0 6,13 0,067 .,. 
e.. (C.a:.) bidelfS 2,S 2,S 91,0 6,21 0,048 11• 

Cx (Cra.) .,,,...,_.,,. 1,0 1,0 91,0 6,13 0,067 .,. 
Ot(Oa.)-or 5,5 2,S 2,5 10,S 71,0 5,'8 0,109 ,. 
Cz. (C.aJ tlfdli• 1,0 1,0 91,0 6,13 0,067 .,. 
Ot (O.X.) .... 1111 1,1 2,jl 1,1 1,11 7,5 '5,0 4,13 8,303 r 

Ot(Má)- 1111 4,0 ... 7,S 711,0 5,10 t,1'411 3• 

Ot (Má) ~le M.i-..,; .. t,S 3,1 4,s 114,5 S,'3 t,113 !5" 

Ma.-u 2,0 2,0 91,0 6,lO o.~s 8" 

M&--. 2,5 5,1 114,5 5,'7 •11!1'1 '" °"...,,._ 1111 J,0 J,t 1,1 2,1 2,5 Hl,ll 51,5 4,57 O,JS2 r 

p~ (Gru.)$p. S,5 s,s 91,0 6,43 0,012 13' 

Ur. tlflkiJlb 1111 l,S 4,0 114,5 5,90 1,109 4• 

Ur. Pfl/cltelTMa 4,0 4,0 91,0 6,33 0,030 12" 

w . -/anoce 1,0 1,0 91,0 6,13 0,067 .,. 
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Anexo 13 - Distribuição do Subgênero Melanoconion, segundo sexo coletados por Armadilha de 
Shannon e Aspiração, nos três períodos de coleta na RPP. 

macho Rmea Total 
Espkies 

Nº % Nº % Nº % 

Cx. (Mel.) bastagarius OI 25,0 03 75,0 04 100,0 

Cx. (Mel.) c/arki 22 100,0 - - 22 100,0 

Cx. (Mel.) de/pontei - - OI 100,0 OI 100,0 

Cx. (Mel.) dunni 08 100,0 - - 08 100,0 

Cx. (Mel) eastor 05 100,0 - - 05 100,0 

Cx. (Mel.) j/abellifer 01 100,0 - - 01 100,0 

Cx. (Mel.) grupoAtratus - - 44 100,0 44 100,0 

Cx. (Mel.) grupo Intrincatus - - 24 100,0 24 100,0 

Cx. (Mel.) grupo Pi/osus - - OI 100,0 OI 100,0 

Cx. (Mel.) idottus 20 100,0 - - 20 100,0 

Cx. (Mel.) ocossa 109 67,7 228 32,3 337 100,0 

Cx. (Mel.) oedipus - - 06 100,0 06 100,0 

Cx. (Mel.) pavlovsld OI 100,0 - - OI 100,0 

Cx. (Mel.) pilosus 02 100,0 - - 02 100,0 

Cx. (Mel.) rabe/loi OI 100,0 - - OI 100,0 

Cx. (Mel.) ribeirensis 05 38,5 08 61,5 13 100,0 

Cx. (Mel.) Seção Melanooonion 16 19,8 65 80,2 81 100,0 

Cx. (Mel.) sp - - 02 100,0 02 100,0 

Cx. (Mel.) va.xus 01 33,3 02 66,7 03 100,0 

Cx. (Mel.) zeteki 02 1000 - - 02 1000 

TOTAL 194 33,7 384 66.3 578 100,0 



Aneso 14 - Índice de similaridade das espécies de culicídeos, com Aspiração, entre os períodos de pré
enchimento Qulho/97 a setembro/98) e 1 ªetapa do pós-enchimento Qulho/99 a setembro/00). 

Fauna PN· Enchimento Fauna 1º etapa p6e Fauna similar (CJ • 0,35) 
1 Ad $1uamipenns 1 Ad $1-Upenns 1 Ad $/uamipennls 

2 Ae. (Sle.) aegypti 
2 An. albttanis s.I. 3 An. albttarsts s.I. 2 An. albttants s.I. 

4 An darltngl 

3 Cq. hemiarroi 
4 Cq. jlatamansonia 
5 Cq. nlgricans 
6 Cq. 3hannoni 
7 Cx. (Ads.) amazonensis 
8 ex. (Cm.) bidens 
9 Cx. (Cm.) campo!lÍ 
10 Cx. (Cm.) chidateri 
11 ex. (CllX.) coronator 
12 Cx. (CllX.} declarator 
13 Cx. (CllX.) Grupo CCX"Onator 

14 Cx. (Cm.) mollis 
15 Cx. (C 111'.) qllinqrufa.sciatus 
16 ex. (CllX.) spp. 

17 Cx. (Mel.) delpontet 
18 Cx. (Mel.) dunn 
19 Cx. (Mel.) eastor 

20 Cx. (Mel.) tdottus 
21 Cx. (Mel.) Grupo Atratus 
22 Cx. (Mel.) Grupo lntrincatus 
23 ex. (Mel.) Grupo Pilosus 
24 Cx. (Mel.) acossa 
25 Cx. (Mel.) pilosu.s 
26 ex. (Mel.) rabe/Jot 
27 ex. (Mel.) ribetrensis 
28 Cx. (Mel.) Seção Melanoconion 
29 C:i. (Mel) sp 

30 Ma. hwnera/is 

31 Ma. tiltllans 
32 Oc. aenlgmali<:US 
33 Oc. haJtatuslo/igopistus 
34 Oc. mdJtlus 
35 Oc. scapularis 

36 Oc. •"atus 
37 Ps. (Jan.) albtgenu 
38 Ps. (Jan). diSC1'11Cians 
39 Ps. (Jan.)ferox 

40 Ur. geometrica 
41 Ur. lowtt 

42 Ur. mathesorri 

S An. galvaoi 
6 An. rondolfi 
7 An. triannulatus 

8 ex. (Cm.) bidens 
9 ex. (Cux.) campo!lÍ 

10 Cx. (CllX.) coronator 
11 Cx. (Cra:.) declarator 
12 ex. (Cra;.) Grupo CCX"0111tor 
n ex. (Cra:.) maxi 
14 ex. (Cux.) mollis 

15 ex. (Cm.) spp. 
16 ex. (Mel.) bastagartus 
17 Cx. (Mel.) darlá 

18 Cx. (Mel.) dunni 

19 Cx. (Mel.) Grupo Atratus 
20 Cx. (Mel.) tdottus 

21 ex. (Mel.) acossa 

22 Cx. (Mel.) Seção Melanoconion 

23 ex. (Mel.) varus 
24 ex. (Mel.) zeteld 
25 Ma. lnmrera/is 
26 Ma. indubitan.s 
27 Ma. tttillans 

28 Oc. scapu/aris 

29 Ps. (Jan). diJICnlCiaru 
30 Ps. (Jan.) ferox 
31 Ur. apicalis 
32 Ur. geometrica 
33 Ur. lowti 
34 Ur. pulcherrima 

35 Ur. 

3 ex. (CIDC.) bidens 
4 Cx. (Cux.) camposi 

5 ex. (CllX.) coronator 
6 Cx. (CllX.) dttelarator 
7 Cx. (Cm.) Grupo Coronator 

8 Cx. (Cux.) mollis 

9 ex. (Cux.) spp. 

1 o ex. (Mel.) dunni 

11 Cx. (Mel.) idottus 

12 ex. (Mel.) acossa 

13 ex. (Mel.) Seção Melanoconion 

14 Ma. lnmreralis 

15 Ma. ttttllans 

16 Oc. scapu/aris 

17 Ps. (Jan). discrucimrs 
18 Ps. µan.)ferox 

19 Ur. geometrica 
20 Ur. lowti 

A14 



Anexo IS - Índice de similaridade das espécies de culicídeos, com Aspiração, entre os períodos de pré
enchimento (julho/97 a setembro/98) e 2ª etapa do pós-enchimento (julho/01 a setembro/02). 

Fauna Pr6- enchimento Fauna 'l8 etapa p6! Fauna almilar (CJ • 0,26) 
1 Ad .,lltllrfÍpenris 

2 An. albttants &I. 

3 Cq. lte"""'oi 
4 Cq. jlataMaMonia 

S Cq. nigrican.s 

6 Cq. llliannoni 

7 Cx. (Ads.) amazonemts 

8 Cx. (Cm:.) biden.s 

9 Cx. (Cro:.) canposi 

1 O Cx. (C ro:.) clSdestert 

1 1 Cx. (Cm:.) coronator 

12 Cx. (Cm:.) declardor 

13 Cx. (Cm:.) Grupo Caomtm-

14 Cx. (CllX.) mollis 

IS Cx. (Cro:.) qWiquefasciaus 

16 Cx. (Cm:.) spp. 

17C:Ê. (Mel.) tk/pontei 

18 Cx. (Mel.) dwini 

19 Cx. (Mel.) ea.rtor 

20 Cx. (Mel.) idottus 

21 Cx. (Mel.) GrupoAtratus 

22 Cx. (Mel.) Grupo lntrincatus 

23 Cx. (Mel.) Grupo Pilosus 

24 Cx. (Mel.) OCODJ 

2S Cx. (Mel.) pilonu 

26 Cx. (Mel.) rt1MRoi 

27 Cx. (Mel.) ribeirensis 

28 Cx. (Mel.) Seçlo MdlDOCOllion 

29 Cx. (Mel) sp 

30 Ma. humeralis 

3 J Ma.. ttttllans 

32 Oc. aenigmaticus 

33 Oc. hastatiWoligopistu.s 

34 Oc. nubilllS 

35 Oc. scapularis 

36 Oc. semllus 

37 Ps. (Jan.) albigenv 

38 Ps. (Jan) . dtscrucians 

39 Ps. (Jan.)ferox 

40 Ur. geometrica 
41 Ur. lowii 

42 Ur. mathesoni 

1 An. albitants s.I. 
2 An. triannul«us 

3 Cq. 3hannoni 

4 Cx. (Cm:.) biden.s 

S Cx. (Cro:.) coronator 

6 Cx. (Cm:.) declardor 

7 Cx. (Cm:.) mollis 

8 Cx. (Cm:.) spp. 

9 Cx. (Mel.) acossa 

1 O Cx. (Mel.) Seçlo Mdanoconion 

11 Ma. humeralis 

12 Ma. ttttllans 

13 Oc. scapularis 

14 Ps. (Gra.) sp. 

1 S Ur. aptcalis 

16 Ur. pulcherrima 

17 Wy. melanocephala 

1 An. albttanis &/. 

2 Cq.llliannoni 

3 Cx. (Cm:.) biden.s 

4 Cx. (Cro:.) coronalor 

S Cx. (Cm:.) declar«or 

6 Cx. (Cm:.) mollis 

7 Cx. (Cm.) spp. 

8 Cx. (Mel.) acossa 

9 Cx. (Mel.) Seçlo MdlJIOCOllion 

10 Ma.. 1-eralis 

11 Ma. ttttllans 

12 Oc. $Capu/aris 

AlS 



Anexo 16 - Índice de similaridade das espécies de culicídeos, com Aspiração, entre os períodos de lª etapa 
do pós- enchimento (julho/99 a setembro/00) e 2ª etapa do pós-enchimento (julho/OI a 
setembro/02). 

Fauna 1ª etapa pós Fauna 211 etapa pós Fauna slmllar (Cj • 0,37) 
1 Ad~pans 

2 Ae. (Ste.) aegypti 

3 An. a/bitanis s.I. 

4 An darlirrgi 

5 Ân. ga/Yaoi 

6 An. rondoni 

7 An. trianmllatus 

8 õ. (CllX.) bldens 

9 C.X. (Cro:.) composi 

10 õ. (Cro:.) coronator 

11 C.X. (Cro:.) declarator 

12 õ. (Cro:.) Grupo Coronator 

13 õ. {ClllC.) rnaxi 

14 õ. {ClllC.) mollis 

15 õ. (Cro:.) spp. 

16 õ. (Mel.) bastagarius 

176. (Mel.)darld 

18 õ. (Mel.) d,,,,,; 

19 õ. (Mel.) Grupo Attatus 

20 õ. (Mel.) tdonus 

21 C.X. (Mel.) ocossa 

22 C.X. (Mel.) Seçlo Mdanoconion 

23 õ. (Mel.) vana 

24 õ. (Mel.) zetelá 

25 Ma. lrumera/ts 

26 Ma. tndubttans 

27 Ma. titillan.s 

28 Oc. $Cilplllaris 

29 Ps. (Jan) . discrucians 

30P11. µan.)ferox 

31 Ur. apica/is 

32 Ur. geomelrica 

33 Ur. lawii 

34 Ur. pulclrerrima 

35 Ur. Jf.1 

l An. a/bi11JT11i11 s.I. 

2 Àn. triannu/atllS 

4 õ. (Cra.) bidens 

5 õ. {ClllC.} coronator 

6 õ. (Cro:.) declarator 

7 õ. (Cra.) mollis 

8 õ. (Cra.) spp. 

9 Õ. (Mel.) OCO/l/IQ 

1 O Cx. (Mel.) Seçlo Mdanoconion 

11 Ma. laaneralts 

12 Ma. titi/lans 

13 Oc. 6COplllari11 

14 P11. (Gra.) Jf.1. 

15 Ur. aptcalts 

16 Ur. pulclterrilna 

17 Wy. melanoaphala 

1 An. albitanis s.1. 

2 An. triannu/atus 

3 Cx. (Cra.) bidens 

4 õ. (Cro:.) coronator 

5 C.X. (Cro:.) declarator 

6 õ. (Cra.) mollis 

7 õ. (Cra.) spp. 

8 õ. (Mel.) ocossa 

9 Cx. (Mel.) Seçlo Mdanoconion 

10 Ma. humera/i11 

11 Ma. titillans 

12 Oc. 11eapularis 

13 Ur. apica/111 

14 Ur. pulclterrilna 
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Anexo 17 - Índice de similaridade das espécies de culicideos, com Armadilha de Shannon, entre os períodos 
de pré- enchimento Gulho/97 a setem.bro/98) e 1 ª etapa do pós-enchimento Gulho/99 a 
setembro/00). 

Fauna Pr9- Enchimento Fauna 1• etapa pó! Fauna similar (CJ .. 0,58) 
1 Ad .tquamipennis 

2 An. albitarsis s.l. 

3 An. galvaoi 

4 An.parvus 

5 An. rondoni 

6 An. 31rodei 

7 An. (Nys.) sp 

8 An. triannulcns 

9 Cq. hennanci 

10 Cq. jwctamansonia 

11 Cq. nigricans 

12 Cq . .""1nnoni 

13 Cq. venezuelensis 

14 Cx, (Ads.) amazonensis 

15 CJ. (Cux.) bidens 

16 ex. (Cux.) chiduteri 

17 ex. (Cux.) declarator 

18 CJ. (Cux.) spp. 

19 CJ. (Mel.) bastagarius 

20 CJ. (Mel.) GnqJO Atratus 

21 ex. (Mel.) (J(X)S!IQ 

22 (J. (Mel.) oedtpus 

23 CJ. (Mel.) pavlov:rky 

24 CJ. (Mel.) ribeirensts 

25 CJ. (Mel.) Su;4o Melanoconion 

26 Ma. amazOMllSis 

27 Ma. humera/is 

28 Ma. tndubttans 

29 Ma. titillans 

30 Ma. wilsoni 

31 Oc. scapularis 

32 Oc. semJtus 

33 Ps. (Gra.) conflnnis 

34 P:1. (Jan.) albigenu 

35 Ps. (Jan) . discrucian.s 

36 Ps. (Jan.) ferax 

37 Ps. (Ps.) ciliata 

1 Aedeomyia $(/llatnipennis 

2 Anophe/es albitarsis s.l. 

3 An darlingi 

4 An. galvaoi 

5 An. rondoni 

6 An. triannulatus 

7 Coquillettidia dbicosta 

8 Cq. hennanoi 

9 Cq. juxtamansonia 

10 Cq. nlgricans 

11 Cq. Jhannoni 

12 CuleJC (Culex) bidens 

13 ex. (Cux.) chidesteri 

14 CJ. (Cux.) spp. 

15 CJ. (Mel.) bastagarius 

16 CJ. (Mel.) jlabellifer 

17 ex. (Mel.) Grupo Atratus 

18 ex. (Mel.) (J(X)SSQ 

19 ex. (Mel.) ribeirensis 

20 CJ. (Mel.) Seçlo Mclanoconion 

21 Li. jlavisetosus 

22 MmuonJa amazonensis 

23 Ma. humeralts 

24 Ma. tndubttans 

25 Ma. tttillans 

26 Oc. scapularis 

27 Ps. (Janthinosoma) dbigmu 

28 Ps. (Jan). discrucians 

29 Ps. (Jan.)ferax 

30 Uranotaenia geometrica 

31 Wyeomyia melanocepha/a 

1 Aedeomyia $(/uatnipennis 

2 An. albitarsis s.1. 

3 An. galvaoi 

4 An. rondoni 

5 An. triannulatus 

6 Cq. hennanoi 

7 Cq. juxtamansonia 

8 Cq. nigricans 

9 Cq . .""1nnoni 

10 ex. (Cux.) bidens 

11 ex. (Cux.) chidesteri 

12 CJ. (C ux.) spp. 

13 ex. (Mel.) ba.stagarius 

14 ex. (Mel.) Grupo Atratus 

15 ex. (Mel.) (J(X)SSQ 

16 ex. (Mel.) ribeirensis 

17 ex. (Mel.) Seçlio Melanoconion 

18 Ma. amazonensis 

19 Ma. humeralis 

20 Ma. tndubltans 

21 Ma. titillans 

22 Oc. scapularis 

23 Ps. (Jan.) albtgenu 

24 Ps. (Jan). discrucians 

25 Ps. (Jan.) ferox 
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Anuo 18 - fndice de similaridade das esJXcies de allicfdeos. com Annadilha de Shaonon. entn: os períodos de pré
enchimento (julhol')7 a setrmbro/98) e 21 etapa do pós-enchimento (julholOI a setrmbro/02). 

Fauna Prt- Enchimento 

1 Ad 3t1uamipm1Ss 

2 An. a/bitarsts s. I. 

3 An. ga/llOOÍ 

4 An.parvus 

5 An. rondoni 

6 An. modei 

7 An. (Nys.) sp 

8 An. triannul«us 

9 Cq. hennmoi 

10 Cq. jllJdamansonia 

11 Cq. lligricans 

12 Cq. 3hannoni 

13 Cq. venn:wlensis 

14 ex (Atú.) amazonemts 

15 ex (Cra.) bidens 

16 ex (Cra.) chidesteri 

17 ex (Cra.) declaraor 

18 ex (Cra.) spp. 

19 ex (Mel.) lHutagarius 

20 ex (Mel.) Grupo Atratus 

21 ex (Mel.) ocossa 

22 ex (Mel.) oedipus 

23 ex (Mel.) pavlavsky 

24 ex (Mel.) ribeirensis 

25 ex (Mel.) Seçdo Melanoconion 

26 Ma. amazonensis 

27 Ma. humera/is 

28 Ma. indubttans 

29 Ma. titillans 

30 Ma. wilsoni 

31 Oc. scapvlaris 

32 Oc. serratus 

33 Ps. (Gra.) conftnnis 

34 Ps. (Jan.) albigenu 

35 Ps. (Jan). discrllCians 

36 Ps. (Jan.) ferm 

37 Ps. (Ps.) ciliata 

Fauna ~etapa p6! 

1 Ad 3t1uamipm1Ss 

2 An. albitants s.I. 
3 An darlingi 

" Àn. evan.wJe 

5 An. galvaoi 

6 An. rondoni 

7 An. trlanmll<ius 

8 Cq. ju:damansonia 

9 Cq. 3hannoni 

10 Cx. (Cra.) spp. 

11 ex (Mel.) ocossa 

12 Cr. (Mel.) ribeirensis 

13 Ma. humeralis 

14 Ma. indubitans 

15 Ma. titillans 

16 Oc. scaplllaris 

17 P!l. (Jan.) albigem1 

18 Ps. (Jan). discrvcians 

19 Sa. glaucodaemon 

20 Vr. pulcherrtma 

Fauna almllar (CJ • 0,31) 

1 Ad 3t1wnipm1Ss 

2 An. a/bttanis s.I. 

3 Àn. ga/vaoi 

4 An. rondoni 

5 An. triannul«us 

6 Cq. jlaJamansonia 

7 Cq. Jhannoni 

a ex (Cra.J spp. 

9 Cr. (Mel.) ocossa 

1 o ex (Mel.) rlbeirensis 

11 Ma. humeralis 

12 Ma. indubttans 

13 Ma. titillans 

14 Oc. scapularis 

15 Ps. (Jan.) albigenu 

16 Ps. (Jan). discrvcians 
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Anuo 19 - índice de similaridade das espécies de culicldeos, com Annadilha de Shannon, entre os perlodos de 1 ªetapa 
do pós- enchimento (julh~9 a sctrmbro.oo) e 2ª etapa do pós-enchimento (julho/O 1 a setembro'02} 

F8UINI 18 !!!pi! pó! 

1 A.edecmyia sqranipmnú 

2 A.noplreles albitantis s.I. 

3 A.n darltngt 

4 Ân. galvaoi 

S An. rondoni 

6 An. trtannuJatus 

7 Coqiàllettidia a/bicosa 

8 Cq. herm"'oi 

9 Cq. jwdamansonia 

10 Cq. nigrican.s 

11 Cq. slrannoni 

12 Cu/ex {Criu) bidm.s 

13 Cx. (Cia.) cltiduteri 

14 ex. (Cia.) spp. 

IS Cx. (Mel.) bastagarius 

16 Cx. (Mel.) flabellifer 

17 C:c. (Mel.) Grupo Atratus 

18 C:c. (Mel.) OOOS30 

19 Cx. (Mel.) ribeirensis 

20 Cx. (Mel.) Seçlo Mãamconion 

21 Li. flavisetosus 

22 Mansonla amazonensis 

23 Ma. lrumeralis 

24 Ma. tndubitans 

2S Ma. titillans 

26 Oc. scapv/aris 

27 Ps. (Jcnltinosoma) albignr11 

28 Ps. (Jan) . di$C1'11CÚJ11.S 

29 Ps. (Jan.) ferm 

30 Uranotaenia geometrica 

31 Wyeom)lia melanocephda 

F•un• 2" mpa pó! 

1 A.d squamipemas 

2 A.n. albitarsis s.I. 

3 A.n darlingt 

4 A.n. evansae 

5 Ân. galvaoi 

6 An. rondoni 

7 Ân. triannulalllS 

8 Cq. jwaamansonia 

9 Cq. slrannoni 

1 o ex. (Cia.) spp. 

11 C:c. (Mel.) OOOS30 

12 Cx. (Mel.) ribeirensis 

13 Ma. lrumeralis 

14 Ma. tndubitans 

15 Ma. titillans 

16 Oc. scapularis 

17 Ps. (Jan.) albigenu 

18 Ps. (Jan). discrocians 

19 Sa. giaucodaemon 

20 Ur. pulcherrima 

F811118 slmH•r (Cj • 0,50) 

1 Aedmmyia sqlllllnipmnú 

2 A.nopheles albitarsis s.I. 

3 A.n darlingt 

4 A.n. galvaot 

S A.n. rondoni 

6 Ân. trlannulalllS 

7 Cq. jwaamansonia 

8 Cq. mannoni 

9 ex. (Cia.) spp. 

10 C:c. {Mel.) OCOS30 

11 Cx. (Mel.) ribeirensis 

12 Ma. humeralis 

13 Ma. indubitans 

14 Ma. tttil/ans 

1 S Oc. scapularis 

16 Ps. (JlllWhinosoma) olbigenu 

17 Ps. (Jan). discrucians 
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