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RESUMO 

 

Em diversas regiões do país foram realizados estudos da fauna de culicídeos em áreas 

antropizadas de ambientes variados, urbanos, rurais e florestais. A Floresta Nacional de Nísia 

Floresta (FLONA-NF), localizada na região Metropolitana de Natal, é um remanescente de 

Mata Atlântica submetida a históricas etapas de antropização. Os fragmentos encontram-se 

em lenta regeneração da mata nativa, portanto apresenta uma heterogeneidade de habitats, o 

que permite o desenvolvimento de espécies de culicídeos com variados hábitos hematofágicos 

e comportamentais, tais fatores estimularam a realização do presente estudo na unidade de 

conservação. Os estudos com culicídeos permitem também avaliar o grau de alteração 

ambiental em algumas regiões. Esses insetos participam das cadeias epidemiológicas de 

doenças com distribuição geográfica extensa e ocorrência em grandes grupos populacionais, 

tornando necessário o conhecimento das características biológicas das espécies com a 

finalidade de se conhecer pontos vulneráveis que facilitem o controle dos insetos vetores. 

Com o objetivo de realizar o primeiro levantamento de culicideos na área preservada de Nísia 

Floresta foram realizadas coletas mensais de mosquitos adultos e imaturos por meio de quatro 

procedimentos metodológicos, coletas com armadilha Shannon, aspirador de Nasci, em 

bromélias e larvitrampas entre fevereiro de 2013 e fevereiro de 2014. Foram coletados e 

identificados morfologicamente por meio de chaves entomológicas de identificação 

específica, 8.299 indivíduos, com a seguinte distribuição: 7.677 mosquitos adultos coletados 

na armadilha Shannon; 397 mosquitos capturados por meio de aspirador elétrico de Nasci; 93 

e 132 mosquitos imaturos em larvitrampas e bromélias respectivamente. Entre os culicídeos 

foram encontrados nove gêneros com 19 espécies e 3 gêneros sem identificação da espécie. O 

presente estudo mostra-se relevante por ser o primeiro estudo realizado no local, com registro 

de ocorrência de espécies no Rio Grande do Norte; pelo acréscimo de informações sobre a 

ecologia dos culicideos e por acrescentar conhecimento sobre táxons com importância médica 

em outras regiões do país. Além disso, sinaliza para a importância da conservação do 

fragmento florestal de mata atlântica e análises acerca da urbanização das áreas do entorno da 

unidade de conservação considerando a aproximação potencial de hospedeiros invertebrados, 

vertebrados e consequentemente a veiculação de patógenos com impacto na saúde pública. 

 

Palavras-chave: culicídeos, mosquitos, Mata Atlântica, bromélias. 
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ABSTRACT 

 

Studies on culicid fauna were conducted in anthropized areas of urban, rural and forest 

environments in different regions of Brazil. The National Forest of Nisia Floresta (FLONA-

NF), located in the metropolitan region of Natal, is an Atlantic Forest remnant submitted to 

historical stages of anthropization. The fragments are in a stage of slow regeneration of native 

forest, exhibiting, therefore, heterogeneity of habitats, which enables the development of 

culicid species with varied hematophagic and behavioral habits. These factors stimulated the 

present study at the conservation unit. Studies of culicids also allow assessing the degree of 

environmental change in a number of regions. These insects participate in the epidemiological 

chains of diseases with extensive geographic distribution and occurrence of large population 

groups, requiring knowledge of the biological characteristics of species in order to determine 

the vulnerable points that facilitate control of vector insects. With the aim of performing the 

first culicid survey in the preserved area of Nisia Floresta, monthly collections of adult and 

immature mosquitoes were conducted by means of four methodological procedures,   using a 

Shannon trap and Nasci aspirator in bromelias and larvitraps between February 2013 and 

February 2014. A total of 8,299 individuals were collected and identified morphologically 

using identification keys. The following distribution was obtained: 7,677 adult mosquitoes 

collected in the Shannon trap; 397 mosquitoes captured by the Nasci aspirator; and 93 and 

132 immature mosquitoes in larvitraps and bromelias respectively. Nine genera of culicids 

were found with 19 species and three genera without species identification. The present study 

is relevant for being the first conducted at the site, with the occurrence of species in Rio 

Grande do Norte state; for adding knowledge about both the ecology of culicids and taxa with 

medical importance in other parts of the country. Furthermore, it highlights the need for 

conservation of the Atlantic Forest fragment and analyses regarding urbanization of areas 

surrounding the conservation unit, considering the potential presence of vertebrate and 

invertebrate hosts and consequent spread of pathogens with an impact on public health. 

 

Key-words: culicid, mosquitoes, Atlantic Forest, bromeliads. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 FAMÍLIA CULICIDAE 

 

 

 Os mosquitos da família Culicidae pertencem à ordem Diptera e subordem 

Nematocera e são conhecidos vulgarmente como pernilongos, carapanãs ou muriçocas 

(FORATTINI, 1996). Essa família compreende um grupo monofilético apresentando 

atualmente mais de 3.500 espécies e subespécies distribuídas em 95 gêneros e encontram-se 

agrupados em duas subfamílias: Anophelinae e Culicinae (HARBACH& KITCHING, 1998; 

FORATTINI, 2002; HARBACH, 2007; RUEDA, 2008). Várias espécies hematófagas estão 

envolvidas na disseminação de doenças tropicais como Malária, Febre Amarela e Dengue 

(TAUIL, 2006; WHO, 2009).   

A subfamília Anophelinae engloba os gêneros Bironella, Theobald, 1905; Chagasia 

Cruz, 1906 e Anopheles Meigen, 1818, apresentando 471 espécies descritas. No entanto a 

subfamília Culicinae é considerada a maior subfamília, abrangendo 11 tribos, 92 gêneros e 

mais de 3.000 espécies (FORATTINI, 2002). 

 

 

1.2 MORFOLOGIA 

 

  

Os culicídeos são pequenos insetos que medem entre três a seis mm de comprimento e 

são caracterizados principalmente pela presença de escamas que recobrem grande parte do 

tegumento. Geralmente os adultos podem ser identificados especificamente por meio de suas 

características morfológicas, como o número e tamanho de cerdas proepisternais, tamanho de 

palpos e o formato das garras tarsais. Existem grupos, como Aedes, Anopheles e Sabethes, que 

a identificação é feita por variações da coloração das escamas, assim como o seu reflexo 

(CONSOLI & OLIVEIRA, 1994). As escamas são de fundamental importância do ponto de 

vista morfológico, tornando-se primordial para a diagnose, pois se apresentam em diferentes 

tamanhos e tonalidades expressando variadas colorações como branco, verde, azul e reflexos 

metálicos (CHAPMAN, 1982; NEVES, 2011). 
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Como qualquer outro artrópode os mosquitos são bilateralmente simétricos. Os adultos 

apresentam um exoesqueleto que recobre toda sua estrutura corporal, seu corpo divide-se em 

três regiões principais: cabeça, tórax e abdômen (FORATTINI, 2002).  

Sua cabeça é composta por duas antenas, dois olhos e ocelos, dois palpos maxilares e 

uma probóscide alongada adaptada para perfuração e sucção, formada por vários estiletes 

protegidos por uma bainha comum (FORATTINI, 2002).  

Entre a cabeça e o abdômen encontra-se o tórax subdividido em três segmentos 

(protórax, mesotórax e metatórax), cada um contendo um par de pernas articuladas. O 

mesotórax contém um par de asas funcionais (Figura 1). Seu abdômen é formado por dez 

segmentos, sendo que nos três últimos estão os órgãos reprodutivos e excretores (HARBACH 

& KITCHING, 1998; HICKMAN et al., 2005; HARBACH, 2007; RUEDA, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 BIOLOGIA DOS CULICÍDEOS 

 

Os mosquitos são holometábolos, passando por quatro estágios biológicos distintos: 

ovo, larva (instares: L1 a L4), pupa e adulto (Figura 2). Geralmente as fases imaturas dos 

culicideos desenvolvem-se em águas doces e paradas ou levemente em movimento. Também 

são encontrados em águas presentes em ocos de árvores, imbricações foliares de plantas, 

internódios de bambu e taquara (ALENCAR et al., 2013). O período de tempo do ovo até o 

mosquito adulto corresponde em média de sete a trinta dias dependendo da espécie 

(BESERRA et al., 2006). 

Figura 1: Mosquito adulto – Aedes (Stegomyia) aegypti 

(Linnaeus, 1762). Fonte: RUEDA, 2004. 
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O número de ovos por cada postura varia entre as espécies, mas se situa entre 10 a 200 

ovos. As fêmeas, dependendo do gênero ou espécie do mosquito, depositam seus ovos 

individualmente ou em conjuntos, sobre a superfície de grandes corpos d’água ou em 

superfícies parcialmente úmidas. Fazem sua postura em criadouros situados desde o solo à 

copa das árvores, por sua vez após o desenvolvimento embrionário, desencadeiam o processo 

de eclosão larval dando início ao seu desenvolvimento (LOPES et al., 1983; FORATTINI, 

2002).   

As larvas são aquáticas, passam por quatro ínstares (L1-L4) apresentam um aspecto 

vermiforme, cujo corpo é dividido em cabeça, tórax e abdome, possuindo um aparelho bucal 

do tipo mastigador-raspador e frente à cabeça estão presentes escovas orais, que em 

movimento proporcionam uma corrente hídrica direcionando pequenas partículas alimentares 

para a boca. A respiração ocorre através do sifão respiratório, o que permite que a maioria das 

larvas de culicídeos se posicionem no sentido oblíquo à superfície da água para respirar 

(Figura 3) (CONSOLI & OLIVEIRA, 1994). A velocidade do desenvolvimento larval até 

atingir o estágio de pupa depende de alguns fatores como temperatura da água, 

disponibilidade de alimento e densidade populacional no criadouro (BESERRA et al. 2006). 

 

Figura 2: Desenho esquemático do ciclo biológico de Culicídeos. A) Ovo, B) 

quatro ínstares larvais, C) pupa e D) mosquito adulto. (Fonte: CHAGAS, J.M., 

2013). 

A B 

D 
C 
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De acordo com Forattini (2002) as pupas possuem o formato de vírgula apresentando 

o corpo dividido em duas porções: a cabeça fundida ao tórax, e o abdômen. Sua respiração se 

dá por meio das trompas respiratórias localizadas acima do cefalotórax e nesta fase encontra-

se em atividade de divisão celular para a mudança de estádio. No fim do abdome há um par de 

palhetas natatórias que auxiliam a pupa na locomoção (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo após emergirem, os adultos repousam em abrigos, geralmente nas proximidades 

do criadouro, até o início de suas atividades. Os mosquitos adultos, machos e fêmeas, se 

alimentam de carboidratos encontrados comumente em plantas, e as fêmeas fazem 

hematofagia pela necessidade de proteínas do sangue para iniciar a vitelogênese (ALENCAR 

et al., 2005, BONA & NAVARRO-SILVA, 2008). Todo o processo gonotrófico, ou seja, 

alimentação sanguínea, maturação de ovos e oviposição repete-se várias vezes no decorrer da 

 

Figura 3: Larva de Aedes aegypti: a) 

cabeça, b) antena, c) escova oral, d) tórax, 

e) abdome, f) sifão respiratório. (Fonte:  

SILVA, J.H.T., 2014).  

 

Figura 4: Pupa de Aedes aegypti: a) 

cefalotórax, b) trompa respiratória, c) 

abdome, d) palhetas natatórias. Fonte: 

SILVA, J.H.T., 2014.  

a b 

c 

d e f 

a b 

c 

d 
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vida dos culicídeos, com duração de 2 a 3 dias em condições ambientais adequadas 

(BARATA et al., 2001). 

Os culicídeos se reproduzem em uma variedade de criadouros de diferentes dimensões 

e volumes de água. Algumas espécies têm considerável plasticidade de adaptação aos locais 

utilizados na sua procriação e ocorrem em diferentes tipos de habitats, outras, por sua vez são 

restritas na escolha de seus criadouros (SERVICE, 1976; LOPES 1997). Assim sendo, existe 

a possibilidade de localização das formas imaturas em ambientes com pequenas coleções 

hídricas como as encontradas em axilas de plantas, ocos de árvores, depressões no solo, 

internódios de bambus; assim como em grandes coleções de água como rios, pântanos, 

mangues, açudes, riachos e represas (SERVICE, 1993; FORATTINI, 2002).    

Entre os possíveis criadouros de culicídeos, as bromélias são consideradas um 

exemplo de criadouro natural permanente, favorável à colonização de diversos insetos, uma 

vez que os tanques foliares estabelecidos proporcionam uma adequada manutenção dos 

organismos aquáticos (LOUNIBOS, 1987; RICHARDSON et al. 2000; MULLER & 

MARCONDES 2006, 2007; LIRIA, 2007). 

 A escolha da fonte alimentar sanguínea pelos culicideos dependerá de uma variedade 

de fatores, alguns deles podem ser destacados como: gradiente de temperatura, local e 

densidade de hospedeiros disponíveis, que podem ser aves e mamíferos, em sua maioria, mas 

pequena parcela faz seu repasto regularmente em répteis e anfíbios podendo ocorrer no 

momento da picada a inoculação de algum patógeno no hospedeiro (CLEMENTS, 1992; 

CONSOLI & OLIVEIRA 1994; KELLY, 2001; FORATTINI, 2002, GILLOTT, 2005). 

 

 

1.4 PRINCIPAIS ESPÉCIES VETORAS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

  

 

A principal importância do estudo da fauna de culicideos está na capacidade vetorial 

desses insetos. Esse fato pode agravar-se pelo contato direto do mosquito com o homem, 

resultante do processo de urbanização e destruição de seu habitat natural, já que a maior parte 

deles apresenta um comportamento eclético com relação a sua preferência alimentar podendo 

facilmente se adaptar a diversos ambientes, dispersando-se, provocando incômodos ou 

transmitindo doenças (TAIPE-LAGOS & NATAL, 2003). 
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Os gêneros da família culicidae mais importantes na transmissão de diversos agentes 

etiológicos são: Aedes Meigen, 1818; Anopheles Meigen, 1818; Culex Linnaeus, 1758; 

Haemagogus Williston, 1896; Mansonia Blanchard, 1901e Sabethes Robineau-Desvoidy, 

1827. Dentro desses gêneros algumas espécies se destacam decorrente principalmente da 

quantidade de casos da doença e do número de mortes associados (FORATTINI, 2002; 

RUEDA, 2008; MARCONDES, 2009).  

O Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) apresenta atualmente grande 

importância como vetor em saúde pública, devido seu papel na transmissão de vírus 

causadores de arboviroses como dengue e febre amarela urbana. A sua principal característica 

morfológica é um escudo ornamentado com escamas branco-prateadas formando um desenho 

em forma de lira e clípeo com dois tufos de escamas branco-prateadas (LOZOVEI, 2001).  

Provavelmente, originou-se no continente africano, na Etiópia, chegando à América a partir 

de viagens europeias que objetivavam exploração e colonização (BRAGA & VALLE, 2007). 

É uma espécie antropofílica, localizada em áreas urbanas e rurais, é conhecida por seus 

hábitos alimentares peculiares, uma vez que a fêmea raramente se alimenta de açúcar, mas ao 

término de cada ciclo gonadotrófico necessita de sangue humano (NAKSATHIT & SCOTT, 

1998). Costuma alimentar-se mais de uma vez entre duas posturas sucessivas, fato que 

aumenta a possibilidade do mosquito ingerir e transmitir vírus (BARATA et al., 2001). 

Essa espécie apresenta grande capacidade adaptativa a criadouros artificiais, 

possibilitando o aumento de sua população e consequentemente o surgimento de epidemias 

(LOZOVEI, 2001). Preferencialmente escolhe recipientes contendo água limpa, embora seja 

também encontrada em ambientes poluídos (CLEMENTS, 1999). 

Quando em contato com água, os ovos de A. aegypti se desenvolvem, alcançando a 

forma adulta e apresentam a capacidade de infectar humanos. (CHADEE 1991; FONSECA & 

FIGUEIREDO, 2010). 

O Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) é originário do sudeste asiático, tem 

ampla distribuição geográfica, grande capacidade de dispersão e encontra-se associado à 

colonização de criadouros naturais e artificiais (FORATTINI, 1986; MOORE et al., 1988; 

BENEDICT et al., 2007). Forattini (1986) fez o primeiro registro da espécie no Brasil, no 

Estado do Rio de Janeiro. Outros registros foram feitos em outros Estados do país no decorrer 

dos anos, abrangendo áreas rurais, suburbanas e urbanas (GOMES et al., 1999). 

Durante cada ciclo gonotrófico, a fêmea exerce hematofagia em oportunidades 

diversas em animais variados, aumentando a capacidade de transmissão de patógenos em 

hospedeiros diferentes (VÉLEZ et al., 1998; CUÉLLAR-JIMÉNEZ, 2007). 
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Aedes albopictus é a segunda espécie relacionada à transmissão do vírus da dengue no 

Brasil (LOUNIBOS, 2002), sem no entanto ser responsável pelos surtos da doença, uma vez 

que mesmo com relatos confirmados sobre vírus da dengue isolados nessa espécie, os dados 

não o evidenciam como participante direto nas transmissões epidêmicas no Brasil 

(DEGALLIER et al, 2003). Alguns estudos indicam que esta espécie é também vetora da 

febre amarela, presume-se ainda que tenha a capacidade de servir de ponte entre ciclos 

silvestre e urbano da doença (SAVAGE et al., 1992; MONATH, 2001).     

Essas duas espécies de Aedes podem apresentar capacidade vetorial  para encefalites, 

Mayaro, Oropouche, a filária Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) e Chikungunya (CHIKV) 

(ESTRADA-FRANCO et al., 1995; VÉLEZ et al., 1998; MARQUES et al., 2005;  

VAZEILLE et al., 2007). 

O Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi (Root, 1926) é um anofelino de grande 

importância pelo seu caráter antropofílico, de expressivo comportamento endófilo e 

considerado como o principal transmissor da malária no Brasil e em outros países, 

principalmente os que possuem áreas da floresta amazônica (KLEIN et al., 1991; 

FORATTINI, 2002, MAGRIS et al., 2007, GAMA, et al., 2009). 

Essa espécie contém taxas de sobrevivência maiores que outros anofelinos, possuindo 

a capacidade de manter o aumento da endemicidade da malária mesmo quando se encontra 

em baixa densidade (DEANE et al., 1986; KISZEWSKI et al., 2004).  Os maiores picos de 

atividade hematofágica ocorrem em dois períodos, ao amanhecer e ao anoitecer 

(CHARLWOOD, 1996; SANTOS et al.,2005). 

Geralmente há preferência por criadouros com grandes coleções de água com pouca 

salinidade e turbidez, como remansos e lagoas; também pode ser encontrada em criadouros 

com características diferentes na estação chuvosa, como poças d’água, marcas de pneus e 

valas (TADEI & THATCHER, 2000). 

A espécie Culex (Culex) quinquefasciatus (Say, 1823) é antropofílica, facilmente 

adaptável às condições urbanas e resistentes a poluentes (NATAL & UENO, 2004; 

CARDOSO et al., 2010). Fatores climáticos, assim como saneamento inadequado contribuem 

para o desenvolvimento e dispersão do mosquito, principalmente em fossas e esgotos (REGIS 

et al., 2000). Apresenta grande competência vetorial na transmissão de agentes patogênicos 

como a Wuchereria bancrofti, causador da filariose bancroftiana nas Américas e outras 

arboviroses como encefalite japonesa e vírus do Nilo Ocidental (HAMER et al., 2008).  

Haemagogus (Haemagogus) janthinomys (Dyar, 1921) é um mosquito brilhante de 

coloração metálica, com ampla distribuição geográfica e hábitos estritamente silvestres, 
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realizando hematofagia em indivíduos que penetram em seu nicho ecológico (DEGALLIER et 

al., 1992). 

Considerado como o principal vetor da febre amarela silvestre no Brasil, é uma 

espécie primatófila (alimenta-se preferencialmente de primatas não humanos) e tem atividade 

diurna; estudos afirmam que apresenta as melhores condições para transmitir o vírus da febre 

amarela, já que se mostra extremamente susceptível a sua aquisição (VASCONCELOS, 2002, 

2003). 

 

 

1.5 CULICIDEOS EM ÁREAS ANTROPIZADAS 

 

 

A excessiva ação antrópica em ambientes florestais pode gerar modificações nas 

atividades de espécies de vertebrados nativos, estimulando a consequente proliferação e 

dispersão de culicideos (GUIMARÃES et al. 2003; HUNTER, 2007). Dorvillé (1996) propôs 

determinados grupos de mosquitos como indicadores do nível de degradação ambiental: 

espécies do gênero Anopheles, principalmente do subgênero Kerteszia estão associados a 

ambientes preservados, outras pertencentes aos gêneros Haemagogus e Culex estão mais 

frequentes em ambientes intermediários e por fim, espécies do gênero Aedes, se associam a 

ambientes antropizados (MONTES, 2005).   

Em ambientes silvestres a relação de mosquitos vetores com reservatórios naturais que 

compõem a biodiversidade local, contribui para o ciclo enzoótico de doenças podendo atingir 

o homem que utiliza este bioma. Em uma variedade de feições paisagísticas a circulação do 

vírus amarílico circula entre primatas não humanos e humanos, sendo que a exposição 

silvestre das pessoas aos mosquitos infectados são mais comuns, dependendo da 

susceptibilidade aos focos silvestres dos vírus (GOMES et al, 2010). 

As constantes alterações no meio ambiente provocadas pelas ações do homem podem 

proporcionar mudanças no comportamento de algumas espécies de culicideos. Em bromélias 

de solo em uma área urbana localizada no litoral de São Paulo, foi registrada a primeira 

ocorrência de Anopheles (Kerteszia) cruzii (Dyar & Knab, 1908), sugerindo a adaptação da 

espécie ao ambiente urbano (MARQUES & FORATTINI, 2009). 

Estudos sobre a frequência e sazonalidade de culicideos são de fundamental 

importância para o planejamento e execução de medidas de controle a doença (SILVA et al. 

2008). Diversos estudos como os de Paterno e Marcondes (2004), Montes (2005) e Gomes et 
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al. (2009) relacionados a fauna de culicideos foram realizados em diversos ambientes 

brasileiros: urbanos, rurais e florestais. No entanto no Estado do Rio Grande do Norte existem 

poucos trabalhos realizados.  Xavier et al. (1980), foi o primeiro a descrever espécies 

encontradas no Estado. Além desse autor, os estudos realizados em unidades de preservação  

por Medeiros et al. (2009) e Fernandes (2011), caracterizando espécies de culicídeos 

presentes em biomas distintos Mata Atlântica e Caatinga respectivamente. 

Os ambientes florestais com frequência vêm sendo afetados pela ação antrópica, 

gerando o desenvolvimento, extinção e deslocamento de algumas espécies de mosquitos 

(GUIMARÃES et al. 2003). A acelerada urbanização vem causando destruição de ambientes 

naturais resultando em alterações comportamentais o de vetores silvestres tornando-os 

passíveis à sobrevivência em ambientes urbanos e resultando na participação de seres 

humanos no ciclo de transmissão de algumas doenças (PATZ et al., 2000; XIMENES et al., 

2007). 

A Floresta Nacional de Nísia Floresta (FLONA-NF), localizada na região 

Metropolitana de Natal, é uma das poucas unidades de conservação que contém fragmentos 

de Mata Atlântica, os desafios da sua gestão e manejo estão relacionados ao desenvolvimento 

sustentável da região (BRASIL, 2012). A área sofreu  históricas etapas de antropização e os 

fragmentos encontram-se em regeneração, portanto apresenta uma heterogeneidade de 

habitats, um mosaico de áreas florestais com diferentes níveis de preservação e de influência 

antrópica (BRASIL 2012), o que permite o desenvolvimento de espécies de culicideos com 

comportamentos variados de hematofagia e oviposição,  fatores que estimularam a realização 

do presente estudo na referida unidade de conservação. 

Os ambientes florestais constantemente vêm sendo afetados pela ação antrópica, 

gerando o desenvolvimento, extinção e deslocamento de algumas espécies de mosquitos 

(GUIMARÃES et al. 2003). A acelerada urbanização vem causando destruição de ambientes 

naturais resultando na alteração do comportamento de vetores silvestres, tornando-as passíveis 

à sobrevivência em ambientes urbanos e levando os seres humanos a participarem do ciclo de 

transmissão de algumas doenças (PATZ et al., 2000; XIMENES et al., 2007). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Realizar levantamento da culicidofauna nos diversos ambientes da Floresta Nacional 

de Nísia Floresta, no Município de Nísia Floresta, Estado do Rio Grande do Norte com vistas 

à análise de aspectos da bioecologia dos mosquitos e presença de vetores potenciais na 

Unidade de Conservação. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  

 Estimar a diversidade, abundância dos culicídeos entre  áreas de coleta distintas; 

 Verificar a influência das variações climáticas na abundância e na diversidade dos 

culicídeos; 

 Destacar as espécies de importância vetorial na transmissão de doenças 

 Avaliar a utilização de espécies como indicadoras do grau de preservação do 

ambiente em estudo 

 Analisar a presença, postura e desenvolvimento de culicídeos em criadouros 

artificial e natural (bromélias).   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 As coletas foram realizadas na Floresta Nacional de Nísia Floresta (FLONA – Nísia 

Floresta) considerada como um dos poucos fragmentos de mata atlântica ainda existentes, 

contém atualmente 168,84 hectares e encontra-se inserida na Área de Proteção Ambiental 

(APA) Bomfim/Guaraíra. Está localizada no município de Nísia Floresta entre as coordenadas 

S 06°05’12,4”, W 035°11’04,0”, a 38 km de Natal-RN (BRASIL, 2012). 

 O município de Nísia Floresta faz parte da Região Metropolitana de Natal (Figura 5), 

situando-se na Mesorregião Leste Potiguar e na Microrregião Macaíba. No ano de 2010 a 

população era composta de 23.784 habitantes e área de 307,841 km², limitando-se com os 

municípios de Parnamirim, Senador Georgino Avelino, Arês, São José de Mipibú e com o 

Oceano Atlântico (IBGE,2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Localização do município de Nísia Floresta/RN. Fonte: Google Earth. 
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O clima da região é quente e úmido, com chuvas de outono e inverno. Anualmente a 

sua temperatura média situa-se em torno de 26ºC, com pluviometria média anual equivalente 

a 76 mm (BRASIL, 2012). O município era originalmente composto de Mata Atlântica, 

predominando as florestas estacionais semideciduais (BRASIL, 2012). 

Historicamente a FLONA encontrava-se situada numa região explorada pela 

monocultura da cana-de-açúcar, numa propriedade de 174, 95 hectares, que pertenceu ao 

poder público municipal e foi posteriormente doada ao poder público federal em novembro de 

1948. Na década de 60 foi incorporada ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) como dependência da Estação Florestal de Experimentação (EFLEX) de Assú. Em 

1989, com a criação do IBAMA, passou a integrar à Superintendência Estadual como EFLEX 

de Nísia Floresta. Posteriormente em 27 de setembro de 2001, tornou-se FLONA- Nísia 

Floresta, entidade fomentadora do desenvolvimento sustentável da região. Como resultado da 

constante interferência antrópica no decorrer de sua história, no interior da FLONA não existe 

comunidade florestal primária, obtendo apenas fisionomia e composição florística típica de 

áreas alteradas em médio estágio de regeneração, assim como áreas de experimentação 

florestal (BRASIL, 2012).           

O fragmento florestal nativo da Unidade compõe 59% da área, sendo 45,22% de 

Floresta Estacional Semidecidual (Área IV) e 14,11% de Tabuleiro Litorâneo (Área V). A 

cobertura vegetal restante (39,7%) é corresponde à experimentação florestal, áreas I, II e III 

(BRASIL, 2012). As áreas foram divididas para a realização de um levantamento 

fitossociológico (Figura 6) e consequente caracterização da vegetação presente na FLONA 

(BRASIL, 2012). 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA 

 

 

 Os fragmentos vegetais presentes na FLONA, divididos por áreas, apresentam 

diferenças florísticas, de densidade e porte, em função de fatores como diferentes tipos de 

solo, gradiente de umidade, exposição solar, entre outros (BRASIL, 2012). Diante disso 

foram determinados quatro pontos em quatro das cinco áreas existentes (Áreas: II, III, IV e V) 

para a realização das coletas (Figura 7). A área I apresenta características semelhantes á área 

II, tanto com relação à vegetação, quanto a sua localização próxima ao alojamento, escritório 

e antigas residências de funcionários. Esses fatores tornaram a sua escolha como ponto de 

coleta desnecessária. 

Figura 6: Divisão da área da FLONA. As áreas I, II e III, são áreas 

de reflorestamento; área IV, de Floresta Estacional Semidecidual; e a 

área V corresponde a Tabuleiro Litorâneo. Fontes: Google Earth, 

2014. 

. 
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3.2.1 Áreas II e III (Área de reflorestamento experimental) 

 

 Essas áreas eram recobertas no principio por Floresta Estacional Semidecidual, mas 

foi posteriormente suprimida pela implantação de experimentos florestais, pelo projeto 

“Introdução de Espécies Florestais de Rápido Crescimento”, implantados em três áreas 

experimentais do Nordeste (Nísia Floresta/RN, Sobral/CE e EFLEX de Alagoas), iniciadas 

nas décadas de 60 e 70. Na FLONA de Nísia Floresta foram implantadas 29 espécies de 

vegetação nativa; 32 espécies brasileiras, porém exótica para a região; e 28 espécies de outros 

países. O objetivo do experimento era verificar o comportamento desses vegetais frente às 

condições ecológicas nordestinas. Na década de 80, 40 anos após a implantação dos 

experimentos, o projeto foi abandonado, sem nenhuma avaliação definitiva. Desde então a 

floresta vem se regenerando naturalmente (BRASIL, 2012). 

 A área II (Figura 8) localiza-se nas proximidades da sede da Floresta Nacional. As 

principais espécies vegetais encontradas nessa área são: Pau Brasil (Caesal pini aechinata, 

Lam.), Cupiuba (Tapirira guianensis, Aubl.), Murici (Byrsonima crassifólia (L.) Rich.), Pau 

mulato (Calycophyllums pruceanum (Benth.) K. Schum.). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Classificação das áreas de coletas na FLONA. 
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Já a área III, apresenta uma diversidade maior de espécies vegetais mistas (Figura 9) 

quando comparado com a outra área experimental (II), tais como: Mangabeira (Hancornia 

speciosa, Gomez), Pau ferro (Caesalpinia ferrea, Martins), Eucalipto (Eucaliptus spp.), 

Jatobá (Hymenaea courbaril, L.), Murici (Byrsonima crassifolia, (L.) Rich.), Pinheiro (Pinus 

spp), etc. (BRASIL, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Área de reflorestamento experimental próximo a sede (área II), com 

táxons vegetativos mistos (nativo e introduzido). Fonte: SILVA, JHT., 2014. 



28 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Área IV (Floresta Estacional Semidecidual)      

  

 O fragmento correspondente a Floresta Estacional Semidecidual, apresenta estágio de 

regeneração avançado, pois a preservação da Mata Atlântica nessa área dá-se anteriormente 

aos anos 50 do século XX. Sendo a porção que apresenta a vegetação mais conservada é 

composta por árvores de grande e médio porte (Figura 10), tendo espécies como: Castanheiro 

(Castanea sativa, Mill.), Ingá (Inga marginata, Willd.), Maria preta (Diatenopteryx 

sorbifolia, Radlk.), Orelha de burro (Syngonium podophyllum, Schott), Peroba (Paratecoma 

peroba, (Record&Mell) Kuhlm), Ubaia (Eugenia uvalha, Camb.), etc. (BRASIL, 2012). 

Figura 9: Área de reflorestamento experimental (área III), apresenta uma 

variabilidade taxonômica de vegetação nativa e introduzida. Fonte: SILVA, 

J.H.T. 2014. 
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3.2.3 Área V (Tabuleiro Litorâneo). 

   

 Tabuleiro Litorâneo é um ecossistema formado por dois estratos: um arbóreo-

arbustivo, formando ilhas de vegetação; e outro, herbáceo, ralo e descontínuo. Encontra-se ao 

Norte da FLONA e apresenta um relevo plano e solo arenoso (Figura 11). A vegetação é 

composta por espécies como: Cajueiro (Anacardium occidentale, L.), João mole (Pisonia 

tomentosa, Casar.), Mangabeira (Hancornia speciosa, Gomez), entre outras (BRASIL, 2012).  

 

 

Figura 10: Área composta pela floresta estacional semidecidual (área IV).  

Fragmento de mata atlântica com estágio de regeneração avançado, com 

espécies vegetais nativas. Fonte: Silva, J.H.T. 2014. 
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3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

 

3.3.1 Coleta de Mosquitos Adultos 

 

 As capturas dos mosquitos foram feitas na área IV, Floresta Estacional Semidecidual 

(Figura 12), com vegetação característica da Mata Atlântica, entre as coordenadas 

S06º04’56.8” e WO35º11’01.7”, por meio de dois métodos de captura: com a utilização da 

armadilha Shannon, no período da noite e busca ativa, com capturador de Nasci, pela manhã 

(Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Área de tabuleiro litorâneo (área V). Região composta por 

táxons vegetativos característicos do bioma. Fonte: Silva, J.H.T. 2014. 
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Figura 12: Área IV (Floresta Estacional Semidecidual), 

coletas de mosquitos adultos através da armadilha 

Shannon e aspirador de Nasci. Fonte: Google Earth, 

2014. 

Figura 13: Fluxograma do procedimento de coleta e identificação dos mosquitos 

adultos. 
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 Coleta de Mosquitos Adultos com armadilha Shannon 

 

 As coletas de mosquitos adultos noturnos foram realizadas uma vez por mês no 

período de um ano entre fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, com a utilização da armadilha 

de Shannon (FORATTINI, 2002) que é constituída por uma lanterna fluorescente de 100 

watts acoplada a um tecido de cor branca medindo 1,30 x 2,00m, na qual os mosquitos eram 

atraídos e posteriormente sugados com o auxilio de um capturador de Castro (Figura 14). Os 

mosquitos capturados foram separados em gaiolas etiquetadas com três horários de captura: 

17h-18h, 18h-19h e 19h-20h. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Captura de mosquitos adultos: a) Captura de mosquitos utilizando a armadilha 

Shannon; b) captura de mosquitos utilizando o aspirador de Nasci; c) localização do ponto de 

coleta de mosquitos adultos na área IV. Fontes: SILVA, M.M.M., 2013; JÚNIOR, J.B.S., 2014; 

Google Earth, 2014. 
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 Captura de Mosquitos Adultos com Aspirador de Nasci 

 

 No período de março de 2013 a fevereiro de 2014, também na área IV, realizou-se 

uma coleta mensal de mosquitos com hábitos diurnos utilizando um aspirador manual, o 

aspirador de Nasci (NASCI, 1981). O aspirador é constituído por um cilindro revestido de 

alumínio e base de PVC, um saco de tecido e hélices fixadas em um motor movido a bateria 

de 12 volts. A captura foi realizada durante uma hora entre 9h e 10h (Figura 19). 

 

 

3.3.2 Coletas de Mosquitos Imaturos       

  

 Os procedimentos de coleta para mosquitos imaturos (Figura 15) foram realizados 

uma vez por mês, no período de um ano entre março de 2013 a fevereiro de 2014. Para tanto, 

foram utilizados dois métodos de coleta em áreas distintas da FLONA-Nísia Floresta. A busca 

ativa em bromélias presentes em três áreas da Floresta (Figura 16): na área III, área de 

reflorestamento  (S06º04’58.4” e WO35º10’58.2”); na área IV fragmento de Mata Atlântica 

(S 06º04’54.4” e WO 35º10’58.2”); e área V, fragmento de Tabuleiro Litorâneo 

(S06º04’40.2” e WO 35º10’42.6”). 

 O segundo processo metodológico realizado foi a utilização de larvitrampas, instaladas 

em quatro áreas da região (Figura 16): área II, de reflorestamento (S06º05’13.8” e 

WO35º11’09.9”); III (S06º04’58.4” e WO35º10’58.2”); IV (S06º05’04.5” e 

WO35º11’04.5”) e V(S06º04’40.2” e WO 35º10’42.6”). Os dois primeiros pontos 

selecionados estão localizados em duas áreas de antigo experimento florestal abandonado, 

com características semelhantes de vegetação e solo (áreas II e III), mas diferem quanto à 

proximidade da sede da FLONA. As outras duas armadilhas foram instaladas em duas áreas 

distintas (áreas IV e V). 

 

 

 

 

 

 



34 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Áreas da FLONA – Nísia Floresta escolhidas para a coleta de 

culicídeos imaturos: a) em bromélias,. Área III (reflorestamento experimental), 

área IV (Floresta Estacional Semidecidual) e área V (Tabuleiro Litorâneo); b) 

em larvitrampas, todas as áreas da coleta em bromélias incluindo a área II 

(reflorestamento experimental) próximo à sede. Fontes: Google Earth, 2014. 

 

Figura15: Fluxograma do procedimento de coleta e identificação de mosquitos imaturos 
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 Busca Ativa de Mosquitos Imaturos em Bromélias terrestres 

 

 Mensalmente foram selecionadas aleatoriamente cinco bromélias terrestres em cada 

uma das três áreas distintas (III, IV e V) da FLONA (Figura 17). Através de uma bomba 

manual de sucção adaptada (Consoli & Lourenço-de-Oliveira 1994), foi feito o esgotamento 

da água contida nas bromélias terrestres selecionadas garantindo a integridade do vegetal 

(Figura 18). Após a verificação da presença de formas imaturas de mosquitos na água 

retirada, imediatamente o líquido era devolvido na presença negativa de imaturos, ou reposto 

com água mineral na presença positiva de imaturos. A água retirada de bromélias com 

imaturos era colocada em recipientes identificados com a sequência da bromélia escolhida 

para a captura, área da FLONA, e data. O procedimento de coleta em bromélias foi baseado 

no estudo de Marques & Forattini (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Pontos de coleta de culicídeos imaturos de bromélias em três áreas da 

FLONA –Nísia Floresta: 1) área III (reflorestamento experimental);2) área IV (Floresta 

Estacional Semidecidual); 3) área V (Tabuleiro Litorâneo). Fontes: Google Earth, 2014; 

SILVA, J.H.T. 2014. 
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 Coleta de Mosquitos Imaturos com Larvitrampa 

 

 A larvitrampa é um tipo de armadilha para a obtenção de larvas de culicideos. Pneus 

foram seccionados ao meio e 3,5 litros de água foram depositados em cada armadilha, após 

quinze dias a larvitrampa era inspecionada (Figura 19). Os imaturos existentes eram coletados 

com pipetas plásticas na água da armadilha despejada numa bandeja branca e colocados em 

recipientes contendo parte da água retirada da armadilha. O mesmo volume de água retirada 

era reposto. As armadilhas eram penduradas em árvores a um metro de distância do solo 

(BRASIL 2001). Essa metodologia é baseada no trabalho de Rezende et al., 2011. 

Figura 18: Coleta de culicídeos imaturos em 

bromélias. Fonte: JÚNIOR, J.B.S., 2014.  
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Como mencionado anteriormente às áreas II e III apresentam características 

semelhantes, pois foram utilizadas em experimentos de reflorestamento no passado. No 

entanto, o ponto de coleta na área II localiza-se próximo da sede (139 m²) onde há atividades 

antrópicas diárias. O ponto da área III fica a 782 m² de distância da sede. Para verificar se 

haveria diferença nos resultados nessas áreas foi instalada uma larvitrampa em cada ponto.  

Outras duas armadilhas foram instaladas nas áreas IV e V da floresta (Figura 20).   

 

 

 

Figura 19: Armadilha Larvitrampa: a) Larvitrampa instalada na FLONA-Nísia Floresta; b) 

volume de água depositada na armadilha (3,5 l). Fonte: SILVA, J.H.T., 2013. 
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3.4 PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM, IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

DOS MOSQUITOS. 

 

 Os mosquitos imaturos e adultos capturados foram levados vivos para o Laboratório 

de Entomologia (LABENT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. As 

amostras da armadilha Shannon foram separadas em gaiolas entomológicas devidamente 

etiquetadas com informações sobre horário de coleta, data e local. Os insetos foram 

acomodados em uma caixa térmica semiaberta, coberta com uma toalha úmida, mantendo a 

umidade, e alimentados com solução açucarada, para que permanecessem vivos até o 

Laboratório de Entomologia da UFRN (LABENT-UFRN) localizado no Campus-Natal. 

 Os culicídeos capturados com aspiradores de Nasci eram submetidos a baixas 

temperaturas (-20º C) logo após a coleta. As formas imaturas larvais capturadas em bromélias 

e armadilha larvitrampa foram levadas para o insetário do LABENT-UFRN, e mantidos a 

uma temperatura de 27ºC, temperatura média do seu habitat natural. As pupas eram colocadas 

em gaiolas separadas de acordo com as informações de coleta até a emergência dos adultos. 

Figura 20: Pontos de instalação das larvitrampas 

em quatro áreas da FLONA – Nísia Floresta. 

Fontes: Google Earth, 2014. 
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Os mosquitos adultos capturados na armadilha Shannon foram submetidos ao vapor de 

acetato de etila em frascos mortíferos, para posterior montagem e identificação. Já montados 

em triângulos de papel (peso 40) em alfinetes entomológicos (Nº 3) e etiquetados com 

informações sobre local, data, hora, tipo de captura, nome da espécie e do coletor, os 

mosquitos foram identificados por meio de chaves e atlas de identificação (CONSOLI & 

OLIVEIRA 1994, FORATTINI 2002, SEGURA & CASTRO 2007, BARBOSA 2007). Para a 

confirmação e identificação de algumas espécies, alguns espécimes adultos foram 

encaminhados para o Laboratório de Entomologia da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

3.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS         

 

 

 Considerando o total de mosquitos coletados em cada processo metodológico, foi 

analisada  a existência de diferenças entre as espécies, as áreas de coleta e os meses de 

realização dascoletas empregando-se a ANOVA não paramétrica ou teste de Kruskal-Wallis.  

Para verificação da área de coleta com maior diversidade de espécies foi calculado o índice de 

Shannon Wiener das áreas estudadas. Também foi realizado o teste de Regressão Linear 

múltipla para verificar a relação entre o total de espécimes encontrados e as variáveis 

ambientais. Essas análises foram feitas por meio do programa estatístico Bioestat 5.3. 

 Para avaliar o esforço de coleta foi construída uma curva de rarefação, com 

estimadores não paramétricos com espécies coletados na armadilha Shannon com 100 

aleatorizações, sem reposição, no programa EstimateS versão 7.5.0 (COLWELL 2004). 

Estudos tem sugerido que esses estimadores avaliam melhor as  curvas de acumulação de 

abundancia de espécies (BALTANAS, 1992; WALTHER & MARTIN, 2001, CAO et al., 

2004).  
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3.6 VARIÁVEIS CLIMÁTICAS 

 

 

 As médias dos dados de precipitação (mm), temperatura compensada (ºC) e umidade 

relativa do ar (%) foram disponibilizadas pelo Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa do INMET. 
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4. RESULTADOS  

 

   

 Durante o período da coleta (fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014) não houve 

variações marcantes de temperatura e umidade, registrando-se uma variação anual entre 

24,9ºC e 27,9ºC e 77,3% e 86,9% respectivamente. O mês de julho apresentou a maior 

precipitação de chuva no ano de 2013 atingindo a média de 430,6 mm (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foram coletados e identificados morfologicamente, 8.299 indivíduos, com a seguinte 

distribuição: 7.677 mosquitos adultos coletados na armadilha Shannon; 397 mosquitos 

capturados por meio de aspirador elétrico de Nasci; 93 e 132 mosquitos imaturos em 

Larvitrampas e bromélias respectivamente. Entre os culicideos foram encontrados nove 

gêneros, 18 espécies identificadas e 3 gêneros sem identificação da espécie (Tabela 2). 

 Os indivíduos pertencentes à subfamília Culicinae foram mais abundantes nas 

capturas, distribuídos em cinco tribos: Aedini (65.8%), Culicini (22.5%), Mansoniini (9.4%), 

Sabetini (1.9%) e Toxorhynchitin (0.1%). No entanto, da subfamília Anophelinae, apenas 3 

exemplares foram capturados. 

Tabela 1: Variação de precipitação, temperatura e umidade relativa dos meses 

entre fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014 de Natal-RN. 

 

Fonte: BDMEP – INMET, 2013 e 2014. 
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Tabela 2: Táxons de culicídeos capturados na FLONA-Nísia Floresta, no período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014, 

valor absoluto (n) e porcentagens (%)  de acordo com o tipo de captura. 

 

                  

  
Táxons 

Shannon Aspirador Bromélia Larvitrampa Total 

n % n % n % n % n % 

Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) 1 0 0 0 2 1,5 12 12,9 15 0,28 

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895) 5 0,1 2 0,5 0 0 70 75,3 77 0,93 

Aedes (Ochlerotatus) scapularis (Rondani, 1848) 3920 51,1 162 40,8 0 0 0 0 4082 49,2 

Aedes (Ochlerotatus) taeniorhynchus (Wiedemanin, 1821) 1204 15,7 79 19,9 0 0 0 0 1283 15,5 

Anopheles sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,04 

Coquillettidia (Rhynechotaenia) venezuelensis (Theobald, 1912) 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,04 

Culex spp. 4 0,1 9 2,3 47 35,6 0 0 60 0,72 

Culex (Culex) declarator (Dyar & Knab, 1906) 218 2,8 18 4,5 0 0 0 0 236 2,84 

Culex (Microculex) inimitabilis (Dyar & Knab, 1906) 0 0 0 0 28 21,2 0 0 28 0,34 

Culex (Microculex) imitator (Theobald, 1903) 0 0 0 0 9 6,8 0 0 9 0,11 

Culex (Microculex) davisi (Kumm, 1933) 0 0 0 0 8 6,1 0 0 8 0,1 

Culex (Microculex) hedys (Root, 1927) 0 0 0 0 22 16,7 0 0 22 0,27 

Culex (Culex) nigripalpus (Theobald, 1901) 1443 18,8 72 18,1 0 0 0 0 1515 18,3 

Limatus durhamii (Theobald, 1901) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,02 

Mansonia (Mansonia) indubitans (Dyar & Shannon, 1925) 252 3,3 0 0 0 0 0 0 252 3,04 

Mansonia (Mansonia) titillans (Walker, 1848) 14 0,2 0 0 0 0 0 0 14 0,17 

Mansonia (Mansonia) wilsoni (Barreto & Coutinho, 1944) 515 6,7 4 1 0 0 0 0 519 6,25 

Runchomyia (Runchomyia) cerqueirai (Stone,1944) 78 1 2 0,5 0 0 0 0 80 0,96 

Toxorhynchites (Lynchiella) theobald (Dyar & Knab, 1906) 0 0 0 0 0 0 11 11,8 11 0,13 

Wyeomyia (Decamyia) felicia (Dyar & Nunez Tovar, 1927) 12 0,2 15 3,8 10 7,6 0 0 37 0,45 

Wyeomyia spp. 3 0 34 8,6 6 4,7 0 0 43 0,52 

Total 7677 100 397 100 132 100 93 100 8299 100 

37

77 
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Figura 21: Culicídeos capturados na área IV (Floresta Estacional 

Semidecidual) da FLONA-NF, com a utilização da armadilha Shannon, 

entre o período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014.     

 

 Coletas na Armadilha Shannon 

 

 Dos culicideos coletados na armadilha Shannon, foram notificadas 15 espécies entre 

fevereiro de 2013 a janeiro de 2014. A espécie mais abundante foi Aedes scapularis 

perfazendo um total de 3.920 espécimes (51,1%), seguindo por Culex nigripalpus (18,8%), A. 

taeniorhynchus (15,7%), Mansonia wilsoni (6,3%), M. indubitans (3,3%), C. declarator 

(2,8%) (Figura 21, Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os horários de coleta o de maior densidade de mosquitos foi o pós-crepuscular 

referente ao intervalo 18h-19h, com 3611 indivíduos, dos quais 1875 pertencentes à espécie 

A. scapularis, com predominância nos três horários de captura noturna (Tabela 3). 
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Para a escolha do estimador de riqueza foram realizadas comparações visuais entre as 

curvas de rarefação de quatro estimadores: Chao I e II, e Jacknife I e II. Os estimadores que 

apresentaram melhor o comportamento ao longo da acumulação da amostra no ambiente 

foram Chao I e Jackniffe I (Figura 22).  

A riqueza encontrada foi de 17 espécies e a curva de acumulação apresentou um 

intervalo de confiança superior a 14,27 e inferior a 19,73. A curva de acumulação de espécies 

construída alcançou a assíntota, ou seja, o esforço amostral foi suficiente para que a 

diversidade local tenha sido devidamente amostrada. 

            

Táxon 17h-18h 18h-19h 19h-20h 
Total 

n % 

A. aegypti 0 0 1 1 0,01 

A. albopictus 3 2 0 5 0,07 

A. scapularis 1513 1875 532 3920 51,06 

A taeniorhynchus 258 441 505 1204 15,68 

Anopheles sp. 2 0 1 3 0,04 

C. venezuelensis 3 0 0 3 0.04 

C. declarator 97 105 16 218 2,84 

Culex spp 3 1 0 4 0,05 

C. nigripalpus 382 881 180 1443 18,80 

L. durhamii 2 0 0 2 0,03 

M. indubitans 51 110 91 252 3,28 

M. titillans 5 4 5 14 0.18 

M. wilsoni 195 182 138 515 6,71 

R. cerqueirai 61 10 7 78 1,02 

W. felicia 12 0 0 12 0,16 

Wyeomyia sp. 13 0 0 13 0,04 

Total 2590 3611 1476 7677 100 

Tabela 3: Táxons de culicídeos coletados com armadilha Shannon em 

horários noturnos (crepuscular e pós-crepuscular)  
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No entanto, a análise entre o número de indivíduos e captura nos diferentes horários 

não revelou diferenças significativas (Kruskal-Wallis; H=1,9483; p= 0,3775). Também não 

houve diferença significativa entre o total de espécies quando relacionado com os meses de 

coleta (H= 10,3133, gl= 11, p= 0,5024). Em relação à abundância, houve diferenças 

significativas entre algumas espécies. Para facilitar a compreensão do resultado da 

dominância estatística significativa entre as espécies, elas foram agrupadas em dois grupos, A 

e B: Espécies do grupo A quando comparados com o grupo B (Figura 23) apresentaram uma 

diferença significativa na sua dominância (p< 0.05), no entanto ao comparar estatisticamente 

espécies do grupo da mesma letra não houve diferenças significativas (p>0.05). 

 

 

Figura 22: Curva de acúmulo de espécies da amostra e estimativa de riquezas 

(Jackniffe I e Chao I), para coletas de culicideos realizadas na área IV (Floresta 

Estacional Semidecidual) da FLONA-NF, com a utilização da armadilha 

Shannon, entre o período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014. 
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 Não foi observada influência dos fatores ambientais na frequência das espécies mais 

abundantes (p>0,05) embora aparentemente tenha sido observada uma relação entre a 

frequência de algumas espécies com as variáveis climáticas (Figura 24).  
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 Figura 23: Comparação entre o percentual de exemplares entre táxons   

agrupados em A e B não são significativos  (Kruskal-Wallis p>0.05). Área IV, 

na armadilha Shannon entre fev. de 2013 a jan. de 2014.  
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Figura 24: Comparação entre a espécie C. nigripalpis na armadilha 

Shannon com temperatura, umidade e precipitação no período de fevereiro 

de 2013 a janeiro de 2014. 
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Figura 25: Comparação entre a espécie A. scapularis na armadilha Shannon 

com temperatura, umidade e precipitação no período de fevereiro de 2013 a 

janeiro de 2014. 

 

Figura 26: Comparação entre a espécie A. taeniorhynchus na armadilha 

Shannon com temperatura, umidade e precipitação no período de fevereiro de 

2013 a janeiro de 2014. 
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Figura 28: Comparação entre a espécie M. wilsoni na armadilha Shannon com 

temperatura, umidade e precipitação no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 

2014. 

Figura 27: Comparação entre a espécie M. indubitans na armadilha Shannon com 

temperatura, umidade e precipitação no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 

2014. 
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 Coleta com Capturador de Nasci 

 

 Nas coletas diurnas foram identificadas seis espécies: A. scapularis com 162 

espécimes (40,8%), A. taeniorhynchus (19,9%); C. nigripalpus (18,1%); C. declarator 

(4,5%); M. wilsoni (1,0%); A. albopictus (0,5%), W. felicia (3,8%) e R. cerqueirai (0,5%). 

Devido à dificuldade de identificação morfológica, outras duas espécies foram identificadas 

até o gênero: Culex spp. (2,3%) e Wyeomyia spp. (8,6%) (Tabela 2, Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 29: Culicídeos capturados na área IV (Floresta Estacional Semidecidual) 

da FLONA-NF, com a utilização do aspirador de Nasci, no período de março de 

2013 a fevereiro de 2014. 
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A análise estatística Kruskal-Wallis demonstrou que a relação entre o total de 

mosquitos capturados com os meses de captura não teve diferença significativa (H= 15.8, 

gl=11 e p=0,150), no entanto houve diferença significativa entre algumas espécies. As 

espécies que tiveram maior e menor frequência foram agrupadas para A e B respectivamente 

(Figura 26) pelos motivos já mencionados: espécies pertencentes ao grupo A quando 

relacionados com o grupo B apresentou diferença significativa (p< 0.05), entretanto a relação 

entre espécies do mesmo grupo não foi significativa (p>0.05).  Não houve diferença 

significativa também entre o total de culicídeos dessa captura com as variáveis climáticas 

(p>0.05). 
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Figura 30: Comparação entre o percentual de exemplares entre táxons  

agrupados em A e B não são significativos  (Kruskal-Wallis p>0.05). Área IV, 

na armadilha Shannon entre fev. de 2013 a jan. de 2014.  
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 Coleta de imaturos em Bromélias   

 

Nas coletas feitas em bromélias, todas pertencentes a espécie Hohenbergia catingae 

Ule (1908), foram identificados um total de 132 indivíduos, em seis espécies: C. inimitabilis 

(21,2%), C. hedys (16,7%), W. felícia (7,6%), C. imitator (6,8%), C. davisi (6,1%) e  A. 

aegypti (1,5%). Devido às limitações das chaves de identificação algumas espécies foram 

identificadas até gênero, como o Culex spp. (35,6%) e Wyeomyia spp (4,7%) (Tabela 2, 

Figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O gênero Culex foi mais frequente entre as amostras coletadas nas bromeliáceas, 

perfazendo um percentual de 86%, todos do subgênero Microculex. As áreas III e V 

apresentaram como espécie mais frequente o C. hedys, na área IV foi o C. inimitabilis (Figura 

28).  

 

 

 

 

 

Figura 31:  Culicídeos imaturos coletados em bromélias de três áreas (área III, 

reflorestamento experimental; área IV, mata estacional semidecidual; e área V, 

tabuleiro litorâneo) da FLONA-NF, no período de março de 2013 a fevereiro de 

2014. 
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Não foi observada relação entre o total de mosquitos capturados ao longo dos meses, 

entre as espécies e também entre as três áreas de coleta Kruskal- Wallis (p>0.05).  

Em relação à diversidade de espécies, observou-se que a área IV era mais diversa, com 

Índice Shannon-Wiener de H’=0,6632, seguido pela área III  (H’= 0,6244) e por último a área 

V (H’= 0,5903). 

 

 Coleta de Imaturos em Larvitrampas 

 

 Foram coletadas 93 espécimes das seguintes espécies: A. albopictus (75,3%), A 

aegypti (12,9%) e T. theobaldi (11,8%) (Figura 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33:  Culicídeos capturados em quatro áreas (II, III, IV e V) da 

FLONA-NF, com a utilização de Larvitrampas, no período de março 

de 2013 a fevereiro de 2014. 

75%

13% 12%

A. albopictus

A aegypti

T. theobald

Figura 32: Número de espécimes e espécies encontradas em bromélias de três áreas (áreas: III, 

IV e V) da FLONA - Nísia Floresta, no período de mar. de 2013 a fev. 2014.  

0

5

10

15

20

25

Aedes aegypti C. hedys C. inimitabilis C. imitator C davisi W. felicia

AIII

AIV

AV

Espécies

N
ú

m
er

o
 d

e 
es

p
éc

im
es



53 
 

  

 

 

Não foi observada diferença significativa entre o total de mosquitos e as áreas de 

coleta  (H= 3.4055, gl= 3, p=0.3332), entre o total de mosquitos em cada mês de coleta (H= 

15.8, gl= 15.8, p= 0.9262) e nem entre as espécie coletadas (H= 0.8057, gl= 2, p= 0.6684). 

Também não foi observada influência dos fatores ambientais na quantidade de mosquitos 

(p>0.05), apesar de se observar um aumento no número de imaturos com a diminuição das 

chuvas (Figura 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

As larvitrampas foram instaladas em quatro áreas, sendo 53 indivíduos encontrados na 

área II (área de reflorestamento experimental), 26 na área III (área de reflorestamento 

ambiental), 14 na área IV (Floresta Estacional Semidecidual) e nenhuma larva esteve presente 

na armadilha instalada na área V (Tabuleiro Litorâneo).  

Em relação à diversidade, observou-se que a área IIII apresentou maior índice em 

relação as outras (H’= 0,4396) contendo as três espécies resultantes quando comparada com 

as demais áreas de coleta II, IV e V todas com H’= 0, no entanto, a área em que foi observado 

maior número de larvas foi na  área II, área considerada peridomiciliar (Figura 31). 
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Figura 34: Variáveis climáticas e presença de mosquitos nas 

larvitrampas durante um ano de coleta (março de 2013 a 

fevereiro de 2014). 
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Figura 35: Larvas encontradas (%) nas larvitrampas implantadas em quatro 

áreas: II e III (áreas de reflorestamento), IV (floresta estacional semidecidual) e 

V (Tabuleiro Litorâneo).  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

A Mata Atlântica encontra-se entre os 25 hotspots mundiais de biodiversidade, de toda 

a formação florestal original resta atualmente apenas 7% (TABARELLI et al., 2005). Um dos 

poucos fragmentos existentes está inserido na Floresta Nacional de Nísia Floresta (FLONA-

Nísia Floresta) (BRASIL 2012). Estas formações florestais remanescentes contém uma 

diversidade elevada, por apresentar opções diversas de nichos para o desenvolvimento de 

culicideos imaturos, assim como a fauna de vertebrados que apresentam com possibilidade de 

serem utilizados como alvo da hematofagia desses insetos. 

A fragmentação de habitats causa uma grande perda de diversidade e isolamentos de 

manchas de vegetação, cooperando com o declínio de número de espécies inclusive dos 

culicideos, embora seja levado em conta a sua capacidade elevada de adaptação ao meio 

antrópico, algumas espécies se sobressaem diante da diminuição da riqueza ambiental (RUIZ 

et al. 2007; CHAVES et al. 2011). 

 O conhecimento da fauna de Culicideos avaliação do grau de alterações ambientais em 

determinadas regiões, pois algumas espécies podem atuar como bioindicadores, seja pelo 

aumento ou ausência de sua densidade (DORVILLÉ, 1996; FORATTINI, 2002). As 

principais espécies de culicídeos que caracterizam ambientes silvestres pertencem à tribo 

Sabethini e ao subgênero Microculex, no entanto, a presença excessiva de indivíduos 

pertencentes as tribos Mansoniini e Aedini indicam ambientes com alto grau de antropização 

(LANE e WHITMAN, 1951; DORVILLÉ, 1996; FORATTINI, 2002).  

Na FLONA-NF foram capturados poucos indivíduos sabetinos e anofelinos quando se 

compara aos outros mosquitos. Dorvillé (1996) afirma que o número reduzido de sabetinos e 

ausência de anofelinos, sugere alto grau de degradação ambiental.  

 A maior parte dos indivíduos adultos capturados pertence à tribo Aedini, destacando - 

se o A. scapularis com um maior número de exemplares. Estudos anteriores evidenciam a 

adaptação dessa espécie em ambientes alterados pela ação antrópica (MITCHAEL et al., 

1985; FORATTINI et al., 1986 e 1995). 

 O Aedes scapularis manteve frequência constante nas capturas de indivíduos adultos, 

tanto nas coletas diurnas quanto noturnas. A abundância da espécie pode estar relacionada 

com a sua capacidade competitiva no que diz respeito ao seu rápido desenvolvimento larval, 

sinantropia elevada e principalmente a preferência hematofágica das fêmeas, na qual 

predominam mamíferos de médio porte, inclusive a espécie humana (MACHADO-
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ALLISON, 1981; TEODORO et al., 1994; ALMIRON & BREWER, 1996; URBINATTI et 

al., 2001; CASANOVA & PRADO, 2002).   

 Outra espécie bastante encontrada nas coletas da FLONA-NF foi o C. nigripalpus, 

principalmente em coletas noturnas. Geralmente essa espécie tem preferência exclusiva por 

ambiente de mata, ambientes extradomiciliares. Esse fato pode estar relacionado ao seu 

favoritismo de hematofagia em aves e pouca avidez por sangue humano (FORATTINI et al., 

1996; GUIMARÃES, 2003). No entanto, estudos recentes sobre preferência alimentar dessa 

espécie têm demonstrado a sua capacidade de frequentar ambientes peridomiciliares, por 

constatarem a presença de sangue de roedores e cães em seu sistema digestório (LAPORTA, 

2008). 

 A presença de representantes do gênero Mansonia reflete a ação antrópica em 

ambientes florestais, pois há condições adequadas para o seu desenvolvimento uma vez que 

essas espécies são consideradas exófilas e florestais (FORATTINI, 2002). Barghini et al. 

(2004) afirmam que espécies desse gênero são atraídos pela luz mantendo frequência 

marcante em atividade noturna. Os resultados obtidos, com relação ao gênero em questão, 

confirmam a declaração anterior já que uma maior quantidade e diversidade de indivíduos 

pertencentes a tribo Mansoniini estiveram presentes nas coletas realizadas com a armadilha 

Shannon no período crepuscular e noturno, principalmente entre as 18h – 19h horas, embora 

M. wilsoni surgisse também no período diurno, em quantidade inferior, corroborando com o 

trabalho de Navarro-Silva et al. (2004) que apresentaram também indivíduos dessa espécie no 

período diurno. A espécie teve uma maior frequencia nas capturas, principalmente noturnas, 

de acordo com os resultados de Fernandes (2011) em área preservada do Estado. 

 Apesar de não ter sido observada influência dos fatores climáticos sobre a densidade 

de culicídeos, a precipitação acumulada apresentou-se elevada entre os meses de abril a 

setembro, tendo um pico elevado no mês de julho (BDMEP – INMET, 2013). A frequência da 

espécie A. scapularis frente à diminuição da pluviometria é corroborada pela dedução de 

Forattini et al. (2000). Os autores afirmam que a espécie tem preferência por criadouros 

temporários constituídos por coleções de água no solo, com pequenas profundidades e 

radiação solar. Diante desse fato levantam a hipótese de que uma maior quantidade de chuvas 

provocasse o extravasamento dos criadouros, aumentando a mortalidade ou inatividade das 

formas imaturas. Deduzem também que as fêmeas adultas permaneçam abrigadas no período 

de chuvas constantes, até que as condições ambientais proporcionem a retomada de suas 

atividades hematofágicas. O A. taeniorhynchus apresentou comportamento semelhante com o 

aumento da precipitação. De modo diferente, indivíduos do gênero Mansonia apresentaram 
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um comportamento inverso, com uma alta frequência em períodos chuvosos, indo contra a 

afirmação apresentada por Navarro-Silva et al. (2004). Esses autores afirmam que a 

precipitação pluviométrica pode reduzir a atividade de procura de hospedeiros e criadouros.  

As formas imaturas de Culicidae podem habitar uma variedade de criadouros como 

buracos em árvores, entrenós de bambus e inflorescências (MACHADO-ALLISON et al 

1981; SUNAHARA et al., 2000) e estão entre as espécies de organismos que habitam tanques 

de bromélias, algumas ocorrendo ocasionalmente, outras já estão habituadas a esse tipo de 

habitat. Foi relatado no Brasil o encontro de formas imaturas de mosquito habitando 

bromélias de vários ambientes (NATAL et al 1997, MARQUES et al., 2001; MARQUES & 

FORATTINI, 2005; MARQUES & FORATTINI, 2008; TORREIAS et al., 2010). Silva et al 

(2008) afirmam que o ambiente aquático de tanques de bromélias oferece condições ideais 

para o desenvolvimento larval.  

Avaliar a composição das espécies nesse tipo de criadouro pode evidenciar os variados 

processos adaptativos de insetos com a população humana (MARQUES & FORATTINI, 

2008). 

Nas bromélias analisadas da FLONA, a maior parte dos culicideos imaturos presentes 

nas três áreas de coleta pertencem ao gênero Culex, especialmente do subgênero Microculex 

(86%). A predominância desse subgênero e outros táxons como Wyeomyia spp, A. albopictus 

e Anopheles cruzii tem sido evidenciada em outros trabalhos (MULLER, 2006; 2007; 

MOCELLIN et. al., 2009). No entanto indivíduos da espécie A. albopictus e Anopheles cruzii 

foram ausentes nas bromélias da FLONA, no período de coleta. Em 2006, um estudo de 

culicideos imaturos presentes em bromélias de Mata Atlântica diagnosticou a presença de 

Culex (Microculex) constituindo 80% dos indivíduos coletados (MULLER & MARCONDES, 

2006). Algumas espécies coletadas em bromélias se reproduzem quase que exclusivamente 

em bromélias típicas da América do Sul, é o caso do C. imitador e C. davisi (BELKIN, 1971; 

TORALES et al., 1972; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA & HEYDEN., 1986). Essas mesmas 

espécies são comumente encontradas em levantamentos de fauna em vegetais Bromeliaceae 

de região litorânea do domínio fitogeográfico Mata Atlântica (ASSUMPÇÃO, 2012; 

MARQUES et al 2012). As bromélias presentes na área IV apresentaram uma diversidade 

maior do que as outras. O C. inimitabilis teve uma maior frequência corroborando com o 

estudo de Assumpção (2012) que confirma essa espécie como uma das mais abundantes em 

bromélias de Mata Atlântica.  

Ocasionalmente espécimes do gênero Aedes são encontrados em bromélias. Nas 

coletas feitas na área IV, houve dois exemplares da espécie A. aegypti. Vale evidenciar que 
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geralmente essa espécie mostra-se presente em bromélias localizadas próximas a residências 

(CONSOLI & LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; FORATTINI, 2000; CUNHA et al., 

2002; VAREJÃO et al., 2005).   

As espécies do gênero Wyeomyia são uma das mais numerosos da tribo Sabethini, 

compreende cerca de 50% da fauna de culicídeos que compõem as fitotelmatas na Venezuela 

(NAVARRO et al., 2004).  Apenas 12% de individuos desse gênero estiveram frequentes nas 

coletas, embora estivesse presente nas três áreas de coleta esse resultado é inesperado para 

espécies comumente encontradas no ambiente bromelícular (MARQUES, 2001, 2008; 

MULLER  2006; DALLA-BONA, 2008; MOCELLIN, 2009). 

Estudos comprovam a preferência de muitas espécies de mosquitos por pneus entre os 

criadouros artificiais (ZEQUI et al., 2005). De acordo com Bieber et al (1983) esse fato pode 

estar relacionado a semelhança desse recipiente com ocos de árvores.  Essa preferência foi 

perceptível em estudos como o de Lopes et al (1993) e Lopes (1997) ao instalarem armadilhas 

confeccionadas com pneus em mata ciliar, comparando com as larvas resultantes das 

armadilhas larvais introduzidas no ambiente urbano. 

Na FLONA-Nísia Floresta apenas três espécies colonizaram as larvitrampas instaladas 

nos três pontos de coleta: A. albopictus, A. aegypti e T. theobald. Esse resultado pode ser 

explicado pela vasta quantidade de criadouros naturais disponíveis na FLONA, que são mais 

familiares para o desenvolvimento de espécies silvestres como internódios de bambus, cascas 

de frutas, ocos de árvores e axilas de bromélias (FORATTINI & MARQUES 2000). Em todo 

período de coleta a larvitrampa instalada na área V apresentou resultado nulo, fato este que 

pode estar relacionado à farta oferta de criadouros naturais presentes na área, especialmente 

Bromeliaceae, já que esses recipientes naturais possuem a propriedade de acumular água em 

seus tanques e consequentemente abrigar formas imaturas de culicídeos (FORATTINI & 

MARQUES 2000).   

Maior parte das larvas encontradas nas armadilhas são integrantes da espécie A. 

albopictus representando 75% do total. Essa espécie apresenta uma vasta capacidade de 

ocupação em variados tipos de áreas (GOMES et al., 1999) e tem demonstrado preferência 

nas Américas por recipientes artificiais para o desenvolvimento das formas imaturas 

(ESTRADA-FRANCO & CRAIG, 1995; FORATTINI et al., 2001).  

Foram coletados 11 exemplares de T. theobald. Espécies do gênero Toxorhynchites 

despertam interesse de pesquisadores por apresentarem um comportamento predador em sua 

forma larval, tendo a capacidade de desempenhar um forte papel no controle biológico de 

outras larvas de mosquitos vetores de doenças (JONES & SCHREIBER, 1994; COLLINS & 
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BLACKWELL, 2000). Sua forma adulta não pratica  hematofagia, apresenta preferência 

alimentar por seiva de plantas, portanto não participam da transmissão direta de agentes 

patogênicas ao homem (COLLINS & BLACKELL, 2000; FOCKS, 2007; SCHREIBER, 

2007).    

A área II, localizada nas proximidades da sede apresentou uma maior quantidade de 

mosquitos quando comparado com os outros pontos de coleta. A maior parte da amostra nessa 

área é composta por A. albopictus. Esse resultado é corroborado pela literatura que ressalta 

uma exofilia e hábitos semidomésticos da espécie (FORATTINI, 1986; ESTRADA-

FRANCO, 1995). Apenas 12 indivíduos de A. aegypti foram encontrados na larvitrampa 

instalada na área III, contendo sete indivíduos no mês de outubro de 2013 e cinco em janeiro 

de 2014.  A espécie apresentou-se quase que exclusivamente nesse período com exceção do 

segundo mês, no qual continha dois exemplares de T. theobald. Esse resultado pode sugerir 

que o A. aegypti não se desenvolve em locais habitados por A.albopictus devido a provável 

exclusão competitiva existente entre as duas espécies como afirma o estudo feito por Estrada-

Franco & Craig Jr. (1995), no entanto os dados são insuficientes para conclusão a esse 

respeito.  

Poucos estudos publicados sobre a fauna de culicídeos foram realizados no Rio 

Grande do Norte. O trabalho de Xavier et al. (1980) foi a primeira publicação a descrever 

culicídeos encontrados no Estado. Outros dois estudos publicados foram realizados em 

Unidades de Proteção Ambiental que apresentam biomas distintos, um no Parque das Dunas 

(MEDEIROS et al., 2009) e outro por Fernandes et al. (2011) na Estação Ecológica do Seridó 

(ESEC-Seridó). A primeira unidade encontra-se situada numa faixa litorânea, na região da 

grande Natal; sendo composta por fragmento de Mata Atlântica. No entanto, a ESEC- Seridó 

é uma área preservada de caatinga situada no interior do Rio Grande do Norte.  

Alguns táxons do presente estudo corroboram com os trabalhos publicados da região 

potiguar citados anteriormente, com exceção de algumas espécies que podem ser consideradas 

como primeiro registro no Estado, parte delas pertence ao gênero Culex: C. declarator, C. 

nigripalpus encontrados na forma adulta na armadilha Shannon e pelo aspirador de Nasci; C. 

imitator, C. inimitabilis e C. davisi encontradas em bromélias. Outras amostras apresentaram 

identificações aproximadas devido a fatores como integridade do mosquito e limitações das 

chaves de identificação para fêmeas, é o caso das espécies Culex hedys, Wyeomyia felicia e 

Runchomyia cerqueirai, que também apresentam-se descritas na região pela primeira vez. A 

maioria das chaves de identificação de culicídeos disponíveis apresentam aspectos 

morfológicos externos de fêmeas, características da genitália masculina e do quarto instar 
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larval. Alguns polimorfismos e ambiguidades das características utilizadas nas identificações 

das fêmeas levam a muitas dicotomias (FORATTINI, 2002). A identificação pela genitália 

masculina, permite uma identificação mais precisa da espécie. Em casos de frequência nula de 

indivíduos machos, assim como a danificação de espécimes, ocorre o comprometimento da 

identificação com base apenas na morfologia externa, especialmente para amostras do gênero 

Culex (CARDOSO et al., 2010). 

Do ponto de vista epidemiológico, a FLONA-Nísia Floresta, apresenta algumas 

características que favorecem as interações com agentes patogênicos, principalmente com 

relação à introdução e manutenção de arbovírus silvestres.  Entre as espécies de culicídeos 

encontradas algumas são potencialmente vetoras de arboviroses, protozooses ou filarioses. 

O Aedes scapularis, é considerado uma espécie oportunista por não apresentar 

preferência alimentar definida, fazendo repasto sanguíneo em uma variedade de animais 

domésticos e humanos. Essa afirmação torna-se significativa pela competência de transmissão 

de diversas arboviroses, como febre amarela, encefalite equina venezuelana, Rocio e as 

filarioses causadas por Dirofilaria immitis e Wuchereria bancrofti (LABARTHE et al., 1998; 

VASCONCELOS et al., 2001).   

Um dos vetores considerados como mais importante na transmissão de doenças no 

Brasil é o A. aegypti, principal vetor urbano do vírus da dengue, febre amarela e Chikungunya 

(GUBLER, 1998; BRAGA et al., 2000; DONALÍSIO & GLASSER, 2002; HERNÁNDEZ, 

J.F.P.; 2014;). No entanto, o A. albopictus, espécie frequente no procedimento metodológico 

de larvitrampa, pode trazer vários problemas à saúde pública, pois mostrou capacidade em 

transmitir mais de 22 tipos de arbovírus (GRATZ, 2004). Insetos dessa espécie alimentam-se 

do sangue de vários animais, inclusive o homem (NIEBYLSKI et al., 1994; RICHARDS et 

al., 2006). Embora não esteja relacionada a nenhuma epidemia no Brasil, o vírus da dengue já 

foi encontrado em larvas dessa espécie no estado de Minas Gerais (SERUFO et al., 1993), 

além de ter mostrado capacidade de transmitir os quatro sorotipos do vírus, assim como febre 

amarela silvestre em procedimentos laboratoriais (MILLER & BALLINGER, 1988).  

O A. aegypti tem atuado como principal vetor do vírus Chikungunya em diversas 

partes do mundo (VAZEILLE et al 2007; PAUPY et al., 2010; TSETSARKIN et al., 2011). 

No Brasil espécies pertencentes ao gênero Mansonia não são consideradas vetoras de 

patógenos (PAULA & GOMES, 2007) no entanto há a grande possibilidade de também ser 

considerado um potencial veiculador de doenças entre os humanos já que apresentam também 

preferência alimentar por mamíferos (LOURENÇO-DE-OLIVEIRA & HEYDEN, 1986; 

ALMIRÓN & BREWER, 1995). Das espécies desse gênero encontradas a única que 
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apresenta importância médica e veterinária é M. titillans, diagnosticado como transmissor da 

encefalite venezuelana (MÉNDEZ et al., 2001).    

Do subgênero Culex foram identificadas duas espécies: Culex declarator e Culex 

nigripalpus, registradas como potenciais vetores do vírus encefalite Saint Louis 

(VASCONCELOS et al., 2001; LAPORTA et al., 2008). Essas espécies são principalmente 

ornitofílicas. Estudos sorológicos em aves de Mata Atlântica no Estado de São Paulo 

demonstraram a presença do vírus encefalite St. Louis (IVERSSON, 1994). Na mesma região 

Rocco et al. (2005) isolaram o vírus causador da doença em humanos. Culex declarator, 

apresenta hábito exofílico e competência vetorial também PARA Dirofilaria immitis 

(LABARTHE et al., 1998). No entanto C. nigripalpus é eclético com relação a alimentação, 

possibilitando a veiculação de outros patógenos, como a encefalite equina venezuelana (EEV) 

(FORATTINI et al., 1996; MENDEZ et al., 2001; FORATTINI, 2002; LAPORTA et al., 

2008). 

A Unidade estudada contém possíveis animais reservatórios de arbovírus silvestres, 

embora a produção cientifica sobre a fauna da região ainda seja muito reduzida. Até o ano de 

2011, apenas 97 espécies de vertebrados foram identificados no local, incluindo répteis, 

mamíferos e aves (BRASIL, 2012). Acredita-se que haja ainda uma diversidade na fauna do 

local é mais ampla permitindo a existência de arboviroses no ambiente natural (CARDOSO et 

al., 2010).  

A importância do conhecimento prévio das espécies de culicídeos em uma unidade de 

conservação amplia o conhecimento e permite a formulação de hipóteses sobre os vetores em 

casos de epidemias ou surtos epidêmicos. 

O presente estudo acrescenta informações sobre a ecologia dos culicídeos presentes na 

região de Nísia Floresta, principalmente na FLONA - NF. No entanto, mais pesquisas tornam-

se necessárias considerando as contínuas mudanças ambientais ocasionadas pela atividade 

humana que podem resultar em pressão seletiva e adaptações de culicídeos vetores e 

hospedeiros a novos ambientes resultando em novos cenários epidemiológicos de doenças 

causadas por patógenos que acometem o homem com níveis elevados de morbidade e 

mortalidade. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 O A. scapularis foi a espécie mais frequente nas coletas representando 49, 2% do 

total de táxons encontrados. A alta frequência dessa espécie entre outras espécies 

consideradas bioindicadores e ausência de anofelinos, evidencia a FLONA-Nísia 

Floresta como uma área que mantém-se em degradação.  

 

 Os procedimentos metodológicos foram adequados para avaliar a diversidade da 

fauna de culicídeos no fragmento de mata atlântica uma vez que a análise pela 

Curva de acumulação demonstrou que o esforço amostral foi suficiente para que a 

diversidade local tenha sido devidamente amostrada. 

 

 Bromélias da espécie Hohenbergia catingae da área de estudo abrigam 

predominantemente imaturos das espécies do gênero Culex e subgênero 

Microculex. 

 A alta prevalência de A. albopictus nas larvitrampas instaladas na mata sugere 

alguma flexibilidade comportamental dessa espécie indicando a sua capacidade 

potencial de adaptação a criadouros artificiais de áreas rurais e urbanas e 

consequentemente a circulação de vírus diferentes entre vetores e hospedeiros 

vertebrados.  

 

 As capturas das espécies C. declarator, C. nigripalpus, C. imitator, C. inimitabilis 

e C. davisi correspondem ao primeiro registro das espécies no Estado e ampliam o 

conhecimento de sua distribuição geográfica.  

 

 As pressões seletivas podem resultar em adaptação de espécies a novos habitats. 

Do ponto de vista epidemiológico a FLONA-Nísia Floresta, apresenta 

características que favorecem as interações entre hospedeiros invertebrados e 

vertebrados considerando as alterações ambientais. 
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