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RESUMO 

Informações disponíveis sobre estudos da fauna em cavernas no Estado do Amazonas 

são poucas, sendo a maioria apresentada apenas em resumos de congressos. Neste 

estudo foram amostradas três cavidades com formação arenítica paleozóica, Caverna 

Refúgio do Maruaga, Gruta dos Animais e Grutas dos Lages, localizadas na região do 

Município de Presidente Figueiredo, Amazonas, com o objetivo de realizar um 

levantamento faunístico de artrópodes, com a utilização de vários tipos de técnicas: 

armadilhas CDC, coleta manual e coleta de guano com processamento através da 

técnica de flotação. Em coletas de armadilhas CDC, foram identificadas 12 famílias da 

Ordem Diptera, cinco de Hymenoptera, duas de Trichoptera, duas de Coleoptera, uma 

de Lepidoptera e uma de Homoptera. Dentre as ordens de artrópodes coletados em 

coleta direta foram identificados: Amblypygi (Phrynidae), Acari (Gamasida), Opiliones 

(Sclerosomatidae e Cosmetidae), Heteroptera (Reduviidae, Cydnidae e Veliidae), 

Aranae (Theridiosomaidae), Ensifera (Gryllidae), Decapoda (Pseudothelphusidae e 

Paleomonidae), Hymenoptera (Formicidae), Chilopoda (Geophilomorpha), Lepidoptera 

(Tineidae) e Coleoptera (Dytiscidae e Histeridae). Estes registros de artrópodes são na 

maioria comuns para fauna cavernícola brasileira. Entretanto, a espécie Eidmannia 

guyanensis (Heteroptera) e o gênero Amphiacusta (Gryllidae) podem ser o primeiro 

registro no Brasil para cavernas. Dentre os flebotomíneos, foram identificados 15 

espécies, sendo 14 comuns à fauna regional. Nas grutas, Lutzomyia pacae foi espécie 

dominante e na Caverna Refúgio do Maruaga, Lutzomyia sp. é dominante nos períodos 

noturno e diurno. A distribuição desta última é mais freqüente ao final da caverna, onde 

possui uma concentração maior de indivíduos e coincidindo com a localização do 

criadouro. É uma espécie que desenvolve todo seu ciclo de vida no interior da caverna, 

os imaturos vivem no meio do guano. O adulto desta espécie não se alimenta e 

nenhum macho foi encontrado. Está espécie é partenogenética, sendo este o segundo 

registro de partenogênese e autogenia para a subfamília Phlebotominae. Adultos e 

imaturos são diferentes em relação às espécies de Phlebotominae do Novo Mundo, 

mas possui características comuns com espécies africanas, sugerindo que esta pode 

ser uma população singular, reforçando a importância científica e conservação dos 

sítios de estudos.
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ABSTRACT   

The cave fauna of the Brazilian State of Amazonas is poorly documented, 

publications being mainly restricted to summaries in congress reports. In this study 

three cavities in paleozoic sandstones formations in the municipality of Presidente 

Figueiredo, approximately 110 km north of the lower Rio Negro at Manaus, were 

sampled for arthropods. The techniques used include diurnal and nocturnal sampling 

with CDC miniature light traps, direct manual capture, pitfall traps, and extraction from 

bat guano by floatation. The light traps yielded representatives of 12 families of Diptera, 

five of Hymenoptera, two of Coleoptera and one each of Lepidoptera and Homoptera. 

Manual samples included Amblypygi (Phrynidae), Acari (Gamasida), Opiliones 

(Sclerosomatidae and Cosmetidae), Heteroptera (Reduviidae, Cydnidae and Veliidae), 

Aranae (Theridiosomatidae), Ensifera (Gryllidae), decapod crustaceans 

(Pseudothelphusidae and Paleomonidae), Hymenoptera (Formicidae), Chilopoda 

(Geophilomorpha), Lepidoptera (Tineidae) and Coleopera (Dytiscidae and Histeridae). 

Most of these groups have previously been reported from other cave systems in Brazil; 

however, the peiratine reduviid Eidmannia guyanensis and crickets of the genus 

Amphiacusta do not appear to have been previously reported from Brazilian caves. 

Among the Diptera, 14 out of 15 species of Lutzomyia sand flies registered in this study 

were previously know from the surrounding forest, but L. pacae, normally rare in 

collections from this area, was the dominant species in one of the cavities. Another 

species of Lutzomyia, as yet not formally described, was concentrated in the deepest 

recesses of the main cave, where larvae were extracted and reared to adult from 

guano. This species proved to be autogenous and parthenogenetic, and apparently all-

female. Adults and larvae are very distinct from most New World Phlebotominae, but 

share characteristics with same African species, suggesting that this may be a relict 

population, and reinforcing the scientific and conservation importance of the sites 

studied.     
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CAPÍTULO I  

ARTRÓPODES CAVERNÍCOLAS DA CAVERNA REFÚGIO DO MARUAGA, 

GRUTAS DOS ANIMAIS E DOS LAGES, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 

FIGUEIREDO-AMAZONAS, BRASIL.  

1. INTRODUÇÃO    

As cavernas são leitos naturais subterrâneos, podendo se estender vertical ou 

horizontalmente e apresentar um ou mais níveis. São formadas basicamente a partir 

da ação e circulação da água sobre as rochas e/ou desmoronamento (Gilbert et al., 

1994). Grande parte das cavernas é formada em rochas calcárias, que são mais 

favoráveis aos processos que resultam na formação de cavidades naturais do 

subsolo, podendo ocorrer também em outras formações geológicas, tais como 

quartzitos, arenitos, granitos (Gines & Gines, 1992). No Brasil, 82% das quase 3.000 

cavernas cadastradas no Centro de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - 

CECAV-DIREC, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), e pela Sociedade 

Brasileira de Espeleologia - SBE, são formadas em rochas calcárias 

(www.ibama.gov.br).  

São consideradas ambientes estáveis e peculiares, sendo importantes para 

o equilíbrio dos ecossistemas onde estas ocorrem e possuem um micro-clima 

praticamente estável no seu interior (www.ibama.gov.br).. Constituem ambientes 

extremamente peculiares, principalmente pela ausência de luz nas áreas mais 

afastadas da entrada (Poulson & White, 1969), e a escuridão completa impossibilita 

a existência de plantas e conseqüentemente não existe produção primária de 

nutrientes por fotossíntese (Poulson & Culver, 1969). A maior parte da energia 

disponível para os organismos cavernícolas é importada do meio externo e entra por 

meio de fluxos de água (restos de vegetação e animais), animais que defecam, 

deixam restos de alimentos ou morrem na caverna (Gilbert et al., 1994; Souza-Silva 

et al., 2003). O guano (acúmulo de fezes de morcegos e outros animais), pode 

http://www.ibama.gov.br
http://www.ibama.gov.br
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formar grandes acúmulos de matéria orgânica em decomposição, constituindo fonte 

essencial de alimento para vários animais (Gnaspini-Netto, 1989).  Vários fatores 

podem influenciar a distribuição dos organismos no meio hipógeo, dentre eles a 

disponibilidade de recursos alimentares (Poulson & Culver, 1969).  

No ambiente cavernícola encontra-se uma fauna muito característica, 

adaptada a essas condições ambientais. Conforme a distribuição e utilização de 

recursos, os organismos cavernícolas podem ser classificados em três categorias, 

baseados no Sistema de Classificação de Schinner-Racovitza (Holsinger & Culver, 

1988): (i) trogloxenos: são os visitantes habituais, comuns às cavernas; utilizam a 

caverna para abrigo ou reprodução e necessitam sair ao meio externo a fim de 

completar seu ciclo de vida; (ii) troglófilos: são organismos que podem completar seu 

ciclo de vida tanto dentro das cavernas quanto fora delas e (iii) troglóbios: são 

organismos restritos ao interior de cavernas que apresentam especializações 

morfológicas, fisiológicas e comportamentais, despigmentação da pele, maior 

desenvolvimento de estruturas sensoriais, olhos não funcionais dentre outros.  

Desta maneira as cavernas formam ambientes únicos, com uma fauna 

peculiar, formando ilhas e/ou refúgios dentro do local onde estão inseridas, sendo 

considerados sítios de especial interesse científico. Podem apresentar uma fauna 

frágil e vulnerável aos impactos causados no ambiente físico por interferências de 

ações humanas ou fenômenos naturais.  

Na América do Sul a fauna cavernícola brasileira e venezuelana são as mais 

conhecidas. Em outros países do continente, estes estudos ainda estão se iniciando 

(Pinto-da-Rocha,1995). No Brasil, a fauna cavernícola começou a ser relativamente 

bem estudada no início da década de 80 concentrando-se nos Estados de São 

Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Pará, Amazonas e Minas Gerais (Dessen et al., 1980; Trajano & Gnaspini, 1986; 

Chaünowicz, F. 1986; Trajano, 1987; Trajano & Gnaspini-Netto, 1991; Trajano & 

Moreira, 1991; Gnaspini & Trajano, 1994; Pinto-da-Rocha, 1994; Bahia & Ferreira, 

2005).    

Os principais estudos estão concentrados em cavernas e grutas calcárias da 

Região Sudeste, principalmente no Vale do Ribeira no Estado de São Paulo (Trajano 

& Gnaspini, 1986; Trajano, 1987; Pinto-da-Rocha, 1995), pois cavernas com 

formação calcária são mais numerosas e possuem grandes cavidades (Pinto-da-

Rocha, 1995). 
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A caracterização da fauna em cavernas calcárias tem sido feita por 

pesquisas realizadas pelos autores citados anteriormente entre outros (Gomes et al., 

2000; Silva et al., 2005; Ferreira & Horta, 2001; Oliveira, 2005). Nesses estudos, 

foram registrados uma diversa fauna de invertebrados, como ácaros, aranhas, 

opiliões, escorpiões, amblipígios, pseudoescorpiões, centopéias, lacraias, 

coleópteros, baratas, mosquitos, moscas, formigas, heterópteros, etc.  

Em relação a cavernas areníticas, as mais estudadas estão localizadas em 

Altamira-Itaituba, Estado do Pará (Trajano & Moreira, 1991) e Serra Geral, Estado 

São Paulo e Estado do Paraná (Trajano, 1987; Gnaspini & Trajano,1994) onde se 

encontra a província espeleológica que incluem as cavernas de Altinópolis.   

Estudos em cavernas não-calcárias brasileiras são raros, restringindo-se a 

levantamentos esporádicos, como o realizado nas grutas areníticas da região de 

Altinópolis, São Paulo (Trajano, 1987; Zeppelini Filho et al., 2003). Este último 

registrou 26 novas ocorrências de espécies de artrópodes e vertebrados exclusivos 

de cavernas brasileiras de arenito. A fauna caracterizada demonstrou similaridade 

aos estudos realizados em cavernas calcárias brasileiras.  

Na região Amazônica, encontram-se as maiores cavernas areníticas 

conhecidas no Brasil, as quais estão inseridas na Província Espeleológica Arenítica 

Altamira-Itaituba localizada no Estado do Pará entre Altamira e Itaituba (Trajano & 

Moreira, 1991), com estudos concentrados nessa localidade e em outras cavernas 

menores, cavernas bauxíticas da Serra do Piriá (Pinheiro et al., 2001) e Província 

Espeleológica Arenítica de Monte Alegre (Maurity et al., 1997), todas localizadas no 

Estado do Pará.   

No Estado do Amazonas, os estudos sobre fauna de cavernas são 

escassos, se concentrando apenas no complexo de cavernas e grutas localizado no 

Município de Presidente Figueiredo (Silva et al. 2002; Pinheiro et al, 2002; Serrano 

et al, 2003, Trajano & Gnaspini-Netto, 1991), os quais, a maioria (exceto Trajano & 

Ganspini, 1994) está divulgada apenas sob forma de resumos em congressos.  

Um levantamento a respeito da diversidade local foi realizado e consta no 

Plano de Manejo da Caverna Refúgio do Maruaga realizado na APA Caverna do 

Maruaga , solicitado pela Prefeitura de Presidente Figueiredo em 2003, o qual 

forneceu uma listagem de espécies habitantes nessas cavernas e a forma que as 

utilizam. A fauna terrestre localizada na zona de entrada da Caverna Refúgio do 

Maruaga, é composta por aranhas (Scytodes, Thaumasia e Mesabolivar); amblipígeo 
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(Heterophrynus); opiliões (Paecilaema e Trinella); e principalmente de insetos. Na 

parte terrestre da zona afótica da caverna, podem ser encontrados aranhas (Plato), 

tatuzinhos (Armadillidae), percevejos (Emesinae e Cydnidae), grilos (Endecous) e 

dípteros (Drosophila eleonorae), além de ácaros e colêmbolos. Dentre os 

vertebrados, morcegos (Mormoopidae e Phyllostomidae), anuros (Amphibia), peixes 

(Siluriformes e Characiformes) e outros. Entretanto, até o momento esses resultados 

estão disponibilizados apenas como parte da documentação para a realização do 

Plano de Manejo (Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, 2003).   

2. JUSTIFICATIVA  

Considerando a fragilidade, a peculiaridade dos habitats cavernícolas, 

vulnerabilidade da fauna aos impactos neles causados, associado à escassez de 

estudos nas localidades de coletas, com informações disponíveis, este trabalho visa 

contribuir para a caracterização da fauna de artrópodes da Caverna Refúgio do 

Maruaga, e das Grutas dos Animais e dos Lages, Município de Presidente 

Figueiredo, AM.         
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo Geral  

  

Identificar a artropodofauna da Caverna Refúgio do Maruaga, Grutas dos 

Animais e dos Lages.  

3.2. Objetivos Específicos  

 

Identificar os artrópodes coletados em armadilha tipo CDC e coleta direta;  

 

Observar a abundância das famílias mais representativas dos insetos 

coletados em armadilhas CDC ao longo da galeria principal da Caverna 

Refúgio do Maruaga.  

4. MATERIAL E MÉTODOS  

4.1. Área de Estudo    

A sede do Município de Presidente Figueiredo está situada ao norte de 

Manaus, no km 107 da Rodovia BR 174, que liga Manaus a Boa Vista, no Estado 

de Roraima. Apresenta uma série de características, tais como o lago da Usina 

Hidroelétrica de Balbina, a Mineração Taboca na região do Rio Pitinga, Reserva 

Indígena Waimiri Atroari e um complexo turístico formado por cachoeiras e 

corredeiras, cavernas e outros atrativos naturais (CPRM , CD-Room).   

Dentro do complexo turístico do município, estão inseridas a Caverna 

Refúgio do Maruaga, Grutas dos Animais e dos Lages (Figura 1), locais de 

realização do estudo.    

                                                

  

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 
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Figura 1: Mapa de localização das áreas de estudo, Município de Presidente Figueiredo, AM. Fonte: 

Amazonas: Miranda & Coutinho (2004).. 

 

Presidente Figueredo 

dos Lages 
Gruta dos Animais 
Caverna Refúgio do 
Maruaga
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Na região de Presidente Figueiredo, a Formação Nhamundá (Quaternário) 

pertencente ao Grupo Trombetas (Paleozóico), é a unidade geológica de maior 

expressão, das quais exposições encontram-se ao longo das cachoeiras e zonas de 

escarpa, onde são comuns os paredões areníticos, áreas onde ocorrem as 

cavernas. São localidades com deposição de areias, argila, arenitos e ferrificados, 

ocorridos no período Holoceno e Pleistoceno e as deposições de coberturas 

Lateríticas (Lateritas) ocorridas no Terciário Superior (Prefeitura Municipal de 

Presidente Figueiredo, 2003).  

4.1.1. Caverna Refúgio do Maruaga    

A Caverna Refúgio do Maruaga ( 02°03´02,49 S e 59°57´48,85 W) 

cadastrada na Sociedade Brasileira de Espeleologia com registros AM-0002, está 

localizada na rodovia AM-240 no km 06 (estrada de Balbina) a 600 m da margem da 

estrada, inserida na Área de Proteção Ambiental Caverna do Maruaga .  

No período de coleta, esta caverna encontrava-se interditada para visitação 

pública, sendo autorizada a entrada apenas para pesquisadores, de acordo com a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Essa interdição deveu-se ao fato de que foi 

detectada a presença de fungos patogênicos no interior da caverna, durante os 

estudos realizados para a elaboração do Plano de Manejo da Caverna do Maruaga 

(Figura 2). 

Figura 2: A: Entrada da Caverna Refúgio do Maruaga, AM-240, km 06, Município de Presidente 
Figueiredo, AM e B: Placa com aviso de interdição da Caverna Refúgio do Maruaga. Fotos: A: Xavier 
Filho, F.F.; B: Barrett. T.V.  
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Na descrição realizada por Karmann (1986), a Caverna Refúgio do Maruaga 

constituía-se de três compartimentos morfológicos principais: galeria principal, 

ramificação sudoeste e salão final. A galeria principal inicia-se na entrada da 

caverna, com altura central de 7m e 12m de largura. No interior, essas medidas 

variam de 3 a 5m de largura e de 7 a 15m de altura. Toda a galeria central, a qual 

apresenta pequenas ramificações ao longo do seu trecho, é percorrida por um 

córrego de pequeno volume de água, com largura de 2 a 5m e até 20cm de 

profundidade máxima. O piso é coberto por areia fina. A extensão deste eixo 

principal da caverna, incluindo os salões finais, é de 302m.  

O salão final é formado pelo setor mais amplo da caverna. Este é dividido em 

dois sub-compartimentos: o primeiro, com largura de até 40 m e 10 m de altura, 

possui no lado esquerdo um espesso depósito clástico de origem interna e externa. 

A contribuição externa desse depósito, deve ter sido infiltrada através de fendas na 

margem esquerda do salão. A formação interna é composta principalmente por areia 

e blocos abatidos do teto do salão. Este salão é tipicamente formado por abatimento 

de um conjunto de galerias. O segundo salão final é menos amplo e com piso 

coberto por blocos de arenito. No fundo deste salão, surge entre os blocos a água 

que forma o córrego principal da caverna (Karmann, 1986) (Figuras 3, 4).   

 

Figura 3: Vista geral da Caverna Refúgio do Maruaga, Município de Presidente Figueiredo, AM: 
Entrada: A  vista externa; B - vista interna. Fotos: T. Barrett.        

A

 

B
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Figura 4: Vista geral do interior da Caverna Refúgio do Maruaga, Município de Presidente Figueiredo, 
AM: A  galeria central; B  ramificações laterais. Fotos: T. Barrett.    

4.1.2. Gruta dos Animais   

Localizada próxima à Caverna Refúgio do Maruaga, a Gruta dos Animais 

( 02°03´02,64S/59°57´51,47W ), ambas as cavidades estão separadas por um 

pequeno vale raso. Esta gruta é drenada por um pequeno curso d água afluente da 

margem direita do Igarapé Maruaga. A gruta é composta por um grande lapão de 

entrada. A abertura de entrada possui aproximadamente 2m de altura por 1,20m de 

largura, porém, em determinados locais, ocorre um rebaixamento do teto. A galeria 

principal é percorrida pelo igarapé, acompanhando a sua drenagem interna, por 

cerca de 130m. Nos últimos 10m deste conduto, abre-se um salão de maiores 

dimensões, que é formado pela incasão de blocos recobertos por material argiloso. 

No final da cavidade existem dois salões, com lagos em toda a sua área, que 

também alimentam a sua drenagem interna. Observa-se também banco de argila 

que percorre toda extensão da gruta margeando o pequeno curso d água (Prefeitura 

Municipal de Presidente Figueiredo, 2003) (Figura 5). 
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Figura 5: Vista geral da Gruta dos Animais: A: salão externo (lapao); B: entrada; C: galeria principal 
com rebaixamento do teto; D: parte final da Gruta com formação de três galerias. Fotos: A e C, B e D: 
Xavier Filho, F.F.,; D: Alencar, R.B.  

4.1.3. Gruta dos Lages   

Localizada à margem esquerda da BR - 174 km 113, faz parte do Sítio Santa 

Lúcia, de propriedade do Sr. Pedro da Silva Mendes. Possui aproximadamente 4m 

de altura, uma extensão aproximada de 30m, com várias entradas e reentrâncias, a 

proximidade do teto da gruta com a superfície favorece a infiltração de água através 

das raízes das árvores, ocasionando o acúmulo de água no local. Possui uma 

formação arenítica igual às localidades anteriores com alguns depósitos de areia 

decorrentes do desgaste do teto e paredes, a presença de colônia de morcegos 

ocasiona a formação de um pequeno depósito de guano (Figura 6).   

A 
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Figura 6: Vista geral Gruta dos Lages: A e B: vista externa da gruta; C: vista interna. Foto: Alencar, 
R.B.  

4.2. Metodologia   

As coletas foram realizadas durante três dias mensais, sendo na Caverna 

Refúgio do Maruaga no período de fevereiro a maio, Gruta dos Animais de fevereiro 

a abril e na Gruta dos Lages no mês de maio de 2006. Para essa última, foram 

realizadas 3 coletas noturnas, pois havia muita luminosidade diurna no interior da 

gruta, inviabilizando coletas nesse período. Todas realizadas com licença de coleta e 

transporte de material biológico número 42/2006 

 

NUFAS/IBAMA/AM, 

desenvolvimento e apoio financeiro de PPI: 1- 0705 Biodiversidade de 

invertebrados amazônicos e gerenciamento da coleção de Invertebrados do INPA .  

Devido à insalubridade da Caverna Refúgio do Maruaga, causada pela 

detecção de fungos patogênicos, todos os membros da equipe, durante as coletas 

na caverna, utilizaram máscaras com filtros, botas e luvas de borracha.   

4.2.1. Medidas de temperatura e umidade   

As medidas de temperatura e umidade relativa foram realizadas, utilizando-

se um termo-higrômetro digital no interior da caverna e grutas. Na caverna foram 

cinco pontos verificados e nas grutas dois pontos. 

B

 

C
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4.2.2. Coletas com armadilhas CDC   

Para coleta de insetos alados de pequeno porte foram utilizadas armadilhas 

de luz tipo CDC miniaturas, acoplada a um frasco plástico adaptado à armadilha 

contendo álcool a 70%.   

Para efeito de comparação da entomofauna entre os pontos de coleta, ao 

longo da galeria central da Caverna Refúgio do Maruaga, as armadilhas 

permaneceram ativas ininterruptamente durante 48 horas. A cada 12 horas esses 

recipientes foram trocados, porém, foi feita uma somatória final das quatro amostras 

para utilização na análise.  

Devido à diferença de profundidade entre caverna e grutas, o número de 

armadilhas CDC instaladas no interior de cada uma foi diferenciado. Na Caverna 

Refúgio do Maruaga, quatorze armadilhas foram distribuídas permanecendo a 10m 

afastadas uma da outra e a primeira afastada 10m da entrada (para que não 

sofresse influência da claridade do período diurno), perfazendo uma extensão de 

140m no interior desta a partir da entrada.  

Na gruta dos Animais, foram distribuídas cinco armadilhas afastadas uma da 

outra, conforme a possibilidade dessa disposição (altura do teto), sendo a primeira 

afastada 10m da entrada, a segunda e a terceira, com distância aproximada de 10 m 

uma da outra, a quarta e a quinta ficaram mais ao final da gruta, a uma distância de 

80m e 120m da entrada.  

Na Gruta dos Lages, foram oito armadilhas distribuídas conforme a 

possibilidade do local.   

4.2.3. Outras técnicas de coletas  

4.2.3.1. Coleta com armadilhas Pitfall, Emergência e busca direta   

As coletas de outros artrópodes localizados nas paredes da caverna e 

grutas, sobre o guano, areia e pedras, foram realizadas por meio de busca ativa, 

manualmente ou utilizando-se pinça e na última coleta, foram utilizadas armadilhas 

tipo Pitfall contendo gesso, depois acondicionados em álcool a 70% (Figura 7A). 
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Três armadilhas de emergência modificadas também foram utilizadas para 

captura de adultos recém-emergidos, dispostas em três pontos aleatórios sobre o 

guano. Esta consiste de uma bacia plástica na base, na parte superior encontra-se 

um funil plástico e, sobre ele um recipiente coletor com solução conservadora 

( Solução de Vidal ) (Figura 7B), composta por água, álcool a 96%, ácido acético a 

10% e caulim (Alencar, 2003). As armadilhas foram mantidas sobre o guano por três 

meses, porém a solução era trocada mensalmente, e os espécimes preservados em 

álcool a 70% para posterior identificação.  

         

Figura 7: Armadilhas utilizadas na coleta direta passiva na Caverna Refúgio do Maruaga. A: Pitfall; B: 
Emergência.  Fotos: A: W.S. Santos; B: Xavier Filho, F.F..   

4.2.3.2. Coleta de insetos aquáticos   

As coletas de artrópodes que estavam no igarapé que percorre a Caverna 

Refúgio do Maruaga foram feitas com auxílio de uma peneira (pá adaptada, devido 

a pouca profundidade do igarapé) (Figura 8A), sendo realizadas ao final da troca dos 

recipientes da armadilha CDC, em todo percurso do igarapé, durante o período de 

coleta. As amostras foram acondicionadas em álcool a 70% e identificadas no 

laboratório.   

4.2.3.3. Coleta de areia   

Essa amostragem foi realizada para pesquisa de ovos de grilos parasitados 

por Scelionidae, coletando-se aproximadamente 200g de areia, em pontos aleatórios 

A

 

B
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do banco de areia (local onde foi observada uma abundância de grilos). Visto que, 

uma grande quantidade desses himenópteros foram coletados nas armadilhas CDC.   

4.2.3.4. Coleta consistindo principalmente de guano  

Foram coletados aproximadamente 200 g de amostras de solo/guano na 

caverna (amostra única), que foi acondicionada em um recipiente plástico para 

pesquisa de artrópodes (Figura 8B).          

Figura 8: A: Coletor utilizado na coleta de insetos aquáticos (pá adaptada); na Caverna Refúgio do 
Maruaga e amostra de guano coletada para pesquisa de artrópodes (B). Fotos: R.B. Alencar.  

4.3. Processamento das amostras   

O processamento das amostras foi realizado no Laboratório de Triatominae, 

Phlebotominae e Fauna Nidícola, Coordenação de Pesquisas em Entomologia - 

CPEn/INPA, Manaus, Amazonas.  

O material coletado em armadilha tipo CDC, amostras de insetos aquáticos e 

amostras provenientes da coleta direta, foi triado com auxílio de microscópio 

estereoscópio e as amostras separadas em nível de família. Alguns grupos de 

insetos foram montados e outra parte foi preservada em álcool a 70%.  

Triagem da amostra de areia: parte da amostra foi colocada sobre uma placa 

de Petri e cuidadosamente observada sob microscópio estereoscópio. Os ovos 

encontrados foram acondicionados em recipientes plásticos contendo areia 

esterilizada em autoclave e coberto com filó (para evitar a fuga dos insetos), esse 

recipiente foi acondicionado em caixa de isopor com papel umedecido para manter a 

umidade e temperatura.  

Para extração de artrópodes de amostras de guano, foram utilizadas duas 

técnicas: 
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(1) flotação com solução saturada de açúcar e (2) Berlese-Tullgren (essa técnica foi 

feita por especialista do Laboratório de Acarologia e Invertebrados de solo/CPEn , 

para amostragem e identificação dos ácaros).  

4.3.1. Flotação com solução de açúcar   

Esta técnica é utilizada para separar pequenos artrópodes terrestres com uma 

menor quantidade de matéria orgânica possível. É baseada no modelo de Hanson 

(1961) o qual, partículas de solo densas decantam quando misturadas com uma 

solução supersaturada de açúcar, permitindo que insetos vivos e outros membros da 

fauna flutuem sob a solução, facilitando a análise da biota contida na amostra.    

Em laboratório, cada amostra foi colocada em recipiente plástico 

transparente, ao qual foi adicionada uma solução saturada de açúcar, cobrindo-a por 

até cinco centímetros. Todo material foi agitado para homogeneização da amostra e 

a solução colocada em repouso por 10 minutos. Após o repouso retirou-se o material 

flutuante com uma pequena concha, que foi colocado em placa de Petri e analisado 

sob um microscópio estereoscópio com auxílio de pinças e estilete (Figura 9). Todo 

material coletado foi separado e acondicionado em álcool a 70%. 

 

Figura 9: Processo de flotação com solução supersaturada de açúcar utilizado para pesquisa de 
artrópodes vivos. Foto: R.B. Alencar.     

4.4. Análise de Dados   

As análises dos dados foram realizadas utilizando-se o Programa de Planilha 

Eletrônica Excel (Windows® XP) para estatística descritiva.  
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4.5. Triagem e identificação das amostras   

Após triado, o material foi identificado em nível de família e/ou categoria 

inferior conforme a possibilidade, com as chaves dicotômicas de Borror & DeLong 

(1989); Coscarón (1986); Froeschner, 1960, Schuh & Slater (1995); Costa-Lima 

(1940), Dindal, 1990 (ácaros), Wygodzinsky, 1966; e/ou encaminhado para 

especialistas.   

O material testemunho será depositado na Coleção de Invertebrados do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia  INPA.         
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5. RESULTADOS  

5.1. Medidas de umidade e temperatura.   

A temperatura no interior da caverna oscilou entre 25 e 27ºC. A temperatura 

mais elevada (27ºC) foi registrada na entrada e no final da caverna e a mais baixa 

(25ºC) a cerca de 90m a partir da entrada. A umidade registrada na entrada da 

caverna foi de 86.4%, mais esta se elevou à medida que se adentrava a caverna, 

chegando atingir 98% na parte final desta. Tanto a temperatura quanto a umidade 

apresentaram pequena variação no interior da caverna, mantendo o clima 

aparentemente estável neste ambiente (Tabela 1).  

TABELA 1: Medidas instantâneas de temperatura e umidade relativa (UR) do ar, da 

Caverna Refúgio do Maruaga, tomadas com termohigrômetro digital, em 05 de maio 

de 2006.    

Na Gruta dos Lages, o registro da temperatura e umidade, para dois pontos 

de medidas (entrada e interior), foi de 28 e 26,7ºC e 86 e 88,4%, respectivamente. 

Na Gruta dos Animais não foi possível registrar essas medidas, pois devido à 

saturação da umidade local, o termohigrômetro não se manteve ligado.  

5.2. Composição faunística de insetos coletados com armadilhas CDC.   

O resultados das coletas realizadas com armadilhas CDC na Gruta dos 

Animais resultaram em 9.318 indivíduos coletados, sendo a Ordem Diptera a mais 

representativa com 11 famílias identificadas (Tabela 2).  

Local Temperatura (º C) Umidade (%)

Entrada 27,0 86,4

40m 25,8 94,1
90m 25,0 96,9
140m 26,0 97,8
Final 27,0 98,0
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Tabela 2: Insetos coletados em armadilha CDC, na Gruta dos Animais, Município de 

Presidente Figueiredo, AM, no período de fevereiro a abril de 2006.   

Na Gruta dos Lages foi coletado um total de 1.295 indivíduos. A Ordem 

Diptera foi a mais representativa com 11 famílias.   

Tabela 3: Insetos coletados em armadilha CDC, na Gruta dos Lages, Município de 

Presidente Figueiredo, AM, no mês de maio de 2006.             

Ordem Família
Coleoptera Ptiliidae 3.732 40,05
Coleoptera Scolitydae 2 0,02
Diptera Psychodidae 1.800 19,32
Diptera Chironomidae 1.621 17,40
Diptera Phoridae 1.053 11,30
Diptera Streblidae 484 5,19
Diptera Drosophilidae 231 2,48
Diptera Tipulidae 84 0,90
Diptera Milichiidae 66 0,71
Diptera Cecidomyidae 53 0,57
Diptera Ceratopogonidae 20 0,21
Diptera Sciaridae 16 0,17
Diptera Culicidae 2 0,02
Hymenoptera Diapriidae 1 0,01
Hymenoptera Figitidae 1 0,01
Hymenoptera Scelionidae 152 1,63

Total 9.318 100

Nº individuos Frequência %

Ordem Família

Diptera Cecidomyidae 383 29,58
Diptera Ceratopogonidae 325 25,10
Diptera Psychodidae 315 24,32
Diptera Chironomidae 87 6,72
Diptera Tipulidae 61 4,71
Diptera Sciaridae 40 3,09
Diptera Drosophilidae 15 1,16
Diptera Phoridae 15 1,16
Diptera Streblidae 10 0,77
Diptera Culicidae 8 0,62
Diptera Milichiidae 2 0,15
Homoptera Delphacidae 4 0,31
Hymenoptera Scelionidae  26 2,01
Hymenoptera Diapriidae 1 0,08
Hymenoptera Platygastridae 3 0,23

Total 1.295 100

Nº individuos Frequência (%)
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Na Caverna Refúgio do Maruaga , dos espécimes coletados em armadilhas 

CDC, a Ordem Diptera que apresentou maior número de famílias (12). A Ordem 

Hymenoptera apresentou três famílias e a Ordem Coleoptera apenas uma única 

família, Ptiliidae (Tabela 4).   

Para relacionar o número de indivíduos coletados, e sua distribuição dentro 

da Caverna Refúgio do Maruaga, foi feito uma somatória de todos os indivíduos 

capturados em armadilhas CDC no período de fevereiro a maio de 2006. O resultado 

das famílias mais representativas foram plotados em gráficos e observado uma 

possível relação com o guano depositado na caverna.   

Todas as famílias mais expressivas das ordens Diptera, Hymenoptera e 

Coleoptera, durante o período de coleta se mostraram distribuídas ao longo da 

caverna com uma pequena variação na concentração a 140m, localização do salão 

final (Figuras 10  17).  

Tabela 4: Composição e freqüência das famílias coletadas e identificadas na 

Caverna Refúgio do Maruaga no período de fevereiro a maio de 2006, coletadas em 

armadilhas CDC.  

Ordem Família
Coleoptera Ptiliidae 6.238 6,885
Diptera Chironomidae 51.109 56,410
Diptera Milichiidae 12.644 13,956
Diptera Drosophilidae 6.654 7,344
Diptera Psychodidae 3.957 4,367
Diptera Phoridae 2.440 2,693
Diptera Streblidae 1.213 1,339
Diptera Ceratopogonidae 195 0,215
Diptera Tipulidae 73 0,081
Diptera Cecidomyidae 24 0,026
Diptera Culicidae 5 0,006
Diptera Sciaridae 2 0,002
Diptera Hybotidae 4 0,004
Hymenoptera Scelionidae  6.029 6,654
Hymenoptera Diapriidae 1 0,001
Heteroptera Cydnidae 6 0,007
Lepdoptera Tineidae 2 0,002
Trychoptera Hydropsichidae 5 0,006
Trychoptera Lepitoceridae 1 0,001

TOTAL 90.602 100

Frequência (%)Abundância
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Figura 10: Distribuição total dos indivíduos de Chironomidae (Diptera) coletados ao longo da galeria 
principal da Caverna Refúgio do Maruaga, no período de fevereiro a maio de 2006.           

Figura 11: Distribuição total dos indivíduos de Streblidae (Diptera) coletados ao longo da galeria 
principal da Caverna Refúgio do Maruaga, no período de fevereiro a maio de 2006.  
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Figura 12: Distribuição total dos indivíduos da Subfamília Psychodinae (Diptera, Psychodidae) 
coletados ao longo da galeria principal, no período de fevereiro a maio de 2006.            

Figura 13: Distribuição total dos indivíduos de Phoridae (Diptera) coletados ao longo da galeria 
principal da Caverna Refúgio do Maruaga, no período de fevereiro a maio de 2006. 
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Figura 14: Distribuição total dos indivíduos de Milichiidae (Diptera) coletados ao longo da galeria 
principal da Caverna Refúgio do Maruaga, no período de fevereiro a maio de 2006.            

Figura 15: Distribuição total dos indivíduos de Drosophilidae (Diptera) coletados ao longo da galeria 

principal da Caverna Refúgio do Maruaga, no período de fevereiro a maio de 2006. 
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Figura 16: Distribuição total dos indivíduos de Ptiliidae (Coleoptera) coletados ao longo da galeria 
principal da Caverna Refúgio do Maruaga, no período de fevereiro a maio de 2006. 

Figura 17: Distribuição total dos indivíduos de Scelionidae (Hymenoptera) coletados ao longo da 
galeria principal da Caverna Refúgio do Maruaga, no período de fevereiro a maio de 2006. 
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5.3. Coleta de artrópodes com técnicas diretas.   

Durante o processo de coleta direta, foi coletada uma amostra de areia para 

verificação de parasitóides em ovos de grilo. Desta, foram encontrados 

aproximadamente 10 ovos, alguns parasitados. Os ovos eram transparentes, 

podendo o embrião ser observado internamente. Dos ovos parasitados emergiram 

indivíduos de Scelionidae sp1 e o restante de imaturos de grilos (Figura 18).  

Figura 18: Ovos de grilos parasitados coletados na areia pela técnica de coleta direta. A: ovos de 
grilos em desenvolvimento; B:grilo recém emergido; C:ovo parasitado por Scelionidae; D: parasitóide 
removido de ovo para visualização. Fotos: A- C: Feitosa, M.C.; D: V.R. Alves.  

Em armadilhas de emergência colocadas sobre o guano foram coletados 22 

indivíduos (Tabela 5).   

Tabela 5: Insetos coletados em armadilha de emergência sobre o guano, na 

Caverna Refúgio do Maruaga, Município de Presidente Figueiredo, AM, no período 

de fevereiro a maio de 2006.      

Família
Ptilliidae 6
Drosophilidae 9
Streblidae 4
Psychodidae 2
Milichiidae 1

Nº de indivíduos  
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No Quadro 1 estão relacionados todos os artrópodes coletados durante o 

período de coleta. Alguns foram coletados em armadilha CDC, outros em coleta 

direta. A identificação foi feita conforme a possibilidade de cada grupo e o tempo 

disponível. Alguns vertebrados foram fotografados nos locais durante a realização 

das coletas (Figuras 27 - 30).  

Quadro 1: Artrópodes coletados, identificados e localidades de ocorrência, na 

Caverna Refúgio do Maruaga (CRM), Gruta dos Animais (GA) e Gruta dos Lages 

(GL), Município de Presidente Figueiredo, AM, no período de fevereiro a maio de 

2006. 

TAXON LOCAL TIPO DE COLETA
Classe Insecta
 Ordem Hemiptera
  Sub-ordem Heteroptera
Reduviidae
Emesinae GA Coleta manual
Phasmatocoris  sp.  Entrada (parede)

Reduviinae GL Coleta manual
Zelurus genumaculatus  Entrada (parede)

Peiratinae CRM Coleta manual
Eidmannia guyanensis  Salão final (sobre Pitfall
(Figura 19) guano e areia

Cydnidae CRM, GL Coleta manual
Cydninae guano 
Pangeus moestus  

Veliidae (Gerromorpha) CRM Coleta manual
Stridulivelia transversa ao longo do igarapé
Stridulivelia stridulata
Rhagovelia evites

 Ordem Trichoptera
Hydropsychidae CRM CDC
Macronematinae 
Leptonema maculatum 

Odontoceridae CRM CDC
Odontocerinae 
Marília  sp.
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Continuação 

 Ordem Diptera
Culicidae
Uranotaenia sp. GL CDC

Aedes sp.
Psorophora  sp. GA, GL

Culex sp. GA, GL e CRM

Hybotidae CRM CDC
Tachidromeinae
Drapetis  sp.

Psychodidae
Psychodinae
Tonnoira cavernicola CRM, GA CDC
Tonnoira sp.
Psychoda  sp.1

Psychoda savaiiensis 
Psychoda  sp.2 GL
Psychoda  sp.3 

Phlebotominae GA, GL e CRM CDC
Lutzomyia  spp.

Ceratopogonidae GL CDC
Culicoides sp.1
Culicóides sp.2
Forcipomyia  sp.
Mallachohelea  sp.
Forcipomyia (Lasiohelea) sp.

Drosophilidae CRM CDC
Drosophila eleonorae

Streblidae CDC
Trichobius  sp. (grupo caecus) GL, GA e CRM

Streblia guajiro GA e CRM

Trichobius anducei GA e CRM

Nycterophilia parnelli CRM

Speiseria ambigua CRM
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Continuação 

Milichiidae
Leptometopa  sp. GA e CRM CDC

  Ordem Ensifera
Gryllidae CRM, GL e GA Coleta manual
Luzarinae Toda extensão das
Amphiacusta   sp. paredes e solo
(Figura 20)

 Ordem Hymenoptera
Formicidae CRM Coleta manual
Pachycondyla crassinoda Salão final sobre  
(Figura 21) pequena porção de terra

 cercada de água

 Ordem Coleoptera
Dyitiscidae CRM Coleta manual
morfoespécie1 Salão final igarapé
(Figura 22) próximo ao banco

de guano

 Ordem Lepidoptera
Tineidae CRM Coleta manual
morfoespécie1 Salão final sobre o
(Figura 23) guano

Histeridae
morfoespécie1

 Ordem Blattaria
Blattellidae GA Coleta manual
morfoespécie1 Entrada (teto)
(Figura 24)

Classe Malacostraca
   Ordem Decapoda
Pseudothelphusidae CRM Coleta manual
Fredius denticulatus  Banco de areia 
(Figura 25) margem do igarapé

Palaeomonidae Igarapé Coleta passiva
Macrobrachium sp.
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Continuação     

Classe Arachnida
 Ordem Amblypygi
Phrynidae CRM e GA Coleta manual
Hetrophrynus longicornis  Entrada (parede)
(Figura 26)

 Ordem Opiliones
Eupnoi: Sclerosomatidae
Gagrelinae GL Coleta manual
Geaya sp. Entrada (parede)

Laniatores: Cosmetidae GA Coleta manual
Flirtea sp Entrada (parede)

 Ordem Aranae
Theridiosomatidae CRM Coleta manual
Plato sp. Parede (próximo ao chão)

 Ordem Chilopoda
Geophilomorpha CRM Flotação
Morfoespécie1 Salão Final (guano)

 Ordem Acari
Mesostigmata (Gamasida) CRM Berlese-Tullgren
Morfoespécie1 Salão Final (guano)
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Figura 19: Eidmannia guyanensis (Heteroptera, Reduviidae), coletado no salão final da Caverna 
Refúgio do Maruaga, sobre o guano e areia, Município de Presidente Figueiredo, AM. . Foto: , R. 
B.Alencar.               

Figura 20: Amphiacusta sp. (Ensifera, Gryllidae), coletado na Caverna Refúgio do Maruaga e 
observado nas Grutas dos Animais e dos Lages, Município de Presidente Figueiredo, AM. Foto: 
F.F.Xavier Filho.       
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Figura 21: Pachycondyla crassinoda (Hymenoptera, Formicidae), coletadas sobre uma porção de 
argila circundada por água, no salão final da Caverna Refúgio do Maruaga, Município de Presidente 
Figueiredo, AM. Foto: W.S.Santos.                 

Figura 22: Coleoptera (Dytiscidae) capturado em coleta manual na Caverna Refúgio do Maruaga, no 
igarapé próximo ao guano, . Município de Presidente Figueiredo, AM. Foto: F.F. Xavier Filho. 
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Figura 23: Lepidoptera (Tineidae), coletada na Caverna Refúgio do Maruaga sobre o guano, 
Município de Presidente Figueiredo, AM. A: casulo, B: adulto. Fotos: F.F. Xavier Filho, (A); 
R.B.Alencar (B).   

A

 

B 
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Figura 24: Blattaria (Blattellidae) coletada na parede próxima à entrada da Gruta dos Animais, 
Município de Presidente Figueiredo, AM. Foto: R.B. Alencar.                         

Figura 25: Fredius denticulatus (Pseudothelphusidae), coletado no salão final da Caverna Refúgio do 
Maruaga, Município de Presidente Figueiredo, AM. Foto: R.B. Alencar.    
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Figura 26: Hetrophrynus longicornis (Phrynidae, Amblypygi), coletado na Caverna Refúgio do 
Maruaga e observado nas Grutas dos Animais e dos Lages, Município de Presidente Figueiredo, AM.  
Foto: R.B.Alencar .                

Figura 27 : Quirópteros. Colônias de morcegos observados na Caverna Refúgio do Maruaga, 
Município de Presidente Figueiredo, AM.  Fotos: A  F.F. Xavier Filho; B  T.Barrett.    
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Figura 28 : Peixes siluriformes observados no igarapé da Caverna Refúgio do Maruaga, Município de 
Presidente Figueiredo, AM.  Fotos: F.F. Xavier Filho   

B
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Figura 29 : Anuros observados no igarapé da Caverna Refúgio do Maruaga (A) e na Gruta dos 
Animais (B), Município de Presidente Figueiredo, AM.  Fotos: A  F.F. Xavier Filho, B  R.B. Alencar  

A

 

B
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Figura 30 : Crocodilianos. Jacaré coroa observado no igarapé da Caverna Refúgio do Maruaga, 
próximo à entrada, Município de Presidente Figueiredo, AM.  Fotos: A  T. Barrett.                

Figura 31: Quelônio observado próximo à entrada, à margem do igarapé da Caverna Refúgio do 
Maruaga, Município de Presidente Figueiredo, AM.   Foto: F.F.Xavier Filho  
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5. DISCUSSÃO   

Na Caverna Refúgio do Maruaga, a variação de temperatura e da umidade no 

primeiro ponto, pode ter sido influenciada pelo contato do ambiente interno/externo 

através da abertura de entrada, ocasionando perda de umidade e aumento na 

temperatura. O igarapé percorre toda extensão da caverna, nos locais onde o 

corredor é mais estreito (aproximadamente 30m da entrada até 120m) ele cobre toda 

superfície, sendo a temperatura menor nesses locais. O tamanho do salão final e a 

distância deste da entrada, a altura do teto, a falta de abertura e a quantidade de 

água, possibilitam a manutenção da alta umidade (Tabela 1).   

As amostras coletadas em armadilhas CDC (Tabelas 2,3,4) são semelhantes 

quanto às ordens e famílias coletadas nos três locais. As três cavidades têm em 

comum a presença de morcegos e água corrente, sendo que a Caverna Refúgio do 

Maruaga é a maior em tamanho, fluxo de água e quantidade de morcegos e de 

guano. As condições oferecidas nesses locais, parecem favorecer alguns grupos 

(exemplos: dípteros com larvas aquáticas, coleópteros detritívoros, e himenópteros 

parasitóides) ocasionando a predominâncias de alguns.  

Os dípteros constituem uma das maiores ordens de insetos em abundância e 

riqueza de espécies, possuem uma diversidade de habitats e tipos de alimentação, 

tanto no estágio larval como no adulto (Borror & DeLong, 1989). A predominância do 

número de dípteros coletados parece corroborar com as características e a biologia 

de alguns grupos da ordem.  

Dentre as famílias mais representativas da Ordem Diptera na Caverna 

Maruaga, Chironomidae apresentou maior número de espécimes coletados, 

corroborando com dados de Trajano & Gnaspini-Netto (1991), que citam os 

chironomideos como o grupo mais abundante em cavernas brasileiras. A capacidade 

de ocupação de diversos tipos de ambientes parece favorecer essa família. Muitas 

espécies chironomideos em condições favoráveis, são capazes de ter um rápido 

desenvolvimento na fase larval e apesar de algumas serem específicas para certos 

tipos de substratos, outras podem utilizar uma variedade destes, podendo ser: 

predadora, filtradora, detritívora, etc. (Pinder,1986).   

Outra família expressiva foi os Milichiidae, a qual provavelmente os imaturos 

estejam se desenvolvendo no guano de morcegos porque a presença dos adultos 

desses insetos foi maior no salão final da caverna. São insetos que possuem larvas 
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geralmente saprófagas, contudo, várias espécies podem ser coprófagas ou 

necrófagas. Os adultos se alimentam de néctar de flores ou substâncias açucaradas 

de afídios e outros homópteros, podendo ser ainda observado comportamento de 

cleptoparasitismo ou comensalismo. As espécies cleptoparasítas se alimentam de 

presas de aranhas ou insetos predadores como reduvídeos, asilídeos, mantispídeos 

ou odonatas, quando estes ainda estão se alimentando. Na maioria dos casos, 

apenas as fêmeas são cleptoparasítas (http://www.sel.barc.usda.gov). Na Caverna 

Maruaga, esses insetos foram observados em grande número no salão final, local 

onde as larvas podem estar se desenvolvendo ou os adultos estão se alimentando 

de outros insetos, considerando o comportamento cleptoparasíta. A presença dessa 

família corrobora com citações em vários trabalhos (Gnaspini & Trajano, 1994; 

Trajano & Gnaspini-Netto, 1991; Trajano & Moreira, 1991).  

Dípteros Drosophilidae, a única espécie encontrada foi Drosophila eleonorae, 

com um número expressivo de indivíduos. Essa é uma espécie coletada apenas em 

cavernas e citada em trabalhos realizados em várias cavernas brasileiras (PA, GO, 

MS, MG, SP) (Trajano, 1987). A espécie foi descrita após ser coletada emergindo do 

guano na Caverna Pedra da Cachoeira, em Altamira, Pará (Tosi et. al.,1990). Na 

Caverna Refúgio do Maruaga, além dos exemplares coletados em armadilhas CDC, 

nove indivíduos foram coletados em armadilhas de emergência sobre o guano, 

corroborando com os artigos acima citados e Trajano & Gnaspini-Netto (1991) 

(Tabela 5).   

Outra família de Diptera encontrada foi Psychodidae, representada 

principalmente pela Subfamília Psychodinae. Espécimes desta subfamília foram 

encontrados amplamente distribuídos ao longo da caverna, porém, observou-se uma 

maior concentração em armadilhas localizadas no salão final. Resultado que difere 

de outros trabalhos, onde os Psychodidae, geralmente são encontrados próximos à 

entrada (Trajano & Gnaspini-Netto, 1991). Esta alta concentração deve-se, 

provavelmente, à presença de larvas que podem estar utilizando o guano como uma 

fonte de alimento. É um grupo comum para fauna cavernícola, porém, sua biologia é 

pouco conhecida, os trabalhos referentes a esta subfamília são apenas de caráter 

taxonômico (Bravo, 2003, Bravo et al., 2006).  

A Família Phoridae, na caverna, com maior aglomeração localizada no fim da 

galeria central. Possui uma ampla distribuição mundial tendo a maior diversidade 

nos trópicos (Disney, 1994). Apresentam habitats variados, entre os quais matéria 

http://www.sel.barc.usda.gov
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em decomposição e em fungos. Algumas espécies são parasitas ou comensais em 

ninhos de formigas, abelhas, vespas e cupins (Disney, 1994; Bragança & Medeiros, 

2006).   

A Família Streblidae é formada por dípteros hematófagos ectoparasitos de 

morcegos. A maioria dos Streblidae, 62,5% das 251 espécies, ocorre 

exclusivamente no Novo Mundo. Apesar de extremamente adaptados ao hábito de 

vida parasitária, estes insetos são bastante móveis e aproximadamente 78% do total 

das espécies possuem asas funcionais (Rui & Graciolli, 2005). A presença desses 

insetos, na caverna foi registrada tanto na galeria principal, onde foram observadas 

inúmeras colônias de morcegos, quanto em uma galeria menor também com a 

presença destes mamíferos.  

Os representantes desta família são vivíparos (Rui & Graciolli, 2005). No 

presente estudo tais insetos podem estar utilizando o guano como substrato para a 

postura das larvas e desenvolvimento das pupas, uma vez que adultos foram 

coletados em armadilhas de emergência colocadas neste local.  

Durante a coleta, foi observado o ataque destes insetos em pessoas, o que 

tornava incômoda a entrada neste local.  

Entre os himenópteros coletados em armadilhas CDC, ocorreu a 

predominância de Scelionidae, grupo considerado parasitóides. Os insetos 

parasitóides representam o grupo mais rico de espécies dentro da Ordem 

Hymenoptera. que são endoparasitos de ovos de insetos e aranhas. A larva 

parasitóide mata o embrião hospedeiro completando seu desenvolvimento dentro do 

ovo (Masner, 1993; Marchiori et al., 2000). Na Caverna Refúgio do Maruaga, dentre 

os dois morfótipos encontrados, o sp.1 foi encontrado parasitando ovos de grilos 

sendo um indivíduo parasitóide por ovo (Figura 18). Pelo número de indivíduos 

coletados, a caverna propicia condições ao desenvolvimento desses insetos, pois há 

um grande número de grilos presentes. O grande número de parasitóides parece 

responder à densidade das populações de seus hospedeiros, o que é essencial para 

manter o equilíbrio ecológico.  

Os Ptiliidae são coleópteros de tamanho diminuto, vivem em madeira podre, 

esterco e fungos e estão amplamente distribuídos. A presença dessa família em 

cavernas já foi anteriormente observada por Gnaspini & Trajano (1994). Na Caverna 

Refúgio do Maruaga eles foram observados por todo interior e principalmente no 
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meio do guano, quando foi feito o processo de flotação, e coletados também na 

armadilha de emergência.  

Todos os indivíduos coletados em armadilhas CDC são insetos comuns em 

ambientes cavernícolas, sendo coletados na maioria dos levantamentos realizados 

em cavernas e na região amazônica (Trajano & Moreira, 1991).  

Com relação à distribuição de famílias mais representativas no interior da 

Caverna Refúgio do Maruaga, todas se mostraram distribuídas por toda caverna, 

com uma pequena tendência de algumas famílias a concentrar-se nas áreas mais 

distantes da entrada. Os Chironomidae apresentam uma variação na distribuição ao 

longo da galeria central, desde a entrada até a última armadilha de coleta, localizada 

no salão final (Figura 10). O maior número de indivíduos nas armadilhas próximas da 

entrada pode ser uma possível contaminação

 

do meio externo, com insetos 

atraídos pela luz das armadilhas, apresentando uma leve diminuição nas armadilhas 

seguintes e voltando a aumentar nas armadilhas finais. Possivelmente esse 

resultado foi motivado pelo fluxo maior de água dentro da caverna, nesse período de 

coletas, o igarapé ocupava toda extensão da galeria nesses pontos, propiciando 

condições favoráveis para o aumento de indivíduos da população. 

Os Streblidae não apresentam uma constância na sua distribuição, 

possivelmente eles acompanharam a distribuição dos agrupamentos de morcegos, 

com um número maior de indivíduos na armadilha 14, local onde a aglomeração 

desses mamíferos é maior (Figura 11).  

De um modo geral, todos os grupos mais abundantes apresentados nos 

gráficos, não expressaram um forte padrão de distribuição. Todas as famílias 

apresentaram uma distribuição por todo interior da caverna, desde a entrada até o 

salão final principal depósito de guano, algumas com um leve aumento no número 

de indivíduos. Outros depósitos menores podem ser encontrados logo após a 

entrada da caverna e em algumas galerias laterais menores. Segundo Trajano & 

Moreira (1991), as cavernas destacam-se pela grande biomassa cavernícola, na 

forma de populações numerosas, que se relaciona ao grande aporte de alimento sob 

a forma de guano de morcegos. Ferreira & Pompeu (1997) sugerem que a 

distribuição dos organismos no meio cavernícola pode ser determinada por muitos 

fatores, dentre os quais disponibilidade de alimentos, corroborando com os dados 

apresentados. Nos locais onde o número de indivíduos diminuiu, pode ser devido o 
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igarapé cobrir toda superfície da galeria nesse período de coleta, impossibilitando o 

depósito e permanência do guano nesse percurso. 

Outras famílias além das citadas acima, que foram coletadas em número 

menor de indivíduos também são comuns, encontradas na fauna regional e também 

na fauna cavernícola brasileira: dípteros das famílias Cecidomyidae, Hybotidae, 

Ceratopogonidae, Culicidae, Sciaridae, Tipulidae; Trichoptera, famílias 

Hydropsychidae e Leptoceridae; Hymenoptera, famílias Diapriidae e Formicidae 

(Pinto-da-Rocha, 1995). 

Para os insetos capturados em coleta manual, a maioria é considerada 

predadores. A família Reduviidae (Heteroptera) é composta por insetos predadores 

típicos da região de entrada, porém, algumas vezes podem colonizar zonas mais 

profundas das cavernas (Trajano, 1987, Trajano & Gnaspini-Netto, 1991). Os 

indivíduos coletados pertencentes à espécie Eidmannia guyanensis e subfamília 

Peiratinae, encontravam-se na zona afótica e profunda no chão da caverna, sobre 

e/ou próximo de depósitos de guano de morcegos. Para melhorar o esforço de 

coleta, fora colocado gesso no fundo das armadilhas, o que demonstrou ser eficiente 

para captura desses espécimes (método proposto por Sanhudo, 2006), pois essa 

espécie apresenta uma fossa esponjosa de quase 2/3 do comprimento da tíbia, com 

isso facilita o rápido deslocamento em qualquer tipo de superfície. Foram 

observados adultos predando grilos e praticando canibalismo em uma ninfa (Figura 

32). Nos estudos realizados em cavernas brasileiras, não havia sido observada a 

presença dessa espécie em ambiente cavernícola. O único registro desse gênero 

em cavidades foram exemplares da espécie E. attaphila associadas a formigas da 

espécie Atta sexdens (Tauber, 1934 in Coscarón, 1986). 

Figura 32: Predação por Eidmannia guyanensis observado na Caverna Refúgio do Maruaga. A: 
predando ninfa da mesma espécie; B: predando grilo. Fotos: F.F. Xavier Filho, (A); W.S. Santos (B). 

A

 

B
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A espécie Pangeus moestus pertencente à subfamília Cydninae (família 

Cydnidae), apresentou uma distribuição abundante no interior da caverna sempre 

associado ao guano, foram observados adultos e ninfas de vários ínstares. São 

habitantes comuns em guanos de caverna, porém nada consta em relação aos 

hábitos alimentares dessa espécie nesse ambiente, apenas o registro de sua 

presença (Trajano, 1987, Gnaspini & Trajano, 1994). Em geral, as espécies de 

Cydnidae vivem enterradas no solo e se alimentam de raízes de plantas, sendo 

consideradas em alguns casos, pragas de plantas cultivadas. Outras espécies se 

alimentam de sementes ou mesmo de frutos em desenvolvimento, até mesmo de 

flores, mas a maioria se nutre pela extração da seiva das plantas diretamente do 

floema (Grazia et al., 2004).  

A caverna, devido à falta de luminosidade, impossibilita o crescimento de 

vegetais, fonte de alimentação desses insetos. Esses espécimes foram encontrados 

na caverna, abaixo das colônias de morcegos, mesmo no banco de areia, parecendo 

existir uma relação direta com esses mamíferos. No último período de coleta foi 

observado um Cydnidae enterrando uma semente, possivelmente eles estão se 

alimentando com sementes e/ou pedaços de frutos que caem durante a alimentação 

dos morcegos. A morfologia dos espécimes coletados é compatível com as 

descrições de Pangaeus moestus, proposta por Froeschner (1960). Dentre de 

Cydnidae outra subfamília, Amnestinae, possui vários registros de indivíduos da 

espécie Amnestus subferrugineus (Westwood) abundante no guano de morcego em 

cavernas no Panamá sugerindo que podem se alimentar de sementes (Caudell, 

1924, apud Schuh & Slater, 1995).   

Os grilos (Ensifera) foram encontrados no interior de todos os locais de 

coletas. Na Caverna Refúgio do Maruaga eles foram abundantes principalmente 

sobre o depósito de areia e guano (salão final) e em diferentes estágios do ciclo de 

vida, desde jovens até adultos (machos e fêmeas). Caverna Refúgio do Maruaga 

apresenta condições favoráveis (abrigo, alimentação, temperatura e umidade 

constante) para o desenvolvimento desses insetos que são considerados detritívoros 

e predadores (alguns indivíduos foram observados praticando canibalismo) (Figura 

33). Alguns ovos foram encontrados com parasitóides da família Scelionidae.   

Para a identificação, os indivíduos foram encaminhados para especialista, o 

qual foi verificado o complexo fálico para exclusão do gênero Endecous, e após 

consultar os trabalhos de Chopard (1956) e Desutter-Grandcolas & Otte (1997), que 
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trata de uma revisão de Amphiacusta, comparou as genitálias, chegando à 

conclusão que se trata realmente desse gênero, embora tenha verificado que as 

tégminas sejam um tanto diferente. Segundo Desutter-Grandcolas & Otte (1997), a 

sistemática das espécies brasileiras de Amphiacusta é bastante problemática.  

As diferenças encontradas ao comparar os grilos com a caracterização do 

gênero proposta por Desutter-Grandcolas & Otte (1997) foram: 

a) Os exemplares apresentam dois esporões apicais na tíbia II enquanto a chave de 

identificação Desutter-Grandcolas diz que há três espinhos; 

b) As tégminas não muito reduzidas; embora possuam fileira de dentes 

estridulatórios e não se percebe a presença de nervuras as quais compõem a 

harpa e o espelho.   

Diante do exposto, concluiu-se de que se trata de um Gryllidae, subfamília 

Luzarinae, gênero Amphiacusta Saussure, 1874.   

O que difere nesses grilos é que, na maioria dos trabalhos realizados em 

cavernas, o gênero mais comum é o Endecous Saussure (Trajano, 1987), o que foi 

coletado nas localidades amostradas pertence ao gênero Amphiacusta Saussure, 

1874.              

Figura 33: Canibalismo por grilo observado no salão final da Caverna Refúgio do Maruaga. Foto: R. 
B. Alencar   
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Na entrada da Caverna Refúgio do Maruaga todos indivíduos coletados de 

Amblypygi pertencem à espécie Heterophrynus longicornis (Phrynidae). As espécies 

deste gênero habitam buraco de árvores, cavidades de rochas e cavernas. São 

predadores de hábito noturno e durante o dia se escondem em cavidades de 

grandes árvores e/ou casca de árvores. Suas presas consistem em insetos, 

pequenos lagartos e pequenos anuros (Weygoldt, 2002). Os amblipígeos foram 

observados no final da tarde, nas paredes da entrada da caverna até uma distância 

de 10 m no seu interior, possivelmente estavam à espera de presas.  

Os opiliões foram encontrados na Gruta dos Animais e Gruta dos Lages, 

dentro de cavidades na parede, próximos às entradas.   

As aranhas coletadas do gênero Plato, foram encontradas nas paredes da 

caverna próximas ao chão. A maioria delas estava perto de suas ootecas, que se 

encontravam suspensas por fios de seda fixos na parede.  

Os geofilomorfos, espécimes pálidos e de tamanho reduzido (± 1,5 cm), foram 

coletados do guano, durante o processo de flotação.  

Os ácaros abundantes no guano e extraídos pela técnica de Berlese, 

pertencem à subordem Mesostigmata (Gamasida). Os indivíduos dessa subordem 

são habitantes de solo, liteiras, húmus, onde se alimentam de nematóides, 

microartrópodos, fungos e bactérias (Dindal, 1990). Indivíduos dessa subordem 

foram citados anteriormente por Pinto-da-Rocha (1995) de estudos realizados no 

Paraná e São Paulo.  

A presença da espécie Pachycondyla crassinoda (Formicidae) na caverna, 

possivelmente foi acidental, pois esses indivíduos se encontravam isolados por água 

em uma pequena porção de terra. Provavelmente elas caíram junto com a terra da 

parte superior dessa galeria no salão final, vindo da parte externa da caverna. 

Apesar de não ser uma espécie muito comum em caverna, sua presença já foi citada 

em trabalhos realizados por Gnaspini &Trajano (1994) e Trajano & Moreira (1991).  

Para a fauna aquática, a Família Veliidae foi observada por toda extensão do 

igarapé, desde a entrada até o salão final da caverna. A presença e distribuição no 

interior da caverna do gênero Rhagovelia corrobora com dados apresentados por 

Trajano & Moreira (1991). Dytiscidae e Histeridae (Coleoptera) foram coletados na 

margem do igarapé próximo ao guano. Os indivíduos da Família 

Pseudothelphusidae e Palaeomonidae (Decapoda), foram encontrados no final da 
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caverna, sendo que os indivíduos de Pseudothelphusidae estavam dentro de abrigos 

construídos na margem do igarapé próximo ao guano e ao banco de areia.  

Na Gruta dos Animais, sete espécimes de Emesinae (Reduviidae) foram 

coletados nas paredes do seu interior. São macrópteros delicados, e o diagnóstico 

confere com o gênero Phasmatocoris, porém difere das espécies revisadas por 

Wygodzinski, 1966.  

Na Gruta dos Lages, um adulto de Zelurus genumaculatus (Costa-Lima, 

1940), pertencentes à Família Reduviidae, Subfamília Reduviinae, foi coletado na 

parede da gruta; ninfas provavelmente pertencem à mesma espécie, foram 

observadas camufladas na areia fina, próximo da entrada da gruta.   

A artropodofauna encontrada na Caverna Refúgio do Maruaga, na Gruta dos 

Animais e Gruta dos Lages é composta por representantes de famílias já registradas 

em outras cavernas brasileiras (Trajano & Moreira, 1991; Trajano, 1987; Ferreira & 

Horta, 2000; Zeppelini Filho et al., 2003), com uma diversidade composta por 

organismos com diversos hábitos, na sua maioria detritívoros e predadores. 

Segundo Poulson apud Gomes et al., (1992), a estrutura de comunidades 

cavernícolas é fortemente influenciada por interações ecológicas como competição, 

parasitismo e predação e estas devem estar de alguma forma influenciando na 

distribuição dos organismos.       
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7. CONCLUSÃO  

 
Esse estudo possibilitou o registro de 59 táxons para as três localidades 

amostradas. São táxons na sua maioria, comuns para os levantamentos de 

fauna cavernícolas, entretanto, com alguns novos registros e novas 

observações:  

 

O reduviídeo da espécie Eidmannia guyanensis encontrado na zona afótica e 

profunda da caverna, até o momento não era previamente conhecido como 

sendo espécie cavernícola.  

 

Ocorrência do primeiro registro do gênero Amphiacusta (Ensifera, Gryllidae) 

para ambientes cavernícolas, na maioria dos registros de grilos cavernícolas a 

ocorrência é para o gênero Endecous. Registro de uma espécie nova do 

gênero Phasmatocoris (Reduviidae, Emesinae), uma do gênero Tonnoira 

(Psychodidae, Psychodinae) e uma do gênero Leptometopa (Milichiidae).   

 

Os indivíduos da espécie de Pangeus moestus parecem estar se alimentando 

de restos de frutos deixados pelos morcegos. Apesar da família Cydnidae ter 

sido registrada em inúmeros levantamentos de fauna cavernícolas, até o 

momento ainda não tinha sido observado o tipo de alimentação desses 

insetos nesses ambientes, tornando essa observação uma informação 

relevante para a família.   

 

A distribuição da fauna de artrópodes ao longo da caverna parece ser 

inferenciada pela presença de guano, favorecendo o desenvolvimento de 

diversos táxons. Isso pode ser observado pela abundância de Chironomidae 

(Diptera), Ptiliidae (Coleoptera), Gryllidae (Ensifera), que mesmo não sendo 

considerados guanóbios, estão aproveitando de forma direta essa fonte de 

alimento, e indiretamente, os Scelionidae (Hymenoptera) que estão 

parasitando os grilos e possivelmente outros artrópodes.  
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O número considerável de grupos encontrados na Caverna Refúgio do 

Maruaga e as relações existentes entre eles, demonstram claramente a 

importância das colônias de morcegos para deposição e manutenção do 

guano, pois são eles os principais responsáveis por esse recurso nessa 

localidade. Assim, o guano torna o fator primordial para o equilíbrio entre as 

comunidades biológicas existentes.  

 

De um modo geral, a composição das comunidades encontradas na Caverna 

Refúgio do Maruaga, Gruta dos Animais e Gruta dos Lages, na sua maioria 

corrobora com as encontrada em Altamira (PA), e similar à das outras 

cavernas brasileiras, composta principalmente por predadores e detritívoros, 

seja na fase imatura ou adulta. Mesmo com exploração dessas localidades 

pelo turismo local, esses ambientes ainda preservam uma fauna diversa, 

porém ainda pouco conhecida, tornando relevante à conservação dessas 

grutas, e a realização de outros estudos mais aprofundados nesses locais.  
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CAPÍTULO II  

COMPOSIÇÃO DA FAUNA CAVERNÍCOLA DE PHLEBOTOMINAE 

(DIPTERA, PSYCHODIDAE) DA CAVERNA REFÚGIO DO MARUAGA, 

GRUTA DOS LAGES E GRUTA DOS ANIMAIS, MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, BRASIL.  

 1. INTRODUÇÃO   

Os flebotomíneos são dípteros da família Psychodidae, subfamília 

Phlebotominae a qual é constituída de seis gêneros: Phlebotomus, Sergentomyia e 

Chinius para o Velho Mundo e Lutzomyia, Brumptomyia e Warileya para o Novo 

Mundo (Young & Duncan, 1994). Em todo mundo são conhecidas aproximadamente 

800 espécies de flebotomíneos, sendo 60% na Região Neotropical (Aguiar & 

Medeiros, 2003) e na América Latina, segundo Young & Duncan (1994) mais de 400 

espécies são conhecidas, sendo a maioria do gênero Lutzomyia França. No Brasil, 

segundo Aguiar & Medeiros (2003), o número de espécies descritas de 

flebotomíneos é de aproximadamente 229, representando 28% do total e 47% das 

que ocorrem na Região Neotropical. Recentemente uma nova classificação foi 

proposta por Galati (1995) baseada em filogenia para os grupos de flebotomíneos da 

América. 

São dípteros conhecidos popularmente como mosquitos-palha, biriguis, 

cangalinhas, tatuquiras entre outros. Com tamanho aproximado entre 2 a 4 mm de 

comprimento, apresenta em seu corpo intensa pilosidade e possui desenvolvimento 

holometábolo (ovo, larva - 4 estádios, pupa e adulto) (Figura 34). A subfamília 

Phlebotominae distingue-se, entretanto, da maioria dos insetos da família 

Psychodidae, segundo Quate (1996), por seus integrantes apresentarem corpo 

delgado, pernas mais longas e delgadas, sendo que a sua identificação é 

normalmente realizada através de caracteres morfológicos dos adultos. 
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Os adultos apresentam além do dimorfismo sexual (observado pela genitália 

bem desenvolvida nos machos) diferenças morfológicas na probóscida e cibário, 

estruturas que estão associadas ao comportamento hematofágico das fêmeas, 

sendo por isso mais desenvolvidas, enquanto que os machos alimentam-se de 

substâncias açucaradas. Em geral seu período de maior atividade inicia-se ao 

crepúsculo, terminando ao amanhecer, permanecendo a maior parte do dia em 

repouso nos abrigos naturais (Forattini, 1973; Young & Duncan, 1994; Sherlock, 

2003).   

Além da importância dos flebotomíneos como vetores de zoonoses, a riqueza 

de espécies e sua abundância na Amazônia (Young & Duncan, 1994; Freitas et al., 

2002; Dias-Lima et al., 2002), os tornam interessantes como indicadores de 

diversidade biológica (Barrett et al., 1991; 1996).   

Quanto à fauna cavernícola de Psychodidae no Brasil, são poucos os 

trabalhos que identificam os indivíduos em nível de espécie ou até mesmo 

subfamília (Gnaspini & Trajano, 1994; Trajano & Gnaspini-Netto, 1991; Gomes et al., 

2000; Gnaspini-Netto et al.,1994).   

Pesquisas realizadas especificamente para estudo de flebotomíneos em 

cavernas são recentes. Apesar de as cavernas aparentemente parecerem um 

ambiente inóspito para registro de flebotomíneos, alguns trabalhos realizados 

demonstram que flebotomíneos em cavernas podem apresentar alguns resultados 

interessantes como registro de novas espécies (Galati et al., 2003a; 2003b), 

ocorrência de anomalias (Andrade Filho, et al., 2004) e verificação que a diversidade 

e a densidade em cavernas podem ser iguais ou até maiores que na mata (Galati et 

al., 2003c, 2006).           
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Figura 34: Fases do ciclo de vida dos flebotomíneos:A: Adulto; B: Ovo; C: Larva; D: Pupa Fotos: 
adulto (www.who.int/tdr); ovo (R.G., Queiroz); larva e pupa (S. Vieira & R. Alencar). Barras em A, C, e 
D indicam escala aproximada de 1mm. Barra em B indica escala de 100µm.   

2. JUSTIFICATIVA   

Considerando a fragilidade, a peculiaridade dos habitats cavernícolas, a 

vulnerabilidade da fauna aos impactos neles causados, associada à escassez de 

estudos com informações disponíveis nesses locais, o estudo de populações de 

Phlebotominae com distribuição pontual ou restrita a ambientes isolados, é de 

grande interesse para elucidar aspectos sobre a filogenia da subfamília em estudos 

futuros.   

Gruta 

D 

C 

B 

A 

http://www.who.int/tdr


 
58

 
3. OBJETIVO  

3.1. Objetivo Geral   

Diagnosticar a composição faunística de flebotomíneos no interior da 

Caverna Refúgio do Maruaga, Grutas dos Animais e Gruta dos Lages, localizadas no 

Município de Presidente Figueiredo  AM.  

3.2. Objetivos Específicos   

 

Determinar a composição das espécies de flebotomíneos coletados entre os 

períodos diurno e noturno na zona afótica da Caverna Refúgio do Maruaga;  

 

Diagnosticar a diversidade de flebotomíneos ao longo da galeria principal da 

Caverna Refúgio do Maruaga.  

 

Caracterizar a composição de flebotomíneos nas Grutas dos Animais e dos 

Lages.   

4. MATERIAL E MÉTODOS  

4.1. Área de Estudo   

O estudo foi realizado na Caverna Refúgio do Maruaga e nas Grutas dos 

Animais e dos Lages, localizadas no Município de Presidente Figueiredo. A sede do 

município situa-se ao norte de Manaus, no km 107 da Rodovia BR 174, que liga 

Manaus a Boa Vista no Estado de Roraima.  

A Caverna Refúgio do Maruaga está localizada na rodovia AM-240 no km 6 

( 02°03´02,49 S e 59°57´48,85 W ) a 600m da margem da estrada.  

A Gruta dos Animais, está localizada próxima à Caverna Refúgio do Maruaga 

( 02°03´02,64S 59°57´51,47W ), e a Gruta dos Lages localiza-se à margem 

esquerda da BR-174, km 113 do Município de Presidente Figueiredo. Dados 

referentes à geomorfologia destes locais foram descritos no Capítulo I. 
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4.2. Metodologia    

As coletas na Caverna Refúgio do Maruaga foram realizadas no período de 

fevereiro a maio de 2006, mensalmente por 48 horas ininterruptamente. Na Gruta 

dos Animais, esse período foi de fevereiro a abril e na Gruta dos Lages, no mês de 

maio. Para essa última, foram realizadas 3 coletas noturnas, pois havia muita 

luminosidade diurna no interior da gruta, inviabilizando coletas nesse período.  

4.2.1. Coleta com armadilhas CDC   

Para coleta de flebotomíneos foram utilizadas armadilhas de luz tipo CDC 

miniatura. Para facilitar a manipulação da amostras, foi acoplado um recipiente 

plástico contendo álcool a 70% adaptado à armadilha.  

Para efeito de comparação da fauna entre os períodos diurno e noturno no 

ambiente interno da Caverna Refúgio do Maruaga, as armadilhas permaneceram 

ligadas ininterruptamente durante 48 horas, sendo o período do dia o intervalo de 

6:00 às 18:00 e o período noturno das 18:00 às 6:00. Assim, os frascos coletores, 

foram trocados no final de cada 12 horas, correspondendo a um período.  

Devido à diferença de profundidade entre a caverna e as grutas, o número 

de armadilhas CDC instaladas no interior de cada ambiente foi diferenciado. Na 

Caverna Refúgio do Maruaga, quatorze armadilhas foram distribuídas inicialmente e 

ficaram dispostas a dez metros eqüidistantes uma das outras e a primeira a uma 

distância de 10m da entrada (já na zona de penumbra), perfazendo uma extensão 

de 140m no interior da caverna a partir da entrada. Contudo, à medida que as 

coletas foram sendo realizadas e verificadas as presenças de flebotomíneos e a 

maior freqüência em determinados locais, percebeu-se a necessidade de 

acrescentar novas armadilhas no salão final da caverna, perfazendo ao final, 20 

armadilhas, distribuídas em um percurso de 300m (Figura 35).  

Na Gruta dos Animais, foram distribuídas cinco armadilhas afastadas uma 

da outra, conforme a possibilidade dessa disposição (altura do teto), sendo a 

primeira afastada 10m da entrada, a segunda e a terceira, com distância aproximada 

de 10m uma da outra, a quarta e a quinta ficaram mais ao final da gruta, a uma 

distância de 80m e 120m respectivamente. 
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Na Gruta dos Lages, foram 8 armadilhas distribuídas conforme a 

possibilidade do local. 

Figura 35: Desenho da Caverna Refúgio do Maruaga demonstrando os pontos de coleta, depósito de 
guano e salão final, adaptado a partir de desenho topográfico da Caverna. Fonte: P.P.F.  (CD - Rom).   

4.2.2. Coleta de guano   

Uma amostragem para pesquisa de larvas vivas de flebotomíneos foi feita, 

consistindo de 18 amostras de aproximadamente 300g cada, em pontos aleatórios 

do depósito de guano, sendo uma no mês de março, 11 amostras no mês abril, três 

em maio e três em setembro (coleta extra). No laboratório, cada amostra foi 

colocada em um recipiente plástico transparente, ao qual foi adicionada uma solução 

saturada de açúcar (sacarose), cobrindo-a por até cinco centímetros de 

profundidade. Em seguida uma homogeneização da amostra foi realizada e a 

mistura deixada em repouso por 10 minutos. Após o repouso transferiu-se o material 

flutuante com uma pequena concha, para uma placa de Petri e analisado em 

estereomicroscópio (Técnica de flotação e peneiramento proposta por Hanson, 

1961) (Figura 36).    

                                                

  

Prefeitura de Presidente Figueiredo 

      Armadilha 

       Direção do fluxo 
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Figura 36: Processo de flotação do guano para pesquisa de imaturos. Foto: R.B. Alencar.   

4.2.3. Medidas de temperatura e umidade   

As medidas de temperatura e umidade foram realizadas, utilizando-se um 

termo-higrômetro digital, em vários pontos no interior da caverna e Gruta dos Lages, 

em seguida estabelecida uma média local. Na Gruta dos Animais não foi possível 

verificar essas medidas, pois devido à saturação da umidade local, o aparelho não 

manteve ligado.  

4.2.4. Processamento das amostras   

Todas as amostras foram triadas sob lupa e os flebotomíneos separados, 

para o processo de clarificação e posteriormente feitos sua identificação.   

Os flebotomíneos adultos foram clarificados em hidróxido de potássio (10%), 

ácido acético (10%), água destilada e fenol, depois identificados em microscópio 

óptico e acondicionado em álcool a 70%. Porém, para a espécie encontrada no 

interior da Caverna Refúgio do Maruaga, foram realizados outros procedimentos de 

clarificação, em vários tempos (30, 45, 60, 90 e 120min, 24 e 48h) diferenciado. A 

técnica que permitiu a visualização um pouco melhor da espermateca e ducto foi a 

de deixar os espécimes em fenol por no máximo 48 horas. Devido ao processo de 

clarificação não ter oferecido um resultado satisfatório, foi realizada a dissecção de 

alguns espécimes, emergidos da colônia iniciada no laboratório, para montagem de 

lâminas em Berlese com caracteres íntegros. Até o momento, ainda não foi 

estabelecida uma técnica satisfatória para essa espécie. Mesmo no processo de 

dissecação, algumas apresentaram problema de retração nas espermatecas e/ou 

seus ductos. 
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A identificação foi feita de acordo com a chave proposta por Young & Duncan 

(1994) com o acompanhamento do pesquisador do INPA, Rui Alves de Freitas, 

taxonomista especialista em flebotomíneos.  

Após o processo de flotação das amostras de guano, as larvas encontradas 

foram acondicionadas em potes de criação, a princípio foram alimentadas com 

guano natural, na coleta seguinte de guano, uma parte foi autoclavada e misturada 

com ração utilizada na criação de flebotomíneos. Para melhor conservação dessa 

mistura, ela foi conservada em geladeira. A priori, todas as fêmeas que emergiam 

eram colocadas em gaiolas com algodão umedecido com solução açucarada e logo 

após, eram postas em contatos com (Mus musculus) ou hamster (Mesocricetus 

auratus), para fazerem repasto em camundongos e depois individualizadas em tubos 

de vidro para postura. Como não obtivemos êxito com o repasto e individualização 

em tubos de vidros, a metodologia foi modificada, passando as fêmeas a serem 

individualizadas em potes de criação (gesso) para posturas.  

Tanto para criação dos imaturos, quanto para posturas das fêmeas, os potes 

foram colocados em caixas plásticas contendo areia esterilizada e úmida, 

acondicionada em saco plástico para melhor manutenção da temperatura e 

umidade, coberto com um pano preto para diminuir a incidência de luz (Figura 37).  

Os flebotomíneos a serem depositados como material testemunho na Coleção 

de Invertebrados do INPA foram montados em lâminas com bálsamo do Canadá e 

Berlese.         

Figura 37: A: Potes de criação de imaturos (extraídos de amostras do guano) e potes com fêmeas 
acondicionadas para postura, B: caixa de potes de criação envolta por saco plástico para manutenção 
de umidade. Fotos: R.B. Alencar.   

4.2.5. Análise de Dados  

As análises dos dados foram realizadas utilizando-se os Programa de Planilha 
Eletrônica Excel (WINDOWS® XP) para estatística descritiva.  

A

 

B

 



 
63

 
5. RESULTADOS  

5.1. Diversidade de flebótomos da Gruta dos Lages e Gruta dos Animais.   

Foram 92 flebótomos coletados na Gruta dos Lages e 1.771 na Gruta dos 

Animais. Na Gruta dos Lages foram registradas sete espécies, enquanto que na 

Gruta dos Animais foram 12. As espécies que apresentaram maior abundância 

foram Lutzomyia pacae, L. georgii e L. sordellii na Gruta dos Lages e L. pacae, L. 

pennyi e L. sordellii na Gruta dos Animais (Tabelas 6 e 7).  

Tabela 6: Composição de espécies do gênero Lutzomyia coletadas com armadilha 

CDC, na Gruta dos Lages, Presidente Figueiredo, AM, no mês maio de 2006. 

Espécie Subgênero/Grupo de espécies

L. eurypyga (Trichophoromyia) - 1 1
L. georgii (Evandromyia) 5 13 18
L. monstruosa (Evandromyia) 1 4 5
L. pacae Grupo Migonei 25 25 50
L. pilosa Grupo Pilosa 1 3 4
L. sericea Grupo Migonei 3 - 3
L. sordellii (Sciopemyia) 4 7 11

Total geral 42 50 92

Total

  

Tabela 7: Composição de espécies do gênero Lutzomyia coletadas com armadilha 

CDC, na Gruta dos Animais, Presidente Figueiredo, AM, no período de fevereiro a 

abril de 2006. 

Espécie Subgênero/Grupo de espécies

L. anduzei (Nyssomyia) - 2 2
L. cuzquena (Psathyromyia) - 1 1
L. davisi (Psychodopygus) - 1 1
L. flaviscutellata (Nyssomyia) 1 - 1
L. inpai (Evandromyia) - 1 1
L. monstruosa (Evandromyia) 3 - 3
L. pacae Grupo Migonei 682 1.041 1.723
L. pennyi (Sciopemyia) - 27 27
L. pilosa Grupo Pilosa - 1 1
L. sericea Grupo Migonei 1 - 1
L. sordellii (Sciopemyia) 6 2 8
L. umbratilis (Nyssomyia) - 1 1

Total geral 694 1.077 1.771

Total
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Na gruta dos Animais, 1.426 e 297 indivíduos de L. pacae, espécie dominante 

neste local, foram coletados no período da noite e do dia, respectivamente. A 

maioria das espécies coletadas na Gruta dos Lages, apresentou-se similar à 

composição da Gruta dos Animais.  

5.2. Diversidade de flebotomíneos coletados na Caverna Refúgio do Maruaga    

Na Caverna Refúgio do Maruaga foram coletados 298 flebótomos, 

distribuídos em sete espécies do gênero Lutzomyia e sendo Lutzomyia sp. não 

descrita, a espécie dominante com 93,9% (Tabela 8).  

Tabela 8: Composição e freqüência de flebotomíneos coletados na Caverna Refúgio 

do Maruaga, Município de Presidente Figueiredo, AM, no período de fevereiro a 

maio de 2006. 

Espécie Subgênero/Grupo de espécie

L. anduzei (Nyssomyia) 1 1 2 0,67
L. flaviscutellata (Nyssomyia) 2 4 6 2,01
L. pacae Grupo Migonei 3 0 3 1,01
L. pilosa Grupo Pilosa 1 0 1 0,34
L. sericea Grupo Migonei 1 0 1 0,34
L. sordellii (Sciopemyia) 1 4 5 1,68
Lutzomia  sp. 280 280 93,96

Total Geral 289 9 298 100

Total Frequência (%)

   

A distribuição e abundância das espécies coletadas na caverna podem ser 

observadas nas tabelas 9 e 10. Exceto pelas espécies L. anduzei e Lutzomyia sp., 

as demais foram coletadas apenas nas armadilhas 1 e 2 (10 e 20 m). Dos 280 

indivíduos de Lutzomyia sp. da coleta sistemática, 176 foram capturados no período 

noturno e 104 no diurno. Além das 20 armadilhas distribuídas de forma sistemática, 

acrescentaram-se cinco armadilhas no último mês de coleta. Estas últimas 

armadilhas foram distribuídas de forma aleatória no salão final. No total foram 

coletados mais 400 espécimes, todas fêmeas, de Lutzomyia. sp.
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5.2.1. Composição de flebótomos coletados nos períodos noturno e diurno.  

Tabela 9: Composição e abundância de flebotomíneos coletados na Caverna 

Refúgio do Maruaga no horário noturno, período de fevereiro a maio de 2006. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

L. anduzei 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
L. flaviscutellata 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L. pacae 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L. pilosa - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L. sericea 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L. sordellii 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lutzomyia sp. 6 4 - - 1 - - - - - - 1 2 4 4 - 3 5 97 49

Distância (m)
Especie (Noite)

  

Tabela 10: Composição e abundância de flebotomíneos coletados na Caverna 

Refúgio do Maruaga, no horário diurno, período de fevereiro a maio de 2006. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Lutzomyia  sp. 2 - - - - - - - - - - - 2 3 2 6 21 10 5 53

Distância (m)
Especie (Dia)

      

Uma comparação pode ser feita observando as figuras 38A e B. Na figura 

38A podem ser observados os locais de maior concentração de Lutzomyia sp. que 

inicia a 120 até 200 metros da entrada, com um pico maior no período noturno na 

distância de 190 e 200 metros, pontos que coincide com o início do salão final e 

onde ocorrem o principal depósito de guano e também o criadouro de Lutzomyia sp. 

(Figura 38B). 
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Figura 38: A: Distribuição de indivíduos de Lutzomyia sp. nos período diurno e noturno na galeria 
principal da Caverna Refúgio do Maruaga no período de fevereiro a maio de 2006; B: Distribuição das 
armadilhas no interior da Caverna.   

5.3. Recuperação de imaturos das amostras de guano processadas.  

Foram 18 amostras de guano processadas e seis se mostraram positivas 

para imaturos. No total, 507 imaturos foram encontrados, sendo 495 larvas, na sua 

grande maioria de 3º e 4º estádios, e 12 pupas, desse total de amostras, sete foram 

positivas para presença de larvas equivalendo a aproximadamente 39% de 

freqüência. 

0

20

40

60

80

100

120

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190

Distância (m)

N
m

er
o

 d
e 

in
d

iv
íd

u
o

s

Dia

Noite

      Armadilha 

       Direção do fluxo 

A

 

B 



 
67

 
Das 495 larvas recuperadas do guano, 292 foram referentes à amostragem 

realizadas no período de março a maio, e 203 do mês setembro. Dos imaturos 

recuperados no 1º período (março a maio), mais de 90% sobreviveram até o estágio 

adulto. Todos os imaturos que atingiram a fase adulta deram origem a fêmeas. O 

período de tempo médio decorrente desde a recuperação das larvas até a 

emergência foi de aproximadamente 70 dias.  

Após algumas tentativas, sem sucesso, de alimentação com solução 

açucarada, repastos em vertebrados e postura de ovos de fêmeas individualizadas 

em tubos de oviposição (técnica normalmente empregada na criação de 

flebotomíneos), algumas fêmeas oriundas de imaturos recuperados do guano foram 

deixadas ao acaso nos próprios potes de criação. A análise destes potes, após 

cerca de oito dias, quando as fêmeas já se encontravam mortas, revelou a presença 

de centenas ovos. A partir desta observação, 30 fêmeas foram individualizadas em 

potes de criação para fazerem posturas. Cada fêmea pôs em média oito ovos, 

porém foram observadas posturas com 12 e 23 ovos. Alguns ovos foram observados 

ainda retidos no abdome das fêmeas após a postura. Os ovos levaram em média 21 

dias para a eclosão das larvas. Aproximadamente 98% das larvas morreram durante 

os primeiros 15 dias (1º instar). Apenas um adulto foi obtido desta criação, o qual 

levou cerca de 90 dias desde a postura do ovo até sua emergência. 

Dos imaturos coletados no mês de setembro (203) somente 35 alcançaram 

a fase adulta. Das fêmeas (35) obtidas desta criação, 22 foram utilizadas para 

dissecção e montagem de lâminas permanente e 13 foram colocadas para realizar 

postura, das quais apenas 10 realizaram. Todas as larvas destas posturas morreram 

nos primeiros três dias após a eclosão do ovo.  

5.4. Medidas de temperatura e umidade  

Na entrada da caverna a temperatura foi mais elevada e a umidade diminui 

à medida que adentramos e nos afastamos do meio externo, porém, a partir de 

140m ela tornou a subir. O interior da caverna é mais úmido que a abertura, 

chegando a quase 100%, um aumento crescente desde a entrada até o final. A 

temperatura teve uma variação no interior, sendo uma diferença (decrescente) de 

2ºC da entrada até 90m, e deste (crescente) também 2ºC até o final (Tabela 11). 
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TABELA 11: Medidas instantâneas de temperatura e umidade relativa (UR) do ar, 

da Caverna Refúgio do Maruaga, tomadas com termohigrômetro digital, em 05 de 

maio de 2006.  

Local Temperatura (º C) Umidade (%) 
Entrada 27,0 86,4 

40m 25,8 94,1 
90m 25,0 96,9 

140m 26,0 97,8 
Final 27,0 98,0 
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6. DISCUSSÃO  

6.1. Flebotomíneos coletados em armadilhas CDC na Caverna Refúgio do 

Maruaga, Gruta dos Lages e Gruta dos Animais.  

6.1.1. Gruta dos Lages e Gruta dos Animais  

O número maior de indivíduos coletados na Gruta dos Animais 

possivelmente pode estar relacionado com fato de terem sido realizadas três coletas, 

enquanto que na Gruta dos Lages apenas uma. O número de flebótomos coletados 

foi relativamente baixo (exceto pelo L. pacae), sendo as espécies predominantes: 

Lutzomyia sordellii, L. georgii e L. pacae (Tabela 6 e 7). Segundo Dr. Barrett (dados 

não publicados), as espécies de L. sordellii e L. georgii, não são capturadas em isca 

humana ou armadilha Disney, e que tripanossomatídeos isolados de L. sordellii 

foram identificados como parasitas de anuros, uma indicação de que possivelmente 

essa espécie se alimenta de anfíbios. 

As espécies identificadas são representantes comuns para fauna da região 

de Presidente Figueiredo e Balbina (Barrett, 1993; Torres, 2005). Entretanto, L. 

pacae é raramente coletada na mata, e quando o é, sua freqüência é relativamente 

baixa (Barrett, 1993; Dias-Lima et al., 2002). É uma espécie dominante nas duas 

grutas, provavelmente o nome da espécie esteja associado com o roedor (paca, 

Agouti paca) e que estaria se alimentando do sangue do mesmo, o que justificaria a 

presença dessa espécie nesses locais, pois nas duas grutas foram observadas 

freqüentes pegadas desses roedores indicando que eles utilizam esses locais como 

abrigo noturno. Parece que L. pacae está utilizando as grutas como abrigo, pois na 

Gruta dos Animais sua presença é constante, sendo coletados 1.426 indivíduos 

durante a noite e 297 no dia e ao longo de toda extensão da gruta, sendo o local 

ótimo refúgio para vertebrados. Na Caverna Refúgio do Maruaga, essa dominância 

não foi observada apesar da curta distância até a Gruta dos Animais, possivelmente 

devido ao igarapé abranger toda largura da caverna em quase toda sua extensão, 

com isso, tornando esse local desfavorável como abrigo para esses roedores. Uma 

outra possibilidade seria que, o criadouro dessa espécie seria muito próximo da 

entrada das grutas, e na Gruta dos Animais esse criadouro poderia ser até mesmo 

no lapão que existe próximo á entrada, pois o local possui condições favoráveis ao 
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crescimento de larvas de flebotomíneos, como sombra, umidade e matéria orgânica 

no solo. 

 
6.1.2. Caverna Refúgio do Maruaga  

Na Caverna Refúgio do Maruaga as espécies coletadas L. anduzei, L. 

flaviscutellata, L. pacae, L. pilosa, L. sericea, L. sordellii, fazem parte da mesma 

fauna que compõe as localidades anteriores. A constatação da presença dessas 

espécies apenas no período noturno (Tabela 8 e 9) corrobora com o período de 

atividade desse grupo que possivelmente não estão utilizando a caverna como 

abrigo diurno, e o número baixo de indivíduos coletados (18) sugere que são apenas 

visitantes esporádicos, ou atraídos pela luz das armadilhas ou à procura por 

alimento, já que o número de fêmeas de espécies diferentes (exceto Lutzomyia sp.) 

é maior que o número de machos. 

Tanto no período diurno quanto no noturno Lutzomyia sp. foi espécie 

dominante na Caverna Refúgio do Maruaga (Tabelas 9 e 10). A concentração maior 

dessa espécie no salão final a 200m da entrada é justificada pela presença do 

criadouro no depósito de guano e sugere que ela está habitando apenas essa 

localidade. O salão final começa a partir de 120m da entrada e a presença de 

indivíduos coletados nas primeiras armadilhas talvez indique que eles tenham 

acompanhado a equipe durante o recolhimento das amostras. O número maior de 

espécimes coletados no período noturno pode ser causado pela perturbação do 

ambiente pelos morcegos, quando estes estão saindo e voltando para caverna. Não 

foi encontrado nenhum macho desta espécie, do total de espécimes coletados. Na 

primeira coleta dois espécimes apresentaram o abdome escuro, não sendo definido 

se o conteúdo era realmente sangue. Sua distribuição conhecida até o momento, 

restringe-se à Caverna Refúgio do Maruaga, em uma área aproximada de 320m2 . 

Na coleta do mês de fevereiro, três armadilhas CDC foram colocadas próximas à 

entrada da caverna e nenhum indivíduo dessa espécie foi coletado. Como objetivo 

desse estudo era trabalhar apenas com indivíduos no interior da caverna e a fauna 

da floresta circundante é bem conhecida, esses dados não foram relacionados e 

nem outras coletas foram feitas no ambiente externo. Porém coletas intensivas 

                                                

 

80 metros de comprimento (oito armadilhas) e 40 de largura (Capitulo. I). 
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realizadas nessa região no período de 1983 -1988, com registro de 68 espécies de 

flebotomíneos, não foi constatada a presença dessa espécie (Barrett, 1993).  

6.2. Criadouro  

Até então, não havia sido descrita para o Brasil nenhuma espécie de 

flebotomíneo restrito a cavernas. A ocorrência de imaturos se desenvolvendo em 

guano na Caverna Refúgio do Maruaga, resulta no primeiro registro de criadouro 

natural nessas condições para o Brasil. Galati (2003), em pesquisas na caverna 

Lago Azul (MS), encontrou três larvas de 3º instar de L. almerioi no chão da base da 

parede, sugerindo que o criadouro possa se encontrar nessa localidade. Até o 

momento a maioria dos registros de criadouros dá como referências as bases de 

árvores, sendo esses locais propícios para o desenvolvimento de imaturos por 

serem ricos em matéria orgânica, e o local de agregação de adultos pode indicar o 

possível criadouro (Ferreira et al., 1938; Hanson, 1961; Sherlock, 1962; Feliciangeli, 

2004, Ferro et al., 1998). Na Caverna Refúgio do Maruaga a aglomeração de adultos 

coletados é justamente próximo ao criadouro encontrado, corroborando com as 

informações sugeridas pelos autores acima. 

Das amostras de guano analisadas 38,8% estavam positivas para imaturos, 

sendo esta taxa maior do que a encontrado em solo por Alencar (2003) no 

Amazonas (22,8%), ao obtido no Panamá (20,4%) (Hanson, 1961), na Índia (11, 

45%) por Ghosh & Bhattacharya (1991), porém menor que em Assam (45%) por 

Smith et al. (1936) e na Bahia (43%) (Sherlock, 1962). Isto se deve provavelmente 

às características próprias do micro-habitat e especificidade da larva. Portanto, o 

número de imaturos recuperados e a freqüência de positividade de amostras 

coletadas, são dados relevantes para o reconhecimento do local como criadouro 

natural para essa espécie.  

6.3. Características gerais de um flebotomíneo singular da Caverna Refúgio do 

Maruaga.  

Lutzomyia sp. possui várias peculiaridades morfológicas e fisiológicas, 

desde o estágio de ovo, larva e adulto, e quanto ao seu ciclo de vida. Os ovos 

apresentam uma coloração cinza claro, enquanto que os outros ovos de 
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flebotomíneos são de coloração escura (Young & Duncan, 1994, Feliciangeli et 

al.,1993). Provavelmente pelo fato de essa espécie desenvolver-se dentro da 

caverna em zona afótica, não há uma necessidade maior de proteção contra luz 

para o desenvolvimento da larva. Horas antes da eclosão dos ovos, as larvas podem 

ser observadas dentro do ovo. No laboratório, o número de ovos por postura de 

cada fêmea de Lutzomyia sp. foi variável, na maioria entre seis e 12, porém 

verificou-se postura com até 23 ovos. Muitos ovos ficaram retidos no abdome, e 

destes, alguns eclodiram e foram observadas larvas saindo do abdome da mãe 

morta. Possivelmente esse número reduzido de ovos pode ser ocasionado pelas 

condições da criação, a alimentação modificada e acondicionamento do guano em 

geladeira. Em outras espécies do gênero Lutzomyia o tamanho da postura varia de 

40 a 70 ovos, esse resultado depende de vários fatores como a espécie, o tamanho 

da espécie, a prévia alimentação sanguínea, dieta alimentar (Young & Duncan, 

1994). O período de incubação dos ovos de Lutzomyia sp. foi de aproximadamente 

21 dias. Os autores citados anteriormente afirmam que o período normal para 

incubação de ovos de Lutzomyia é cerca de 10 dias, porém pode ter um período 

prolongado variando até 30 dias ou mais, se não estiverem em condições 

adequadas. Brazil & Oliveira (1999) obtiveram para L. mamedei um período médio 

de 11 dias para desenvolvimento dos ovos e fecundidade de 28 ovos/fêmea, número 

menor que os autores citados anteriormente, porém semelhante a Lutzomyia sp. se 

for considerado o número de ovos retidos no abdome, o que provavelmente seria o 

normal na natureza. 

A larva desenvolve-se no meio do guano na zona afótica da caverna. 

Apresenta um par de cerdas caudais no primeiro ínstar e 2 pares nos estádios 

seguintes, porém com tamanho diferenciado, sendo o primeiro par quase o dobro do 

tamanho do segundo, distinto dos flebotomíneos conhecidos do gênero Lutzomyia, 

que apresentam 2 pares de cerdas caudais de tamanhos semelhantes (Young & 

Duncan, 1994). Espécies de flebotomíneos cavernícolas estudadas no Velho Mundo 

(Kongo-Brazzaville, África) mostraram características semelhantes: a espécie 

Phlebotomus mirabilis, com o desenvolvimento de imaturos no meio do guano, na 

zona escura e profunda da caverna e possui o segundo par de cerdas caudais muito 

reduzido no primeiro instar (Vattier-Bernard, 1971a). As cerdas corporais de 

Lutzomyia sp. também são diferentes das espécies americanas descritas, possui 

uma forma de raquete , assemelhando a algumas cerdas da espécie Sergentomyia 
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hamoni (Trouillet, 1979). Larvas de 1º instar têm um período aproximado de 3 

semanas, enquanto as de 2º, 3º e 4º instar tem 15 dias cada e a pupa tem 

aproximadamente 15 dias. Segundo Young & Duncan (1994), para algumas 

espécies de flebótomos, o período larval pode ser curto (18 dias) ou prolongar-se por 

meses, dependendo das condições climáticas (frio e seca) e o período de pupa pode 

variar de sete a 12 dias. Brazil & Oliveira (1999), obtiveram para L. mamedei um 

período médio larval de 27,6 dias e pupal com média de 10,8 dias (6-21 dias). 

Lutzomyia sp. apresentou um ciclo de vida superior a 90 dias em 

laboratório. Para a espécie L. umbratilis, Justiniano et al. (2004) obteve uma média 

de 77 dias entre duas populações do Amazonas, diferente de outras espécies 

neotropicais que variaram de 34 a 54 dias (Ward, 1977; Killick-Kendrick et al., 1977; 

Sherlock & Sherlock, 1959; Ferro et al., 1998, Brazil & Oliveira, 1999). Para P. 

mirabilis, espécie cavernícola africana a primeira geração (em laboratório montado 

dentro da gruta) teve uma média de 110,6 dias, menor que a média obtida da 

colônia de fêmeas selvagens (133,7) (Vattier-Bernard, 1971a). Essa autora ainda 

comenta que o ciclo de vida é mais demorado em espécies cavernícolas autênticas 

(troglóbios) (Vattier-Bernard, 1971b). O ambiente onde P. mirabilis foi encontrada 

possui características climáticas semelhantes ao habitat natural de Lutzomyia sp., 

temperatura aproximada de 25ºC e umidade relativa variando entre 96 a 100%. Na 

Caverna Refúgio do Maruaga a média foi de 94,6% e 26,1ºC, porém no salão final 

essas medidas foram 98% e 27ºC aproximadamente (Tabela 11). 

As fêmeas apresentaram uma reserva de gordura no abdome maior que o 

normal para flebotomíneos. Após alguns dias (± 5/6 dias) depois de emergida, nota-

se o desenvolvimento dos ovos e a diminuição da reserva de gordura. Muitos insetos 

que não se alimentam na fase adulta dependem de gorduras, proteínas e glicogênio 

depositado no corpo gorduroso durante o desenvolvimento dos imaturos e o 

glicogênio depositado pode ser rapidamente mobilizado para liberar glicose em 

resposta a hormônios (Ruppert & Barnes, 2005). Autogenia tem sido observada em 

alguns mosquitos (O Meara & Krasnick, 1970, O Meara & Evans, 1977), tabanídeos 

(Charlwood & Rafael, 1980), algumas espécies de flebótomos (Feliciangeli, 1993, 

Brazil & Oliveira, 1999). É um fenômeno que ocorre em insetos hematófagos que 

possibilita o desenvolvimento de ovos sem uma prévia alimentação sanguínea, 

dependendo da dieta recebida pelo inseto durante o período larval ou fatores 

genéticos (Perondini et al., 1975; O Meara & Krasnick, 1970). No caso de Lutzomyia 
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sp. o guano de morcego parece ser rico em nutrientes possibilitando as larvas nutrir-

se o suficiente e direcionar esse alimento para o corpo gorduroso do adulto, 

explicando a autogenia observada.   

O grande número de Lutzomyia sp. coletados (aproximadamente 400) no 

interior da Caverna Refúgio do Maruaga, a ausência do macho e o desenvolvimento 

de ovos férteis sugeriu que a espécie seja partenogenética. A partenogênese é um 

fenômeno conhecido e caracterizado pelo desenvolvimento de ovos pela fêmea sem 

serem fertilizados pelo macho (Chapman, 1969). O primeiro registro de flebotomíneo 

partenogenético descrito na subfamília Phlebotominae foi relatado por Brazil & 

Oliveira (1999) para a espécie Lutzomyia mamedei, descrita no Rio de Janeiro 

(Oliveira et al., 1994) Além da partenogênese em comum, possuem ainda a 

autogenia, sendo essa última uma possível característica para desconsiderá-la na 

competência vetorial.  

Dentre os caracteres morfológicos diferenciais, as fêmeas de Lutzomyia sp. 

apresentam diferenças nos dentes do cibário (dois dentes horizontais e ausência de 

fileira de dentes verticais, apenas aglomerações de dentículos dispostos 

irregularmente), assemelhando-se à espécie L. oligondonta, sutura interocular 

completa como apresentada em L. evangelistai e L. derelicta. Coloração pálida, 

tamanho pequeno, olhos pequenos, espermateca muito frágil porém com o nódulo 

apical bem evidente. O ducto comum é ausente ou vestigial. Os ductos individuais 

parecem ser relativamente frágeis como a espermateca. Outras características 

similares a Lutzomyia derelicta são ausência de bulbo cibariano, cerdas episternais 

superiores e inferiores em número semelhante à média descrita por Freitas & Barrett 

(1999). Presença de ascóides simples em número par, desde o primeiro até o 

penúltimo segmento antenal, sendo que no primeiro a posição é na metade distal e 

nos outros, no terço basal. Na nova chave de identificação proposta Galati (2003), o 

gênero Deanemyia Galati 1995, no qual inclui Deanemyia derelicta (Freitas & Barrett, 

1999), é caracterizado pelos caracteres: presença de sensilas ventro-cervicais, 

cerda(s) pos-alares e da cerdosidade na região anterior do catepisternum; espinhos 

de Newstead agrupados na metade basal do 3º palpômero, suturas labiais sem 

formar forquilha e ausência de papila no 3º flagerômero (AV). Exceto pelo último 

caráter, foi observado em Lutzomyia sp. todos os outros caracteres. Uma outra 

espécie Edentomyia piauiensis (Galati et al., 2003a) descrita a partir de exemplares 

adultos serem coletados em caverna, compartilha com Lutzomyia sp. além do tipo de 
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habitat, caracteres citados anteriormente com exceção da forquilha labial que em E. 

piauiensis ela forma uma forquilha e não possui dentes no cibário.    

As várias tentativas para a obtenção de uma espermateca íntegra 

mostraram-se sem sucesso. Por fim alguns indivíduos foram dissecados e montados 

em Berlese, para a obtenção de material tipo e utilização nos desenhos da descrição 

da espécie. A espermateca mostra-se uma estrutura muito frágil, que quando em 

contato com substâncias utilizadas para clarificação, se retrai, deformando-se. Com 

ducto individual também ocorre o mesmo, exceto quando utilizado o fenol por no 

máximo 24 horas, ele ainda permanece normal. Mesmo no processo de dissecção 

das fêmeas, algumas espermatecas se apresentaram retraída. Apesar das várias 

tentativas como dessecações feitas com fêmeas recém-emergidas de 1, 2 e 10 dias, 

sendo algumas nulíparas e outras oníparas (paridas), para observação de qual fator 

influenciava o retraimento da espermateca, até o momento não foi encontrado. Será 

que a fragilidade da espermateca ocorre devido à partenogênese, fazendo com que 

ela perca a rigidez estrutural, e que talvez essa rigidez seria em virtude da função de 

armazenamento de espermatozóides? E o ducto individual, será que ocorre o 

mesmo com ele?                  
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7. CONCLUSÃO  

 
Os flebotomíneos coletados nas grutas e na caverna refletem a fauna 

conhecida da mata contínua em Presidente Figueiredo, com duas exceções:  

 

L. pacae que raramente é coletado na mata contínua, foi a espécie 

dominante nas grutas, sugerindo que estes ambientes representam um 

ecótopo preferido desta espécie, podendo dessa forma ser 

considerada como uma espécie  troglófila, principalmente porque na 

Gruta dos Animais ela foi coleta inclusive no período diurno.  

 

No interior da Caverna Refúgio do Maruaga, as amostras de 

flebotomíneos foram dominadas por uma espécie até então 

desconhecida, e que possui várias características peculiares: 

partenogênese e ausência de macho, autogenia, distribuição espacial 

aparentemente restrita ao salão final da caverna, associação altamente 

específica com guano de morcegos, e diversos caracteres morfológicos 

dos ovos, larvas e adultos, desconhecidos ou pouco comuns entre as 

espécies conhecidas de flebotomíneos do Novo Mundo.  

 

A agregação de Lutzomyia sp. corresponde com a localização do criadouro, 

corroborando com estudos de criadouros em base de árvores, e o encontro 

desse criadouro é uma indicação de que Lutzomyia sp. tem todo seu ciclo de 

vida desenvolvido dentro da Caverna Refúgio do Maruaga.  

 

Lutzomyia sp. parece estar restrita ao interior da Caverna Refúgio do 

Maruaga, podendo ser considerada um guanóbio. Não se conhece outro 

registro de flebotomíneo neotropical que tenha todo seu ciclo de vida 

desenvolvido dentro de uma caverna.  

 

O desenvolvimento de ovos na ausência de machos e sem uma prévia 

alimentação sanguínea torna a espécie Lutzomyia sp. o segundo registro de 

partenogênese acompanhada de autogenia dentro da subfamília 

Phlebotominae. 
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