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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Díptera constituem uma das maiores ordens de insetos, e seus membros são 

biodiversos habitando em totalidade os ambientes da biosfera. Eles são facilmente 

diferenciados de outros insetos, e conhecidos popularmente por “mosquitos” e 

“moscas” (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003). São relativamente pequenos e de 

corpo mole, porém algumas espécies têm importância econômica e ecológica. Por 

outro lado os conhecidos como: “pernilongos”, “borrachudos”, “mosquito-pólvora” ou 

“maruim”, “mutucas”, e outros, parasitam alguns grupos de vertebrados, como por 

exemplo, o homem. A maioria das “moscas” hematófagas e algumas “moscas” 

dentritívoras, como as moscas domésticas e as varejeiras, são vetores importantes 

de doenças (OLIVEIRA, 2013).  

Os insetos da ordem Díptera que pertencem a família Ceratopogonidae são 

conhecidos no Brasil popularmente como: “maruins”, “mosquitinhos pólvora” e 

“mosquitinhos de mangue” (MELLOR; BOORMAN; BAYLIS, 2000). Em outras 

localidades como na região da Espanha como “jejénes”, no Caribe e Austrália como 

“sandflies” (MARCONDES, 2001). 

Embora essas denominações sejam mais comuns para as espécies do gênero 

Latreille que são conhecidas popularmente devido ao grande número existente, 

ampla distribuição e pelos vorazes ataques para o repasto sanguíneo. Em outras 

localidades ao redor do mundo onde o idioma pronunciado é o inglês os Culicoides 

Latreille são conhecidos vulgarmente como “gnats”, “midges”, “punkies” e “no-see-

ums” (TRINDADE, 2004). 

A maior parte das espécies de “maruins” pertence ao gênero Culicoides, com maior 

diversidade da família, apresentam mais de 1.400 espécies registradas no planeta, 

sendo que cerca de 90% atacam mamíferos e aves, podendo ocorrer em todas as 

camadas de terra, independente de latitude ou altitude, com exceção dos 

continentes da Antártica e Nova Zelândia, Goeldi (1905) citado por Carvalho (2016). 

O gênero Culicoides é constituído por algumas espécies que são vetores de viroses 

em humanos, sabe-se que ao redor do globo, mais de 50 arboviroses têm sido 

isoladas desse gênero (BORKENT, 2012). As subfamílias Austroconopinae, 

Forcipomyinae e Leptoconopinae também apresentam espécies de interesse na 

área médica e veterinária (BORKENT, 2012). 
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Os organismos causadores da malária, febre amarela, filariose, dengue, doença do 

sono, febre tifoide, disenteria, ouropoche, e outras doenças são transportados e 

distribuídos por espécies diferentes de Díptera. Entretanto, muitas “moscas” são 

dentritívoras úteis, outras são predadoras importantes ou parasitas de várias pragas 

de insetos, outras ajudam a polinizar plantas importantes e algumas atacam ervas 

daninhas (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003).  

A presença ou ausência dos insetos do gênero Culicoides também podem mostrar 

alterações ambientais, sendo eles considerados bioindicadores. Sendo assim, o 

estudo da fauna Culicoides pode ser utilizado para analisar o grau de alterações 

ambientais e o impacto na fauna (entomológica e de vertebrados) incidido em uma 

determinada região (OLIVEIRA, 2013). 

As modificações ambientais do clima ou resultantes de ações antrópicas, têm sido 

razão de estudo para diversos autores (AMBROISE-THOMAS, 2000; CURTIS et al. 

2000; PATZ et al., 2000; PETNEY, 2001; MOLYNEUX, 2006). 

Essas modificações bem como a avaliação do impacto sobre a saúde humana têm 

sido foco de atenção em comitês e órgãos internacionais que analisam suas 

repercussões para a saúde humana (WHO, 1995). 

Além disso, estudos relatam que os fatores climáticos locais apresentam efeito 

considerável sobre as populações de insetos de modo que sua desconsideração 

pode ocultar informações sobre o hábito e a volubilidade das espécies, induzindo a 

tomadas de decisões que não coincidem com a realidade da região. Os “mosquitos” 

encontrados em região tropical têm como condições favoráveis os a temperatura do 

ar entre 25°C e 30°C e umidade entre 40% e 80% (OLIVEIRA, 2013). 

Rodrigues (2004) menciona em seu estudo “Fatores que influenciam no 

desenvolvimento de insetos”, identifica que a temperatura é fator decisivo no 

desenvolvimento desta população, e complementa seu estudo falando da umidade, 

foto período, alimento e predação, e parasitismo. Segundo Rodrigues (2004, p. 04), 

“a complexidade de fatores que interferem no desenvolvimento e ciclo biológico dos 

insetos é infindável, demonstrando que ainda é necessário muitos estudos neste 

campo, para que se possa minimizar esta lacuna de informações”. Baptista e outros 

(2014) também estudam em a influência de fatores ambientais na distribuição de 

família de insetos, mas precisamente os aquáticos, no Brasil. 
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Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar as flutuações populacionais 

do gênero Culicoides, face as variáveis ambientais: temperatura, radiação, 

umidade, precipitação e vento, partindo de que valores elevados de temperatura, 

umidade e radiação solar, em ambientes com pouco vento, tendem a incrementar o 

tamanho populacional de Culicoides na área estudada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INSETOS 

 

Os insetos, são animais invertebrados do filo dos Artrópodes, são considerados 

como o grupo de animais com maior diversidade de espécies existentes. Algumas 

espécies são mais populares, tais como os besouros, borboletas, mosquitos, 

abelhas, vespas, moscas, entre outros (SANTOS, 2017). São praticamente 

encontrados em toda a biosfera, e isso se deve a razões específicas. Entre as 

principais características morfológicas que possibilitam a adaptação dos insetos a 

ambientes diversos , está a presença de exoesqueleto, comum a outros Artrópodes, 

as  asas que permite a estes o voo, ovos resistentes e  reprodução sexuada com 

desenvolvimento indireto, o que permite não haver competição entre adultos e 

jovens por recursos para a sobrevivência (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003). 

Por apresentarem características que são comuns a outros indivíduos do grupo dos 

Artrópodes como: exoesqueleto resistente, articulação nas pernas e músculos 

desenvolvidos. As características que possibilitam diferenciar esse grupo dos 

demais artrópodes são (SANTOS, 2017): 

 Corpo dividido em cabeça, tórax e abdome; 

 Três pares de pernas; 

 Dois pares de asas (presentes na maioria das espécies); 

 Um par de antenas; 

 Um par de olhos compostos; 

 Peças bucais aparentes. 

Além de estruturas morfológicas, pode-se descrever como características 

importantes dos insetos: as trocas gasosas realizadas por traqueias, a eliminação de 

excretas realizada por meio do  túbulos de Malpighi e a circulação considerada 

aberta, apresentando como função principal o transporte de nutrientes. O sistema 

nervoso é caracterizado pela presença de gânglios nervosos ventrais que partem do 

cérebro localizado na região da cabeça (DUTRA, 2015). 
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Algumas espécies de insetos podem apresentar em seu ciclo de vida 

desenvolvimento direto ou indireto. Em caso de desenvolvimento direto, jovens e 

adultos, normalmente, são diferenciados pelo tamanho e maturidade sexual. 

Entretanto, os indivíduos que apresentam desenvolvimento indireto 

sofrem  metamorfose, que pode ser incompleta ou completa (DUTRA, 2015). 

Nos insetos que a metamorfose ocorre de forma incompleta ou gradual, identifica-se  

o desenvolvimento hemimetábolo, isto é, poucas mudanças são identificadas e elas 

aparecem após algumas mudas sucessivas. O estágio imaturo é chamado de ninfa, 

em ambiente terrestre, e náiades, em ambiente aquático. Um exemplo de inseto que 

apresenta essa forma de se desenvolver é o gafanhoto (TRIPLEHORN; JOHNSON, 

2003). 

Entretanto, os insetos em que a metamorfose é considerada completa, o 

desenvolvimento é chamado de holometábolo. Nesse caso, são identificadas muitas 

variações no corpo do indivíduo. Nas borboletas, por exemplo, são observadas a 

presença de uma larva, seguida da fase de pupa e, somente após essas fases, o 

inseto  torna-se completamente adulto (SANTOS, 2017). 

Os insetos são animais considerados por grande parte das pessoas com 

verdadeiras “pragas’. Mas, eles exercem um papel importante para os 

ecossistemas, não podendo ser, portanto, extintos por completo. Uma das funções 

principais exercidas pelos insetos nos ecossistemas é a realização da polinização de 

plantas como, as angiospermas, ou seja, das plantas floríferas. Entretanto, apesar 

de participarem na reprodução das plantas, os insetos também podem prejudicá-las. 

Quando em seu desenvolvimento se apresentam em estágio de larvas (lagartas), 

por exemplo, consumindo uma grande quantidade de tecido vegetal (DUTRA, 2015). 

Além disso, algumas espécies de insetos podem ser consideradas decompositoras, 

uma vez que se nutrem de restos orgânicos. Vale ressaltar também que, estes são 

importantes para outros níveis tróficos em cadeias alimentares, pois, em algumas 

circunstâncias são ingeridos por outras espécies e, em outras podem ser 

consumidoras (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003). 

Os insetos também apresentam importância para o setor econômico, pois são  

responsáveis pela produção de itens  tais como: mel, seda e cera.  Entretanto, Do 

ponto de vista da medicina, infelizmente, muitas espécies são considerados vetores 
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de doença, como o “mosquito-da-dengue” (Aedes aegypti); também podem 

desencadear acidentes graves em algumas pessoas, como é o caso das abelhas, 

que através de seu  ferrão inoculam  veneno (SANTOS, 2017). 

Estudos realizados na Amazônia brasileira descrevem que os insetos podem ser 

encontrados em diversos substratos, como inflorescência de helicônias, cascas de 

frutos de cacau, troncos de bananeira em decomposição, bromélias epífitas e 

terrestres, e serrapilheira (MERCER et al., 2003; SPINELLI et al., 2007; TORREIAS;  

FERREIRA-KEPPLER, 2011). 

Quando chegam a fase adulta,  geralmente são encontrados em ambientes de 

montanha e mangues, florestas úmidas, poças de água, praias, e, também em  

abrigos de animais domésticos de zonas rurais, periurbanas e urbanas (chiqueiros, 

galinheiros, curral) (KETTLE,1977; VERAS; CASTELLÓN, 1998; CARVALHO; 

SILVA, 2014; FARIAS et al., 2014). 

 

2.1.1 Ordem Diptera  

 

Os Diptera podem ser considerados um dos mais diversos grupos de insetos, sendo 

seus membros numerosos, em termos de indivíduos e espécies, em quase todo o 

globo terrestre (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003). A maioria pode ser diferenciada 

dos outros insetos voadores por possuírem apenas um par de asas, que 

corresponde ao par anterior. Já, o par de asas posterior chamado de halteres, foi   

transformado em pequenas estruturas aderidas, tendo como função equilíbrio 

durante o voo. São conhecidos vulgarmente como moscas, mosquitos, pernilongos e 

borrachudos (KRAUSE, 2015). 

O aparelho bucal dos dípteras  é do tipo sugador, podendo variar consideravelmente 

dentro da ordem, apresentando características do lábio alongado e sulcado 

formando a tromba. Apresentam desenvolvimento por holometabolia (ocorrência de 

uma sequência de modificações súbitas desde o estado de larva a forma de adulto, 

não existindo uma sequência gradual) (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003). Dos ovos 

emergem larvas ápodes e vermiformes.  No estágio de pupa, estas podem ser 

móveis ou imóveis. As larvas se desenvolvem nos mais diversos habitats, podendo 

ser encontradas em restos orgânicos em decomposição, tais como: carcaças de 

animais mortos e excrementos. Entretanto, a maioria vive em todo tipo de hábitat 
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aquático, incluindo córregos, lagos, lagoas, poças temporárias, água salobra e 

alcalina. Outras são consideradas “pragas” para agricultura; inimigos naturais de 

outros grupos de insetos; ou parasitas, tanto do homem como de animais (KRAUSE, 

2015). 

Na ordem Diptera os insetos estão agrupados nas seguintes subordens: 

Nematocera e Brachycera.  Na subordem Nematocera estão aqueles que 

apresentam antenas com as seguintes características: mais de seis segmentos 

livremente articulados. Dentre eles podem-se citar alguns representantes: família 

Culicidae (os mosquitos), Simuliidae (borrachudos) e Ceratopogonidae (mosquitos-

pólvora ou maruins). Já os insetos inclusos na subordem Brachycera estão aqueles 

que apresentam características das antenas: 3 a 5 segmentos, uma vez que, o 

último segmento pode apresentar-se em formato de anel ou portar uma arista.  

Sendo alguns deles representados pelas seguintes famílias: Tabanidae (mutucas), 

Muscidae (mosca doméstica) (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003).   

   

2.1.2 Família Ceratopogonidae  

 

Os insetos que pertencem à família Ceratopogonidae podem chegar a medir um a 

seis milímetros de comprimento, e podem apresentar corpos esguios a 

moderadamente robustos (DOWNES; WIRTH, 1981).   

Na listagem mundial de classificação das espécies de Ceratopogonidae são 

registradas 5.360 espécies, das quais 205 não existem mais (BORKENT; WIRTH, 

1997). De acordo com os registros estas espécies estão organizadas em 125 

gêneros.  E, estes gêneros estão distribuídos nas seguintes subfamílias: 

Austroconopinae, Ceratopogoninae, Dasyheleinae, Forcipomyinae e 

Leptoconopinae. Dentre estas subfamílias, a Ceratopogoninae, é que apresenta o 

maior número de gêneros e, é considerada a mais importante na área médica, 

veterinária e econômica, pois nela está incluído o maior gênero de Ceratopogonidae 

(Culicoides Latreille) (TRINDADE, 2004). 
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2.1.3 Gênero Culicoides (maruim) 

 

O gênero Culicoides, aparece como o mais diversificado, com cerca de 1500 

espécies catalogadas em todo o mundo, podendo ser encontrado em todas as 

grandes massas de terra, desde o nível do mar até 4.000 m de altitude, exceto da 

Antártica e Nova Zelândia (MELLOR; BOORMAN; BAYLIS, 2000). 

Da subfamília Austroconopinae a única espécie existente é Austroconops memillani 

Wirth & Lee, conhecida apenas no oeste da Austrália. A Forcipomyinae apresenta 

dois gêneros Atrichopogon Keiffer e Forcipomyia Meigen.  Contudo, este último 

possui espécies do subgênero Lasiohelea Kieffer com 116 espécies. Das quais 4 

espécies são de região Neotropical (TRINDADE, 2004). 

A subfamília Leptoconopinae é constituída pelo gênero Leptoconops Skuse. De 

ampla distribuição no globo, abriga 127 espécies, sendo que destas 10 são da 

região Neotropical. No Brasil a única espécie encontrada é a Leptoconops 

brasiliensis (Lutz) (TRINDADE, 2004). 

As espécies de Culicoides Latreille estão incluídas entre as menores moscas 

hematófogas do mundo, mais de 1400 espécies já foram identificadas em todo o 

globo. E, dentre estas os estudos indicam que 96% atacam obrigatoriamente 

animais mamíferos (inclusive humanos) e aves (MELLOR; BOORMAN; BAYLIS, 

2000). 

Sabe-se que das espécies do gênero Culicoides identificadas 300 são encontradas 

em regiões neotropicais.  E que destas, 102 são encontradas no Brasil. Na 

Amazônia brasileira tem-se registro de 76 espécies (BORKENT, 2012).  

Os indivíduos adultos de ambos os sexos podem visitar a estrutura das flores nos 

vegetais em busca do néctar. Entretanto, as fêmeas geralmente procuram uma 

alimentação que apresente maior concentração de proteína animal para maturidade 

dos seus ovos (MELLOR; BOORMAN; BAYLIS, 2000). Alguns dos gêneros 

Ceratopogonidae são predadores de invertebrados menores que eles, 

principalmente de outros insetos. Enquanto outros matem uma relação de 

ectoparasitas em insetos de maior tamanho, tais como mariposas e libélulas 

(DOWNES; WIRTH, 1981). 
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A maioria das espécies de Ceratopogonidae apresentam atividades de pico entre os 

horários próximos do nascer ao entardecer, e, em menor atividade durante a noite.  

Exceto, as  espécies de Leptoconops Skuse e poucos outros indivíduos  que atuam  

em horários durante o dia bastante ensolarados (DOWNE; WIRTH, 1981). 

Algumas das espécies do gênero Culicoides transmitem doenças para humanos, 

aves e outros seres vivos. Por ser um vetor de virose em humanos, o gênero tem 

sua maior importância. E, sabe-se que ao redor do globo, mais de 50 arboviroses 

têm sido isoladas desse gênero (BORKENT, 2012). 

 

2.1.2.1 Biologia e Morfologia Gênero Culicoides  

 

Os mosquitos do gênero Culicoides, presentes particularmente ao longo do litoral ou 

nas praias de rios e lagos, são hematófagos e, geralmente, são animais bem 

pequenos, fato responsável pelo seu nome popular de “mosquito pólvora”. Sua 

picada é desproporcional ao seu tamanho. Algumas espécies apresentam asas 

manchadas. Aparentemente não se distanciam muito do local onde vivem as larvas 

e frequentemente é possível evitá-los afastando-se alguns metros do local 

(TRIPLEHORN; JOHNSON, 2013) (Figura 1). 

Os “mosquitos-pólvora” são muito parecidos com os quironomídeos (Chironomidae), 

mas geralmente têm uma constituição mais robusta, com asas mais largas e 

mantidas planas sobre o abdômen (em geral, mantidas mais ou menos com um 

telhado em Chironomidae); as asas frequentemente apresentam manchas fortes 

(transparentes em Chironomidae). 

A Figura 1 que segue representa uma imagem da larva e da fêmea adulta de um 

Culicoides furens. 

As espécies de Culicoides Latreille, as do subgênero Lasiohelea Kieffer, de 

Forcipomyia Meigen, e as de Leptoconops Skuse são consideradas ectoparasitas de 

vertebrados, por sugarem o sangue principalmente de aves e mamíferos incluindo 

homem e animais selvagens. Enquanto outros são importantes polinizadores 

(TRINDADE, 2004). Os insetos adultos vivem em muitos ambientes, geralmente 

próximos a seus criadouros. Dentre estes os mangues, os brejos, pequenos lagos, 

as margens de valetas, folhas em decomposição e outros materiais vegetais 

constantemente úmidos.  Na região dos trópicos, as larvas dos insetos podem ser 
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encontradas nas hastes de bananeiras em decomposição, cascas de cacau e de 

coco, e outros frutos que estejam em decomposição; aberturas em troncos de 

árvores, juntas de bambu contendo água da chuva e em outras estruturas vegetais 

que acumulem água (Figura 2). 

 

Figura 1: Culicoides furens. A-larva; B-fêmea 
adulta ampliada aproximadamente 25X. 

 
Fonte: Triplehorn; Johnson, 2013. 

 

Figura 2: Ambientes de procriação e hábitats 
de imaturos de Culicoides. A: solo 

encharcado; B: esterco bovino; C: bananal. 

 
Fonte: Carvalho, 2016. 

 

 A grande maioria das espécies é crepuscular apresentando seus picos de atividade 

entre o nascer e o pôr-do-sol (TRINDADE, 2004) (Figura 3).  

O ciclo de vida desse inseto inclui ovo, quatro estádios larvais, pupa e adulto. 

Podendo ter duração de três semanas em regiões de clima tropical até um ano em  
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regiões de clima temperado (BORKENT; SPINELLI, 2007). Normalmente, as 

fêmeas adultas necessitam de uma refeição de sangue, para tornar maduro seus 

folículos ovarianos (RONDEROS ; DIAZ, 2015). 

 

Figura 3 - Mosquito-pólvora mordedor 
(Culicoides sonorensis Wirth & Jones) 
alimentando-se de sangue. 

 
 Fonte: Bauer, Scott, 2017. 

 

Os insetos do gênero Culicoides depositam os ovos em corpos d’ água (poças de 

água originadas por chuvas dentro ou fora da floresta, águas paradas, lagos, 

lagoas, igarapés, rios, etc.) de tamanhos diferentes e ambientes diversificados 

(CARVALHO, 2016). Estes, chegam a medir 400 µm de comprimento por 50 µm de 

largura em formato elipsóide curvado, semelhante ao formato de banana. 

Normalmente, são colocados em lotes que se fixam ao substrato, ou, podem ficar 

abaixo da coluna d' água em ambientes aquáticos. Quando são colocados 

apresentam cor branca e com o passar do tempo adquirem a tonalidade escura. 

Não apresentam resistência ao ressecamento e eclodem entre dois a sete dias 

(RONDEROS ; DIAZ, 2015) (Figura 4). 

Após a eclosão dos ovos, as larvas se desenvolvem. Sendo que, na fase imatura 

podem ser encontrados tanto em ambiente aquático, ou apenas em locais que 

apresente umidade (FORATTINI et al., 1958; MELLOR et al.,  2000; RONDEROS; 

DIAZ, 2015). 
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Figura 4 – Ciclo de vida dos Culicoides 
demonstrando os estágios evolutivos: larvas, 

pupa e inseto adulto. 

 
Fonte: Adaptado de Purse et al., 2005. 

 

Morfologicamente os insetos adultos do gênero Culicoides apresentam cabeça 

subesférica com olhos compostos largos e reniformes, podendo ser ou não 

contíguos logo acima das bases das antenas (CARVALHO, 2016).  As antenas são 

constituidas por: escapo, pedicelo e 13 flagelômeros. Apresentam dimorfismo 

sexual: os flagelômeros 1-8 têm longas cerdas plumosas nos machos, enquanto 

que nas fêmeas são revestidos por discretas cerdas pilosas (TRIPLEHORN; 

JOHNSON, 2003) (Figura 5).   

Possuem asas geralmente com manchas claras e escuras com veia M bifurcada e 

transversal r-m cruzada, e abdome com extremidade curta nas fêmeas e mais 

elevada nos machos (CARVALHO, 2016) (Figura 6). 

Sobre a estrutura dos flagelômeros, estão localizadas as sensilas coelocônicas, no 

qual o número e a disposição por cada segmento o caracterizam como sendo muito  

importante  para a taxonomia do gênero. Este tipo de sensila é caracterizada por 

uma escavação pequena, levemente transparente e rodeada por microtríquias de 

cor castanha que geralmente funciona como higro receptores e receptores olfativos 

(TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003). A quantidade de órgãos olfativos é importante , 

pois pode  determinar a preferência pelo hospedeiro, uma vez  que, espécies 

polinizadoras apresentam  quantidade maior  de estruturas sensitivas do que 

espécies hematófagas que preferem animais mamíferos (inclusive o homem)  

(RONDEROS ; DIAZ, 2015). 



36 
 

Figura 5 - Caracteres morfológicos de 
adultos de Culicoides sp. Usados para 

propósitos taxonômicos. Antena do macho e 
da fêmea, respectivamente. 

 
Fonte: Carvalho; Silva, 2016. 

 

Figura 6 - Fêmea de Culicoides 
(Haematomydium) glabrior Macfie. 

 
Fonte: Carvalho; Silva, 2016. 

 

A estrutura do palpo maxilar de Culicoides é constituída por cinco segmentos. 

Sendo o terceiro é mais alargado, geralmente possuindo o órgão (também 

chamado fossa) sensorial, neste a presença ou não, a quantidade, a forma e o 

tamanho são características usadas para analisar  a taxonomia do grupo (WIRTH; 

BLANTON, 1974 apud CARVALHO, 2016) (Figura 7).     

Na fisiologia, evidências ultraestruturais indicam que sensilas presentes nesse 
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órgão apresenta função olfativa, importantes para a detecção do hospedeiro 

(TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003). O aparelho bucal das fêmeas é do tipo picador- 

sugador, constituído por um labro anterior bem desenvolvido com o torma basal,  

um par de lacínias delicadas e extensas, um par de mandíbulas serreadas 

apicalmente e um lábio bem desenvolvido terminando em dois lobos chamados 

labelos (CARVALHO,2016) ( Figura 8). 

  

Figura 7 - Caracteres 
morfológicos de adultos de 
Culicoides sp. Usados para 

propósitos taxonômicos. palpo 
maxilar. 

 
Fonte: Carvalho; Silva , 2016. 

 

No tórax encontra-se um escuto moderadamente largo e convexo por cima, 

arqueado anteriormente e ligeiramente  projetado  por  cima  da  cabeça. No  dorso, 

duas depressões anterolaterais, as fossetas humerais. Numa quantidade grande de  

espécies o tórax na região dorsal possui  traços  de áreas longitudinais mais 

escuras, cuja existência  ou não,  tem importância para o  reconhecimento específico  

(RONDEROS ; DIAZ, 2015) (Figura 9). 
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Figura 8 - Caracteres morfológicos 
de adultos de Culicoides sp. Usados 

para propósitos taxonômicos. 
Cabeça da fêmea. 

 
Fonte: Carvalho; Silva, 2016. 

 

Figura 9 - Caracteres 
morfológicos de adultos de 
Culicoides sp. Usados para 

propósitos taxonômicos. 
Mesonoto. 

 
Fonte: Carvalho; Silva, 2016. 

 

As pernas encontram-se dispostas de forma esguias apresentando tonalidades de  

manchas claras e escuras variáveis. A tíbia anterior possui em seu ápice uma 

espora pequena, enquanto que a tíbia posterior uma espora anterior e duas fileiras 

transversais de espinhos modificados, chamados de pente tibial (CARVALHO, 2016) 

(Figura 10). 

Quanto as asas, estas apresentam manchas claras e escuras, ou hialinas, com 
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padrões distintos nas células radiais,  que são cobertas com densas microtríquias, 

sendo que, o  tamanho e pigmentação destas  originam o  padrão característico de 

manchas escuras e claras (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003) .Esse padrão de 

manchas no gênero  é responsável pela  variabilidade interespecífica, usada  como 

parâmetro morfológico de referência para   identificação de espécies. Descrições 

mais antigas do inseto desse gênero utilizavam esta característica como parâmetro 

morfológico de referência para identificar as espécies (CARVALHO, 2016) (Figura 

11). 

 

Figura 10 - Caracteres 
morfológicos de adultos 

de Culicoides sp. Usados 
para propósitos 

taxonômicos. Pernas 
anterior, média e posterior 

 
Fonte: Carvalho; Silva, 2016. 

 

O abdome nas fêmeas é corpulento, ligeiramente fino com um par de cercos 

pequenos, circular, que podem ser identificados por baixo do tergito nove. A maioria 

das fêmeas apresenta internamente duas espermatecas bem formadas, e, às 

vezes, em algumas, uma terceira vestigial (pseudoespermateca) (RONDEROS; 

DIAZ, 2015). Estas estruturas são fortemente endurecidas, circulares, ovais ou 

piriformes, partindo dos dutos duros a uma  curta distância. As espermatecas são 

presas por dutos laterais individuais hialinos, para se prenderem e formar o duto 

comum , sendo que , nessa união encontra-se um pequeno anel esclerotizado 

(TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003). 
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Figura 11 - Caracteres morfológicos de adultos de 
Culicoides sp. Usados para propósitos taxonômicos. 

Asa da fêmea. 

 
Fonte: Carvalho; Silva, 2016. 

 

A quantidade e o formato das espermatecas funcionais, assim como a presença ou 

ausência de anel enrijecido, são caracteres taxonômicos importantes. O tamanho 

das espermatecas inclui a porção endurecida dos dutos (CARVALHO, 2016).  O 

abdome do macho é delgado e nele se encontra a genitália. Os apêndices genitais 

apresentam dois segmentos: o segmento basal ou gonocoxito, alongado com dois 

processos internos basais; o distal ou gonóstilo apresenta característica pilosa e 

levemente larga na base, e distalmente se afina, com o ápice pontiagudo 

(TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003). Os parâmeros geralmente apresentam um par 

de escleritos internos retos, com apoios em formato de nó, e os ápices arqueados 

na região ventral, observando-se muitas alterações em sua forma, direção do nó 

basal, tronco médio e do ápice (CARVALHO,2016). 

Entretanto, para alguns subgêneros ou grupos de espécies, os parâmetros  podem 

ser fixos ou fundidos no plano médio, dando lugar a uma estrutura laminar, o 

edeago, o qual  a  base articula com os bordos laterais da escavação 

posteriomediana, é geralmente uma estrutura com formato  de Y, com um processo 

mediano dirigido ventro-caudalmente  (RONDEROS; DIAZ, 2015) ( Figura 12). 
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Figura 12 - Caracteres morfológicos de 
adultos de Culicoides sp. Usados para 

propósitos taxonômicos. Espermatecas. 

 
 Fonte: Carvalho; Silva, 2016. 

 

2.1.2.2 Registros no Brasil 

 

Os principais estudos taxonômicos sobre o Brasil ocorreram nos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Sendo a espécie Ceratopogonguttatus (hoje Culicoides 

guttatus) a primeira a ser descrita por Coquille tem 1904. No trabalho “O Mosquito 

do Pará” em estudo sobre três fêmeas de insetos provenientes do estado de São 

Paulo/SP, Goeldi, em 1905, identificou um novo gênero e uma nova espécie 

Haematomyidium paraense (hoje Culicoides parensis).  Lutz, nos períodos de 1912 

a 1914, identificou 15 novas espécies, originárias de mangues de Manguinhos, nos 

estado do Rio de Janeiro, e Costa Lima identificou três novas espécies, nos anos de 

1928 2 1937 (TRINDADE, 2004). 

A partir daí, houve uma interrupção de 41 anos de estudos relacionados ao inseto. 

Só ocorrendo o retorno no ano de 1978 por Tavares e outros (TRINDADE, 2004). 

Tavares e Ruiz (1980) identificaram 14 novas espécies. Felippe-Bauer e outros nos 

anos de 1987 a 2000 descreveram 18 novas espécies (FELIPPE-BAUER; 

OLIVEIRA, 2001). 

Entretanto, apesar de ser importante o estudo da epidemiologia desses insetos, no 

Brasil tem-se poucos trabalhos que descrevam sobre a biologia, comportamento de 

ataque e ecologia dessas espécies hematófogas. Autores como Forratini, Rabello e 

Pattoli (1958) citado por Trindade (2004) realizaram algumas observações do gênero 

Culicoides em condições naturais. Em Salvador, Bahia, registrou-se a espécie 
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Culicoides paraensis, atacando o homem causando prurido, pápulas e lesões 

eczematosas nas pessoas infectadas, sendo a espécie considerada mais abundante 

durante o horário diurno, segundo Sherlock e Guitton (1964) citado por Carvalho 

(2016). Essa espécie é naturalmente encontrada em regiões urbanas, em diferentes 

locais que apresentam alta umidade, o que possibilita sua reprodução, 

principalmente em cidades que alta pluviosidade em épocas de chuva. Também é 

considerada ávida por sangue de humanos, o que pode acarretar em sérios 

problemas ao homem devido suas picadas. No Brasil, é considerada a espécie mais 

importante da família Ceratopogonidae, porque se sabe é um vetor potencial de 

filariose e vetor comprovada de viroses que acometem o homem e outros animais 

(TRINDADE, 2004). 

Maia-Herzog e outros (1988) citado por Trindade (2004) realizaram na região do 

Parque Nacional da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro, estudos de aspectos 

bioecológicos de simulídeos e “maruim”. Neste estudo, foi identificada como a 

espécie de maior ocorrência na região a Culicoides deanei, apresentando hábitos de 

voracidade antropofílica, ocorrendo durante todo o período do dia, com picos entre 

os horários de 10:00 -11:00h e 14:00 – 17:00h. Nesse estudo, os autores também 

descrevem que a espécie aparece de forma inesperada e em grande quantidade 

formando “nuvens”, picando o individuo em todas as partes do corpo expostas 

(MAIA-HERZOG et al., 1988). 

Na região norte do Brasil, na Amazônia os principais trabalhos foram feitos por: 

Goeldi (1905) que escreveu sobre a espécie Culicoides paraensis, considerada a de 

maior relevância do Brasil. Wirth e Blanton (1973) citado por Trindade (2004), 

identificaram 15 novas espécies (Culicoides albuquerquei, C. wallacei, c. vernoni, C. 

todatangae, C. paramaruim, C. guamai, C. goeldii, C. fusipalpis, C. freitasi, C. 

fittikaui, C. cylindricornis, C. carvalhoi, C. belemensis, C. batesi, C. atripalpis). Este 

estudo foi feito na floresta APGE (Área de Pesquisas Ecológicas do rio Guamá), 

Belém, utilizando o material de coleta feito por Thomas H. G. Aitken no nível do solo 

e em plataformas a 20 e 35 m.  

Ferreira e Silva (1990) citado por Carvalho (2016) coletou 6 espécies usando em sua 

metodologia isca humana em três ambientes diferentes na região de Reserva 

Ducke, Amazonas, Brasil.  Castellón, Ferreira e Silva (1990) trabalhando em outras 

áreas da Amazônia brasileira,  realizou outras capturas de Culicoides um total de 22,  
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sendo que, dentre estas 4 não eram registradas na Região Amazônica, dentre estas 

são citadas: C. efferus Fox, C. lahillei (Iches), C. spurius Wirth & Blanton e C. 

verecundus Macfie. Castellon (FERREIRA et al.,2014).  

Ferreira (1991) citado por Trindade (2004) através de estudos realizados na Reserva 

Ducke, Amazonas, Brasil, realizou coletas de quatro espécies de Culicoides 

todatangae, através da metodologia de isca humana durante o período da noite. 

Felippe-Bauer e Spinelli (1991) citado por Carvalho (2016) registraram duas novas 

espécies de maruins predadores, sendo estas do gênero Monohelea Kieffer da 

Amazônia do Brasil; Spinelli e Wirth (1991) realizando estudos em material coletado 

por Thomas H. G. Aitkenem 1970, realizadas com armadilha de luz, na floresta 

APEG, Belém, Pará, estudaram a taxonomia de espécies predadoras neotropicais 

dos grupos dentifemur e venustula, do subgênero Homobezzia Macfie do gênero 

Bezzia Kieffer, da qual identificaram três novas espécies: Bezzia dentifemur, Bezzia 

aitkenie Bezzia pseudovenustula. 

Dippolito; Spinelli e Wirth (1995) examinando uma nova coleção de insetos 

Ceratoponidae em Rondônia, região norte do Brasil, identificaram 11 espécies de 

tribos Heteromyiini e Sphaeromiini (maruins considerados predadores) sendo incluso 

um novo gênero Groganhelea, e o achado pela primeira vez no Brasil das espécies 

Heteromyia correntina Duret & Lane e Mallochohele atermophilia (DIPPOLITO; 

SPINELLI; WIRTH, 1995 apud CARVALHO, 2016 p. 16 ). 

Felippe-Bauer e Oliveira (2001) no estado do Acre, região norte do Brasil, identificou 

uma nova espécie de Culicoides usando em sua metodologia material coletado 

através de armadilha luminosa.  

 

2.1.2.3 Mosquitos e a Saúde Pública 

 

A picada do inseto “maruim” ocasiona grade desconforto, principalmente quando 

ocorrem em muita quantidade. Geralmente ocorrem nos pés, mãos e parte de trás 

do pescoço, no entanto, qualquer parte do corpo exposta é um ponto vulnerável 

(CARVALHO, 2016). Podem acarretar reações como dermatites alérgicas, pápulas, 

pústulas até reações mais preocupantes como eczema, descamação e cicatrizes 

com pigmentação diferente na pele de humanos (RONDEROS et al., 2015). A 

resposta do organismo do individuo à picada  podem durar minutos ou se 
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prolongarem por duas semanas mais ou menos, ou alguns dias, dependendo  do 

indivíduo (Figura 13). 

Não se descarta o risco de infecção por picadas de “maruim”, risco que pode ser 

enfrentado por qualquer individuo.  Caso o indivíduo suspeite de infecção, deve 

entrar em contato com um médico. Os sintomas mais comuns de uma possível 

infecção são febre, dor de cabeça e tonturas (OLIVEIRA, 2013). 

Embora não seja comum, os “maruins” podem transmitir doenças por meio de suas 

picadas. Este é um risco ainda maior se o indivíduo for de país de clima tropical. A 

doença conhecida como Febre de Ourupoche é a mais comum de transmissão por 

“maruins”. Embora, o risco do individuo ser contagiado por esta doença ainda seja 

muito pequeno (CARVALHO, 2016). 

 

Figura 13 - Imagens de picada do 
mosquito do gênero Culicoide “maruim” 
em moradores da região. Visualização 
de diferentes formas reação alérgica  

provocado pelas picadas de maruim na 
pele do ser humano. 

 
Fonte: Arquivo próprio, 2016. 

 

Entretanto, faz-se necessário ressaltar que o ataque que algumas espécies de 

Culicoides realizam sobre os animais vertebrados, incluindo o homem, pode 

provocar impacto no desenvolvimento de regiões propícias para a agricultura, 

pecuária e turismo, tornando o estudo do gênero importante tanto a nível médico e 

veterinário, como também para o setor econômico e ambiental (COSTA et al., 

2013). 
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2.1.2.4 Prevenção às picadas do mosquito  

 

Para se evitar, reduzir ou interromper as picadas do inseto a medida mais eficaz 

consiste no combate ao “maruim”. Este combate deverá ser direcionado contra as 

formas adultas e larvárias do inseto. Considerando que o “maruim” é um inseto de 

hábitos diurnos, a utilização de inseticidas, sob a forma de nebulização em 

ultrabaixo volume (UBV), poderá influenciar para minimizar o número de insetos na 

população adulta dos “maruins”, mas não fase larval. Como o horário de maior 

atividade desse inseto geralmente é no fim da tarde, a aplicação de UBV poderá 

resultar em uma melhor eficiência (ROBERTS et al., 1981). 

Entretanto, é necessário que se realizem estudos bem planejados para avaliar a 

metodologia, bem como definir as estratégias adequadas para alcançar maior 

eficiência, definindo-se o padrão e quantidade do inseticida a ser utilizado, para 

área a ser tratada, e, o tempo gasto entre uma aplicação e outra. Também é 

necessário fazer o controle da fase larvária do “maruim”, uma vez que esta é uma 

etapa muito importante. Nesta etapa poderá ser feita aplicando-se larvicidas 

diretamente nos criadouros ou, realizando a eliminação dos mesmos (HOCH; 

ROBERTS; PINHEIRO,1986). 

Para que essas medidas sejam efetivas no combate ao inseto faz-se indispensável 

a atuação da população. Portanto, é importante que se promova esclarecimentos a 

população quanto a utilização dessa estratégia. A proteção individual pode ser feita 

através do uso de inseticidas de aplicação na pele. Mas, é importante que se 

esclareça que ação dos mesmos é temporária e pode resultar-se inoportuno para 

os indivíduos menos favorecidos (PINHEIRO; TRAVASSOS; VASCONCELOS; 

2004). 

Outras formas que também podem ser usadas para evitar as picadas do inseto são: 

 Evitar frequentar regiões que podem ser possíveis criadouros do inseto. 

 Não deixar exposta a pele quando estiver em locais de reprodução do 

“maruim”. Recomenda-se que se use blusas de mangas compridas, calças, 

meias, sapatos fechados e chapéu.  O uso de roupas claras para essas 

regiões devem ser usadas com frequência (HOCH; ROBERTS; PINHEIRO, 

1986). 
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2.1.2.5 Tratamento às picadas do mosquito  

 

Não existe ainda tratamento específico para as picadas de “maruim”. Entretanto, 

uma das medidas mais importantes a fazer quando o individuo é picado é não coçar, 

pois, o ato de coçar pode ocasionar lesões na pele, propiciando a ocorrência de 

infecção. Recomenda-se manter as unhas curtas e limpas até os sintomas das 

picadas desaparecerem, visto que, ao lesionar a pele sem intensão, sujeira e 

bactérias que estiverem presas sob as unhas, pode penetrar pelas lesões e ocorrer 

a infecção (OLIVEIRA, 2011). 

Lavar com água a região da pele também pode amenizar a situação. Também 

recomenda-se o uso de sabonete antibacteriano neutro e água morna. Lavando 

imediatamente a pele ajuda a minimizar o risco de infecção. Pois, isto pode ajudar a 

livrar-se de qualquer resíduo de saliva do inseto na superfície da pele, diminuindo 

assim uma possível irritação (CARVALHO; SILVA, 2014). 

 Existem casos em que o indivíduo pode apresentar reação alérgica mais acentuada, 

e as picadas podem começar a inchar.  Para amenizar o inchaço recomenda-se 

aplicar uma compressa fria de água ou gelo sobre a pele. Isso pode ser feito da 

seguinte maneira: umedecer um pano limpo em água fria e pressionar sobre a pele 

durante alguns minutos para diminuir o inchaço inicial. Também pode ser utilizada 

água quente.  Nessa situação, recomenda-se que o a água esteja em temperatura 

aproximada de 8ºC. Com auxilio de material (cotonete) pressionar a água sobre as 

picadas (PINHEIRO; TRAVASSOS; VASCONCELOS, 2004). 

O uso de analgésicos também pode ser feito.  Mas, se os analgésicos tópicos e anti-

histamínicos não forem eficazes, recomenda-se o uso de pomadas que tenham em 

sua composição cortisona (CARVALHO; COSTA, 2016). Outro tratamento alternativo 

indicado é o uso de gel, que tenham em sua composição Aloe vera (espécie de 

planta que apresenta características que ajudam paralisar dor e a coceira), é um 

tratamento natural. 
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2.2 ENTOMOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA 

 

Os primeiros “mosquitos” foram analisados e classificados na metade do século 

XVIII, passando a ser estudada toda a ecologia desses animais invertebrados que 

se tornaram conhecidos. Nessa época, e por muitos anos, acreditava-se que o 

pouco problema causado pela picada dos insetos fosse o ardor. Porém, foi somente 

no final do século XIX, que doenças como filariose bancroftiana e a malária 

dependiam do mosquito vetor para serem passadas para outros indivíduos. Sendo 

assim, iniciou-se um aprofundamento melhorem estudos e pesquisas dos insetos. 

Com a descoberta do papel desempenhado pelos insetos no ciclo de transmissão de 

outras doenças, como é o caso da febre amarela, dengue entre outras, estudiosos 

passaram a identificar hábitos de vida dos insetos, o que facilitou descobrimento de 

ações que auxiliavam no seu combate (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). 

No início do mesmo século cerca de 200 espécies de mosquitos tinham já sido 

descritas. O método de classificação e de nomenclatura dos seres da família 

Culicidae partia das características fenotípicas da fêmea adulta, sendo a larva, parte 

também fundamental na sua taxonomia (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994).  

Os arbovírus são vírus que necessitam de animais, principalmente o do grupo dos 

Artrópode (insetos), para realizarem sua replicação. Podem ser transmitidos a 

diversos animais, incluindo o homem, podendo desencadear doenças nos animais 

ditos de “sangue quente” (RUST, 2012). 

Atualmente, já foram identificadas cerca de 500 tipos de arbovírus, dos quais, pelo 

menos, 150 são responsáveis por  doenças humanas. O desenvolvimento destes, 

necessita de Artrópodes, que os transmitem para animais vertebrados, seus 

hospedeiros definitivos (CLETON et al., 2012). 

Em regiões de clima tropical são mais comumente observadas doenças transmitidas 

pelos arbovírus. Tal frequência ocorre devido as alterações climáticas repentinas, 

além de construção de moradias em locais impróprios, perto de mata, por exemplo 

(RUST, 2012). 

Pesquisadores afirmam que a Antártica é o único local em que os arbovírus não 

conseguem proliferar-se. Isso acontece devido ao fato de seu local de ocorrência ser 
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limitado, ou seja, seu desenvolvimento esta diretamente relacionados aos fatores 

climáticos (RUST, 2012). 

No Brasil, por uma apresentar uma grande extensão terrestre (pouco mais 
de 8.500.000 km

2
), localizado em uma área predominantemente tropical, 

com extensas florestas na Região Amazônica, além de florestas no leste, 
sudeste e litoral sul. Apresenta também uma grande região de pântano 
(Pantanal) no centro-oeste, uma região de savana (Cerrado), na área do 
planalto central, e uma região seca (Caatinga) no interior nordestino. A 
maior parte do País apresenta clima tropical, sendo um local propício para a 
existência de vetores, responsáveis por transmissão de arboviroses 
(FIGUEIRADO apud LOPES et al., 2014, p. 55). 

Nesse sentido, segundo Souto e outros (2016, p. 4): 

as manifestações clinicas de arboviroses em indivíduos humanos pode se 
manifestar de formas diferentes. Podendo ser estes classificados como uma 
doença febril (DF) indiferenciada, moderada ou grave; dermatites e artralgia 
(AR); a síndrome neurológica (SN) e síndrome hemorrágica (SH). 

A dor de cabeça intensa, a dor muscular, febre e gripe são sintomas da doença febril 

(DF). A AR, por sua vez, tem como sintomas a erupção cutânea, dores e 

inflamações nas articulações. A síndrome neurológica (SN) pode ser percebida 

através do desenvolvimento de paralisia, má coordenação, alterações no 

comportamento e perda parcial da motricidade. Já a (SH), ou seja, síndrome 

hemorrágica tem como sintomas a redução do número de plaquetas o que causa 

choque e hemorragia e pontos vermelhos espalhados pelo corpo (SOUTO et al., 

2012). 

 

2.2.1 Doenças vinculadas a família dos Ceratopogonidae, gênero culicoides 

 

2.2.1.1. Febre do Ouropoche 

 

Na década de 60 na região Norte do Brasil ocorreu um surto de Febre de 

Oropouche em Belém-PA, onde aproximadamente 11.000 pessoas foram 

infectadas (PINHEIRO et al., 1962) citado por Carvalho,2016. Em anos posteriores, 

outros surtos da doença foram registrados novamente na Amazônia brasileira, nos 

estados de Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Tocantins, Maranhão e Rondônia 

(PINHEIRO et al., 2004). Estudos também relatam já terem encontrados registros de 

casos, no Panamá e Amazônia peruana (NUNES et al., 2007; TERZIAN et al., 

2009).  Recentemente foram detectados Orthobunyavirus nas amostras de sangue 

em indivíduos do Mato Grosso-MT que apresentavam sintomas febre por mais de 
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cinco dias, possivelmente Oropouche (CARDOSO et al., 2015). 

Os sintomas da febre de Oropouche são parecidos a outras doenças, como dengue 

e malária, que são caracterizados por febre elevada, dor de cabeça, artralgia, 

mialgia, fotofobia, meningite asséptica e outras manifestações (PINHEIRO et al., 

1998; NUNES et al., 2007). Os sintomas da doença ressurgem poucos dias após 

do primeiro episódio febril, no entanto, os primeiros sintomas são considerados 

mais severos (PINHEIRO et al., 1998; NUNES et al., 2007; MOURÃO et al., 2009). 

A febre de Oropouche é acarretada pelo VORO, arbovírus da família Bunyaviridae 

e do gênero Orthobunyavirus (NUNES et al., 2007). 

 

2.2.1.2 Doença da Língua Azul 

 

A Língua Azul (LA) é uma doença que acontece em ruminantes silvestres e 

domésticos cuja transmissão é limitada a períodos do ano em que os insetos do 

gênero Culicoides estão na fase adulta (ANTONIASSI, 2010; TOMICH et al., 2006).  

O vírus é conhecido como (BTV) e no organismo desses animais causa sintomas 

brandos em caprinos e bovinos, porém, em ovinos e alguns servídeos se manifesta 

de forma mais severa. Os sintomas são descritos por lesões inflamatórias e 

ulcerada em mucosas e bandas coronárias (GIBBS; GREINER, 1994) (Figura 14). 

O Vírus pode ser encontrado praticamente em todo o globo terrestre, ocorrendo na 

Austrália, Sudeste da Ásia, China, Índia, África (centro oriental), nas Américas do 

Norte, Sul e Central, e em algumas regiões da Europa (Espanha e Portugal) 

(MELLOR et al., 2000). 
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Figura 14 - Lesão inflamatória 
ocasionando edema na língua 

de Ovino. 

 
Fonte: Revista Veterinária, 2017. 

 

2.2.1.3 Doença Epizoótica Hemorrágica (DHE) 

 

A doença epizoótica hemorrágica (DHE) é uma doença viral por insetos Culicoides, 

que afeta uma ampla gama de espécies de ruminantes silvestres e domésticos. 

Estudos relatam a identificação de oito sorotipos de vírus. Em ruminantes a infecção 

é inaparente, mas em certas espécies de cervos a doença pode ser severa e 

indistinguível da Doença da Língua Azul. O vírus já foi encontrado Austrália, Japão, 

Sudeste da Ásia, e nas Américas do Norte, Sul e Central. Mas, os vetores não são 

conhecidos nas Américas do Sul e Central, Japão e Sudeste da Ásia. Na América do 

Norte o vetor mais encontrado é o Culicoides variipennis. (TRINDADE, 2004). 

 

2.3.FATORES QUE INFLUENCIAM NA PROLIFERAÇÃO DOS INSETOS MARUINS 

 

2.3.1 Climatologia 

 

Mesmo não havendo um consenso quanto o melhor conceito para clima, os 

conceitos propostos por Ayoade na década de 1980 são os que possuem ligação 

mais próxima aos da Organização Meteorólogica Mundial (OMM) (PONCELET, 

2009).   

Nos estudos realizados por Poncelet (2009, p. 11) a definição de clima é: “um 

conjunto habitual flutuante de elementos físicos, químicos e biológicos que 

caracterizam a atmosfera de um local e influem nos seres que nele se encontram”. 
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Entretanto, para Varejão-Silva (2006), o clima pode ser descrito como: “um conjunto 

de fenômenos meteorológicos que abortam a temperatura, a umidade, a 

precipitação entre outros fatores, sendo estes responsáveis pelas características de 

uma determinada região” (PONCELET, 2009, p. 11). 

De acordo com as definições acima, evidencia-se que o desenvolvimento dos seres 

vivos e suas ações, estão muito ligados às condições climáticas, sendo 

condicionados por elas. Dessa forma, faz-se necessária empreender esforços para 

melhor compreendê-los. E, discutir-se as resoluções das mais diferentes 

problemáticas, relacionadas ao assunto (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

Nesse sentido, são necessários estudos e caracterização do clima para que exista 

melhor entendimento das influências deste na biosfera, considerando os três níveis 

da escala climática: o macroclimático, o mesoclimático e o microclimático 

(VAREJÃO-SILVA, 2006). 

Pereira e outros (2002, p. 478) definem esses níveis da seguinte maneira:  

O macroclima trata dos fenômenos em escala regional ou geográfica, que 
caracteriza o clima de grandes áreas pelos fatores geográficos (latitude, 
altitude etc.) [...]. O mesoclima refere-se aos fenômenos em escala local, em 
que a topografia condiciona o clima pelas condições do relevo local [...]. O 
microclima é aquele que condiciona o clima em pequena escala, sendo 
função do tipo de cobertura do terreno, que determina o balanço de energia.  

Entretanto, o macroclima também pode ser definido como a maior das escalas 

climatológicas, abrangendo grandes superfícies da Terra, sendo que sua 

abrangência envolve os climas global e zonal, até o clima regional (MENDONÇA; 

OLIVEIRA, 2007). 

O mesoclima possui um espaço geográfico e variações relevantes quando 

comparado com o macro e microclima. O microclima por sua vez está relacionado a 

um turbulento movimento de ar superficial (OLIVEIRA, 2013). 

Enfim, para o microclima pode-se dizer que este engloba uma área com dimensões 

pequenas que apresenta condições atmosféricas  diferentes das regiões exteriores, 

sendo geralmente originados quando existem obstáculos geomorfológicas e/ou 

elementos como corpos d’água, vegetação ou mesmo solos desnudos. Existem 

também situações de microclimas urbanos, em que construções e emissões de 

poluentes atmosféricos podem ocasionar o aumento da temperatura,  

consequentemente, altera- se a composição natural do ar, acarretando em  
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diferenças de temperatura, constituição da atmosfera, umidade do ar  e precipitação, 

entre outros fatores do clima (OLIVEIRA, 2013). 

 

2.3.2 O clima no Brasil 

 

O Brasil é um país que apresenta clima diversificado. A justifica para tal afirmação é 

devido apresentar extensão territorial com proporções continental; sua localização 

geográfica privilegiada, entre os Trópico de Câncer e o Equador; índices de 

temperatura e precipitação variados (RUAS, 2001)  

Da região Norte até o Sul do país pode-se encontrar uma grande variação de climas 

com características regionais distintas. Ao Norte do país o clima é equatorial 

chuvoso, com pouca ocorrência de estação seca. No Nordeste, um clima semiárido, 

onde a estação chuvosa, com baixos índices pluviométricos, limita-se a poucos 

meses. Já, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentam estação seca (inverno) 

e chuvosa (verão) que são influenciadas, tanto por sistemas de latitudes médias 

como dos trópicos. Na região Sul, as chuvas que ocorrem durante o ano são 

influenciadas pelos sistemas frontais. E, devido a seu turno, é mais influenciado 

pelas latitudes médias (RUAS, 2001) (Figura 15). 

 

Figura 15 - Mapa de divisão climática no Brasil 

 
Fonte: Kunast, 2017. 
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Entretanto, quando se refere às temperaturas,  nas regiões Nordeste e Norte o clima 

é quente. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste por serem zonas de transição, 

possuem também temperaturas elevadas. Já a região sul possui alta variação 

térmica (OLIVEIRA, 2013). 

No Estado do Espírito Santo o clima é influenciado pelo mar e também pela floresta 

Atlântica, devido a sua localização.  O que leva o predomínio do clima tropical úmido 

em regiões próximo ao litoral e no interior do estado o clima tropical de altitude. Nas 

áreas de litoral ocorrem chuvas no período do verão e invernos secos, geralmente 

as médias de temperaturas são consideradas altas, acima de 22ºC, apresentando 

índice pluviométrico de 1.250 mm. Entretanto, no interior do estado onde o clima é 

tropical de altitude, a temperatura tende a ser menor, média anual de 18ºC, o 

inverno é mais rigoroso que no litoral e os índices pluviométricos podem atingir 

1.700mm (Figura 8) (ANTONGIOVANNI; COELHO, 2005) (Figura 16). 

 

Figura 16 – Mapa de Unidades Naturais do 
Espírito Santo 

 
Fonte: EMCAPA/NEPUT, 1999. 
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2.3.3 Fatores Microclimáticos 

 

Os fatores microclimáticos são considerados importantes para o diagnóstico das 

relação entre a proliferação de insetos, principalmente os que são considerados 

vetores  de doenças e o ambiente em que vivem. Dessa forma, faz-se necessária a 

descrição dos principais fatores que exercem influência sobre o ciclo de vida dos 

mesmos. Dentre os quais destacamos: Temperatura, Umidade Relativa do Ar, 

Precipitação, Radiação Solar, entre outros (ANTONGIOVANNI; COELHO, 2005). 

 

2.3.3.1 Temperatura do ar 

 

A incidência da luz do sol sobre a superfície terrestre tem relação direta com 

diversos processos físicos. Dentre estes, destacam-se os processos de convecção, 

responsável pelo aquecimento das camadas de ar mais afastadas da superfície 

terrestre, e condução, que aquece o solo, a água etc. Os dois processos são 

considerados responsáveis por regerem as variações de temperatura nesses meios 

(PEREIRA et al. , 2002). 

A temperatura do ar é considerada um dos efeitos mais importantes da radiação do 

sol. Sua variação temporal e espacial esta relacionada com o balanço de energia na 

superfície, uma vez que, as alterações microclimáticas desta variável são definidas 

principalmente pela cobertura do terreno (PEREIRA et al. , 2002). 

De certa forma a temperatura é importante para organismos terrestres, tanto para 

seu conjunto de transformações (metabolismo) quanto para suas diferentes 

atividades (RODRIGUES, 2004).  

“Ela é um dos fatores ambientais que interferem diretamente no desenvolvimento 

das populações de insetos, pois é um fator regulador da sua temperatura, já que 

estes não possuem um sistema de termorregulação” (RODRIGUES, 2004, p. 1). 

 

2.3.3.2 Umidade relativa do ar 

 

A água que se encontra na atmosfera e suas transformações  de estado físico são 

consideradas importantes para vários processos físicos naturais. Dentre estes o 
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transporte e distribuição de calor na atmosfera, evapotranspiração, entre outros 

(OMETTO, 1981). 

Estudos retratam que a variação diária da umidade relativa apresenta maior 

amplitude no verão em comparação com o inverno, da mesma forma como que 

ocorre com a temperatura do ar. Os maiores valores para esta variável são 

observados no período da madrugada em que a temperatura atinge valores 

mínimos. De maneira similar, os valores mais baixos da umidade relativa são 

observados no início da tarde, correlacionando às máximas diárias da temperatura 

do ar (OLIVEIRA, 2013). 

 

2.3.3.3 Precipitação 

 

Em países onde o clima tropical predomina, ou até mesmo o subtropical, a chuva ou 

precipitação pluvial é considerada a principal maneira de retorno da presente na 

atmosfera para a superfície. A quantidade e distribuição de água são fatores 

fundamentais as características da vegetação natural, desenvolvimento de 

atividades agrícolas. Além disso, podem tornar o ambiente propício para a 

proliferação de vetores e arboviroses, em uma determinada região (OLIVEIRA, 

2013). 

 Varejão-Silva (2006, p. 345), propõe duas definições para chuva, a primeira diz que: 

“chuva é a precipitação de gotas de água com diâmetro superior a 0,5cm. Da 

mesma forma, as precipitações uniformes de gotas d’água com diâmetros inferiores 

a 0,5cm e muito próximas, são chamadas chuviscos ou garoas”. Já a segunda, 

afirma que a chuva é “caracterizada por sua duração (diferença de tempo entre os 

instantes de início e término) e por sua intensidade, sendo definida como a 

quantidade de água que precipita por unidade de tempo e usualmente expressa em 

mm por hora (mm.h-1)”. 

Uma vez que, o volume da precipitação é normalmente calculado seguindo os 

critérios pela quantidade da camada d'água que se formaria sobre uma superfície 

horizontal, plana e impermeável, com 1m2 de área. A unidade de medida adotada é 

o milímetro, que está relacionada com a queda de um litro de água por metro 

quadrado sobre a superfície terrestre (OLIVEIRA, 2013). 
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2.3.3.4 Radiação Solar  

 

O sol é a estrela mais próxima do planeta Terra e este astro emite a radiação solar 

que é a principal fonte de energia do planeta. Esta energia chega ao ecossistema 

terrestre após inúmeras reações nucleares e após percorrer certa de 150 milhões 

quilômetros (ASSUNÇÃO, 2003). 

 A radiação solar, que pode ser considerada como uma onda eletromagnética, 

respeita os princípios conceituados, principalmente, por Einstein em 1905. As ondas 

eletromagnéticas são divididas de acordo com suas frequências e comprimento de 

ondas. O sol irradia intervalo de onda entre 0,3 e 0,4 µm e essas frequências são 

consideradas radiação de ondas curtas (SILVA, 2007). 

 A faixa espectral de 0,1 a 0,4 µm é o comprimento de onda da radiação ultravioleta 

(RUV) que provem da radiação solar. Ela é classificada em três radiações UVA (315 

a 400 nm), UVB (280 a 315nm) e UVC (100 a 280nm).  A radiação UVB, é a maior 

responsável pelas lesões crônicas na pele, supressão do sistema imunológico e 

mutações na estrutura do DNA. Graças a estratosfera, uma das cinco camadas da 

atmosfera terrestre, com alta concentração de ozônio (O3) que absorve a radiação 

UVB. O ozônio é responsável, devido suas características peculiares de ligação 

molecular, pela atenuação de aproximadamente 11% das RUV (OKUNO; VILELA, 

2005).  

 A energia solar, após a interação com atmosfera, sofre diversos processos químico-

físicos como absorção seletiva, difusão, reflexão, que atenua quando chega a 

biosfera. Um exemplo disso é o vapor d’água (H2O), que atua como termorregulador, 

absorvente de radiação infravermelha, forma nuvens e transporta calor na 

atmosfera. (ASSUNÇÃO, 2003) 

Segundo Santos (2010), com o desmatamento das florestas, o uso indiscriminado de 

produtos químicos, a excessiva queima de combustíveis fósseis, as grandes 

represas que são construídas em regiões de mata viva, entre outros, gera 

desequilíbrio na atmosfera. Este desequilíbrio ecológico gerado na biosfera, afeta 

toda a atmosfera. O ar recebe grande carga da poluição e com a alteração da 

biosfera torna-se mais fácil a ocorrências de doenças.  
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 A importância de reflorestar está na purificação do ar. As folhas filtram o ar, as 

florestas armazenam grande volume de poeiras e elementos tóxicos que são 

escoados para o solo por meio da chuva. Elas, interceptam, absorvem e refletem a 

radiação solar além de sua influência sobre a temperatura e umidade. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1.1 Município de Alfredo Chaves 

 

O Município de Alfredo Chaves encontra-se a 81Km da capital do Estado Espírito 

Santo (Vitória), nas coordenadas Latitude 20º 38’ 9’’Sul e Longitude 40º 44’ 57’ 

Oeste. Pertence à Região Sul, tendo como municípios confrontantes: Marechal 

Floriano e Domingos Martins –a o Norte, Iconha e Rio Novo do Sul- ao Sul, Anchieta 

e Guarapari – a Leste, Vargem Alta- a Oeste.  A extensão territorial compreende 

aproximadamente 616,50 km2. Em relação ao nível do mar esta a apenas 16 metros. 

Apresenta topografia montanhosa e dentre tendo como mais conhecidos: a Pedra da 

Boa Vista, Pedra do Gururu, Pedra de Santo Antônio. Os solos da região variam 

entre: latossolo, vermelho, amarelo, disfórmico, sendo sua fertilidade considerada de 

média e baixa (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, 2017). 

O município encontra-se na Bacia Hidrográfica Benevente. Seu principal rio o é Rio 

Benevente, que tem a localização de sua nascente na Serra do Tamanco, que tem 

como limite de confronto o município de Vargem Alta.  E, sua foz no Oceano 

Atlântico, no município de Anchieta.  O Rio Benevente possui muitos afluentes  à 

sua margem sendo alguns deles: Rio Joeba, Rio São Joaquim, Rio Crubixá, Rio 

Maravilha, Córrego São Bento, Rio Caco de Pote, Rio Batatal, Rio 

Iriritimirim, Córrego do Cedro,  (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, 

2017). 

A descrição geográfica do relevo do município, por causa de sua constituição 

rochosa montanhosa, possui quedas d’água e cachoeiras. Sendo uma destas, a 

Engenheiro Reeve (Cachoeira de Matilde), no percurso do Rio Benevente, situada 

no Distrito de Matilde. Também em sua topografia identificam-se variações 

destacando: serras, picos e vales.  O município apresenta aproximadamente 45 % 

de cobertura florestal (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, 2017) 

(Figura 17). 
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Figura 17- Mapa da localização geográfica do 
município de Alfredo Chaves, ES, Brasil. 

 
Fonte: GEOBASES/IDAF, 2017. 

 

3.1.1.1 Caracterização climática do município de Alfredo Chaves 

 

O município de Alfredo Chaves encontra-se na mesorregião sul do Estado do 

Espírito Santo. Conforme é descrito no mapa de Unidades Naturais do Estado, cerca 

de 82% do município apresenta em sua constituição  terras frias ou de temperaturas 

amenas, acidentadas ou chuvosas e , com apenas 18% de terras quentes (RAMOS; 

NOBREGA; SILVA,2008) .  

O clima é considerado subtropical quente, apresentando uma regular distribuição 

pluviométrica. Observa-se fortes chuvas entre os meses de outubro a novembro, 

podendo ser diferente de distrito para distrito, devido à diferenças de  altitudes. De 

acordo com a classificação em zonas naturais, o município está situado sob o 

domínio de três zonas naturais, zona 1  que possui característica de terras frias, 
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acidentadas e chuvosas, a zona natural 2, compreende em terras de temperaturas 

amenas, acidentadas e chuvosas, a zona natural 4 com terras quentes, acidentadas 

e chuvosas (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, 2017). 

Nas Figuras 18 e 19 são descritas algumas características das Zonas Naturais do 

município de Alfredo Chaves, seguindo a legenda do mapa de Unidades Naturais 

do município (Figura 20).  

 

Figura 18 - Descrição de temperatura, relevo e precipitação do município de 
Alfredo Chaves, ES, Brasil. 

  

1
 Fonte:  Mapa de Unidades Naturais (EMCAPA/NEPUT,1999) 

2 
Cada 2 meses parcialmente secos são contados como um mês seco;  

3
 U- Chuvoso; P- Parcialmente seco 

 

Figura 19 - Descrição de área das Zonas de Unidades Naturais do município 
de Alfredo Chaves, ES, Brasil 

Fonte: Mapa de Unidades Naturais (EMCAPA/NEPUT,1999) 
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 Figura 20 - Mapa de Unidades Naturais  

 

 Fonte: Mapa de Unidades Naturais (EMCAPA/NEPUT,1999). 

 

3.1.1.2 Distrito de Sagrada Família 

 

O Distrito de Sagrada Família encontra-se à 11 Km da cidade sede do município e 

está esta situado na região nordeste do município de Alfredo Chaves, nas 

coordenadas Latitude 20º 34’ 57.79’’ Sul e Longitude 40º 41’ 52.55’’ (Figura 21). 

 

Figura 21 - Vista do distrito de Sagrada Família, 
município de Alfredo Chaves, ES. 

 
Fonte: Vaneli e outros, 2017. 
 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-nygPdUhgo0o/TbggKv4t3HI/AAAAAAAAABY/T-aJ_EuPFYg/s1600/Sem+t%C3%AD
http://1.bp.blogspot.com/-nygPdUhgo0o/TbggKv4t3HI/AAAAAAAAABY/T-aJ_EuPFYg/s1600/Sem+t%C3%AD
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3.1.1.2.1 História do distrito de Sagrada Família 

 

Em fins do século XIX, por volta do ano 1876, imigrantes italianos chegaram ao 

estado do Espírito Santo, desembarcando no município de Anchieta.  Para iniciarem 

a colonização da região de interesse tiveram que navegar através do Rio Benevente 

em pequenas embarcações, até a cidade de Alfredo Chaves. Foram localizados, por 

determinação do governo, na região conhecida por 5° território. Atualmente, distrito 

Sagrada Família, município de Alfredo Chaves (VANELI et al., 2017). 

As primeiras habitações construídas na região eram coletivas e de forma rústica,  

feitas com material de “estuque”,  propício para esconderijos de vários insetos 

causadores de doença, pois o governo não fornecia infraestrutura ao plano de 

imigração para famílias agrícolas. Sendo assim, os colonos passaram por grandes 

dificuldades neste período. 

Quanto a localização do distrito, fica no centro de um grande vale, iniciando-se no 

alto do Quinto Território, local em que teve início a colonização Italiana desta região. 

Por este vale corre ao centro, o rio Caco de Pote, sustentado por diversos riachos 

descidos das encostas. O solo é considerado fértil. O clima, é considerado muito 

quente na estação de verão, e ameno em tempos de inverno (VANELI et al., 2017).  

A economia local baseia-se no cultivo  de banana e café. 

  

3.2 COLETAS DE INSETOS 

 

As coletas de dados foram feitas entre os meses de Abril  a  Novembro de 2016. Ao 

longo do dia, o esforço amostral foi de quatro horas diárias, divididas entre os 

períodos de manha, tarde e início da noite. Objetivando cobrir os períodos 

crepusculares, na tentativa de coletar o maior número de espécimes de “maruins” 

ocorrentes nos ambientes em estudo, uma vez que, de acordo com alguns 

pesquisadores, grande parte das espécies ocorre maioritariamente nestes períodos 

do dia.  

As coletas foram realizadas em três áreas distintas dentro da zona urbana do distrito 

(Figura 22), estando sumarizadas na Tabela 01: 
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Tabela 01 – Pontos amostrais das populações de Diptera no distrito de 
Sagrada Família no município de Alfredo Chaves. 

Pontos de coleta Localização geográfica Descrição do ponto 

Ponto 1 (em amarelo)  20º35’15.68’’S e 
40º42’03.09’’O 

Área de Várzea 

Ponto 2 (em azul) 20º34’48.06’’S e 
40º41’50.66’’’’O 

Área Residencial 

Ponto 3 (em vermelho) 20º34’31.42’’S e 40º 
41’52.13’’O 

Área de Plantio de banana 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Figura 22 - Localização Geográfica dos pontos de coleta do inseto 
no distrito de Sagrada Família, Alfredo Chaves, ES. 

 
Fonte: Google Earth, 2017. 

 

3.2.1 Coleta dos Espécimes 

 

As coletas foram feitas com armadilha de garrafa. A armadilha de garrafa consiste 

em utilizar garrafa de refrigerante descartável (vazia) lubrificada com óleo de soja. 

Essa garrafa foi agitada no ar (semelhante a rede de varredura entomológica) 

durante 15 minutos de varredura em três réplicas por ponto, tendo-se assim um 

esforço amostral de 45 minutos por ponto de coleta em cada campanha (Figura 23).  
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Figura 23 - Armadilha de garrafa, utilizada para captura do 
inseto “maruim”. 

 
Fonte: Arquivo próprio, 2016. 

 

Após a adesão dos insetos na garrafa, os mesmos foram retirados com pinça 

entomológica e acondicionados em tubos de plástico tipo “ependorffs" (de 1,5 e 2,0 

ml) contendo álcool 70%  para conservação dos mesmos. Cada tubo contendo a 

amostra foi devidamente etiquetado com: local, data, quantidade de insetos. O 

material-testemunha deste trabalho foi depositado no laboratório de Zoologia do 

Centro Universitário Católico de Vitória (UCV) (Figura 24). 

 

Figura 24 - Armadilha de garrafa, utilizada para 
captura do inseto “maruim”. 

 
Fonte: Arquivo próprio, 2016. 
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3.3 DADOS METEOROLÓGICOS 

 

Os dados abióticos de Temperatura, Umidade Relativa do Ar, Precipitação, 

Radiação e Vento foram coletados entre os meses de Abril a Novembro de 2016, 

fazendo uso da estação meteorológica automática de superfície modelo MAWS 301 

do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada a 7,57km do local da área 

de estudo (Figura 25). 

 

Figura 25: Estação Meteorológica Automática de Superfície 
(EMA) de Alfredo Chaves (ES) 

 
Fonte: INMET, 2017. 

 

Os dados coletados foram diários, sendo feitas posteriormente, as médias dos 

dados abióticos, referentes aos períodos analisados na pesquisa. Sendo os dados, 

fornecidos pelo Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica (INCAPER) 

(Anexos 1, 2 e 3). 
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Figura 26 - Distância entre a estação meteorológica e o local 
pesquisado 

 
Fonte: Google Earth, 2017. 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados de fauna e meteorológicos foram compilados em tabela dinâmicas, 

usando o programa Microsoft Excel 2010. A variação das médias foram observadas 

em relação aos três pontos de amostragem (espacial) e quanto ao período de coleta 

(temporal) foram avaliadas utilizando-se a análise de variância ANOVA (ZAR, 1999).  

A correlação entre a abundância de indivíduos coletados e os fatores ambientais 

levantados no período das coletas foi obtida através da Análise de Componente 

Principal PCA (TER BRAAK, 1986). E, configurados em gráficos com o uso do 

programa STATISTICA 7.0.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA 

 

Durante a pesquisa foram coletados 1378 exemplares do inseto Culicoides “maruim” 

na região do Distrito de Sagrada Família, município de Alfredo Chaves, ES. Os 

dados foram anotados em caderneta de campo. Depois foram compilados e 

organizados em planilha para mostrar a flutuação diária das atividades do inseto em 

buscado repasto sanguíneo no ser humano.  

No Ponto 1 (Área de várzea) foram coletados um total de 406 exemplares,  sendo os 

meses de abril, junho e julho com maior quantidades de exemplares. No Ponto 2 

(área de residência) foram coletados 557 exemplares, apresentando o  mês de junho 

com maior quantidade de insetos. No Ponto 3 (área de cultivo de banana) foram 

coletados  415 exemplares, sendo o mês de junho com  quantidade do inseto 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Tabela Biótica - Número de exemplares de Culicoides coletadas no 
Distrito de Sagrada Família, Município de Alfredo Chaves, Espírito Santo, por meio 
dos métodos de atrativo humano e armadilha  garrafa  armadilha de garrafa,  no 
horário entre 06:00h as 17:00h,período de abril  a novembro de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Quanto a variação do N amostral por parte de população observou-se que existe 

uma variação significativa entre os pontos (DF:2,00; F=3,99; p=0,02), sendo que o 

ponto 2 apresentou valores médios mais altos quanto comparado com os demais 

pontos (Gráfico1). 

 

  

 
Pontos de coletas 
 

 
Abril 

 
Maio 

 
Jun 

 
Jul 

 
Agost 

 
Set 

 
Out 

 
Nov 

 
Total 
 

 
Ponto 1 
Área de Várzea 

 
67 

 
54 

 
64 

 
62 

 
38 
 

 
34 
 

 
38 
 

 
49 
 

 
406 

 
Ponto2 
Área de Residência 

 
86 

 
62 
 

 
123 

 
81 
 

 
47 
 

 
46 
 

 
42 
 

 
70 

 
557 

 
Ponto3 
Área de bananeira  

 
66 
 

 
55 

 
92 

 
69 

 
31 
 

 
33 
 

 
30 
 

 
39 

 
415 

 
Total  

 
219 

 
171 

 
279 

 
212 

 
116 

 
113 

 
110 

 
158 

 
1378 
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Gráfico 1 - Variação do N amostral por parte de 
população 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Esse valor reflete o comportamento da espécie que, necessitando de estabelecer 

hábitos hematófagos para sua reprodução (fêmea) tem maior tendência de 

dispersão para áreas onde o potencial alimentar é mais abundante, assim a 

população que é gerada em áreas naturais adjacentes tende a ocupar o entorno da 

área residencial. Toda via esse dado deve ser avaliado com precaução, pois ao 

primeiro intento de manejo e controle de vetores é tentador pensar em realizar um 

combate extensivo na área residencial, porém essa não constitui a zona de 

“Criadouro”, e assim que abatidos os mosquitos adultos uma nova população tende 

a dispersar das áreas adjacentes. Por esse motivo observa-se o quão ineficiente são 

os controles de pernilongos efetuados nas cidades com os fumaçês.               

Quando avaliado o N amostral ao longo do período do ano de monitoramento (abril a 

novembro de 2016) não foram observadas variações significativas nos valores 

médios dos indivíduos amostrados (DF: 96; F=80,32; p=0,08) (Gráfico 2). 

Os dípteras são marcadamente indivíduos cujas taxas de reprodução e dispersão 

são controladas por fatores ambientais (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003), assim, é 

esperado que dentro de uma variação sazonal a taxa de crescimento populacional 

apresente flutuações (negativas e positivas) não comprometendo contudo a 

continuidade da população no habitat estudado. A não observação de variações ao 

longo do ano de amostragem pode ser explicada por duas situações possíveis, a 

primeira é a fala na amostragem, sendo essa efetuada por uma só técnica e um só 
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coletor tem a tendência de padronizar os valores N dentro da capacidade da 

metodologia. Outra situação é a condição climática considerada atípica no ano de 

2016, onde a precipitação e umidade nos meses de inverno, marcadamente secos 

(INMET, 2017), podem ter criado microclimas propícios a maior reprodução da 

espécie.   

 

Gráfico 02 – Variação dos valores médios de 
indivíduos coletados entre os pontos amostrais 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Quanto aos dados ambientais da região em estudo: Temperatura, Umidade relativa, 

Radiação, Precipitação e Vento, para avaliar as flutuações populacionais do gênero 

Culicoides foi feita média mensal dos mesmos para a área em estudo. Temperatura 

apresentou um valor médio de 23,12o C, Umidade 71,20%, já a precipitação 

pluviométrica média foi de 2,64 mm, os valores médios da radição solar incidente 

sobre a superfície foi de 709,5 Kj.m2 e por fim os ventos na região permaneceram 

em média a 1,89 m/s (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Dados ambientais da região em estudo obtidos do banco de Dados 
Agroclimatológico do Instituto Capixaba de Pesquisa Técnica e Extensão Rural 
(Incaper), média do período de  abril a novembro de 2016. 

Parâmetros Unidades Med ± DP DF F P 

Temperatura C
o 

23,12 ± 1,88 7,00 19,91 < 0,001 
Umidade Relativa %             71,20 ± 3,75  7,00 4,66 < 0,001 
Precipitação Mm 2,62 ± 2,72 7,00 4,12 < 0,001 
Radiação  Kjm

2 
709,5 ± 102,9      7,00 2,56 0,010 

Ventos m/s 1,89 ± 0,19 7,00 3,05 0,004 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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A Temperatura durante o período de estudo na região apresentou variações 

significativas, com média de 23,12ºC. Os maiores valores verificados para 

temperatura média foram os meses de Abril (26,6ºC) e Novembro (24,4ºC), meses 

da estação de Verão na região. Já as menores temperaturas médias foram 

identificadas nos meses de Junho (20,6ºC) e Julho (21,42ºC) mês que inicia a 

estação de Inverno.  Se observado os meses que sucedem o mês de Abril e 

antecedem a Novembro, ocorre diminuição da temperatura média no mês de Maio, 

sendo essa  variação  de forma mais abrupta. E, aumento da temperatura média a 

partir do mês de Setembro, período que ocorre mudança de estação 

Inverno/Primavera, como pode ser verificado no Gráfico 3. O padrão das variações 

de temperatura, apesar de apresentarem variações significativas ao longo do ano de 

monitoramento, são consideradas normais para a a região do estado, mesmo sendo 

o ano de 2016 considerado atípico quanto as variações do tempo devido reflexos do 

fenômeno El Niño (INMET, 2017).  

 

Gráfico 3 - Gráfico de variação das medias de 
Temperatura, na região em estudo, município de 

Alfredo Chaves, ES. No período de pesquisa, meses 
de abril a novembro de 2016. 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Em relação ao fator Umidade Relativa do Ar a média para a região, durante o 

período de estudo é de (71,2%). A maior variação de Umidade foi observada no mês 

de Junho (76,08%), seguido pelos meses de Outubro e Novembro. Entretanto, nota-

se que no mês de Abril (66,1%), período que corresponde a estação chuvosa, a 
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Umidade Relativa do Ar encontra-se abaixo da média. E, entre os meses de Julho a 

Setembro as variações de Umidade também estiveram abaixo da média, 

caracterizando período de mais seco (Gráfico 4). Essa variação apresenta valores 

fora dos aspectos históricos para a área de avaliação, pois para a região os meses 

de Junho a Agosto são considerados os meses de menores temperaturas e umidade 

(INMET, 2017). Essa variação pode ser reflexo de eventos climáticos globais ou 

somente uma realidade para a estação utilizada nesse trabalho.    

 

Gráfico 4: Gráfico de variação das medias de 
Humidade na região em estudo, município de 
Alfredo Chaves, ES. No período de pesquisa, 

meses de abril a novembro de 2016. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Quanto ao fator Precipitação tem-se que os meses de maior acúmulo foram: 

Outubro (6,2 mm), Novembro (6 mm)  e Junho (2,8mm). Consideradas significativas, 

acima da média para a região (2,6mm) durante o período do estudo. Entre os meses 

de Julho a Setembro houve elevações e diminuições no acúmulo da chuva. 

Entretanto, entre os meses de Abril a Maio foram os meses de menor acúmulo de 

chuva, abaixo da média (2,62mm) para a região (Gráfico 5). A variação global da 

precipitação pluviométrica segue o esperado dentro de uma avalição de média 

histórica (INMET, 2017). Destaque para o mês de junho, tipicamente seco, que 

apresentou valores de precipitação mais altos do que o esperado, sendo que o 

período de chuvas na região inicia-se em outubro fato bem marcado no gráfico de 

valores médios da precipitação pluviométrica.  
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Gráfico 5: Gráfico de variação das medias de 
Precipitação de Chuva, na região em estudo , 

município de Alfredo Chaves, ES. No período de 
pesquisa, meses de abril a novembro de 2016. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Além disso, no que tange ao fator Radiação Solar sobre a área em estudo durante o 

período de pesquisa o mês de Novembro foi o que apresentou maior incidência solar  

(843,5 Kjm2),  seguido pelos meses de Abril (800 Kjm2). Os meses com menor 

incidência solar foi Junho (620,2 Kjm2), mês que inicia o Inverno na região. Observa-

se também que ocorre uma variação da radiação brusca, entre os meses de Abril a 

Junho, mês com menor incidência da Radiação. Nos meses de Julho a Setembro a 

Radiação varia entre a média. Entretanto, considerando que a média para a região é 

de (709,55 Kjm2), consta-se que  existe variação significativa  entre os meses de 

maior  e menor incidência solar (Gráfico 6). 

Em relação ao fator ambiental Vento a velocidade destes sobre a região apresentou 

alteração significativa durante o período de pesquisa. Visto que, a média para a 

região foi de 1,89m/s. Os meses de Agosto e Setembro (2,08m/s) foram os que 

apresentaram maior ocorrência de ventos, período de transição entre as estações 

Inverno/Primavera. Já os meses de Junho (1,65m/s), Maio (1,8m/s) e Outubro 

(1,8m/s) foram os que apresentaram menor  ocorrência de ventos. (Gráfico 7).  

 

 



75 
 

Gráfico 6 - Gráfico de variação das medias (kw)  de 
Radiação Solar,  na região em estudo , município de 
Alfredo Chaves, ES. No período de pesquisa, meses 

de abril a novembro de 2016 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Gráfico 7- Gráfico de variação das medianas dos 
Ventos na região em estudo, município de Alfredo 

Chaves, Es. Obtidos através de média do período de 
pesquisa meses de abril  a novembro de 2016. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Quando avaliada de maneira integrada a correlação entre os fatores ambientais e os 

dados biológicos coletados, em análise de componente principal, observou-se uma 

correlação significativa entre a abundância de indivíduos coletados e a temperatura 

média do ambiente, sendo que os meses onde as temperaturas médias foram mais 
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baixas foram onde se observaram maiores valores amostrais para a espécie na área 

de estudo. O fator Radiação solar apresenta uma discreta correlação positiva com a 

abundancia dos indivíduos sendo os meses de menor incidência de radiação onde 

foram observados os maiores valores de N amostral. Os demais fatores avaliados 

não apresentaram correlações significativas com as expressões de N amostral 

(Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Gráfico correlação entre a abundância de 
indivíduos coletados e os fatores ambientais 

levantados no período das coletas, obtido através da 
Análise de Componente Principal (PCA). 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

A observação de maiores valores amostrais em períodos de temperatura mais baixa 

aparece em contraste ao descrito em literatura para as espécies da Família, as 

descrições do comportamento populacional mais significativos em temperaturas 

mais altas foram descritos por Souza e outros (2008), que descreveu que 

temperaturas altas favorecem a proliferação de “mosquitos” em questão no 

município de Uruguaiana – RS, e Glasser e Gomes (2002), demostrando que quanto 

menor a temperatura, mais lento o processo de infestação  de “mosquitos”  das 

espécies de dípteros  Ae. Aegypti e Ae. albopictus , em municípios do estado de São 

Paulo. Um fato importante de se salientar é que o ano de 2016 apresentou variações 

climáticas atípicas, relacionada ao fenômeno El Niño, o que levou a um inverno 

atipicamente úmido e chuvoso, uma vez que, a reprodução dos dípteras está 

diretamente relacionada a disposição de águas para postura de ovos e 
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desenvolvimento das larvas (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2003), esse 

comportamento anômalo pode estar relacionado aos valores de amostragem 

encontrados.  

Outra situação que chama a atenção para os meses de maiores valores de 

indivíduos amostrados é a velocidade dos ventos, onde os valores mais baixos 

correspondem aos períodos de maior N, apesar desse valor não ser numericamente 

expressivo para figurar na PCA como fator correlacionado. Como a espécie é de 

porte diminuto espera-se que sua movimentação em momentos de ventos mais 

fortes seja dificultada. Assim, como os pontos de coleta não refletem áreas de 

reprodução (não possuem água parada ou corpos hídricos e estão afastados de 

áreas de floresta) e sim zonas de dispersão dos indivíduos espera-se que, em 

momentos de ventos mais fortes a chegada desses fica dificultada e por isso se 

reflete em coletas menos significativas, porém essa interpretação é frágil pois os 

valores de ventos tomados para esse trabalho são os locais, levantados na estação 

do INCAPER, e não refletem a realidade local do ponto como a presença de 

anteparos ou áreas descamadas, toda via o fundamento teórico da dispersão é 

válido nesse debate e passível de uma avaliação futura mais detalhada.          
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudos destinados a esclarecer o papel  que dados  abióticos desempenham 

sobre a população de insetos são significativos, pois os danos  ocasionados por 

estes  depende justamente de sua abundância (CARVALHO, 1996).  

O conhecimento das inter- relações entre fatores bióticos e abióticos é fundamental, 

pois, configura-se como uma eficiente e viável técnica de controle das endemias e 

epidemias relacionadas a algumas espécies de insetos principalmente da ordem 

Díptera para determinadas regiões (OLIVEIRA, 2013). 

Para Rouquayrol (2003 p.708) “os fatores climáticos que mais proximamente 

influenciam as biocenoses, isto é, os seres vivos envolvidos nos processos de 

transmissão de arboviroses são: Temperatura, Umidade Relativa do Ar e a 

Precipitação Pluviométrica. 

Nesse sentido, as considerações finais a serem feitas sobre esta pesquisa que teve 

como objetivo avaliar as flutuações populacionais do gênero Culicoides, face as 

variáveis ambientais: temperatura, radiação, umidade, precipitação e vento, tendem 

a incrementar o tamanho populacional de Culicoides,   foram as seguintes:  

 Existe uma variação significativa na quantidade de insetos entre os pontos de 

coletas determinados na região. Sendo o ponto de coleta (área de residência) 

o que apresentou valores médios mais altos  quando comparado com os 

demais pontos: área de plantio de banana e área de várzea.  Este dado 

demostra  que a espécie de Culicoides  encontrada na região  é hematófaga 

e,  esclarece  a abundância deste em área residencial. Entretanto, os outros 

pontos onde foram realizadas  as coletas  (área de cultivo de banana, área de 

várzea)  são descritos na literatura como possíveis locais de reprodução 

desses insetos. E, nesta região  onde se realizou a pesquisa  a área de 

cultivo de banana e a área de  várzea estão no entorno  da área residencial . 

Sendo assim, o controle desses insetos deve ser avaliado com cuidado,, uma 

vez que, a região residencial  não constitui a zona de “Criadouro”. Se  

eliminados os mosquitos adultos uma nova população tende a dispersar 

dessas  áreas adjacentes.  Dessa forma, o uso de inseticidas como “fumacês” 

usado no combate de insetos, pode ser ineficiente. 
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 A quantidade de insetos coletados ao longo do período do ano de 

monitoramento (Abril a Novembro de 2016) não foram observadas variações 

significativas nos valores médios dos indivíduos.  Sedo que isto pode  ter sido 

influenciado pela  condições climáticas consideradas atípica no ano de 2016, 

onde os fatore abióticos : precipitação e umidade nos meses de inverno, 

foram  secos (INMET, 2017), o que pode ter  criado microclimas propícios a 

maior reprodução da espécie.   

 Existe correlação entre a abundância de indivíduos coletados e os fatores 

ambientais levantados no período das coletas. Sendo que, para esta região 

onde se fez o estudo o fator  temperatura apresentou maior significância. O 

mês em que a média de temperatura foi mais baixas (Junho) maior valores de 

indivíduos para a espécie foram coletados.  Todavia, estudos realizados 

SOUZA  et al.(2008)  demonstraram  que, o  comportamento populacional  

para  algumas espécies da ordem  dos Díptera  é mais significativo em 

temperaturas mais altas.  No entanto, faz-se  importante salientar  que ano de 

2016 apresentou variações climáticas atípicas, devido ao fenômeno El Niño, 

que  acarretou em  um inverno atipicamente úmido e chuvoso. Visto que, o 

ciclo reprodutivo  de alguns dípteros : postura de ovos e desenvolvimento de 

larvas, esta relacionado com a disponibilidade de água (TRIPLEHORN; 

JOHNSON, 2003),  isto pode ter propiciado o aumento na população de 

inseto neste período. 

 Também existe uma correlação entre os fatores vento e a radiação sobre a 

população de insetos, observados entre os meses de maior temperatura para 

a região. Período em que ocorre a transição da estação  de Inverno /Outono. 

Outro fator que pode ter acarretado na baixa populacional  dos insetos é que 

estes apresentam tamanho muito pequeno espera-se que sua movimentação 

seja dificultada pela ação dos ventos. 

 Já, os fatores ambientais de umidade e precipitação não apresentaram 

influência direta sobre os indivíduos coletados. Como é demostrado no estudo 

realizado por  Canyon  et al.  (1999)  citado por Carvalho (2016)  “Em geral 

em áreas com baixa umidade verifica-se uma redução significante na 

oviposição de algumas espécies de  fêmeas  da ordem Díptera” . Entretanto, 

estudos realizados por GLASSER & GOMES (2002)  quando analisados a 
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influencia  fator de precipitação sobre focos de algumas espécies da ordem 

Díptera observou se  influência significativa dos índices pluviométricos na 

expansão dos mosquitos.   

Faz-se importante ressaltar que o estudo  das inter-relações entre fatores fisicos e 

seres vivos não é uma tarefa simples. Desse modo, sugere-se que sejam feitos 

acompanhamentos contínuos do inseto  na região, visto que este pode ser vetor de 

doenças. E, também  que se desenvolvam modelos preditivos para   identificar 

períodos de proliferação do inseto, para que se faça o controle do mesmo, de 

maneira eficiente, sem  interferência no ecossistema da região. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - DADOS METEOROLÓGICOS COM AS VARIÁVEIS AMBIENTAIS PARA 

O PONTO DE COLETA 1 (ÁREA DE VÁRZEA). OBTIDOS PELA ESTAÇÃO 

METEOROLÓGICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, 

ESPÍRITO SANTO. NO PERÍODO DE COLETAS DE INSETOS ENTRE OS MESES 

DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2016.  

 

DIAS/MÊS TEMP. EXTREMAS AMP, MÉD 
Relative 
Humidad  PREC. Radiação Vento  

  Tx °C Tn °C ºC ºC % mm (Kjm²) (m/s) 

04/04 33,7 22,6 11,1 26,74 73,08 0,00 787,57 1,78 

6/04 31,9 21,1 10,8 25,34 73,29 0,20 821,62 1,82 

15/04 34,8 20,3 14,5 27,28 62,08 0,00 923,91 2,06 

24/04 34,4 21,8 12,6 27,23 54,50 0,00 858,19 2,93 

4/05 30,3 17,4 12,9 23,15 70,21 0,00 828,90 2,14 

9/05 30,6 20,5 10,1 24,88 75,29 0,00 677,49 1,49 

16/05 34,1 17,8 16,3 25,81 57,21 0,00 699,86 1,75 

25/05 24,8 19 5,8 21 72,88 0,00 258,08 1,27 

4/06 33,1 20,3 12,8 24,05 72,04 0,00 749,10 1,46 

10/06 22,2 17,2 5 18,91 76,25 0,00 283,13 1,21 

18/06 29,6 14 15,6 20,84 63,46 0,00 952,56 2,13 

25/06 25,2 17,4 7,8 20,11 81,33 0,20 452,96 1,26 

4/07 26,3 16,4 9,9 20,8 78,63 0,80 510,71 1,64 

11/07 29,4 15,1 14,3 22,28 70,38 0,00 887,13 2,10 

18/07 19,6 16,8 2,8 18,25 79,79 0,60 473,72 1,59 

27/07 32 15,3 16,7 24,05 59,96 0,00 1030,65 2,62 

3/08 26 18,8 7,2 20,8 80,08 2,00 457,76 1,54 

10/08 26 16,5 9,5 21,13 76,96 4,60 698,19 2,10 

15/08 33,5 16,6 16,9 25,54 51,00 0,00 831,33 2,38 

24/08 23,9 15,7 8,2 19,27 75,50 0,00 512,70 1,63 

29/08 32,4 19,1 13,3 25,48 54,67 0,00 949,04 2,88 

2/09 30,7 17,5 13,2 22,99 69,75 0,00 842,84 2,07 

17/09 32,4 18,6 13,8 23,98 67,75 0,00 854,37 1,83 

26/09 23,7 17,6 6,1 19,98 79,33 4,20 302,25 1,39 

3/10 23,3 17,8 5,5 20,2 77,96 0,40 449,76 1,75 

10/10 22,8 19,5 3,3 20,87 87,63 20,80 175,44 1,18 

17/10 33,7 20,6 13,1 26,73 61,17 0,00 1187,39 2,99 

26/10 31,3 21,9 9,4 25,37 76,13 1,80 783,05 1,34 

4/11 29,8 21 8,8 24,65 75,33 0,00 594,94 1,46 

11/11 33,6 22,3 11,3 27,45 62,67 0,00 1040,30 2,29 

18/11 29,3 17,2 12,1 23,36 84,13 34,60 735,21 1,61 

25/11 26,9 21,1 5,8 23,36 78,13 0,20 639,60 1,30 

Fonte: INCAPER, 2017. 
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ANEXO 2 - DADOS METEOROLÓGICOS COM AS VARIÁVEIS AMBIENTAIS PARA 

O PONTO DE COLETA 2 (ÁREA DE RESIDÊNCIA). OBTIDOS PELA ESTAÇÃO 

METEOROLÓGICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, 

ESPÍRITO SANTO. NO PERÍODO DE COLETAS DE INSETOS ENTRE OS MESES 

DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2016. 

 

DIAS/MÊS TEMP. EXTREMAS AMP, MÉD 
Relative 
Humidad  PREC. Radiação Vento  

 
Tx °C Tn °C ºC ºC % mm (Kjm²) (m/s) 

8/04 34,3 21 13,3 26,81 65,92 0,00 940,68 2,12 

9/04 33,3 20,7 12,6 26,32 66,33 0,00 940,58 2,00 

12/04 33,3 21,5 11,8 26,93 64,29 0,00 776,00 2,28 

16/04 34,6 19,2 15,4 26,97 60,58 0,00 926,12 2,03 

6/05 30,1 18,9 11,2 22,96 72,29 0,00 616,94 1,87 

7/05 30,4 19 11,4 24,44 71,13 0,00 789,28 1,93 

18/05 26,3 21,4 4,9 23,17 81,63 2,80 649,40 1,36 

27/05 28,8 14,9 13,9 20,59 66,63 0,00 753,39 1,99 

6/06 31,5 19,6 11,9 24,33 77,58 0,00 944,54 1,68 

11/06 21,1 16,9 4,2 18,4 75,88 0,00 577,23 1,38 

17/06 28 15,4 12,6 20,11 65,25 0,00 919,73 2,57 

22/06 20,7 18,3 2,4 19,18 89,25 18,60 642,64 1,05 

29/06 26,1 17 9,1 20,89 77,54 3,00 767,80 1,62 

8/07 23,2 18,4 4,8 20,55 66,33 0,00 391,98 1,58 

15/07 32,3 20,8 11,5 26,08 50,08 0,00 852,50 3,10 

23/07 21,9 16,7 5,2 19,25 85,71 1,40 205,95 1,16 

30/07 21,7 16,6 5,1 18,68 88,38 12,40 301,96 1,56 

5/08 26,8 16,8 10 20,91 73,25 0,00 1181,18 1,80 

12/08 24,4 15,7 8,7 19,75 72,08 0,20 575,33 1,75 

19/08 29,6 19,6 10 24,39 68,21 0,00 658,11 1,87 

26/08 28,5 13,4 15,1 20,85 64,46 0,00 927,16 2,22 

31/08 31,6 18,4 13,2 25,06 64,21 0,00 890,57 2,96 

3/09 28,3 17,2 11,1 22,38 69,29 0,20 661,04 2,30 

14/09 37,1 22,9 14,2 29,19 40,92 0,00 975,48 2,58 

21/09 23 17,9 5,1 19,8 75,42 1,40 234,93 1,57 

28/09 24,8 17,4 7,4 20,91 74,33 0,20 440,38 1,66 

5/10 24,9 19,3 5,6 21,25 79,00 13,00 396,89 1,92 

14/10 33,7 19,3 14,4 25,83 66,75 0,00 1144,65 2,51 

19/10 36,2 21,1 15,1 28,17 59,96 0,00 1115,80 2,51 

24/10 29 20,3 8,7 23,5 81,17 3,40 625,41 1,47 

5/11 29,3 20,8 8,5 24,11 74,50 0,00 761,76 1,79 

12/11 31,6 21,8 9,8 24,92 77,38 17,20 691,44 1,81 

19/11 26,8 17,2 9,6 21,59 62,88 4,00 1331,18 2,53 

26/11 30,8 19,4 11,4 24,11 72,79 0,00 1191,37 1,90 

Fonte: INCAPER, 2017. 
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ANEXO 3 - DADOS METEOROLÓGICOS COM AS VARIÁVEIS AMBIENTAIS PARA 

O PONTO DE COLETA 3 (ÁREA DE PLANTIO DE BANANA). OBTIDOS PELA 

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO 

CHAVES, ESPÍRITO SANTO . NO PERÍODO DE COLETAS DE INSETOS ENTRE  

OS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2016. 

 

DIAS/MÊ
S TEMP. EXTREMAS 

AMP
, MÉD 

Relative 
Humidad  PREC. Radiação Vento  

 
Tx °C Tn °C ºC ºC % mm (Kjm²) (m/s) 

18/04 32,9 21,4 11,5 
26,5

3 70,83 0,00 852,45 1,92 

22/04 34,6 22,6 12 
27,9

5 59,29 0,00 884,13 2,32 

27/04 38,4 23,2 15,2 
29,9

9 50,38 3,60 924,88 2,28 

29/04 24,1 19 5,1 
20,7

2 86,46 11,20 371,75 1,35 

4/05 30,3 17,4 12,9 
23,1

5 70,21 0,00 828,90 2,14 

13/05 26,2 19,8 6,4 
22,6

1 76,13 0,20 369,87 1,44 

20/05 27,7 21,2 6,5 22,8 85,38 5,00 501,11 1,02 

30/05 33,1 18,8 14,3 25,4 61,17 0,00 1063,63 2,43 

3/06 26,7 18,8 7,9 
22,0

8 80,75 0,60 669,07 1,41 

8/06 22,7 18,6 4,1 
20,6

2 84,67 3,00 517,93 1,34 

13/06 22,6 14,3 8,3 
18,0

5 61,33 0,00 620,97 1,98 

24/06 22,5 18,8 3,7 
20,1

9 83,71 4,00 187,56 1,29 

6/07 30 16,9 13,1 22,9 62,38 0,00 855,90 2,12 

13/07 31,4 17 14,4 
23,4

6 59,96 0,00 876,03 2,10 

21/07 22,4 18,2 4,2 
19,8

9 77,58 0,60 406,55 1,53 

29/07 26,5 17,9 8,6 
20,8

6 75,29 0,00 483,35 1,56 

6/08 28,9 15,2 13,7 
22,2

5 70,21 0,00 779,94 2,09 

13/08 25,2 16,8 8,4 
19,7

9 75,83 0,00 584,16 1,66 

20/08 32,1 18,4 13,7 
25,2

8 59,75 0,00 870,70 2,38 

27/08 28,8 15 13,8 
21,6

3 63,21 0,00 775,85 3,05 

9/09 28,7 18,2 10,5 
23,0

1 72,88 0,00 598,48 1,97 

16/09 22,2 19 3,2 
20,3

1 83,67 1,80 161,34 1,45 

24/09 31,8 16,6 15,2 
23,9

8 64,42 0,00 1024,79 2,02 

30/09 24,8 19,3 5,5 
21,2

9 80,00 0,80 213,18 1,84 
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8/10 28,1 16,5 11,6 
22,1

1 69,88 0,00 1032,92 1,83 

15/10 33,2 22,2 11 
26,5

1 67,88 0,00 1169,68 1,87 

22/10 29 21,8 7,2 
24,6

1 77,33 17,60 691,79 1,83 

29/10 20 18,3 1,7 
19,2

5 87,00 17,40 247,26 1,26 

9/11 32,2 19,2 13 
25,3

2 66,75 0,00 953,11 2,84 

16/11 29,7 23,4 6,3 
26,3

3 75,83 0,00 451,36 1,24 

23/11 25,3 18,2 7,1 
21,7

5 85,71 34,80 526,94 1,56 

28/11 34 20,8 13,2 
26,9

3 65,75 0,00 1205,16 1,95 

Fonte: INCAPER,2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


