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RESUMO 

SUMMARY 



NATAL, D. Observações sobre o comportamento de mosquitos 

[Diptera: Culicidae) em área de matas' residuais no Vale 

do Ribeira, Estado de São Paulo, Brasil. São Paulo 

1986. [Tese de doutorado - Faculdade de Safide pfiblica da 

USP] . 

RESUMO 

São apresentados resultados de coletas de mosquitos culicí~ 

deos realizadas de 1978 a 1983 em área de matas residuais , 

representando ambiente modificado por ação antrópica, na re 

gião do Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, Brasil. Pre-

tendeu-se esclarecer aspectos do comportamento de popula-

ções de mosquitos (Diptera:Culicidae) na fase adulta, com 

ênfase na distribuição horizontal e vertical. Como técnica 

de coleta, foi utilizada a armadilh~ CDC, com e sem isca a

nimal (galinha doméstica Gallu~ dallu~). Para algumas espé

cies foram construídos gráficos de distribuição sazonal. No 

geral, as espécies ou grupos que se destacaram entre ~mais 

" frequentes foram: Culex(Culex)spp., Aede~(Oehle~o~a~u~)~e~ 

~a~u~, Culex{Melanoeon~on)~~be~~en~~~ e Cx.(Mel.)~aeehe~~ae. 

~ discutida a capacidade vetora dessas e de outras espécies 

" também consideradas entre as mais frequentes. 



NATAL, D. Some observations on mosquitoes (Diptera:Culici 

dae) behavior in areas containing residual forests in Ri 

beira Valley, State of São Paulo, Brasil. São Paulo ,1986. 

[Doctorate thesis - Faculdade de Saúde Pública da Univer 

sidade de São Paulo] • 

SUMMARY 

Some results of mosquitoes collection from 1978 to 1983 in 

areas comprising residual forests wich represent environments 

modified by man in Ribeira Valley, State of São Paulo, _.Bra

zil were presented. The aim of this project was to enlighten 

behavioral aspects of adult mosquitoes (Diptera:Culicidae ) 

gi ving .emphas is to the hori zon tal and vertical distributions. 

CDC light trapswith and without animal bait (domestic hen 

Gaiiu~ gaiiu~)were utilized for collecting. ífhe seasonal 

distribution of some species were presented graphically.The 

following species or groups: Cuiex(Cuiex)spp., Aede~(Oehie

Jtot:at:u~) ~ eJtJtat:u~, Cuiex (Meiano eon..ton) Jt..tbe..tJten~..t~, an:l Cx. (Mei.) 

~aeehet:t:ae were distinguished among the most frequento The 

vectorial capacity of these and other species 

among the most frequent was discussed. 

considered 
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o presente trabalho de estudo ecológico de culi

cídeos foi desenvolvido em área localizada na região do Vale 

do Ribeira, Estado de São Paulo. 

A vegetação predominante dessa região é a mata 

perenifólia higrófila. Essa encontra-se bastante protegida 

nas encostas da serra, ao passo que na baixada vem sofrendo 

9 cada vez mais intenso desmatamento (CAMARGO e colo , 1972;FQ 

RATTINI e cOl. 27 , 1978;TROPP~MIR82, 1975). 

As áreas que ainda não sofreram a açao do homem, 

segundo observações de CAMARGO e col. 9 (1972) são dotadas de 

condições naturais especiais, podendo ser consideradas ideais 

para estudos fitoecológicos e botânicos. Em pensamento análo 

go, porém dirigido ao estudo entomológico de interesse médi-

co, as áreas referidas mostram-se apropriadas para estudos 

do comportamento de populações de mosquitos (Diptera:Culici

dae) no ambiente primitivo. Por outro lado, áreas já modifi-

cadas serVlrao para estudos de possíveis adaptações s~ 

fridas pelas populações do ambiente primitivo, frente ao im-

pacto da mudança ambiental. 

A ocupação do espaço em outras áreas do Estado , 

como as do planalto paulista, gerou problemas relativos a 

- (59 - -saude humana MONTEIRO ,1976). Nessa epoca, a malaria, a 

úlcera de Bauru, a doença de Chagas e o tracoma foram algu-

mas das endemias que os povoadores tiveram de sofrer e ven-

cer. Para o Vale do Ribeira, ora em processo de ocupação,vai 

se delinear também quadro nosológico característico. Propõe

-se nessa introdução fazer revisão da situação atual relati-

va às populações de mosquitos e doenças que podem transmitir 

-nessa area. 

O Vale do Ribeira foi tido no passado como impo~ 
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11 tante zona de transmissão da malária (CORREA e colo ,1961; 

FORATTINI e cOl. 25 , 1961). Ainda hoje mantém características 

favoráveis para a doença sendo considerado de grande poten

cialidade nesse particular. 

Por outro lado, a região passou a assumir grande 

importância epidemiológica, a partir de 1975, quando foi a

tingida por epidemia de encefalite. Esse fato motivou o in

teresse de vários pesquisadores ligados à área médica que, 

passaram a desenvolver pesquisas na região. Assim sendo, fo

ram elaborados estudos iniciais que visaram aspectos clíni-

e cos da doença (ROSEMBERG 72 , 1977; TIRIBA80 , 1975; TIRIBA 

81 colo , 1976). A seguir, foi investigado o comportamento epi 

demiológico da doença (IVERSSON4l ,42,43, 1977, 1979, 1980;LO 

54 PES e colo , 1978). 

o agente etiológico da encefalite foi isolado de 

pacientes falecidos, tendo sido caracterizado como um novo 

membro do taxon Flavivinu~, recebendo o nome de Rocio (LOPES 

53 e colo , 1978). 

Quanto aos hospedeiros, LOPES e col. 53 ,54 (1978) 

admitiram a possibilidade de participação de animais silves

tres no ciclo de transmissão da doença. Esses autores cita

ram isolamentos de vírus a partir de camundongos sentinelas 

e de um exemplar de "tico-tico" (ZoYLo.tnic.hia c.ape.YL.6i.6). 

O isolamento do agente etiológico partindo-se de 

55 culicídeos foi conseguido (LOPES e colo , 1981). Esses auto 

res obtiveram cepas de Rocio a partir de um "pool" de 

P.6onophona 6e.nox. Assim sendo, passou-se a suspeitar do en

volvimento dessa espécie na transmissão do vírus. 

Estudos do comportamento de mosquitos realizados 

nos ambientes extradomiciliar e domiciliar, revelaram que re 
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presentantes mais significantes eram Aede~ ~e~~atu~, Ae.~ca

pula~.i~ e Culex LMelanocon.ionl spp. Essas espécies passaram a 

ser tidas como potencialmente importantes na transmissão (FQ 

RATTINI e col. 27 ,28, 1978). Pos teriormen te, FORATTINI e col ~9 

(1981) investigaram o comportamento desses mosquitos em ambi 

ente alterado com matas residuais. Ficou evidente a grande 

relação que Ae.~capula~.i~ e Ae.~e~~atu~ podem estabelecer com 

a população humana local. 

Recentemente , MITCHELL & FORATTINI 56 (1984), 

demonstraram a suscetibilidade de infecção por hematofagiade 

Ae.~capula~.i~ pelo vírus Rocio; bem como sua habilidade de 

transmiti-lo experimentalmen~e. Esse fato, associado a sua 

abundância e estreita associação com o homem, faz dessa esp~ 

cie a principal suspeita como.vetora da encefalite. Recentes 

publicações ressaltam a importância de An. c~uz.i.i e Cx.~acc.het 

tae em matas primitivas da encosta da serra e da baixada (FQ 

RATTINI e col. 30 ,3l, 1986). 

Estudos sobre ecologia de arbovírus desenvolvi-

dos na região, levaram ao isolamento de vários desses agen-

tes a partir de mosquitos e vertebrados de ambiente silves-

tre, além do isolamento partindo de camundongos 

(CALISHER e colo 7, 1980). 

sentinelas 

De outra parte, estudos soro lógicos para pesqui-

sa de arbovírus na população humana do Vale do Ribeira -vem 

mostrando indícios de circulação de agentes de reconhecidaim 

portância (IVERSSON e col. 44,45,46,47, 1981, 1982, 1983, 1985). 

Como se procurou mostrar, o evento representado 

" por surto de encefalite, gerou sequ~ncia de investigações,eg 

volvendo vários pesquisadores e abrangendo entre 

campos de pesquisa, o entomológico. 

diversos 
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A proposta deste trabalho, em termos gerais é a 

de avaliar aspectos do comportamento de culicídeos na fase 

adulta, em área de intensa atividade agrícola,contendo matas 

residuais. Mais especificamente pretendeu-se investigar os 

seguintes aspectos: 

" - Determinar a composição específica e a frequên 

cia dos culicídeos na localidade estudada. 

- Levar em consideração os diferentes ecótopos , 

como a mata, sua margem e o ambiente aberto, estudando-se a 

distribuição da fauna nesses ambientes. 

- Verificar na mata e seu ecótono a estratifica-

çao vertical das espécies (a níveis de solo e copa). 

- Investigar principalmente mosquitos de hábitos 

noturnos, embora também com referência àqueles de hábitos 

diurnos. 

- Estudar a distribuição sazonal de algumas das 

" espécies mais frequ~ntes. 



2. ÁREA INVESTtGADA 
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Embora FORATTINI e col. 27 (1978) tenham feito mi-

nuciosa descrição das características biológicas e geográfi

cas da área,propõe-se aqui levantar considerações que possam 

auxiliar a interpretação dos resultados dessa pesquisa. 

o trabalho desenvolveu-se na Região do Vale do 

Ribeira, representada na Figura 1. Foi classificada por TROPP 

MAIR82 (1975), como sendo a "Primeira Região Ecológica: Lito 

ral Sul". Segundo esse autor, a temperatura apresenta médias 

anuais variando de 21 a 22 9 C, sendo a média das máximas em 

janeiro de 29 9 C e das mínimas em julho, de 139 C, podendo 0-

correr geadas nas encostas da serra durante o inverno. A pr~ 

cipitação média anual é de 1.800 mm (2.000 a 3.000 mm na es-

carpa da serra), existindo uma estação chuvosa (outubro a 

março) e uma estação menos chuvosa (abril a setembro). O au

tor considera ainda que mesmo no período menos chuvoso nao 

existe deficiência de água no solo. CAMARGO e col. 9 (1972)f~ 

zem referência a uma média em torno de 150 dias de chuva por 

ano. Notam esses au~ores que,mesmo existindo um período de 

menos chuva no inverno, essas são ainda consideradas abundan 

tes e bem distribuídas, possibilitando que os rios sejam pe

renes. Essa oscilação climática, mostrando período mais queg 

te com maior pluviosidade e período mais frio de menos chuva, 

repercute sobre a distribuição sazonal de mosquitos. 

9 CAMARGO e colo (1972) descrevem o relevo da re-

gião subdividindo-o em três componentes: A baixada, a região 

pré-serrana e a escarpa da Serra. A estação de coleta desse 

experimento, foi instalada dentro da área de baixada. Esta é 

representada por planície de 2.400 Km2 encravada entre o mar 

e a Serra, com altitudes sempre inferiores à cota de 100 m. 

A localização da Fazenda Experimental do Institu 
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FIG. 1 - Localização da Região do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo e Brasil. 
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to Agronbmico de Campinas, area onde se procederam as cole

tas, pode ser apreciada no mapa da Figura 2. Encontra-se no 

município de Pariquera-Açú, na altura do Km 200 da rodovia BR-

116 que liga São Paulo a Curitiba. O ponto em estudo, geogra 

ficamente corresponde a 24 9 30' de latitude sul e 47 9 50' de 

longitude oeste. A Figura 3 revela a visão panorâmica do 10 

cal de coleta. 

- - 9 ( ) Quanto a vegetaçao CAMARGO e colo 1972 descr~ 

veram para a região do Vale, as diversas formações vegetais, 

as quais variam desde o tipo "pioneira" que se instala nas 

praias arenosas, até a floresta "climax" que cobre a serra e 

a baixada. Dentro deste complexo, é interessante 

alguns aspectos paisagísticos da área de coleta. 

ressaltar 

A paisagem local é composta por verdadeiro mosai 

co de manchas de matas residuais entremeadas de plantações 

e campos. Suas matas podem ser caracterizadas segundo CAMA R 

GO e col. 9 (1972), como sendo do tipo "mata tropical secundá 

ria dos níveis mais Qaixos". Aqui, embora a ação do homem 

tenha sido marcante, ela apresenta ainda características de 

mata primitiva (FORATTINI e cOl. 29 , 1981). Quanto ao aspecto 

botânico possui árvores altas, sendo pobre em bromélias e ri 

ca em lianas. O decréscimo de luminosidade pode ser de 8 a 

10 vezes inferior em relação ao exterior da mata (CAMARGO e 

cOl. 9 , 1972). O ambiente aberto é composto por campos abando 

nados e áreas de intensa atividade agrícola. 



#1 _ 
CURITlBA\."_ ... / 'J 

Estado do • \ 
parana j 

, ..... , 
• 
\. 

FIG. 2 ~ Localização da estação de coleta. 

Oceano 
Atlântico 

CD 

Â ESTAÇÃO de COLETA 

@ SEDE de DISTRITO 

-., DIVISA de MUNiCíPIO 

.", DIVISA ESTADUAL 

- RODOVIA BR 116 

UCtl/t1 /:500.000 

~ 
O 



11 

FIG. 3 - Mata residual e areas adjacentes, onde fo-

ram empreendidas as coletas, na Faz e nda Ex

perimental do Instituto Agronômico de Campi

nas, município de Pariquera-Açú, Estado de 

São Paulo. 

Ionll ••• 1 1 ~1I",,, • Do"""'''11o 
fACUlDADE 111 SA~1lE ,QllIU 
."USIUII 11 "I PAULO 



3. MATERIAL E MSTOOO 
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3.1. Armadilha CDC 

A coleta de campo foi conduzida entre os anos de 

1978 e 1983. Para tal foi empregada exclusivamente a "CDC mi 

niature light trap",como é tratada em publicações de língua 

inglesa, passando nesse trabalho ~ ser denominada de armadi-

lha CDC. 

A referida armadilha foi desenvolvida por SUDIA & 

CHAMBERLAIN 79 (1962). ~ pequena, leve e desmontável. Seu mo-

tor é alimentado por quatro pilhas comuns de 1.5 Vcc. Possui 

câmara coletora dobrável. Essas características, associadas 

a seu rendimento, fazem desse equipamento um dos mais práti

cos, sendo largamente utilizado em capturas de dípteros de 

interesse médico, principalmente culicídeos (SERVICE 75 ,1977). 

A câmara coletora original da armadilha CDC. nao 

apresenta proteção contra chuvas fortes, o que é comum na a-

rea pesquisada. Dessa forma, a armadilha foi adaptada com ou 

tra camara que,evita -a entrada de água, impedindo assim a da

nificação do material coletado (GOMES e cOl. 36 , 1985). 

O finico estimulo de atração exercido pela armadi 

lha CDC é constituído pela luz, a qual sem dfivida representa 

um fator artificial que leva os insetos a voarem em sua dire 

çao. Assim sendo,deve-se chamar a atenção para algumas limit~ 

çoes assinaladas por SERVICE 75 (1977) em relação ao uso de 

armadilha luminosa. Refere o autor que ,muitas espécies de 

mosquitos nao são capturadas nesses tipos de aparelhos que, 

nao coletam aqueles de hábitos diurnos. Em noites de luar, 

ocorre redução do contraste da luz emitida pelo aparelho, o 

que afeta o rendimento da coleta. Além disso, a distância de 

atração (que é influenciada pela intensidade da lUz) pode 
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ser muito maior para algumas espécies que para outras. Para 

ele, armadilhas luminosas são de utilidade limitada ~m pes-

quisas ecológicas, porque raramente coletam amostras refle

tindo as proporções das diferentes espécies que , constituem 

uma população num dado ambiente. 

Dada as limitações do uso de armadilha luminosa , 

procurou-se nesse trabalho, associar i armadilha uma isca a-

nimal, na tentativa de aumentar o rendimento da coleta, di-

minuindo os desvios de amostragens. Para isso foi acoplado 

ao lado da armadilha CDC, uma pequena gaiola, na qual era m~ 

tida uma isca (galinha doméstica - Gattu~ gattu~), que -sera 

referida no texto como "ave". A Figura 4 mostra o conjunto: 

armadilha CDC com proteção contra chuvas, associada à isca 

animal. Este sistema foi utilizado na maioria das coletas.Em 

bora esse trabalho tenha tido início em 1978, só posterior

mente essa idéia surgiu na literatura (EMORD & MORRIS 16 , 1982). 

Os referidos autores testaram o conjunto em campo, chegando 

à conclusão de que a associação "armadilha CDC com isca" a-

presenta muitas vantagens sobre armadilhas convencionais pa

ra estudos de atração sobre hospedeiros' e vigilância. de ar-

bovírus. Fazem comentários sobre suas vantagens em relação 

ao emprego de gelo seco como isca. Posteriormente HOWARD e 

col. 40 (1983) usaram a mesma técnica em pesquisa ecológica 

de mosquitos no Estado de Nova Iorque (EUA). 

A utilização da armadilha CDC com isca animal,per 

mitiu nesse trabalho, a realizaç$o de coletas diurnas ampli

ando a pesquisa. Também, dado o aumento do rendimento da co

leta, foi possível a construção de gráficos de distribuição 
" * sazonal para algumas espécies mais frequentes. Para efeito co!!!. 

parati vo,algumas 'annadilhas foram instaladas sem a isca animal. 

* O critério utilizado na consideração de espécies mais fre
qüentes e menos freq~entes será definido no item 3.5. 
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FIG. 4 - Armadilha CDC, modificada com proteção contra 

chuvas, associada a uma gaiola com isca (gali 

nha doméstica - Gallu~ gallu~). 
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Uma das vantagens da armadilha CDC é seu tamanho 

pequeno, sendo muito adequada para estudos da ~istribuição 

vertical de mosquitos. Embora outro tipo de armadilha (arm~ 

dilha de sucção) tenha sido empregada nesse tipo de investi 

gaçao (GILLIES & WILKES 33 , 1976; NOVAK e colo 65, 1981; SIDw76, 

77,78, 1975, 1979, 1982), julgou-se oportuno o emprego da 

armadilha CDC nessa pesquisa. Além disso, faz-se notar que 

NASCI & EDMAN60 (1981) usaram com sucesso a armadilha CDC 

em estudo da distribuição vertical de Cuii~eta meianu~a no 

b - 40 sul de Massachusetts, nos EUA. Tam em HOWARD e colo (1983) 

utilizaram a armadilha CDC com isca (ave), em estudo da dis 

tribuição horizontal e vertical de mosquitos em Nova Iorque. 

A elevação da armadilha ao nível do estrato da co-

pa era feita da seguinte maneira: em primeiro lugar esco-

lhia-se um ramo de árvore resistente em altura conveniente. 

Depois amarrava-se uma pedra de tamanho adequado em uma li

nha de pescar,com suficiente resistência e comprimento. Ar-

remessava-se a pedra ~e modo a passar acima do ramo escolhi 

do. Uma corda de poliuretano de 10 mm de diâmetro era então 

amarrada à linha de pescar, a qual era puxada. A corda fica 

va então em posição, sendo que o ramo servia de'~arretilha" 

para elevar a armadilha ã altura desejada. Procedimento se

melhante foi adotado por NOVAK e col. 65 (1981) em estudo da 

distribuição vertical de mosquitos em Indiana, EUA. ~ impor 

tante frisar que GOMES 35 (1985) empregou metodologia idên

tica ã adotada nesse trabalho, porém em estudo voltado as 

populações de flebotomíneos no Vale do Ribeira. 
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3.2. Pontos de coletas 

o Quadro 1 mostra os pontos de coleta da Fazenda 

Experimental, contendo:o ambiente, o estímulo atrativo, o 

" ritmo horário, a frequência das capturas e o período de dura 

ção do experimento em cada ponto. 
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QUADRO 1 - Situação de coleta das armadilhas luminosas tipo CDC 

instaladas na Estação Fazenda Experimental, município 

de Pariquera-Açú, Estado de São Paulo. 

-
.M-lBIENTE ESTIMULO ATRATIVO* Rl1MJ HORAAIO FREqJENCIA MENSAL PERfoDO 

Com isca Sem isca DAS CAPTURAS 

ave ave 

+ 18:00 - 24:00 duas abr/80 - jan/83 

+ 18:00 -
M.-\TA SOLO 

6:00 duas fevj83 - dez/83 

+ 18:00 - 24:00 quatro mar/78 .- mar/80 
duas abr/80 - nov/82 

+ 8:00 - 18:00 duas mai/80 - mar/83 

+ 12:00 - 24:00 quatro ju1/78 - mar/80 

+ 18:00 - 24:00 duas abr/80 - nov/82 

l-l<\TA COPA + 18:00 - 24:00 quatro set/78 - mar/80 
duas abr/80 - nov/82 

+ 8:00 - 18:00 duas abr/80 - nov/82 

l-IATA l-IARGBI SOLO + 18:00 - 24:00 duas abr/80 - nov/82 

l-I.<\TA MARGEM COPA + 18:00 - 24:00 quatro ju1/78 - mar/80 
duas abr/80 - nov/82 

ABERTO ELEVADO + 18:00 - 24:00 quatro ago/78 - mar/80 
duas abr/80 - nov/82 

+ 18:00 - 24:00 uma nov/80 - mar/8I 
ABERTO SOLO duas abr/8I - jan/83 

+ 18:00 - 6:00 duas fev/83 - dez/83 

DI\"ERSOS + 18:00 - 6:00 irregular ju1/78 - dez/78 

* A isca ave utilizada foi em todas as situações representada por 

uma galinha doméstica (Gallu~ gallu~) que ficava presa em gaio

la ao lado da armadilha CDC. 
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A Figura 5 corresponde ao esquema da estação de 

coleta o qual mostra a distribuição das armadilhas no ambi

ente e faz referência â metodologia empregada. 



rio 

, , , 
" , , , , , , , 

20 

CD 
, , , , , , , , , , , 

" . , 

• 

® -ARMADILHAS: 
Escala aprox.I:3.000 

I-MATA-SOLO SEM ISCA 

2-MATA-COPA SEM ISCA 

3- MATA- SOLO COM ISCA (AVE) 

4-MATA-COPA COM ISCA (AVE) 

5-MATA-MARGEM SOLO COM ISCA (AVE) 

6-MATA- MARGEM COPA COM ISCA (AVE) 

-
~ÁREA DE 

~CULTIVO 

7- ABERTO ELEVADO COM ISCA (AVE) 

e-ABERTO SOLO COM ISCA (AVE) 

9-ABERTO SOLO COM ISCA (AVE) 

DCAMPO ~REPRESA 
EDIFICAÇÕES E ESTRADAS SECUNDÁRIAS 

FIG. 5 Distribuição das armadilhas e representação esquemática 

da área em estudo na Estação Fazenda Experimental muni 

cípio de Pariquera-Açú, Estado de São Paulo. 
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As alturas em relação ao solo das armadilhas, ins 

taladas a nível da copa foram as seguintes: 

Armadilha instalada na mata com isca animal=13 m. 

Armadilha instalada na mata sem isca animal=15 m. 

Armadilha instalada na margem da mata com isca a

nimal = 13 m. 

Armadilha instalada na copa de palmeira localiza 

da no ambiente aberto, com isca animal = 10 m~ 

Todas as armadilhas referidas como instaladas ao 

nível do solo obedeceram a altura de 1,5 m do mesmo. 

As distâncias entre os pontos de coleta do inte-

rior à margem da mata foram as seguintes: 

Armadilha com isca animal = 56 m 

Armadilha sem isca animal = 29 m 

As distâncias em relação ã mata mais próxima das 

armadilhas instaladas no ambiente aberto foram as seguintes: 

Armadilhas instaladas ao nível do solo = 350 m (dis

tância aproximada). 

Armadilha instalada na copa de palmeira = 20 m. 

3.3. Fluxo do material 

Terminado o horário de captura, ainda no campo, a 

camara coletora era removida do restante do aparelho,sendo em 

seguida colocada em saco plástico, contendo algodão embebido 

em clorofórmio. Após a morte dos insetos, o fundo da camara 

era retirado, sendo o material transferido para caixinhas en 

tomológicas, devidamente rotuladas,possuindo no fundo uma ca 
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mada com naftalina,revestida por papel de filtro. O lote de 

caixinhas era então remetido para o Laboratório de Entomolo-

gia da Faculdade de Safide pGblica em São Paulo. Neste labora 

tório, o material era identificado utilizando-se como refe-

rência, material depositado em coleção e bibliografias rela

cionadas (ARNELL l , 1976; BARRETO & COUTINH0 2 , 1944; BELKIN & 

HEINEMANN3 , 1970; BELKIN & BERLIN
4

, 1980; CORREA & RAMALHO 1 O, 

1956; COTRIM & GALATI 12 , 1977; COUTINHO & FORATTINI 13 ,14,1962, 

1963; FARAN17 , 1980; FARAN & LINTHICUM18 , 1981; FORATTINI 20 , 

21,22,1962,1965; FORATTINI & TODA 24 ,GALINDO e col. 32 ,1954 ; 

GUEDES & SOUZA37 , 1964; KNIGHT 48 , 1978; KNIGHT & STONé9,1977; 

KUMM50 , 1933; LANE51 ,52, 1953; RONALD71 , 1984; ROZEBOOM & KOMP73 , 1950; 

VALENCIA83 , 1973; ZAVORTINK84 ,85, 1973, 1979). 

3.4. Codificação para processamento 

Após identificação, cada mosquito recebeu códigos 

para processamento segundo "dicionário" cujo modelo encontra-se 

no Anexo 1. Essa codificação levou em consideração:o tipo de 

armadilha utilizada, o tipo de isca, o ritmo horário, o sexo 

do mosquito, o local de captura e a espécie. Esta era codifi 

cada segundo a relação de nomes apresentados no Anexo 3 que, 

contém as espécies locais. Era então preenchida a folha ESTU 

DOS ECOLOGICOS DE MOSQUITOS "EEM" que se encontra expressa no 

Anexo 2. Essa era encaminhada para digitação e processamen-

to em computador. 
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3.5. Tratamento dos dados 

Na tabulação global dessa pesquisa, as espécies 

" " foram separadas em mais frequentes e menos frequentes, com 

base no critério utilizado por FORATTINI e col. 29 (1981) .A~ 

sim sendo, foram consideradas mais freqüentes todas as es-

pécies que participaram com percentuais de, pelo menos 1,0% 

do total geral coletado. Sobre o total restante (espécies m~ 

" nos frequentes) recalculava-se nova porcentagem. Nessa nova 

situação, as espécies que apareciam com percentuais de pelo 

menos 1,0% foram referidas em uma segunda tabela com seus 

respectivos números e porcentagens. As demais tiveram sim-

plesmente seus nomes citados como componentes da fauna. Es

se critério foi adotado para culícídeos identificados até o 

nível de espécie. Para aqueles agrupados em gênero ou sub-

gênero, aplicou-se o mesmo raciocínio, porém utilizando - se 

o percentual ode 5,0% em lugar de 1,0%. Nas tabulações mais 

específicas trabalhou-se exclusivamente com as espécies mais 

" frequentes. 

Para avaliação da diversidade específica, apli

cou-se o Indice de Diversidade de Fisher, com base na fórmu 

la: 

S = a log 
e (1 + _N ) 

a 

a qual é resolvida pelo processo terativo e onde S é o nume 

do de espécies e N o número de indivíduos coletados (SERVI 

CE 
7 4 , 1976). 

Para o estudo da distribuição sazonal de algumas 

" espécies mais frequentes, adotou-se os valores percentuais 

das médias de Williams. Estas foram calculadas pela fórmula: 



log (Mw + 1) = l: log(n+l) 
N 

-
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onde Mw é a média de Williams, n, .... representam os nume-

ros de individuos coletados em uma série de N observações 

(HADDOW39 , 1960). 

Nesse trabalho, sempre que o objetivo principal 

centralizava-se" no conhecimento da fauna, os exemplares ma 

chos foram tratados juntamente com os do outro sexo. Por ou 

tro lado, quando o interesse principal era avaliar o poten

cial de hematofagia, apenas as fêmeas eram consideradas. 



4. RESULTADOS 
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o resultado global da coleta pode ser apreciado 

nas Tabelas 1 e 2. Foi obtido mediante a tabulação do to 

tal de mosquitos capturados entre 1978 e 1983 em todos pon 

tos de coleta que foram discriminados no Quadro I (Material 

e Método). Foram assim, capturados 35.798 culicídeos, com-

preendendo um número de 118 espécies ou grupos de catego-

rias superiores. Uma lista em ordem alfabética de todos os 

nomes encontra-se no Anexo 111. Na Tabela 1 estão as 16 es-

" pécies mais frequentes, que perfazem a maior porcentagem do 

total capturado. Estas, embora em pequeno número (16 em 118), 

foram as espécies· que se mostraram dominantes segundo a téc 

nica utilizada. Visando maior simplificação, adotou-se como 

norma, sempre salientar no texto as quatro espécies ou gru-

pos que surgem entre os primeiros lugares. O restante pode

rá ser observado diretamente nas tabelas. Assim as que par-

ticiparam com maiores percentuais foram: o grupo representa 

do por mosquitos do subgênero Culex ( cujas categorias es

pecíficas não foram possíveis de reconhecimento) com 17,4%, 

Aede~ ~e~~a~u~ com 12,3% e duas espécies do subgênero Mela-

noeonion, Cx.~bei~en~i~ e Cx.~aeehe~~ae com 11,6e 11,2% re~ 

pectivamente. A Tabela 2 reúne os 5.845 indivíduos coleta

dos, que completam as 118 espécies ou grupos referidos.Aqui, 

mais 18 espécies ou grupos são representados com seus res-

pectivos percentuais e as restantes, apenas mencionadas, pa 

ra registro da composição faunística. Representam essas, as 

espécies mais raras e que foram capturadas em baixos percen 

tuais. 

Do total de 35.798 indivíduos coletados, 937 eram 

machos os quais compreendiam 66 espécies. Na avaliação da 

fauna local, os machos foram tratados em conjunto com as fê 

meas. Porém, quando o objetivo era o estudo do comportamen-
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" TABELA 1 - Distribuição das espécies mais frequentes na Estação 

Fazenda Experimental, município de Pariquera-Açú, E~ 

tado de São Paulo, no período de março de 1978 a de

zembro de 1983. 

ESpEcIES N9 \* 

CtLte.x(CtLte.x}spp 6.218 17,4 

Ae.du IOchtlVúJt:a.tw..l.6e./!J1.1l.t.lU, 4.397 12,3 

CtLte.xIMetanoconionl~b~e.n4i4 4.135 11 ,6 

Cx; (Met.IMcche...tta.e 4.023 11,2 

Man4on..útlMan4on.út1 spp. 2.447 6,8 

CoquLitetti~(Rhynchotaenial 
c.hJo.y40 notum 1.917 5,4 

Cx. ICux.lni9~Palpu4 1.548 4,3 

P.6 OIUJ pho!UJ. I J an.th.<.nO.6 ama) 
a.t1úge.nu 875 2,4 

Ae.du I Och. ).6 ca.pu.&vú.6 798 2,2 

Cq. (Rhy. ) ve.ne.zueteJui4 652 1,8 

Cx.IMet.loCo.6.6a 647 1,8 

Cx.(Cux.lde.ctaAato4 633 1,7 

Umatut. dwtham.i.. 448 1,3 

Cx. (Met. I pe.dJtO.i 430 1,2 

Cx. (Aed.iI1lk~ ) amazol1e.n4i4 422 1,2 

Cx. (Cux. }mou.w 363 1,0 

Outras espécies 5.845 16,3 

T O T A L 35.798 99,9 

* Sobre o respectivo total geral. 
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" TABELA 2 - Distribuição das espécies menos frequentes na Esta~ 

ção Fazenda Experimental, município de Pariquera-Aç~ 

Estado de São Paulo, no período de março de 1978 a 

dezembro de 1983. 

EspECIES N'" %* 

Culex(Melanoconion)spp (Grupo B) 798 13,7 

Uma..tu6 6lav.i..6e.tollU6 444 7,6 

Cx. (Mel. )rn.i..6~onen6.i..6 344 5,9 

Cx.(Culex)chide6~e4i 317 5,4 

Aedeomq~a(Aedeomqia)llq~penn.i..6 313 5,4 

Cx.(Cux.)co~g~ 297 5,1 

.CoquLtt~~a(Rhqncho~enia) 
jU~an60Ma 291 5,0 

Cx. (Cux.) do.tOllUó 289 4,8 

Cx. (Cux. ) .tqgJtUó 256 4,4 

Cx.(Cux.)coJtOn~Jt 182 3,1 

PlloJtOphoJta(GJtabh~a)con6~nl~ 163 2,8 

Cx. (Mel. ).theoba.t~ 147 2,5 

Cx. (Mel. ) zueIU. 123 2,1 

Cx. (Mel. ).e.ope6~ 109 1,9 

Anophele6 (Keue6úa) C/l.U~ 90 1,5 

Cx. (Mel. )llp.U.Úpe6 89 1,5 

PllOJtOp:lOJta (JaJ1..tJúnoll oma) 6eJtOx 88 1,5 

Cx. (Mel. )~eMopU6 62 1,1 

Outras espécies 1.443(a) 24,7 

T O T A L 5.845 100,0 

* Sobre o respectivo total. 

(a) Ver página seguinte. 
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(a)'** el(.IMeL 'spp. grupo a.t.Iul.tu.6, el(. (Mel. 'spp. grupo p.i.lo6u6; Pho
n.i.omy.i.a sp .• U~anotaen.i.a(U~onotaen.i.a)caloóomata; Manóo

n.i.a (Man6 o n.i.a' .i.ndub.i.tan6 (prox.); e l(. (Mel. , evaMae;Ma.IMan. , 

61aveola; Aede6(Ochle~otatu6'6ulvuó; el(. (Mel,'au~eonota
tU6; el(. (Melanocon.i.on'sp.; An. (Anopheleó'med.i.opunctatuó; 
U~. (U~a. )low.i..i.; P6. (G~a.'c.i.ngulata; Ph.dav.i.6.i.; el(. (Mel.) 
oed.i.puó; Wyeomy.i.a(Vend~omy.i.a)con6uóa; L.i.matuó sp.; el(. 
(M.i.c~oculel(,sp.; el(. (Mel.)ba6taga~.i.u6; el(. (eul(.)b.i.denó ; 

el(. (Mel.)delponte.i.; el(. (Mel. ,pe~ey~a.i.; Wy. (Ven. 'apo~ono

ma; U~. (U~a.)geomet~.i.ca; el(. (Mel. 'd.i.6t.i.nguenduó; Ma. (Man) 

hume~al.i.6; P6. (Jan.'d.i.6c~uc.i.an6; U~. (U~a. )pulche~~.i.ma 

el(. IMel.'p.i.lo6u6; P6o~opho~a sp.; An. IAnopheleó'.i.nte~me
d.i.u6; el(. (Lutz.i.a'b.i.got.i.; U~. (U~a.'natal.i.ae; U~. (U~a.'pa~ 

l.i.dovente~; Ma. (Man.)p6eudot.i.t.i.llan6; U~anotaen.i.a sp.;Cl(. 
(Mcl(. ,pleu~üt~.i.atu6; el(. (Mcl(. ).i.m.i.tato~; el(. (Mel. ).i.nnov~ 
to~; el(. (Mel.)6au~an.i.; ex.(Mel.)ea6to~; Cq. (Rhy.' he~ma

no.i.; Runchomy.i.a(Runchomy.i.a'~eve~6a; Wyeomy.i.a sp.; Runch~ 

my.i.a sp.; Ru.IRun.)6~onto6a; An. (Ny66o~hynchuó)allopha ; 
Wy. (Ven.)mY6te6; Wy. (Ven.)a.i.~o6a.i.; Pó. (P6o~opho~a) c.i.l.i.

pe6; P6.(P60.'c.i.l.i.ata; O~thopodomy.i.a ó.i.gn.i.6e~a; el(. (Mcx.) 
jenn.i.ng6.i.; el(. (Mel.' plectopo~pe; eX. (Mel.' galvao.i.;Cl(.IMeL.) 
eM.i.6Mmü; ex.(CUl(.)a.i.~o6a.i.; An.(Ke~.,bellato~; Ae.(Och.' 
alb.i.6a6c.i.atu6; Anophele6 sp.; Wy. (Ven. 'oculta; U~. (U~a.' 

mathe6on.i.; Ru. (Run.'ce~que.i.~a.i.; Sabetheó(Sabeth.i.nu6) un
d06 u6; Sa. (Sab. ) .i.nte~med.i.u6; Ma. (Man. , .i.ndub.i.tan6 i Cx. (Mcx.) 
l(enophobu"6; Cl(. (Mcl(.) neglectu6; el(. (Mcx.) dub.i.taM;el(. (Mel.' 

t~.i.gem.i.natu6; el(. (Mel.'palac.i.o6.i.; Cl(. (Mel.)ocellatuó;Cl(. 
(Mel. 'luc.i.6ugu6; ex. (Mel.).i.nad.i.m.i.~ab.i.l.i.6; el(. (Mel.) com
mevynen6.i.6; Cl(. (Mel.) caudell.i.; Cl(.(CUl(.'qu.i.nque6aóc.i.a -
tU6; el(.(eul(.,dolo6u6 (prox.); el(. (Cul(.'b.i.denó(prox.) 
Cl(. (Ca~~ol.i.a)sp.; Cq. (Rhy.)alb.i.co6ta; An. (NY6.' evanó.i. 

Ae. (Och.)pe~vento~i Ae. (Och.)ol.i.gop.i.ótuó. 

" ** Espécies em ordem decrescente de frequência. 
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to? como distribuição espacial ou sazonal, somente as fêmeas 

foram levadas em consideração. 

A Tabela 3 revela os resultados obtidos por arma 

dilha, mostrando o número de espécies capturadas, o -numero 

de indivíduos coletados e o índice de diversidade correspon

dente. Foi construída de maneira a mostrar os índices de di-

versidade no sentido decrescente, os quais variaram de 12,0 

a 6,3. Assim, os maiores índices foram obtidos na copa da ma 

ta. Também algumas armadilhas sem isca animal, embora tendo 

coletado quantidade de indivíduos relativamente pequena, a

mostraram uma fauna abundante, resultando em índices eleva-

dos. 



TABELA 3 - Diversidade de culicídeos em coletas efetuadas nos diversos pontos da 

Estação Fazenda Experimental, município de Pariquera-Açú, Estado de 

São Paulo, no período de março de 1978 a dezembro de 1983. 

CARACTERfsTICAS DA COLETA RESULTADOS OBTIDOS 

LOCAL HoRARIO ISCA PERfoDO NOMERO DE NOMERO DE fNDICE DE 
ANIMAL ESPtCIES INDIVfDUOS DIVERSIDADE 

mata-copa 18:00-24:00 sem isca 03/80 a 11/82 41 354 12,0 

mata-copa 18:00-24:00 ave 04/80 a 11/82 46 860 10,4 

mata-copa 18:00-24:00 sem isca 09/78 a 03/80 39 522 9,7 

mata-margem-so10 18:00-24:00 ave 04/80 a 11/82 61 5.703 9,5 

mata-margem-copa 18:00-24:00 ave 04/80 a 11/82 57 4.016 9,4 

aberto-solo 18:00-24:00 ave 04/81 a 01/83 51 2.177 9,3 

mata-solo 18:00-24:00 sem isca 03/78 a 03/80 53 3.065 9,1 

mata-copa 18:00-24:00 ave 07/78 a 03/80 53 3.139 9,0 

mata-margem-copa 18:00-24:00 ave 07/78 a 03/80 48 1.694 8,8 

mata-copa 08:00-18:00 ave 04/80 a 11/82 24 124 8,8 

mata-solo 18:00-24:00 sem isca 04/80 a 11/82 46 1. 732 8,6 

aberto-solo 18:00-06:00 ave 02;83 a 12/83 33 540 7,7 

mata-solo 18:00-06:00 ave 02/83 a 12/83 35 725 7 ,6 

aberto-elevado 18:00-24:00 ave 08/78 a 03/80 41 1.613 7,6 

aberto-elevado 18:00-24:00 ave 04/80 a 11/82 40 1.520 7,5 

mata-solo 12:00-24:00 ave 04/80 a 01/83 43 4.103 6,7 

mata-solo 08:00-18:00 ave 05/80 a 03/83 36 1. 796 6,3 

aberto-solo 18:00-24:00 ave 11/80 a 03/81 30 713 6,3 
V-I 
~ 
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A Tabela 4 mostra a distribuição das espécies mais 

" frequentes segundo os ambientes da mata, margem (ecótono),e 

aberto. Pela verificação da distribuição das armadilhas (ver: 

Material e Método, Quadro I), observa-se que o esforço de 

captura foi diferente nos três ambientes considerados. As-

sim sendo, não é possível tecer comparações entre os mes-

mos, cada um devendo ser analisado independentemente. Na ma 

ta foram capturados 17.634 indivíduos,compreendendo 97 esp~ 

" cies. A espécie mais frequente foi Aede~ ~e~~atu~, represe~ 

tando 20,4% do. total. Em seguida, representando 16,2%, vem 

o subgênero Culex, com espécies não determinadas. As -espe-

cies do sub gênero Melano c.o n.io n, Cx. ~.ib e.i~en~.i~ e Cx.~ac.c.hettae 

aparecem logo a seguir. No ecótono onde foram coletados 

11.480 cu1icídeos, compreendendo 81 espécies, Cx. (Cux.lspp. 

" foi o grupo mais frequente, com 21,3%, vindo em seguida Cx. 

~ac.c.hettae e Cx.~be.i~en~.i~ com 16,5 e 12,4% respectivamen-

te. Aparece em quarta posição, o grupo representado pelo 

subgênero Man~on.ia, com 6,8% do total coletado. No ambiente 

aberto, com um total de coleta de 3.521 mosquitos distribui 

dos em 61 espécies, Man~on.ia(Man~on.ialspp. aparece em 1 9 l~ 

gar, com 21,8%, a seguir tem-se Cx.oc.o~~a com 17,5%. Em ter 

ceira posição, Cq.c.h~y~onotum mostra-se com 13,2% e Cx. 

~ac.c.hettae vindo a seguir com 7,7% do total. 
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Distribuição por tipo de ambiente, das espécies mais 

" frequentes (em pelo menos uma das localidades consi 

deradas), em coletas realizadas na Estação Fazenda 

Experimental, município de Pariquera-Açú, Estado de 

São Paulo, no período de 1978 a 1983. 

MATA 
ESPéCIES Ordem N' 

Aedecm!f-Úl {A2.deom!fia I 
4qUl1l!l<.pe.ruú.6 

AedCA {Och!eM~} 
4CD.P~ 

AedCA {Odl. )4~ 

CcquilLe.U<.dia { Rhyncho
taenialchAY40notum 

Cq. (Rh!f.) jUÚ4mamOtUa 

Cq. { Rhy. } venczue.!e,t.li4 

31 

16 

36 

14 

CuIu (Aedirw.6 I amllzcnerui4 20 

C~. (Cu~. I cowgVl 

eX. (eu~. I cOMnatDll 

c~. (Cu~.I",olw 

Cx. (eux.) nig1lipalpul 

e .. {Cux.lspp. 

eX. (Melruloconicnlmuúo
nen.6ti 

ex. (Me.!.lpedJUJ.i 

Cx. {Me.!.I1libweruu 

25 

37 

29 

11 

21 

6 

13 

48 

12 

3 

10 

llart.l onia{/oIan4ctUa I spp. 15 

P40Mph01lll (JilJtthln04 omal 
albigenu 

P40Mph01lll (G1lIlbhamial ccn 
6<.nni.& -

exaras espécies (Ordem-até) 97 

rurAl. 

53 0.3 

257 1.5 

3.593 20,4 

635 3,6 

36 0,2 

270 1,5 

146 

84 

34 

64 

434 

0.8 

0.5 

0,2 

0,4 

2,5 

106 0,6 

553 3,1 

2.857 16,2 

300 1.7 

10 O ,I 

343 2,0 

2.490 14,1 

1.664 9,4 

439 

267 

514 

2,5 

1.5 

2,9 

2.485 14,0 

17.634 100,0 

Ordem 

15 

8 

16 

10 

13 

18 

17 

Z3 

14 

12 

6 

26 

34 

20 

3 

52 

9 

65 

81 

N' 

142 

311 

625 

582 

138 

289 

187 

III 

120 

66 

147 

210 

611 

2.447 

44 

16 

73 

1.426 

1.898 

3 

781 

307 

945 

11.480 

+ Valores inferiores a 0,1%. 

i'tnjço d. Ilblloteca • DOCllmeatlç" 
FACULDADE UE SA8Df rOILlU 
.IIElSII1IE IE slO PAULO 

1,2 

2,7 

5,4 

5,1 

1,2 

2,5 

1,6 

1.0 

1,0 

0,6 

1,3 

1,8 

5,3 

21,3 

0,4 

0,1 

0,6 

12,4 

16,5 

6,8 

2,7 

8,2 

99.7 

ABERTO-SOLO 

Ordem 

6 

21 

11 

17 

23 

10 

12 

13 

15 

38 

9 

N' 

138 

21 

468 

90 

25 

18 

91 

76 

45 

33 

125 

131 

3,9 

0,6 

13,2 

2.6 

0,7 

0,5 

2,6 

2,2 

1,3 

0,9 

O ,I 

3.6 

3,7 

617 17,5 

43 0.1 

34 

33 

5 

61 

136 3.9 

271 

6 

769 

6 

157 

292 

7,7 

0,2 

21.8 

0,2 

4,5 

8,2 

3.521 100.0 
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A Tabela 5 revela os resultados obtidos nos ambi-

entes do solo e copa da mata. Devido ao procedimento de co

leta nio ter sido simultineo, a comparaçio entre os locais 

não é permitida. Assim sendo, estes resultados devem ser a-

nalisados em separado. No ambiente do solo foram coletados 

12.321 culicídeos,compreendendo 82 espécies. A espécie mais 

" frequente foi Ae.~e~~atu~ com 24,2% do total. Na segunda e 

terceira posições aparecem respectivamente Cx.JU.be.i~en~.i~ e 

Cx.~aeehettae com 17,9 e 11,1% e em quarta Cx. (Cux.}spp.com 

8,1%. Na copa da mata foram coletados 5.313 mosquitos, re-

" presentando 80 espécies. Aqui o grupo mais frequente foi Cx. 

(Cux.}spp. com 35,0% sobre o total. Em segunda posição apa-

rece Ae.~e~~atu~ com 11,5%, vindo a seguir os representan-

tes do subgênero Melanoeon.ion, Cx.~aeehettae e Cx.JU.be.i~en-

~.i~ com 5,6 e 5,3% do total. 
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" TABELA 5 - Distribuição vertical das espécies mais frequentes 

(em pelo menos uma das localidades consideradas)em 

coletas realizadas na mata residual ,da Estação Fa-

zenda Experimental, município de Pariquera-Açú, Es 

tado de São Paulo, no período de 1978 a 1983. 

EspECIES SOLO COPA 
Ordem N9 % Ordem N9 % 

Aed~(Ocht~tatuhl~ca-
p~ 14 190 1,5 16 67 1,3 

Ae. (Och. I ~eJv'ULtu6 1 2.980 24,2 2 613 11,5 

Cq. (Rh.ynchotaenial c.Juj-
~ono:twn 5 531 4,3 9 104 2,0 

Cq. (Rhy. I venezuele.nh.t.6 11 233 1,9 25 37 0,7 

Cufex(Aedin~lamazonenh.t.6 25 47 0,4 10 99 1,8 

Cx. (Cufexl clúd~.teM. 30 28 0,2 19 56 1,1 

Cx. (Cux. I dec1.aJz.a..tolt 10 393 3,2 22 41 0,8 

Cx. (Cux. I do.to~~ 21 70 0,6 11 92 1,7 

Cx. (CUx. l.tyg~ 15 133 1,1 23 40 0,7 

Cx. (Cux.Jnig/tipa.tp~ 9 398 3,2 8 155 2,9 

Cx. (Cux. J spp. 4 993 8,1 1 1.864 35,0 

Cx. (Me.tanoconionl mi..6úo-
nenh.t.6 12 231 1,9 15 69 1,3 

Cx. (Mel.lpedlto.i. 20 72 0,6 5 271 5,1 

Cx. (Mel. l/tibÚltenh.t.6 2 2.210 17,9 4 280 5,3 

Cx. (Mel. I Mcche.ttae 3 1.366 11,1 3 298 5,6 

Cx. (Mel. I ze.teJú 28 30 0,2 17 62 1,2 

Um~ du.!tham.i. 8 409 3,3 26 30 0,6 

P~. (Jan.tlúno~omala.tb.i.genu 6 442 3,6 13 72 1,4 

Outras espécies (Ordem=até) 82 1.565 12,7 80 1.063 20,0 

TOTAL 12.321 100,0 5.313 100,0 
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Os resultados das coletas no ecótono a níveis de 

solo e copa, estão reunidos na Tabela 6. Pelas mesmas razoes 

expostas anteriormente, estes resultados nao podem ser dire 

tamente comparados devendo ser analisados em separado. No 

ambiente do solo, onde foram coletados 5.703 mosquitos, com 

" preendendo 61 espécies, a espécie mais frequente foi Cx.~a~ 

ehettae com 22,5% do total. A seguir vem Cx.~bei~en~i~ com 

18,5%, Cx. (Cux.Jspp. com 12,5% e Ae.~e~~atu~ com 7,0%. Na 

copa, foram coletados 5.777 culicídeos, incluindo 67 ~ 

espe-

cies. Em primeiro lugar aparece Cx. (Cux.}spp. com 30,0%,vi~ 

do a seguir Cx.~aeehettae com 10,6%, Ma. (Man.Jspp.com 7,3% 
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TABELA 6 - Distribuição vertical das espécies mais freqüentes 

(em pelo menos uma das localidades consideradas)em 

coletas realizadas na margem da mata residual , da 

Estação Fazenda Experimental, município de Parique 

ra-Açú, Es tado de São Paulo, no período de, 1978 a 1982. 

EspEcIES SOLO COPA 
Ordem N9 '/, Ordem N9 % 

Aedeomyia(Aedeomy~aléqua 
~pel1ni6 - 33 5 0,1 11 137 2,4 

Aedu (OcMeMtLLtlL61 éCLl-
pu.faJú.6 11 118 2,1 9 193 3,3 

M. (Och.lé~ 4 399 7,0 7 226 3,9 

Coquitletti~a(Rhynehota! 
MalcJtyéonotwn 7 237 4,2 5 345 6,0 

Cq. (Rhy.ljurtamaMOMa 15 51 0,9 16 87 1,5 

Cq. (Rhy.lvel1ezuefen6~ 13 103 1,8 10 186 3,2 

Cutex(Ae~I1UéJamazonen6~ 9 119 2,1 17 68 1,2 

Cx. (cutex J elU.du.te!Ú 25 16 0,3 14 95 1,6 

Cx. (Cux.leoJuÚgVl . 28 12 0,2 12 108 1,9 

Cx.(Cux.lde~~ 12 117 2,0 23 30 0,5 

Cx. (Cux.lmotW 10 118 2,1 15 92 1,6 

Cx. (Cux.1Mg~palpU6 5 385 6,7 6 226 3,9 

Cx. (Cux.lspp. 3 711 12,5 1 1.736 30,0 

Cx. (MelanoeoMonl ~b~en6~ 2 1.058 18,5 4 368 6,4 

Cx. (Mef.1Meehe..ttae 1 1.284 22,5 2 614 10,6 

MaMoMa (MaJL6onial spp. 6 302 5,3 3 419 7,3 

Pé o !tO phOM (Ja.n:tJúnoé oma I al-
b~9enu 14 98 1,7 8 209 3,6 

Outras espécies{Ordem=até) 61 570 10,0 67 638 11,0 

TOTAL 5.703 100,0 5.777 100,0 
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Os resultados obtidos no período diurno, no inte

rior da mata, a níveis de solo e copa podem ser apreciados 

na Tabela 7. Tendo sido selecionado um período de funciona

mento comum das armadilhas e sendo as demais condições de 

captura id~nticas, os resultados podem ser compariveis nos 

dois ambientes. 

Na copa foram coletados 124 culicídeos compreen

dendo 24 espécies. Predominou o grupo Phon~omy~a spp. com 

24,2%. A seguir aparecem Ma. (Man.)spp.com 16,9%, CX .. nigJti

palpu~ com 13,0% e Cx.declaJtatoJt com 8,9%.Ao nível do solo 

foram capturados 1.405 mosquitos compreendendo 35 espécies. 

" A espécie mais frequente foi Ae.~eJtJtatu~ com 32,6%, a se-

guir aparecenda L~.6lav~~eto~u~ com 21,4%, Li.duJthami com 

17,4% e P~.alb~genu com 10,3%. 
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ti 

TABELA 7 - Distribuição vertical das esp~cies mais frequente~ 

(em pelo menos uma das localidades consideradas)em 

* coletas realizadas na mata residual, da Estação Fa 

zenda Experimental, município de Pariquera-Açú, Es 

tado de São Paulo, no período de maio de 1980 a no 

vembro de 1982. 

EspEcIES MATA-COPA 
Ordem 

Ae. IOclt. 1.6 c.apuia4iA 

CoquLttettidia I Rhyncho 
t4enia)c~y.6onotum -

CulexlAedinuólamazonen 
Ú6 -

Cx.ICulex)dect~ato~ 

·Cx.lcux.lnig4ipalpuó 

Cx. IMelanoconion) .6ac
chefta.e 

UmatuA dwtltctm<. 

u. Mav.u., eto.6UÓ 

MM60nia (Matt.6 onia) spp. 

Phoniomya dav.u.,~ 

Ph.spp. 

P.6o~opho~(]~no6omal 
alb~genu 

P.6. IJan. ) 6~ox 

6 

8 

15 

4 

3 

11 

13 

12 

2 

1 

5 

9 

Outras espécies(ordern=até) 24 

TOTAL 

6 

4 

2 

11 

16 

3 

2 

2 

21 

30 

6 

3 

18 

4,8 

3,2 

1,6 

8,9 

13,0 

2,4 

1,6 

1.6 

16,9 

24,2 

4,8 

2,4 

14,6 

124 100,0 

/'-lATA-SOLO 
Ordem 

1 

5 

6 

18 

29 

14 

28 

3 

2 

15 

8 

12 

4 

9 

35 

458 

48 

39 

6 

2 

8 

2 

244 

300 

6 

14 

11 

145 

12 

110 

32,6 

3,4 

2,8 

0,4 

0,1 

0,6 

0,1 

17,4 

21,4 

0,4 

1,0 

0,8 

10,3 

0,8 

7.9 

1.405 100,0 

* Condições das coletas: isca utilizada-ave, horário de coleta 

de 8:00 às 18:00 hs, sexo do mosquito - somente as fêmeas fo 

ram tabuladas. 
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" Para estudo comparativo de frequência de mosqui-

tos no interior da mata e ecótono, foram selecionados os re 

sultados obtidos em quatro armadilhas (Tabela 8). As refer~ 

das armadilhas funcionaram no mesmo horário, com a mesma is 

ca e no mesmo período de tempo, de sorte que os resultados 

podem ser perfeitamente comparáveis. A única variação foi 

relativa aos locais (mata-copa, mata-solo, mata-margem-copa 

e mata-margem-solo). Também foram separadas para estudo so

mente as fêmeas, desde que o interesse na transmissão de 

doenças recai sobre essa parcela da população. Para efeito com 

parativo resolveu-se construir a partir da Tabela 8, a Tabe 

la 9, a qual contém apenas as espécies que ocorreram com 

percentuais iguais ou maiores que 5% em pelo menos um dos 

ambientes considerados. Assim sendo, a análise da Tabela 9, 

" mostra que Ae.~e~~a~u~ foi mais frequente no interior da ma 

ta,ao nível do solo, correspondendo a 58,5% do total captu

rado (1.387 indivíduos) para a referida espécie nos quatro 

ambientes. Apresentação semelhante será feita para as de-

" mais espécies. Assim, Cq.eh~y~ono~um aparece mais frequente 

na margem da mata e principalmente ao nível do solo,com 39,2% 

do total capturado da espécie. Cx.deeia~a~o~ foi mais fre-

" quente no solo da mata com 57,3%. Cx.nig~ipaipu~ sendo mais 

abundante no solo da margem da mata, com 49,2%. Cx. (Cux.)spp. 

aparecendo em maior concentração na copa da margem da mata, 

com 43,5%. Cx.~bei~en~i~ com maior percentual no solo da 

margem da mata com 53,9%. Cx.~aeehe~~ae, de maneira semelhan-

" te ã espécie anterior, foi mais frequente no solo da margem 

da mata com 57,7% do total da espécie capturado. O grupo do 

subgênero Meianoeonion identificado como grupo B sendo mais 

abundante no solo da margem da mata com 44,4%. Man~onia(Man 

~onia)spp.aparecendo com maior densidade na copa da margem 
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TABELA 8 - Distribuição vertical e horizontal das espécies mais 

* 

" frequentes (em pelo menos urna das localidades consi 

* deradas) em coletas realizadas no interior e mar-

gem da mata residual,da Estação Fazenda Experimen -

tal, município de Pariquera-Açú, Estado de São Pau

lo, no período de maio de 1980 a novembro de 1982. 

EspEcIES 

A~~ I OchlVlo~ I. CJ1puLIvU.A 

A(.d~(Och.I.~ 

AnDphdCl> (KvU:MUalowz« 

Coqu.iLlU-tidiA IIIh!lndwto.en.i.a I 
eÁ<!fbonotum 

CQ. (Rk!f.ljlL~on.i.a 

CQ. IlIhy. I venulLdeM<A 

Cu.lu (Aedúw .• I ...... zonenb<A 

Cx.ICutul cMduttIÚ 

Cx.lúu.ldec.l4Mto" 

Cx.ICu>:.ltyg'tUb 

Cx.lúu.IOlOu.t.o 

Cx.(úu.l~~ 

Cx./Cux. I Spp. 

C •• llldanoCOMo .. l...:.. • .i.onenb<A 

c •. (lId.lpWw~ 

Cx./IId.lJt.ibwVU<A 

C •• 11Id. l."cchelto.e 

C •• 11Id. Itheob4l4i 

C •• /IId.l spp. (Grupo B) 

~ cfuJtIuvM 

Ordem 

20 

12 

28 

22 

9 

17 

11 

16 

21 

19 

18 

3 

Movuoll.Ú1 (/oI4n.6on.i.a I spp. 

P.o-'Dpho""IJ~"".""",l4lbigenIL 13 

o,tras espécies(ordelll"atél 42 

TOTAL 

MATA-COPA 

1.0 

67 9.2 

25 3.4 

17 2.3 

3 0.4 

6 0.8 

20 2,8 

9 1.2 

18 2.5 

14 1.9 

58 8.0 

120 16.6 

6 0,8 

8 1.1 

20 2.8 

65 9,0 

8 1.1 

70 9.7 

80 11.0 

16 2,2 

88 12,2 

725 100.0 

MATA-SOLO MA TA-~IARGE~I- COPA 

Ordem \ Ordem N9 \ 

11 

25 

29 

14 

24 

23 

15 

13 

6 

3 

10 

16 

4 

8 

12 

9 

27 

48 

811 

13 

123 

9 

34 

14 

15 

202 

32 

34 

1.4 

23.7 

0.4 

3.6 

0.3 

1.0 

0.4 

0.4 

5.9 

0.9 

1.0 

189 5.5 

415 12,1 

49 

30 

1.4 

0.9 

628 18.4 

414 12.1 

78 

37 

49 

10 

42 183 

2.3 

1,1 

1.4 

0,3 

5,5 

3.417 100,0 

8 

20 

29 

14 

9 

13 

15 

18 

25 

11 

32 

19 

22 

12 

3 

6 

47 

131 3,8 

114 3,3 

9 0.3 

214 6.1 

45 1,3 

114 3,3 

46 1.3 

42 1.2 

25 0,7 

14 0.4 

79 2.3 

ISO 4.3 

955 27,4 

4 0.1 

22 0.6 

221 6.3 

444 12,7 

17 0.5 

71 2.0 

398 11,4 

190 5.4 

187 5.3 

3.492 100.0 

MATA-~IARGHI-SOLO 

Ordec N9 \ 

10 

42 

15 

13 

12 

24 

11 

16 

9 

5 

3 

19 

21 

30 

8 

37 

6 

14 

54 

118 

395 

228 

51 

100 

115 

16 

116 

45 

118 

2,1 

7.1 

4,1 

0,9 

1,8 

2.1 

0,3 

2,1 

0,8 

2,1 

384 6.9 

703 12,6 

33 

24 

0,6 

0,4 

1.015 18,3 

1.261 22,7 

9 

175 

3 

298 

98 

254 

0,2 

3.1 

0.1 

5,4 

1.8 

4,5 

5.561 100.0 

Condições das coletas: 

de 18:00 às 24:00 hs, 

ram tabuladas. 

isca utilizada-ave, horário de co1eta

sexo do mosquito - somente as fêmeas fo 

+ Valores inferiores a 0,1\. 



" TABELA 9 - Distribuição vertical e horizontal de fêmeas de algumas espécies mais frequentes* 

em coletas realizadas no interior e margem da mata residua1,da Estação Fazenda 

Experimental, município de Pariquera-Açú, Estado de São Paulo, entre 18:00 e 24:00 

hs, no período de maio de 1980 a novembro de 1982. 

ESpECIES 
N9 

Aede6(Ochf~otat~) 
.6 eJl.IUttu6 6 7 

Coquiltettidia(Rhyncho· 
taenia)cWuJ.6onotum - 17 

Cufex(Cufex)dec~o~ 9 

Cx. (Cux. ) tÚglÚpafpu.6 58 

Cx. (Cux..) spp. 120 

Cx. (MelanocotÚon) 
IÚblÚJten.6.u., 2 o 

Cx. (Mel. ) Mc.chettae 65 

Cx. (Mel. ) spp. (Grupo B) 70 

Man.60tÚa(MaMonü) spp. 80 

P.6o~opho~(]anthino.6oma) 
afb.lgenu 16 

MATA COPA 
~ 

4,8 

2,9 

2.6 

7,4 

5,5 

1,1 

3,0 

17 ,8 

9,7 

5,1 

N9 

811 

123 

202 

189 

415 

628 

414 

78 

49 

10 

MATA SOLO 
t 

58,5 

21,1 

57,3 

24,2 

18,9 

33,3 

19,0 

19,8 

5,9 

3,2 

HATA MARGEM COPA 
N9 

114 

214 

25 

150 

955 

221 

444 

71 

398 

190 

t 

8,2 

36,8 

7,1 

19,2 

43,5 

11,7 

20,3 

18,0 

48,2 

60,5 

MATA MARGEM SOLO 
N9 

395 

228 

116 

384 

703 

1. 01 5 

1. 261 

175 

298 

98 

% 

28,5 

39,2 

33,0 

49,2 

32,1 

53,9 

57,7 

44,4 

36,2 

31,2 

N9 

1. 387 

582 

352 

781 

2.193 

1. 884 

2.184 

394 

825 

314 

TOTAL 
% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

* Que ocorreram com percentuais iguais ou maiores que 5% (de acordo com a tabela 8) em pelo 

menos um dos ambientes considerados. 

~ 

N 



43 

da mata com 48,2%. Pé.albigenu predominando na copa da mar

gem da mata com 60,5% do total da espécie capturado nos qu~ 

tro ambientes. Com base na Tabela 9, construiu-se a ilustra 

çao da Figura 6, onde estão apresentados apenas os grupos 

que foram identificados a nível de espécie. 
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x 
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X )( X X X 
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~ 
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11111. 
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x )( )( x )( 

)( )( x )( 
)( )( x 

)( 

r:-:-J 
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" FIG. 6 - D~stribuição horizontal e vertical de fimeas de algumas esp~cies mais frequentes, 
coletadas na mata residual, da Estação Fazenda Experimental, município de Parique

ra-Açú, Estado de São Paulo, no período de maio de 1980 a novembro de 1982. 

.$::> 

.$:>. 
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Para o estudo da distribuição horizontal,foi cons 

truída a Tabela 10. Aqui foram tabulados os resultados de 

três armadilhas (mata - solo , mata-margem-solo e aberto), 

as quais funcionaram com a mesma isca, trabalharam no mesmo 

horário e os resultados foram extraídos a partir do mesmo pe 

ríodo. Aqui também apenas os exemplares fêmeas foram tabula 

dos. Desta forma, pôde-se fazer comparações de 
,,- . 

frequenclas 

em relação aos ambientes de coleta. Para efeito de simplifi 

cação da análise das espécies de maior densidade, foi cons

truída a partir da Tabela 10, a Tabela 11, a qual contém a-

penas as espécies que ocorreram com percentuais iguais ou 

superiores a 5% em pelo menos um dos ambientes considerados. 

Desta forma, a análise da Tabela 11 mostra queA~.~eapula~~ 

" foi mais frequente no solo da margem da mata com 51,4% do 

total da espécie capturado nos três ambientes, que foi de 

185 mosquitos. A~.~~~~atu~ apareceu em maior densidade no 

solo da mata, com 72,%. Cq.eh~y~onotum está presente em den 

sidades semelhantes em praticamente todos os locais, com li 

geira predominância para o solo da margem da mata com 36,0%. 

Cx.d~ela~ato~ marcou. predominância no solo da mata,com 61,4%. 

Cx.n~g~~palpu~ apareceu em maior densidade no solo da mar-

gem da mata com 52,8%. Cx. (Cux.)spp. apareceu em densidades 

semelhantes no solo da mata e solo da margem da mata, com 

respectivamente 47,6% e 47,3%. Cx.oeo~~a mostrou-se corno es 

pécie quase que totalmente do aberto com 97,6% neste local. 

Cx.~aeeh~tta~ apareceu em maior densidade no solo da mar-

" gem da mata. Cx.~~b~~~~n~~~ foi bastante frequente no solo 

da mata e solo da margem da mata com 51,0 e 43,8% respecti-

" vamente. Ma. (Man.)spp.mostrou-se mais frequente nos ambien-

tes do solo da margem da mata e aberto com respectivamente 

43,6% e 48,0%. P~.eon6~nn~~ mostrou-se típica de área aber-
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" TABELA 10 - Distribuição horizontal das especles mais frequen-

tes (em pelo menos uma das localidades consideradas) 
* em coletas realizadas na Estação Fazenda Experime~ 

tal, município de Pariquera-Açú, Estado de São Pau
lO,no período de abril de 1981 a novembro de 1982. 

EspEcIES 

AedeA(OchlCÀO~)~capu
laJú.6 

Ae. (Odl. ) ~ eJtJLatu.6 

CoqtU..Ue.UÁ.CÜIl(Rhynchotae 
IÚakh'lY6 onotum -

Cq. (Rhy. )juxtam=~otÚa 

Cq. (RhiJ. ) vellezueten4.tA 

Cu.tex ( Cuf.ex) dúdeA tvú. 

Cx.(CuX.)CO~9~ 

Clt. (Cux. ) dectaJz.atolL 

Cx. (CUlt. )doio~w> 

Cx. (CUI:. ) iyglLW> 

Cx. (CUlt. )moUM 

Cx. (CUI:.) tÚgJÚpaipw> 

CI:. (CUI:. )spp. 

Cx. (Me.ianocotÚOn) aulLeno
~ 

Clt. (Met. )ocoMa 

Cx. (Mei.) pedM,,-

Cx. (Met. )JÚbUILen4.tA 

Cx. (Met. ) McC#lC-ttae 

Cx. (Mei. ).Ip-ÚúPeA 

UmatM dwtham"-

Mal1.lolÚa(Mal1.lo.u.a) spp. 

P~olLOpltOILa (Jantiúno6oma) 
aib"-genu 

P6.(GlLabham"-a)con6"-1l1!.ú 

Outras espécies(ordem=até) 

TOTAL 

Ordem 

10 

28 

18 

23 

31 

3 

17 

11 

9 

4 

36 

13 

6 

12 

8 

24 

37 

~IATA-SOLO 

N° 

32 

645 

94 

5 

21 

10 

3 

201 

21 

29 

33 

186 

178 

24 

401 

158 

24 

37 

9 

193 

2.305 

\ 

1,4 

28,0 

4,1 

0,2 

0,9 

0,4 

0,1 

2,7 

0,9 

1,3 

1,4 

8,1 

7,7 

+ 

1,0 

17,4 

6,9 

1,0 

1,6 

0,4 

8,4 

99,9 

MATA-MARGHI-SOLO 

Ordem 

9 

4 

8 

13 

14 

27 

23 

7 

15 

12 

11 

3 

6 

37 

35 

18 

2 

21 

31 

5 

10 

41 

47 

95 

244 

112 

40 

36 

6 

9 

ll2 

25 

41 

67 

259 

177 

2 

15 

344 

374 

11 

3 

243 

83 

133 

2.434 

\ 

3,9 

10,0 

4,6 

1,6 

1,5 

0,2 

0,4 

4,6 

1,0 

1,7 

2,8 

10,6 

7,3 

0,1 

0,1 

0,6 

14,1 

15,4 

0,5 

0,1 

10,0 

3,4 

+ 

5,5 

100,0 

Ordem 

5 

18 

3 

11 

35 

10 

9 

12 

21 

24 

30 

12 

13 

42 

8 

4 

33 

6 

47 

ABERTO 

NO 

58 

6 

101 

21 

32 

37 

14 

8 

45 

37 

13 

119 

1 

41 

64 

268 

3 

53 

28 

962 

6,0 

0,6 

10,5 

2,2 

0,2 

3,3 

3,8 

1,5 

0,8 

0,7 

0,4 

4,7 

3,8 

1,4 

12,4 

0,1 

4,3 

6,7 

27,9 

0,3 

5,5 

2,9 

100,0 

* Condições das coletas: isca utilizada-ave, horário de coleta - de 

18:00 ás 24:00 hs, sexo do mosquito - somente as f~meas foram ta
buladas. 

** Número médio por armadilha, resultante da coleta utilizando-se de 

duas armadilhas operando simultaneamente em diferentes pontos. 
+ Valores inf'eriores a 0,1 % • 



" * 'TABELA 11 - Distribuição horizontal de fêmeas de algumas espécies mais frequentes em cole 

tas realizadas na Estação Fazenda Experimental, município de Pariquera-Açú, Es-

tado de São Paulo, entre 18:00 e 24:00 hs, no período de abril de 1981 a novem-

bro de 1982. 

ESPSCIES MATA-SOLO MATA-MARGEM-SOLO ABERTO roTAL 
N9 \ N9 \ N9** \ N9 ' \ 

Aede~(Ochle~otatu~l~capuia~i~ 32 17,3 95 51,4 58 31,3 185 100,0 

Ae. (Och.I6eMatu~ 645 72 ,o 244 27,3 6 0,7 895 100,0 

Coquiiiettidia(Rhgnchotaenial 
ch~y~onotum 94 30,6 112 36,5 101 32,9 307 100,0 

Cuiex(Cuiexldecia~ato~ 201 61,4 112 34,3 14 4,3 327 100,0 

Cx. (Cux.lnig~ipaipu~ 186 38,0 259 52,8 45 9,2 490 100,0 

Cx. (Cux.lspp. 178 47,6 177 47,3 19 5,1 374 100,0 

Cx. (Meianoconionloco~~a 1 0,8 2 1,6 119 97,6 122 100,0 

Cx. (Mei.)~acchettae 158 26,S 374 62,8 64 10,7 596 100,0 

Cx. (Mei.l~ibeüen~ü 401 51,0 344 43,8 41 5,2 786 100,0 

Man~onia(Man~onialspp. 47 8,4 243 43,6 268 48,0 558 100,0 

P~o~opho~a(G~abhamialcon6inni~ 1 1,9 53 98,1 54 100,0 

* Que ocorreram com percentuais iguais ou maiores que 5% (de acordo com a tabela 10) em 

pelo menos um dos ambientes considerados. 

** Número médio por armadilha, resultante de coleta utilizando-se de duas armadilhas o
perando simultaneamente em diferentes pontos. 

~ 
--.,J 
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ta com 98,1% em relação ao total capturado nos três ambien

tes. Com base na Tabela 11, construiu-se a ilustração da Fi 

gura 7. Aqui apresentou-se apenas os grupos que foram iden

tificados a nível de espécie. 



A e. scopulorís Ae. serrafus Cq. chrysanafum ex. declaro for Cx. nlgrlpalpus 

~ ~ 

l\ 
~ \ 

~ 
ex. acosso ex. ribelrensis ex. soccheffoe Ps. confinls 

A A 

~ 

lillII MATA-SOLO 111 MATA-MARGEM SOLO DABERTO 

~ "I \O 
. FIG. 7 - Distribuição horizontal de fêmeas de algumas espécies mais frequentes, coletadas na Estação Fazenda 

Experimental, município de Pariquera-Açú, Estado de São Paulo, no período de abril de 1981 a novem

bro de 1982. 
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A distribuição mensal das médiasCMw)obtidas nas 

" capturas , forneceu para algumas espécies mais frequentes, os 

gráficos constantes da Figura 8 os quais foram construídos 

com base nos dados apresentados no Anexo IV. Estas espécies 

foram selecionadas a partir da verificação dos resultados 

das coletas em cada armadilha. A escolha recaiu sobre aque

las espécies que mostravam números suficientes para o estu

do da distribuição sazonal. Desta maneira foi possível a 

construção dos doze gráficos da figura. Estes representam 

dados de fêmeas capturadas com armadilhas contendo isca 

animal. As condições de horário, local e período de captura 

encontram-se mencionadas na figura. A seguir serão apresen-

tados os resultados obtidos para cada espécie. 

Devido sua importância epidemiológica, foram apr~ 

sentados dois gráficos de ·Ae.~eaputa~ié. No Gráfico l,pode

-se notar três picos de atividades:um em março, outro em j~ 

nho e o último (maior) em novembro. No Gráfico 2, ob

tido em outro período, tem-se um pico acentuadamente grande 

em março e dois outros bastante reduzidos em julho e novem 

bro. 

o Gráfico 3 mostra a curva obtida para Ae. ée~~a-

~Ué, revelando uma baixa densidade entre fevereiro e setem-

bro e um pico de densidade máxima em novembro. 

o Gráfico 4 de Cq.eh~yéonD~um evidencia um perío-

do de relativa densidade nos meses de março e abril, um pe

ríodo de desaparecimento entre junho e agosto e um pico de 

atividade máxima em dezembro. 

Para Cq.venezuelenéi~ representada no Gráfico 5 , 

tem-se um período de relativa atividade em abril, desapare

cendo de junho a agosto e um período de atividade máxima com 
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Fig. S - Variação mensal das médias de Williams consideradas 

em percentagens, relativas a algumas espécies mais 
11 

frequentes, na Estação Fazenda Experimental, municí 

pio de Pariquera-Açú, Estado de São Paulo. 

1. Ae.. I.> c.a.pula.Jt-t1.> (horário= lS : 00- 2 4: O O, local = mata 

margem copa, período=04-S0 a 11-S2). 

2. Ae..I.>c.a.pula.Jt-t1.> (horário=lS:00-24:00, local = aber 

to, período=04-Sl a 01-S3). 

3. Ae..I.>e.JtJta.tul.> (horário=lS:00-24:00, local=mata so

lo, período=04-S0 a 01-S3). 

4. Cq. c.hJtyl.>onotum (horário=18: 00-24: 00, local = mata 

margem copa, período=04-S0 a 11-S2). 

5. Cq.ve.ne.zue.le.nl.>-tl.> (horário=lS:00-24:00, 10cal=ma

ta margem copa, período=04-S0 a ll-S2). 

6. Cx. n-tgJt-tpa.lpul.> (horário= lS : 00 - 2 4: 00, local = mata 

margem solo, período=04-S0 a 11-82). 

7. C x . o c. o I.> I.> a. ( h o r á.r i 0= lS : O O - 2 4 : O O, 10 c aI = a b e r to, P ~ 

ríodo=04-S1 a 01-S3). 

8. Cx.pe.dJto-t (horário=lS:00-24:00, local= mata copa, 

período=07-78 a 03-S0). 

9. C x • Jt-t b e.-tJte. nl.> -tI.> (h o r á r i o = lS : O O - 2 4 : O O, 10 c a 1 = ma t a 

margem solo, período=04-S0 a 11-S2). 

10. Cx . .6a.c.c.he.tta.e. (horário=18:00-24:00, local = mata 

margem solo, período=04-S0 a 11-82). 

11. L-t.duJtha.m-t (horário=S:00-18:00, local=mata solo, 

período=05-S0 a 03-S3). 

12. P.6.a.lb-tge.nu (horário=8:00-1S:00, 10cal=mata solo, 

período=05-S0 a 03-S3). 
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pico em dezembro. 

o Gráfico 6 mostra a atividade de Cx.n~g~~pafpu~, 

o qual apresentou período de maior densidade entre janeiro 

e abril, com um máximo de atividade em fevereiro. No restan 

te do ano, apresenta-se em baixas ou nulas densidades. 

" Cx.oeo~~a (Gráfico 7), aumenta sua frequência em 

novembro e entre janeiro e abril mantem-se com elevada ati-

vidade, decrescendo em maio. A partir daí, torna-se muito 

rara ou ausente. 

o Gráfico 8, o qual ilustra a atividade de Cx.pe-

d~o~ mostra um aumento de densidade em dezembro, atingindo 

ponto máxima em fevereiro, decrescendo a seguir, para assu

mir valores mínimos ou nulos a partir de maio. 

Em relação à Cx.~~be~~en~~~ (Gráfico 9) apresenta 

pico de atividade máxima em fevereiro, decrescendo até maio, 

atravessando o inverno em baixas densidades e a partir de 

outubro, volta a assumir valores mais significativos. 

Cx.~aeehettae (Gráfico la), apresenta comportame~ 

to semelhante ao anterior, mostrando densidades relativamente 

baixas durante o inverno e pico mais pronunciado em feve-

reiro. 

L~ du~ham~ (Gráfico 11), uma espécie de hábito di 

urno, praticamente ocorre durante todo o ano sem apresentar 

picos pronunciados, atravessando o inverno com densidades 

relativamente altas. 

P~.afb~genu (Gráfico 12) mostra atividade pronun-

ciada entre janeiro e maio, com maior densidade em abril.Nos 

meses mais frios, entre maio e outubro, sua densidade assu-

me valores nulos ou muito baixos,voltando a ter maior fre-

" quência em novembro. 



s. COMENTÁRIOS 
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Uma série de investigações vem sendo desenvolvi-

das na região do Vale do Ribeira, sobre ecologia de culicí

deos na fase adulta, onde tem-se empregado como método de 

coleta, armadilha de Shannon e isca humana (FORATTINI e 

col. 27 ,28,29,30,3l, 1978, 1981, 1986). O presente trabalho, 

desenvolvido na mesma região, teve o mesmo próposito, sendo 

realizado concomitantemente com algumas daquelas observações, 

porém empregando-se como unidade de coleta, armadilha CDC, 

as quais estavam na maioria das vezes associadas a uma isca 

animal (galinha doméstica - Gallu~ gallu~). 

Com a série de pesquisas referidas no parágrafo 

anterior, muitas informações sobre o comportamento de mosqui 

tos, potencialmente importantes na região, foram adquiridas. 

Entretanto, há de se admitir, que a utilização de armadilha 

de Shannon (na qual se utilizou o homem como isca) e o méto

do de isca humana, têm suas limitações operacionais por exi

girem a presença contínua de pessoal, que,trabalha em ritmo 

de revesamento. Também, dado que o próprio indivíduo que co

leta, funciona como isca, acredita-se que estes métodos pre~ 

tam-se para avaliar preferencialmente espécies antropofíli

cas, o que representa sem dúvida papel importante na verifi

cação da fauna de interesse médico. b interessante frisar 

que na maioria das investigações desenvolvidas sobre culicí

deos em nosso país, tem-se empregado estes tipos de técnicas 

de coleta (DEANE e col.
15

, 1984; GUIMARÃES & ARLb
38

, 1984;NE 

VES & PEDERSOLI 62 ,1976; NEVES & SILVA63 ,64, 1973,1976; OLI

VEIRA & SILVA69 , 1985; OLIVEIRA e col. 70 , 1985). 

O emprego de armadilha luminosa na avaliação 

fauna culicidiana, embora segundo SERVICE 74 (1976) seja 

da 

co-

mum no exterior, sua aplicação no Brasil é desconhecida, ex-
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ceto nas investigações levadas a efeito pela Faculdade de 

Saúde Pública da USP, entre as quais se inclui esse trabalho. 

Seu tamanho pequeno, de fácil manejo, permite explorar efi-

cientemente o ambiente, dispensando monitoramento contínuo, 

sendo ideal para estudos de distribuição horizontal e verti

cal. Além disso, várias armadilhas podem ser instaladas con-

comitantemente, o que possibilita comparações entre vários 

pontos de coleta. 

Em relação ã diversidade da fauna, em observa-

çoes anteriores no mesmo local (Estação Fazenda Experimental), 

FORATTINI e col. 27 ,29 (1978, 1981) trabalhando com armadi-

lha de Shannon e isca humana, constataram 44 e 88 espécies 

ou grupos genéricos. Neste trabalho, foi possível detectar 

118 dessas categorias. Também a verificação da composição fau 

nÍstica assinalada em todos os trabalhos desenvolvidos por 

FORATTINI e col. 27 ,28,29,30,3l (1978, 1981, 1986), na região 

do Vale do Ribeira, em comparação com os resultados aqui ob

tidos, revelou 31 espécies ou grupos que ainda não haviam si 

do asinaladas na região como se poderá verificar no Anexo 

111 (asterÍscos). Assim sendo, por esse valor qualitativo, o 

presente trabalho vem contribuir para maior conhecimento da 

fauna local, mostrando também a utilidade do método em rela-

çao ao estudo de sua composição. 

Os mosquitos mais freqüentes, que ocorreram com 

percentuais iguais ou superiores a 1,0% do total geral cole

tado, totalizaram apenas 16 espécies ou grupos, havendo por-

" tanto 102 categorias cor respondendo as menos frequentes. Es-

te tipo de distribuição da fauna, com algumas espécies domi

nantes e muitas secundárias, também foi reportado em outras 

investigações no Vale do Ribeira (FORATT1N1 e col. 29 ,30,3l , 
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1981, 1986}. Também, GUIMARÃES & ARLE38 (1984) e OLIVEIRA 67 

(1984), trabalhando respectivamente no Parque Nacional da 

Serra dos drgãos e em área de planície em Jacarepaguá, no Es 

tado do Rio de Janeiro, embora não utilizassem o critério a 

dotado neste trabalho, quando apresentaram a composição da 

fauna com seus respectivos percentuais, evidenciaram a ten-

dência de distribuição de um pequeno grupo de mosquitos domi 

- . - . d -. OD 6 6 ( 9 6 ) . nantes e varlas especles secun arlas. UM 1 9 asslnala 

que a existência de muitas espécies raras e algumas dominan 

tes e comum na natureza, havendo redução do número de espe-

cies quando as condições são severas. Esse mesmo autor, cha-

ma atenção para o possível valor de "estoque" representado 

pelas espécies raras, sendo que algumas delas podem tornar-

" -se frequentes quando há ocorrência de mudanças ambientais . 

Aliás, esse fenômeno parece estar ocorrendo no próprio Vale 

do Ribeira, como ficou evidente em recente publicação de FO-

31 RATTINI e colo (1986) , na qual os autores levantam discus-

são sobre os perfis epidemiológicos de vários ambientes na 

região e quando em uma de suas conclusões afirmam que :"as mo 

dificações de origem antrópica favorecem a dominância de Ae. 

~eapula~~~ e de Cx.~~be~~en~~~, substituindo An.e~uz~~, Cx. 

~aeehettae, An. bellato~ e P~.6e~ox que predominam no ambie~ 

te primitivo". Dessa forma, espécies que eram raras no meio 

" primitivo, podem tornar-se entre as mais frequentes no meio 

modificado. 

Os maiores Indices de Diversidade de Fisher fo-

ram obtidos na copa da mata (Tabela 3) com valores de 12,0; 

10,4 e 9,8. Duas dessas armadilhas funcionaram apenas com is 

ca luminosa e a outra acrescida de isca animal. Mesmo em co-

letas diurnas, obteve-se um maior índice na copa (8,4 contra 

" 6,4). Esse resultado mostra a riqueza da fauna que freque~ 
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ta este tipo particular de ambiente. Trabalhando no mesmo lo 

cal, por~m utilizando~se de isca humana, a niveis de solo e 

copa, FORATTINI e colo 27 (1978) obtiveram os seguintes valo 

res: para mata solo, foram coletados 8.720 individuos, dis

tribuidos em 30 diferentes espécies ou grupos; para mata-co

pa, foram coletados 6.288 individuos,representando 28 categ~ 

rias diferentes. Quando sobre estes valores se calculou o in 

dice de diversidade, obteve-se respectivamente 3,9 e 3,8.cál 

culo semelhante, feito em relação aos resultados obtidos em 

armadilha de Shannon na margem da mata e aberto, levou aos 

indices de 4,8 a 5,0. Estes números mostram que todos os va-

lores obtidos no presente trabalho, sao superiores àqueles 

calculados para isca humana e armadilha de Shannon. Tudo ln 

dica que quando o interesse da pesquisa for a avaliação da 

composição faunistica, a armadilha CDC (principalmente só com 

a isca luminosa) atuará como m~todo de amostragem menos seletivo. 

A análise da Tabela 3, parece indicar que a uti-

lização da isca animal, aumenta o rendimento da coleta em 

termos de número de indivíduos, não contribuindo para o au

mento de coleta em relação ao número de espécies. O aumento 

" da frequência de determinadas espécies foi observado por 

EMORD & MORRIS 16 (1982) que, utilizaram pardal como isca, o~ 

tendo rendimento significativo em relação a outros métodos , 

na coleta de Cu{~~e~a me{anu~a e C~.mo~~~~an~, espécies de 

reconhecido hábito ornitofílico. Também, é conhecido que o 

uso de isca animal pode fornecer informações sobre o hábi

to alimentar de culicídeos (OLIVEIRA & HEYDEN68 , 1986). 

As Tabelas 4, 5 e 6 foram organizadas no sentido 

de facilitar a visualização de resultados mais gerais rela

tivos as particularidades do ambiente. Assim, procurou-se in 
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vestigar resultados obtidos na mata, margem da mata, aberto, 

no interior e margem da mata a níveis de solo e copa. 

Mesmo considerando~se que o esforço de captura 

nao foi o mesmo em todos os ambientes pesquisados, não pode~ 

do portanto tecer comparações diretas, ficou evidente o ubi-

" " quismo das espécies, as quais em sua maioria, frequentavam t~ 

dos os locais investigados. Na Tabela 4, tomando-se exem 

pIos opostos, tem-se Ae.~e~~atu~, com 20,4% da fauna da mata, 

contra 5,4% da margem da mata e 0,6% do aberto. De outro la-

do, tem-se Cx.oeo~~a com 17,5% da fauna do aberto, contra 0,1% 

da margem da mata e 0,1% da mata. Consultando-se os traba-

lhos de BIDLINGMAYER5 (1971) e BIDLINGMAYER & HEM6 (1981) ,d~ 

senvolvidos no Estado da Flórida, EUA, onde foram empregadas 

armadilhas de sucção de tamanho grande, para coletas notur-

nas e aspiradores para coletas diurnas em ambientes flores-

tal e extraflorestal, pode-se notar a existência de diferen 

tes comportamentos entre os culicídeos. Assim, existem aque-

les que são coletados em seus abrigos naturais, durante o 

dia em áreas abertas, mantendo atividade noturna predomina~ 

temente no mesmo ambiente; outros que preferem áreas flores-

tadas como abrigo natural durante o dia e com atividade no-

turna predominante no mesmo ambiente; outros ainda, se abri

gam na mata durante o dia, mas ã noite, apresentam acentua-

da atividade extra florestal . Apesar de o presente trabalho 

trazer informações sobre a ativade de diversas espécies no 

ambiente, não é possível com os dados que se tem em mãos,co~ 

preender o verdadeiro movimento desses mosquitos. Assim, po-

de-se afirmar que Cx.oeo~~a apresenta atividade noturna pr~ 

dominante no aberto, mas não se sabe se seu abrigo natural é 

a mata ou o próprio ambiente aberto. Nesse sentido,pesquisas 
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que se encontram em andamento na mesma área, com coletas diur 

nas com aspirador em abrigos naturais, poderão fornecer novos 

dados que ajudarão a compreender o comportamento de voo de 

importantes espécies. 

Observou-se nesse trabalho, que a maioria das es

pécies, embora possam predominar em determinado ponto, sempre 

ocorrem em baixa porcentagem em outros, ou seja; as espécies 

estão distribuídas em todo o ambiente porém em densidades va

riáveis. Esse comportamento, assume importância epidemiológi

ca,pois deve favorecer a dispersão de infecção entre as dife

rentes feições paisagísticas. Dessa maneira admite-se que mo~ 

quitos como Ae.~e~~atu~, com alta densidade no interior da ma 

ta residual , podem aí manter a circulação enzoótica de vírus 

entre vertebrados silvestres. Devido ao hábito de esporadica

mente invadirem o ambiente aberto, podem carrear infecções a

lém dos limites dos focos naturais, para áreas mais habitadas. 

Também aquelas, como Cx.oeo~~a, com alta atividade no ambien

te aberto, podem aí manter a circulação de vírus e transmiti

-los ao homem. Ainda aquelas de grande valência ecológica co

mo: Cx.~ibei~en~i~ e Cx.~aeehettae. que ,marcam densidades ra

zoáveis na mata, ecótono e aberto, têm chances de ser impor

tantes difusoras de agentes virais. 

Pesquisadores no exterior têm dirigido suas preo

cupaçoes para a'melhor compreensão da distribuição vertical de 

culicídeos na fase adulta. Esses trabalhos, quando realizados 

no ambiente florestal, mostram diferenças na composição fau

nística dos culicídeos nos vários estratos, o que pode estar 

associado com a distribuição de seus hospedeiros vertebrados, 

conhecimento este que contribui para o esclarecimento dos 

ciclos enzoóticos. Nestas pesquisas, têm-se empregado várias 
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técnicas como: armadilha de sucçao, armadilha de voo, isca 

humana e armadilha CDC (NASCI & EDMAN 60 , 1981; NOVAK e col. 65, 

1981; SNOW 76 ,77,78, 1975, 1979, 1982). Entre nós, investiga-

ções a nível da copa, têm sido realizadas geralmente com o 

emprego de isca humana em plataformas acessíveis,mediante es 

cada construída ao longo do tronco (DEANE e col.
15

, 1984; FO 

RATTINI 23 , 1966; FORATTINI e co1. 2G ,27, 1968, 1978). 

Os resultados relativos ã distribuição vertical 

obtidos nesse trabalho, encontram-se nas Tabelas 5,6,7 e 8. Sua 

" análise evidencia aqui também o comportamento ubiquista.Assim, 

" a maioria das espécies mais frequentes ao nível do solo foram 

coletadas a nível da copa e vice-versa. E possível que a dis 

tância (física e ecológica) entre solo e copa nao seja sufi-

ciente para formar barreira de separaçao entre os mesmos. As 

sim, uma mesma espécie, embora possa manifestar preferência 

por um determinado estrato da floresta, pode ser encontrada 

em menor densidade no outro. Este comportamento foi demons-

15 trado por DEANE e col .. (1984) que ao estudarem An.e~uz~~ no 

Estado de Santa Catarina, utilizando-se de pos fluorescen-

tes coloridos ,mostraram que estes mosquitos movimentam-se da 

copa ao solo e vice-versa para se alimentarem de sangue. 

A pesquisa diurna, a níveis de solo e copa (Tab~ 

la 7) vem demonstrar a aplicabilidade da armadilha CDC com 

isca animal para essa finalidade. Foram coletadas 24 espe

cies diferentes a nível da copa durante o dia, o que revelou 

determinada atividade culicidiana diurna no referido ponto. 

Os dados das Tabelas 8, 9, 10 e 11 e Figuras 6 e 

7 referem-se a armadilha CDC com isca animal. Assim, o aume~ 

to do rendimento da coleta proporcionou números consistentes 

para construção das figuras e verificação do comportamento de 
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" algumas espécies mais frequentes. Deve-se alertar, como já se 

referiu, que os resultados podem estar intimamente relaciona 

dos com o tipo de isca empregado (no caso, isca-ave), o que 

deve ter favorecido a coleta de espécies ornitofllicas. Para 

a interpretação correta dos resultados, deve-se lembrar que 

todo o tipo de armadilha é seletivo (SERVICE 74 , 1976). O com 

portamento real de uma determinada população, só será bem c~ 

nhecido, após o emprego de distintas metodologias aplicadas 

sobre a mesma população. Neste particular, a comparação dos 

resultados desse trabalho, com aqueles obtidos anteriormente 

no mesmo local com armadilha de Shannon e isca humana (FORAI 

TINI e cOl. 27 ,29, 1978, 1981), torna-se essencial. 

Ae.~eapula~i~ tem-se revelado como espécie que 

guarda estreita associação com o homem, possuindo habilidade 

de transmitir o vírus Rocio, estando entre as principais, co 

mo suspeita de veiculação do referido vírus (FORATTINI e 
29 56 57 colo ,1981; MITCHELL & FORATTINI ,1984; MITCHELL e colo , 

1986). Os resultados obtidos (Fig. 7), quando comparados 

com aqueles conseguidos anteriormente com armadilha de Shannon 

(FORATTINI e cOl. 27 ,29, 1978, 1981), confirmaram a tendência 

" de maior frequência da espécie no ambiente aberto. Aqui en-

tretanto, seu predomínio na margem da mata, evidencia 

um possível "efeito marginal". Esse efeito que é típico de 

áreas de matas residuais, já foi referido para flebotomíneos 

da mesma localidade (GOMES 34 , 1979). E ainda interessante s~ 

lientar que, nos trabalhos com armadilha de Shannon, obteve

-se percentuais superiores de Ae.~eapula~i~ em relação às de 

mais espécies, o que pode indicar maior antropofilia da mes

ma. Este comportamento fortalece a idéia de sua importância 

na transmissão do vírus Rocio ao homem. Convém lembrar que, 
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anteriormente, estudando o comportamento desse mosquito em 

Cananéia, FORATTINI 19 ()96l) já havia alertado que a espécie 

possuia tendências a adaptar-se ao ambiente humano. No estu-

do da distribuição sazonal (Fig. 8/1 e 2), constatou-se cur-

vas com três picos, uma das quais com densidade pronunciada 

em março, com percentual da Mw acima de 50%. Os resul tados p~ 

recem indicar, em pelo menos uma das situações, a possibili-

dade da existência de fase favorável entre os meses de 

fevereiro a abril, que coincide com período de maiores tem-

peratura e pluviosidade. O aparecimento de picos em -epocas 

normalmente desfavoráveis aos culicídeos (mais frias e mais 

secas) pode ser compreendido pela sua própria biologia, pois 

as fêmeas grávidas ovipõem nas margens dos criadouros ou em 

locais úmidos, com capacidade potencial de transformarem - se 

em locais de criação. Seus ovos entram em diapausa até que 

o local de oviposição seja atingido pela água da chuva,quan

do eclodem e desenvolvem-se até adultos (FORATTINI 2l , 1965). 

Assim sendo, o aumento de densidade de adultos, deve estar 

intimamente relacionadó ao regime pluvial, o que geralmente 

apresenta variações. Levando-se em consideração esses aspe~ 

tos, e comparando-se os resultados aqui obtidos, com aqueles 

de FORATTINI e col. 29 (1981), onde com isca humana obtiveram 

um elevado pico em junho, pode-se concluir que as diferenças 

em relação ao presente trabalho podem ser atribuídas às vari 

ações pluviais dos respectivos anos de pesquisa. Deve-se a-

lertar que, embora com menores intensidades, aqui também se 

definiu picos nos meses frios de junho e julho. Quanto a tra 

balhos desenvolvidos no Estado do Rio de Janeiro, GUIMARÃES 

& ARLB 38 (1984) obtiveram curva semelhante ã obtida na pre-

sente investigação, porem com período de maior ocorrência en 

tre outubro e fevereiro, com pico em novembro. Por outro la-
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do, OLIVEIRA e col. 70 (1985), obtiveram curva com tr&s picos 

(janeiro, agosto e novembro). Este comportamento relativamen 

te imprevisível vem complicar a possibilidade de controle da 

espécie e requer estudos da dinâmica dos criadouros. 

A espécie Ae.~e~~a~u~ embora tenha mostrado pou

ca competência em relação à transmissão do vírus Rocio em 

condições experimentais, dada sua preferência alimentar vol

tada para mamíferos, inclusive o homem, é considerada epide

miologicamente importante, podendo estar envolvida na trans

missão de outros arbovírus (FORATTINI 2l , 1965; MITCHELL e 

cOl. 57 , 1986). No presente trabalho, esta espécie figurou en 

tre as mais freqüentes. Nas investigações de FORATTINI e col~7, 

29 (1978, 1981) realizadas no mesmo local, porém utilizando

-se de armadilha de Shannon, Ae.~e~~a~u~ foi espécie que ma-

nifestou nítido predomínio no solo da mata residual. Essas 

observações foram aqui confirmadas, com metodologia diferen

te, o que comprova seu comportamento de associação às matas 

residuais (Figs. 6 e 1). Também, os altos percentuais da es

pécie na presente investigação, onde na maioria das armadi-

lhas acrescentou-se uma ave como isca, evidencia possível 

afinidade desse mosquito por reservatórios compreendidos ne~ 

se grupo. Quanto à distribuição sazonal, a espécie mostrou 

maior atividade nos meses de outubro e novembro (Fig. 8/3) ,o 

que revela certa coincidência com os resultados de FORATTINI 

e col. 29 (1981), quando utilizaram isca humana, no mesmo lo

cal. 

Mosquitos do subgênero Melanacanian, também com 

potencial para transmissão, enzoótica e possivelmente epizo~ 

tica, de arbovírus, com hábitos predominantemente noturnos,e 

aos quais se atribui potencialidades na transmissão de vírus 
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no Vale do Ribeira (CALISHER e c01. 7 , 1980; FORATTINI e co1~7, 

1978; NATAL6l , 1982) foram representados pelas espécies Cx. 

4ibe~4en~~~, Cx.~acchettae, Cx.oco~~a e Cx.ped4o~ entre as 

" mais frequentes. Embora suas curvas de distribuição anual 

sejam semelhantes (Fig. 8/7, 8, 9 elO), a distribuição es 

pacia1 dessas espécies pode variar. Ass im, Cx. ped4o~ foi mais 

" frequente na mata (Tabela 10); CX.4~be~4en~~~ bastante abu~ 

dante na mata e ecótono aonível do solo (Figs. 6 e 7); Cx. 

" ~acchettae mais frequente no ecótono aonível do solo (Figs. 

6 e 7) e Cx.oco~~a que mostrou-se quase que exclusiva do a

berto (Fig. 7). O maior predomínio de mosquitos do subgêne

ro Melanocon~on aonível do solo, favorece a hipótese da po~ 

sibilidade de circulação de vírus entre estas populações e 

7 roedores (CALISHER e colo , 1980). Deve-se alertar para a 

importância de Cx.~acchettae na circulação de arbovírus,pois 

segundo CALISHER e col. 8 (1983), de 14 isolamentos feitos na 

região entre 1976 e 1978, sete foram conseguidos do refe-

rido mosquito, corres~ondendo a cinco do grupo C e dois do 

sorogrupo Guama (Bunyav~4u~). Os resultados aqui obtidos 

mostram o potencial de adaptabilidade do grupo,variando de 

mosquitos que guardam intenso relacionamento com as matas , 

até aqueles que passaram a ocupar nichos no ambiente aber-

to. Esses últimos, corno é o caso de Cx.oco~~a representam 

mosquitos que possivelmente se beneficiarão cada vez mais 

" em consequência da redução da cobertura vegetal da região . 

As quatro espécies consideradas mostraram-se predominantes 

nos meses quentes. Estes achados concordam com aqueles de 

FORATTINI e col. 29 (1981) para mosquitos do mesmo subgênero. 

Entre as espécies do subgênero Culex, obteve - se 

" como as mais frequentes, .Cx.n~g4~palpu~, Cx.decla4ato4 e Cx. 
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molli6. Al~m dessas, obteve-se um grupo que representou 17,4% 

do total de todas as capturas, não tendo sido possível a i

dentificação de esp~cies (Jabela 1). O alto percentual des-.. 
se grupo de mosquitos, pode ser consequência de sua alta fre 

ti 

quência e também ao tropismo por ave, que foi a isca utiliza 

da na maioria das coletas e com maiores rendimentos. Deve-se 

salientar que, em estudos anteriores, mosquitos do referido 
ti 

subgênero nao aparecem entre as espécies mais frequentes em 

isca humana, mostrando percentuais relativamente baixos em 

armadilha de Shannon (FORATTINI e col. 27 ,29, 1978, 1981). Es 

se comportamento de possível relacionamento com o hospedeiro 

ave, também fortalecido pela tendência ao acrodendrofilismo 

no ecótono (Tabela 9), deve ser melhor investigado e pode in 

dicar potencialidade na transmissão de arbovírus, dada a po~ 

sibilidade do papel das aves agirem como reservatórios (LO

PES e cOl. 53 ,1978; MONATI-I e cOl. 58 , 1978).De maneira semelhante,a 

espécie Cx.nig4ipalpu~ que ,nos trabalhos anteriores não ap~ 

rece ou apresenta freq~ência muito baixa (FORATTINI e col.27, 

29, 1978, 1981), na presente inves tigação surge entre as mais fre .. 
quentes, sugerindo hábito ornitofílico. Esse seu possível 

comportamento já foi referido por FORATTINI21(1965), o qual 

também alerta para o potencial epidemiológico da referida es 

pécie na transmissão de vfrus. Quanto à sua distribui 

ção horizontal, ocorreu em maiores percentuais na margem da 

" mata, sendo ainda bastante frequente no interior e rara no 

aberto (Fig. 7). Quanto ã distribuição vertical esse mosqui-

" to nao revelou acrodendrofilia, sendo mais frequente ao nível 

do solo no ecotóno (Fig. 6). O comportamento sazonal de Cx. 

nig~ipalpU6 foi pela primeira vez apresentado na região mos

trando-se espécie típica dos meses de verão ,com pico em feverei 

ro (Fig. 8/6). Para essa mesma espécie, OLIVElRAe,C01. 7O(1985), 
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encontraram maior atividade em dezembro. Quanto a Cx.decla~a 

to~ foi espécie capturada em maiores percentagens no inte-

rior da mata e ecótono, o que revela sua es tre i ta associação 

com a mata (Figs.6 e 7). Cx. moll"t.6 não aparece entre as mais fre 

" 27 29 quentes nos trabalhos de FORATTINI e colo ' (1978, 1981). 

Neste trabalho, seu comparecimento foi baixo entre as mais 

" frequentes. 

As espécies Cq.ch~y.6onotum e Cq.venezuelen.6"t.6 ta~ 

to neste como nos trabalhos anteriores em áreas alteradas a-

" 27 29 parecem entre as mais frequentes (FORATTINI e colo ' ,1978, 

1981). Ambas são intensamente agressivas ao homem sendo dota 

das de interesse epidemiológico pelo desconforto que podem 

provocar, principalmente nas horas de maior atividade. Con

vém ressaltar que Cq. ch~y.6onotum em pesquisas com armadilha 

de Shannon (FORATTINI e col. 27 ,29, 1978, 1981), revelou pre-

ferência pelo ambiente aberto. No presente trabalho, demons 

trou alta valência ecológica, não mostrando preferência por 

qualquer fiOOiente (Fig: 7). Tendo a espécie mostrado percen-

tuais muito superiores quando da utilização de armadilha de 

Shannon, revelou tendências mais antropofílicas do que orni-

tofílicas. Conforme se observa na Figura 8/4, Cq.eh~y.6onotum 

apresentou-se como espécie típica dos meses mais quentes, re 

sul tado esse que confirma as observações de FORATT INI 29 (1981). 

o elevado pico de atividade no início do verão de Cq.venezu~ 

len.6"t.6 (Fig. 8/5) é semelhante ao encontrado na pesquisa an-

terior com isca humana. No entanto, uma redução entre janei-

ro e março, aliada a um aumento de densidade em abril, mos

tra um achado discordante em relação ã pesquisa referida. Em 

observações de OLIVEIRA e col. 70 (1985) para essa espécie 

não se definiu pico nítido no ciclo anual, talvez devido ao 
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pequeno número de indivíduos coletados. Levando-se em consi 

deração a distribuição espacial, a espécie ,se apresentou 

mais associada á mata que ao aberto (Tabela 10). 

Quanto a Man~onia (Man4onia)spp. revelou-se gru-

po com elevado percentual entre as mais freqüentes. Tendo 

mostrado tendências à acrodendrofilia no ecótono e preferê~ 

cias para áreas abertas (Tabelas 8 elO), pode representar 

fator de incômodo às populaçôes humanas. 

" P4.albigenu mostrou-se entre as mais frequentes, 

com preferência pela margem da mata, com predomínio a nível 

" da copa (Fig. 6). Sua maior frequência no verão e outono(Fig.8j 

12) ,vem confirmar os resul tados de isca humana (FORATTINI e col ~9, 

1981) . 

Li du~harni, tendo sido citada anteriormente en-

" tre as mais frequentes em isca humana realizada no interior 

29 da mata (FORATTINI e colo ,1981), surge nesse trabalho 

também sob a mesma condição, com aparente tendência demaior 

concentração ao nível do solo da mata, no período diurno (Ta 

" bela 7). Consequentemente, trata-se de espécie que entra em 

contacto com o homem, quando este em atividades diversas,p~ 

netra nas matas residuais durante o dia. E possível que se-

ja espécie oportunista no que se refere ao hábito alimentar, 

usando como hospedeirffimamíferos e aves indiscriminadamente. 

A distribuição sazonal de Li du~harni (Fig. 8jll), foi pela pri-

meira vez apresentada para a localidade, tendo mostrado com 

portamento próximo a outro Sabethini (Phoniornyia sp.), se

gundo estudos antecedentes com isca humana. Tais espécies ~ 

" presentam-se com frequências que oscilam no decorrer do ano, 

sem mostrar predomínio em qualquer estação. Em observaçôes 

de GUIMARÃES & ARLE 38 , 1984, a distribuição anual desta es-
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pécie obedece padrão semelhante ao obtido nesse trabalho. 

A espécie ex. lAedinu~lamazonen~i~, também entre 

" as mais frequentes, mas com percentual dos menores ( Tabela 

1), foi coletada em todos os tipos de ambientes pesquisados(Ta 

belas 4, 5, 6, 7 e 8), sem ter mostrado predileção por qua~ 

" quer deles. Mostrou assim, comportamento ubiquista em rela 

çao ao ambiente. Em trabalhos anteriores no mesmo local, fi 

cou entre as menos freqüentes, marcando presença tanto na 

mata como no aberto (FORATTINI e cOl. 29 , 1981). 

A espécie An. (Ke~.lc~uzii, de reconhecido pote~ 

cial na transmissão da malária e arboviroses (FORATTINI 23 , 

" 1966), apareceu com frequência bastante baixa nestas obser-

vações. Apenas 90 indivíduos foram capturados em todas as 

coletas. Dada a inexistência de outros anofelinos com fre-

" quências superiores ,há de se admitir que na região, ambien-

tes com feições paisagísticas semelhantes ao investigado 

nao sao propícios ã transmissão da malária. Também, nas pr~ 

prias pesquisas levadas a efeito anteriormente no mesmo lo

cal, a espécie só apareceu entre as menos freqüentes (FORAI 

TINI e col. 27 ,29, 1978, 1981). Em trabalhos mais recentes, 

FORATTINI e cOl. 30 ,3l, 1986), obtiveram An.c~uzii como esp~ 

cie predominante na primeira encosta coberta por mata prim! 

tiva, no sentido litoral-continente e em mata primitiva da 

planície quaternária e de transição no município de Cananéia. 

Com base nos resultados até aqui obtidos,há de se admitir, 

que a distribuição da referida espécie não é uniforme na re 

gião, possivelmente estando na dependência de fatores geo

gráficos e botânicos locais, principalmente no que se refe-

re ao grau de ocupação do espaço pelo homem e ao tipo de ve 

getação, constituída de matas primitivas e ricas em bromé-



73 

lias. Deve-se lembrar, que a região onde se encontra a Fazen 

da Experimental, já foi bastante devastada, apresentando m~ 

chas de florestas relativamente pobres em bromélias. Fica 

evidente então, o reconhecimento de que áreas com potenci~ 

lidades de transmissão da malária, estão associadas epide-

miologicamente a ambientes de florestas mais preservadas(Fº 

31 RATTINI e colo , 1986). 

Quanto a P~.6enox, espécie sobre a qual já se a

tribuiu a possibilidade vetora do vírus Rocio (LOPES e COl~5, 
" 1981), neste trabalho apareceu entre as menos frequentes(T~ 

bela 2), o mesmo tendo acontecido em trabalhos anteriores , 

no que se refere a capturas com armadilha de Shannon. Porém, 

no que diz respeito às coletas com isca humana, a espécie 

" 27 29 apareceu entre as mais frequentes (FORATTINI e colo ' 

1978, 1981). Com base no exposto, é possível que sejam mos-

quitos mais antropofílicos que ornitofílicos, 

sua importância epidemiológica. 

confirmando 

O presente trabalho foi desenvolvido em ambiente 

bastante transformado pelo homem, mas que ainda guarda res-

quícios do meio primitivo, representado pelas matas resi-

duais. Ambientes de feições semelhantes, cobrem extensas á

reas do Vale do Ribeira, apresentando tendências ã expansão 

com a ocupação antrópica que evolui para áreas ainda cober

tas pela mata primitiva. Além disso, a excessiva pressão do 

homem sobre o ambiente, representado pelas monoculturas e 

areas de pastagens, vem gradativamente se fazendo presente. 

Neste trabalho, ficou evidente a existência de uma grande 

diversidade de culicídeos,entre os quais procurou-se salien 

tar. aqueles mais freqüentes ,revelando suas tendências adaE 

tativas. Assim, temos desde espécies que apresentaram maior 
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atividade no interior da mata residual, até aquelas com dis 

tinto predomínio em áreas abertas. ~ de se supor, que es

tas úl timas possam ser beneficiadas em locais de maior pres

sao ambiental, com destruição total da cobertura vegetal.E~ 

testiposde ambientes.que,como foi referido são representa

dos por extensas monoculturas, devem ser investigados e pr~ 

vavelmente constituirão temas de novos trabalhos. 

Conforme anteriormente referido, FORATTINI e col~O,; 

31 (1986), trabalhando em áreas primitivas, encontraram com 

posição faunística com predomínio marcante de An. (Ken.)0tU~ 

e bastante diferente da encontrada nesse traba1ho,logicamen 

te com a ressalva das diferenças nas metodo1ogias. 

Evidentemente, a distribuição da fauna de cu1icí 

deos na região não demonstra ser uniforme, devendo estar re 

1acionada com o grau de ocupação do espaço pelo homem,o que 

provoca instabilidade no eco'ssistema, induzindo a sucessao 

ecológica. Com base nisso, esse assunto deve ser melhor in

vestigado, visando aquilatar a compreensão das modalidades 

de transmissão de doenças metaxêniüas por cu1icídeos nessa 

região. Perseguindo esse objetivo, estudos sobre hábitos a

limentares e preferências por abrigos naturais e artificiais, 

encontram-se em andamento. Além disso, tem-se em projeto a 

intenção de se investigar o hábito de formas imaturas e a 

dinâmica de criadouros, objetivando melhor compreensão do 

comportamento de espécies epidemiologicamente importantes na 

região. 



6. CONCLUSOES 
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1. A utilização de armadilha CDC, pela diversidade obtida, 

demonstrou sua aplicabilidade em estudos de avaliação 

qualitativa. 

2. A associação de isca animal ã armadilha CDC, demonstrou 

seletividade em relação a algumas espécies, prestando-se 

portanto para estudos de comportamento. 

" - . 3. Entre as especles dominantes (mais frequentes), com re-

conhecido potencial epidemiológico apareceram: Ae.~e~~a

tu~, Ae.~capuia~~, Cx.~ibeinen~i~,Cx.~acchettae, Cx.ni-

g~paipu~, Cx.oco~~a e P~.aibigenu. 

4. Embora em densidades variáveis, a maioria das espécies 

" mais frequentes , marcaram presença em todos os ambien-

tes pesquisados. Este comportamento ubigüista pode repr~ 

sentar condições favoráveis ã circulação e dispersão de 

agentes virais. 

5. Em relação ã distribuição horizontal, de espécies mais 

representativas, ao nível do solo, foram marcantes as se-

guintes preferências: de Ae. ~ e~~atu~, Cx. decia~ato~ e Cx. 

~ibei~en~i~ pelo interior da mata; de Ae.~capula~~, Cx. 

~acchettae e Cx.nig~ipaipu~ pelo ecótono; de Cx.oco~~a e 

P~.connini~ pelo aberto. Cq.ch~y~onotum não apresentou 

predileção por qualquer tipo de ambiente, demonstrando aI 

ta valência ecológica. 
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6. Em relação à distribuição vertical de espécies ou gru

pos mais representativos, apresentaram tendências à a-

crodendrofilia Cx. (Cux. )sPP., Ma.(Man.)spp .. e P.ó.alb~genu. 

7. Quanto à distribuição sazonal, a maioria das espécies 

estudadas, apresentaram picos de maior atividade os quais 

coincidiram com o período mais favorável aos culicídeos, 

entre setembro e maio. Foram exceção, Ae . .ócapula4i.ó que 

apresentou também aumento de densidade coincidente com 

o período frio e L~.du~ham~ que mostrou ciclo anual mais 

uniforme, sem manifestar tendências de aumento de densi 

dade em qualquer período. 

8. Ae . .ócapula4i.ó, espécie de reconhecido potencial epide-

miológico, mostrou-se com maiores densidades no ecótono, 

aonível do solo, evidenciando possível "efei to margi-

nal". Este fato, que foi detectado pela primeira vez 

com este trabalho, vem confirmar sua associação a áreas 

modificadas com matas residuais, devendo portanto ser 

melhor investigado. A ocorrência de aumento de densida 

de em períodos mais frios e secos, confirma observações 

anteriores e exige estudos de dinâmica de criadouros,pa 

ra melhor compreensão de seu comportamento. 

" 9. A baixa frequência de An.c~uz~~ vem confirmar -que, areas 

de ambiente alterado com matas residuais, representam 

" fatores desfavoráveis à essa população e subsequenteme~ 

te à transmissão da malária. 
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ANEXO I 

C6DIGO DAS CARACTERrSTICAS UTILIZADAS EM ESTUDO ECOL6GICO DE 

MOSQUITOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO INSTITUTO AGRONOMICO DE 

CAMPINAS, MUNICrPIO DE PARI QUERA-AÇO, ESTADO DE SÃO PAULO. 

ARMADILHA TIPO 

1. Armadilha CDC 

ISCA TIPO 

1. Sem isca animal 

2. Com isca (galinha) 

RITMO HORÁRIO 

1. 8:00 - 18:00 

2. 18:00 - 24:00 

3. 18:00 - 06:00 

SEXO DO MOSQUITO 

1. Macho 

2. Fêmea 

LOCAL 

01. Mata-Solo 

02. Mata-Copa 

03. Mata-Margem-Solo 

04. Mata-Margem-Copa 

05. Aberto-Elevado 

06. Aberto-Solo 
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ANEXO 11 

ESTUDOS ECOLOGICOS DE MOSQUITOS (E.E.M.) 

FOLHA NR I 
111 - 1'5! o u ~ 

~ 
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ANEXO 111 

RELAÇÃO DE MOSQUITOS COLETADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO 

INSTITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS, MUNICIpIO DE PARI QUERA-Açú, 

ESTADO DE SÃO PAULO, DE 1978 A 1983, UTILIZANDO-SE ARMADI

LHA CDe. 

1. AedeomyialAedeomyialhquamipennih(Lynch Arribi1zaga,1878) 

2. AedehlOchle~ota~uh)albi6ahcia~u6(Macquart, 1838) 

3. Aedeh(Ochle~o~a~u6) 6ulvu6(Wiedemann, 1828) 

4. Aedeh(Ochle~o~a~u6)oligopi6~u6 Dyar, 1918 

5. AedehLOchle~o~a~u6)pe~ven~o~ Cerqueira & Costa, 1946 

6. Aedeh(Ochle~o~a~u6)6capula~i~(Rondani, 1848) 

7. AedehLOchle~o~a~uh)he~~a~u6 (Theoba1d, 1901) 

8. AnophelehlAnopheleh)in~e~mediuh (Peryassú, 1908) 

9. Anopheleh(Anopheleh)mediopunc~a~uh (Theoba1d, 1903) 

10. Anopheleh(Ke~~ehzia)bella~on Dyar & Knab, 1906 

11. Anopheleh(Ke~~ehzia)c~uzii Dyar & Knab, 1908 

12. Anopheleh(Nyhho~hynchuh)albi~a~hih Lynch Arribá1zaga,1878 

13. Anophele6lNyhho~hynchuh)evanhae (Brethes, 1926) 

14. Anopheleh spp. 

15. Coquille~~dia(Rhyncho~aenia)albicoh~a(Peryassú, 1908) 

16. Coquille~~diaLRhyncho~aenia)ch~Yhono~um(Peryassti,1922) 

17. Coquille~~idia(Rhyncho~aenia)heJz.mano-i (Lane & Coutinho ,1940) 

18. Coquille~~-idia(Rhyncho~aenia)ju~a~on-ia (Chagas, 1907) 

19. Co quille~t-idia ( Rhynchotaen-ia) venezuele~-ih (Theoba1d, 1912) 

20. Culex(Aed-inuh)amazonenhih (Lutz, 1905) 

21. * Culex tCa~~oll-ia) spp. 

22.*CulexLCulexJai~oha-i Lane, 1945 

23. CulexlCulexJbidenh Dyar, 1922 

24.*Culex(CulexJb-tdenh Dyar, 1922(próx.) 

25. C~lex(Culex)chideh~e~-i ~yar, 1921 



26. CulexlCulexleonnigen Theobald,1903 

27. CulexlCulexleononaton Dyar & Knab, 1906 

28. CulexlCulexLdeelanaton Dyar & Knab, 1906 

29. CulexlCulexldolo~u~(Lynch Arribilzaga, 1891) 

30.*Culex[Culexldolo~u~(Lynch Arribilzaga, 1891)(pr6x.) 

31. Culex(Culexllygnu~ Root, 1927 

32. Culex(Culex}molli~ Dyar & Knab, 1906 

33. Culex (Culex I nignipalpu~ Theobald, 1901 

34. CulexlCulexIQuinque~a~eiatu~ Say, 1823 

35. Culex(Culexlspp. 

36. Culex(Lutzialbigoti Bel1ardi, 1862 

37.*Culex(Melanoeonionlauneonotatu~ Duret & Barreto, 1956 

38. *Culex (Melanoeonionl ba~taga~u~ Dyar & Knab, 1906 

39.*CulexlMelanoeonionleaudelli (Dyar & Knab, 1906) 
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40. * Culex (Melano eo nio n I eomme.vynen~i~ Bonne-Wepster & Bonne ,1919 

41.*Culex(Melanoeonionldelpontei Duret, 1969 

42. CulexCMelanoeonionldi~tinguendu~ Dyar, 1928 

43.*CulexlMelanoeonionlea~ton Dyar, 1920 

44.*CulexlMelanoeonionlen~i~o~mi~ Bonne-Wepster & Bonne,1919 

45. Culex(Melanoeonionlevan~ae Root, 1927 

46. *Cule.x (Melanoeonionl nau~ani Duret, 1968 

47. Culex(Melanoeonionlgalvaoi Duret, 1968 

48.*Culex(Melanoeonionlinadmi~abili~ Dyar, 1928 

49.*Culex(Melanoeonionlinnovato~ Evans, 1924 

50. Culex(Melanoeonionllope~i Sirivanakarn & Jakob, 1979 

51.*Culex(Melanoeonionlluei6ugu~ Komp, 1936 

52. CulexlMelanoeonionlmi~ionen~i~ Duret, 1953 

53.*CulexlMelanoeonionloeellatu~ Theobald, 1903 

54. CulexlMelanoeonionloeo~~a Dyar & Knab, 1919 

55. CulexlMelanoeonionJoedipu~ Root, 1927 

.56.*Culex[Melanoeonion)palaeio~i Duret, 1968 



57. CulexeMelanoconionlped4oi Sirivanakarn & Be1kin, 1980 

58.*CulextMelanoconionl.pe4eY4ai Duret, 1967 

59. Culex[Melanoconionlpilo~u~ (Dyar & Knab, 1906) 

60.*CulexlMelanoconionlplectopo4pe Root, 1927 
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61. Culex(Melanoconion!.4ióei4en.6i.6 Forattini & Sa11urn, 1985 

62. CulexlMelanoconionl.6acchettae Sirivanakarn & Jakob, 1981 

63. CutexCMelanoconionl.6pi.6~ipe.6 (Theoba1d, 1903) 

64. Cul ex (Melano co nio n I taenio pU.6 Dyar & Knab, 19 07 

65. CulexCMelanoconionltheobaldi (Lutz, 1904) 

66. Culex(Melanoconionlt4igeminatu.6 C1astrier, 1970 

67. Culex(MelanoconionLzete~i Dyar, 1918 

68. CulexlMelanoconionl spp.: grupo at~atu.6 

69.*Culex(Melanoconionl spp.: grupo pilo.6u.6 

70.*CulexCMelanoconionJ spp.: grupo B 

71. Culex(Melanoconionl spp. 

72. *CulexLMicll.oculexldubitan.6 Lane & Whitrnan, 1951 

73. Culex(Micll.oculexLimitatoll. Theoba1d, 1903 

74.*Cutex(Micll.oculexlje.nning.6i Dyar & Knab, 1907 

75. CulexLMicll.oculexlneglectu.6 Lutz, 1904 

76.*Culex[Micll.oculexlpleu4i.6tll.iatu.6 Theoba1d, 1903 

77.*Culex(Micll.oculexJxenophobu.6 Ronderos, 1965 

78. Culex(Micll.oculexi spp. 

79. Limatu.6 du~hamii Theoba1d, 1901 

80. Limatu.6 6laui.6eto.6u.6 De Oliveira Castro, 1935 

81. Limatu.6 s pp . 

82. Man.6onia(Man.6onial. 6laveola(.Coqui11ett, 1905) 

83. Man.6onia(Man.6onialhumell.ali.6 Dyar & Knab, 1916 

84.*Man.6onia(Man.6onialindubitan.6 Dyar & Shannon, 1925 

85.*Man.6onia(~an.6onialindubitan.6 Dyar & Shannon, 1925(pr6x.) 

86. *Man.6 o nia (Man.6 onial p.6 eudotitillan.6 CTheoba1d, 1901) 

87. Man.6 onia (Man!.> onial spp. 



88.*O~thDpodomyia 4~9n~6eAa (~oqui11ett, 1896) 

8g. Phoniomy~a dav~~~ Lane & Cerqueira, 1942 

90. Phon~omyia spp. 

91. Pho~opho~atG~abhamiatc.~n9u.tata CFabricius, 1805) 
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92. Pho~opho~a[G~abham~a)c.on6~nnih(Lynch Arrib~lzaga, 1891) 

93. Pho~ophonalJanthinohomala.tb~genu (Peryass~, 1908) 

94. Ph o~opho~a LJanth.i..noh oma) dL!J c.nuc.~anh (Wa1ker, 1856) 

95. PhOAopho~a(Janthi~iohomaJ 6ell.ox (Humbo1dt, 1819) 

96. PhOAophoAa(Pho~ophoAaJc.i.t~ata (Fabricius, 1794) 

97. PhOAopho~a(PhoAopho~aJc.i.tipeh (Fabricius, 1805) 

98. Pho~ophona spp. 

99. Runc.homyia(Runc.homyiaJc.e~quei~ai (Stone, 1944) 

100. Runc.homy~alRunc.homy~aJ6~ontoha (Theoba1d, 1903) 

101. Runc.homy~a(Runc.homy~a)neve~ha (Lane & Cerqueira, 1942) 

102. Runc.homyialRunc.homyialspp. 

103. Sabetheh LSabeth~nl1 . .6 J~nte~meMU.6 (Lutz, 1904) 

104. Sabethe.6lSabeth~nu.61undo.6u.6 (Coqui11ett, 1905) 

105. U~anotaen~a(U~anotaeniaJc.a.tohomata Dyar & Knab, 1907 

106. U~anotaenia(U~a~otaen~aJgeomet~ic.a Theoba1d, 1901 

107. U~anotaen~a(UAanotaeniaJiow~i Theobald, 1901 

108. U~anotaenialU~anotaenia)mathe.6oni Lane, 1943 

109. U~anotaenia(U~anotaeniaJ nata.tiae Lynch Arribá1zaga, 1891 

110. UAanotaen~a(U~anotaen~a)pa.t.tidovente~ Theobald, 1903 

111. UAanotaenia tU~anotaenia) pu.tc.he~~~ma Lynch Arribâlzaga ,1891 

112. U~anotaenia spp. 

113.*Wyeomyia (Vend~omyiaJaiAO.6ai Lane & Cerqueira, 1942 

114. Wyeomyia lVend~omy~aJ apoAonoma Dyar & Knab, 1906 

115. Wyeomyia LVend~omyial c.on6u.6a (Lutz, 1905) 

116. Wyeomyia lVend~omyiaLmy.6te.6 Dyar, 1924 

117 . *W.yeomyia (Vend~omyiaJ oc.c.u.Ua. Bonne-Wepster & Bonne, 1919 

118. Wyeomy~a spp. 

* Espécies pela primeira vez assinaladas na região. 
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ANEXO IV 

CÁLCULO MENSAL DAS MEDIAS DE WILLIAMS E SEUS PERCENTUAIS PARA 

" ALGUMAS ESpEcIES ~~IS FREQUENTES, COLETADAS NA ESTAÇÃO FAZEN-

DA EXPERIMENTAL, MUNICIpIO DE PARIQUERA-AÇO, ESTADO DE SÃO 

* PAULO . 

1. A e. • ~ c.a.pu.e.a.Jti~ (horário = 18:00-24:00, local = mata margem 

copa, período = 04/80 a 11/82) ~ 

Mês Quantidade Média/Captura M.w % Mw 

1 10 2,50 0,37 11,4 

3 17 4,25 0,64 19,5 

4 4 0,66 0,10 3,2 

5 2 0,33 0,05 1, 7 

6 41 6,83 0,64 19,4 

7 3 0,50 0,08 2,5 

8 1 0,16 0,02 0,8 

10 6 1,00 0,16 5,0 

11 43 7,16 0,94 28,7 

12 7 1,75 0,25 7,8 

* Meses nao referidos correspondem a quantidade coletada igual 

a zero. 
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2. Ae.6c.apu.ia/ti6 (porário = 18:0Q-24:00, local = aberto, pe-

ríodo = 04/81 a 01/83). 

Mês Quantidade Média/Captura Mw % Mw 

1 4 1,00 0,17 1,9 

2 7 3,50 0,65 7,3 

3 39 19,50 5,12 57,4 

4 21 5,25 1,00 11,2 

5 1 0,25 0,04 0,5 

6 1 0,25 0,04 0,5 

7 21 5,25 0,85 9,6 

10 1 0,25 0,04 0,5 

11 15 3,75 0,66 7,5 

12 8 2,00 0,32 3,6 

3. A e . 6 eJz./ta:tu6 (horário = 18:00-24:00, local = mata 5010, p~ 

ríodo 04/80 a 01/83). 

Mês Quantidade Média/Captura Mw % Mw 

1 150 25,00 4,66 16,4 

2 13 3,2S 0,49 1,8 

3 12 3,00 0,41 1,5 

4 68 11,33 2,24 7,9 

5 48 8,00 1,30 4,6 

6 10 1,66 0,25 0,9 

7 58 9,66 1,67 5,9 

8 14 2,33 0,37 1,3 

9 37 6,16 1,15 4,1 

10 295 49,16 5,23 18,5 

11 246 41,00 9,42 33,2 

12 81 13,50 1,10 3,9 
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4. Cq.c.nl!..y.6onotum (horário = 18:00-24:00, local = mata margem 

copa, período = 04/80 a 11/82). 

Mês Quantidade Média/Captura Mw % Mw 

1 11 2,75 0,49 7,3 

2 3 0,75 0,12 1,8 

3 23 5,75 0,87 12,9 

4 58 9,66 1,11 16,4 

5 10 1,66 0,23 3,5 

9 2 0,33 0,05 0,8 

10 8 1,33 0,22 3,3 

11 44 7,33 1,20 17,7 

12 107 26,75 2,47 36,3 

5 . C q • v e.ne. z ue.,te.n.6 .Ü, (horário = 18:00-24:00, local = mata mar-

gem copa, período = 04/80 a 11/82) . 

Mês Quantidade Média/Captura Mw % ,Mw 

1 1 0,25 0,04 1,2 

2 2 0,50 0,08 2,5 

3 3 0,75 0,12 3,9 

4 51 8,50 0,77 23,4 

5 3 0,50 0,08 2,5 

9 1 0,16 0,02 0,8 

10 2 0,33 0,05 1,6 

11 3 0,50 0,08 2,5 

12 99 24,75 2,04 61,6 
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6. Cx.n.iglÚpa.lpu.6 (porário = 18:00-24:00, local = mata margem 

solo, período = 04/80 a 11/82). 

Mês Quantidade Média/Captura M}v % Mw 

1 4 1,00 0,16 0,8 

2 121 30,25 11,29 52,1 

3 172 43,00 8,19 37,8 

4 32 5,33 0,80 3,7 

5 24 4,00 0,49 2,3 

6 11 1,83 0,25 1,2 

10 15 2,50 0,31 1,4 

11 4 0,66 0,10 0,5 

12 1 0,25 0,40 0,2 

7 . Cx.OC.O.6.6a. (horario = 18:00-24:00, local = aberto, período 

04/81 a 01/83) . 

Mês Quantidade Média/Captura Mw % M_w 

1 57 14,25 2,94 19,5 

2 27 13,50 3,50 23,0 

3 24 12,00 2,82 18,7 

4 76 19,00 3,27 21,6 

5 3 0,75 0,11 0,8 

7 7 1,75 0,29 1,9 

11 14 3,50 0,60 4,0 

12 46 11,50 1,59 10,5 



104 

8. Cx.pedlLo.i (horário = 18:00-24:00, local mata copa, 
~ = perl~ 

do = 07/78 a 03/80). 

Mes Quantidade Média/Captura Mw % Mw 

1 39 4,87 0,87 18,9 

2 77 9,62 1,97 42,5 

3 38 4,75 0,85 18,4 

4 4 1,00 0,17 3,7 

7 1 0,12 0,02 0,4 

8 3 0,37 0,06 1,3 

9 6 0,75 0,11 2,5 

10 7 0,87 0,14 3,1 

11 3 0,37 0,06 1,4 

12 16 2,00 0,36 7,8 

9 . C x • ti b e.i1L e. n.6 .i.6 (horário = 18:00-24:00, local = mata margem 

solo, período = 04/80 a 11/82) . 

Mês Quantidade Média/Captura Mv.' % Mw 

1 72 18,00 3,82 8,3 

2 321 80,25 15,01 32,4 

3 171 42,75 10,61 23,0 
'" 4,' 130 21,66 5,06 11,0 

5 24 4,00 0,67 1,5 

6 19 3,16 0,55 1,2 

7 11 1,83 0,28 0,6 

8 25 4,16 0,68 1,5 

9 12 2,00 0,32 0,7 

10 38 6,33 0,95 2,1 

11 157 26,16 5,53 12,0 

12 65 16,25 2,69 5 , 7 
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10. Cx.4aeehettae (porário = 18;OQ-24:00, local = mata margem 

solo, período = 04/80 a 11/82). 

Mes Quantidade Média/Captura M.w % Mw 

1 37 9,25 1,88 4,8 

2 592 148,00 17,14 43,5 

3 151 37,75 5,17 13,1 

4 94 15,66 3,26 8,3 

5 78 13;00 2,52 6,4 

6 37 6,16 1,16 3,0 

7 61 10,16 1,98 5,0 

8 41 6,83 1,03 2,6 

9 19 3,16 0,54 1,4 

10 21 3,50 0,57 1,5 

11 137 22,83 3,67 9,3 

12 10 2,50 0,41 1,1 
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I!. Li. dUJtha.m-i.. Cboririo = 8;QO~18:00. local = mata solo, pe-

ríodo = a5}80 a 03}83). 

Mês Quantidade Média/Captura Mw % Mw 

1 23 3,83 0,39 8,6 

2 8 1,33 0,13 2,9 

3 19 3,16 0,28 6,1 

4 24 6,00 0,61 13,2 

5 42 7,00 0,66 14,4 

6 11 1,83 0,17 3,8 

7 45 7,50 0,80 17,3 

8 11 1,83 0,16 3,6 

9 19 3,16 0,32 7,0 

10 15 2,50 0,23 5,1 

11 38 6,33 0,54 11,9 

12 17 2,83 0,27 6,1 

12. P.6 • alb-i..g enu (horirio == 8:00-18:00, local == mata so10,pe-

ríodo == 05/80 a 03/83). 

Mês Quantidade Média/Captura Mw % Mw 

2 68 11,33 0,65 18,8 

3 36 6,0 0,52 15,0 

4 118 29,50 1,73 49,6 

7 3 0,50 0,04 1,4 

11 10 1,66 0,15 4,4 

12 26 4,33 0,37 10,8 
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