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Sinopse: 
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Resumo 

 

A região amazônica é considerada área endêmica de malária e possui grande variedade de 

criadouros de anofelinos, decorrentes das condições ambientais de regiões tropicais. No 

estado do Amazonas o incentivo para a criação de peixes gerou um novo tipo de criadouro 

que são os tanques de piscicultura. Esses locais tornaram-se sítios de reprodução do vetor da 

malária – Anopheles darlingi, compartilhando o ambiente com outros insetos aquáticos 

associados.  Neste trabalho analisaram-se os efeitos do Bacillus sphaericus (Vectolex/dose 

11kg/ha) sobre larvas de anofelinos e sobre a entomofauna associada nesse ambiente. Cinco 

criadouros da região peri-urbana foram utilizados para os experimentos, sete amostras foram 

obtidas no total em cada um deles e o bacilo foi aplicado e reaplicado 15 dias após a primeira 

aplicação. As amostras para a avaliação do efeito do bacilo sobre os anofelinos foram 

realizadas nos intervalos: 24 horas antes da aplicação, 24h pós-aplicação e nos 5º e 15º dia 

pós-aplicação. Para avaliar o efeito do Bs coletou-se as larvas de anofelinos por um tempo de 

20min., em três pontos aleatórios. A entomofauna associada foi coletada com rapiché, em 

quatro pontos, por um tempo de 30 segundos, em cada ponto. Para avaliar os efeitos da 

aplicação sobre anofelinos foram calculadas: Abundância (%), Redução larvária (%) e a 

densidade de larvas (ILHH) e para a entomofauna associada foram: abundância (%), riqueza 

(Jackknife 1ª Ordem), diversidade de Shannon (H’) e posteriormente classificados segundo 

grupos tróficos funcionais. Foram coletadas 904 larvas de anofelinos, distribuídas em cinco 

espécies: A. darlingi,  A. albitarsis,  A. braziliensis, A. triannulatus e A. nuneztovari. A 

espécie mais abundante foi A. darlingi (54%) e a menos abundante foi A. albitarsis (1%). A 

densidade larvária dos criadouros variou entre 0,65 e 6,35. Os dados de redução larvária (%) 

demonstrou rápido efeito de Bs logo após 24hs da aplicação. Foram coletados 5.328 insetos 

aquáticos, distribuídos em seis ordens e 23 famílias. Diptera foi a ordem mais abundante e 

Chironomidae a família. Os valores da análise de regressão de riqueza (r² =0,22) e diversidade 

(r²=0,24) indicaram que não houve relação entre as variáveis estudadas e aplicação de Bs. 

Assim, os resultados obtidos indicaram que não houve efeito do biolarvicida sobre a 

entomofauna associada, nos criadouros analisados do tipo tanque de piscicultura. 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Abstract 

 

 

The application of Bacillus sphaericus (Neide, 1904) effects on anophelines and entomofauna 

associated in aquaculture ponds at the outskirts of Manaus, AM 

 

The Amazon region is considered malaria endemic area and has a large variety of anopheline 

breeding sites, arising from the environmental conditions of the tropics. Fish breeding 

incentive policies in the state of Amazonas have led to the occurrance of a new type of 

breeding site, namely fish ponds. These places have become breeding sites for malaria vector 

- Anopheles darlingi, sharing the environment with other aquatic associated insects. The 

present work has analyzed the effects of Bacillus sphaericus (Vectolex / dose 11kg/ha) on 

larvae of Anopheles and on the aquatic associated insects with this environment. Five peri-

urban area breeding sites were used for the experiments. A total of seven samples were 

obtained from each site and Bacillus sphaericus (Bs) was applied and reapplied 15 days later. 

Samples were collected at: 24 hours prior to application, 24h post-application and on the 5th 

and 15th day after application so as to evaluate Bs effects on anopheline aquatic associated 

entomofauna. Anopheles larvae were collected during 20min. in each pond at three random 

points. Anophelines larvae associated insect fauna was collected with an entomological 

aquatic net (rapiché) at four random points, for 30sec. at each point. Anopheles abundance 

(%), larvae reduction (%) and larval density (ILHH) and aquatic associated insects abundance 

(%), richness (Jackknife 1st Order), Shannon diversity (H') and subsequently functional 

trophic groups were analysed so as to evaluate the Bs effects. We collected 904 Anopheles 

larvae, distributed in five species:  A. darlingi, A. albitarsis, A. braziliensis, A. triannulatus 

and A. nuneztovari. A. darlingi (54%) and A. albitarsis (1%) showed to be the most and the 

least abundant species, respectively. The larval density of breeding sites ranged from 0.65 to 

6.35. Larval reduction data (%) indicated rapid Bs effect 24 hours following its application. 

We collected 5328 aquatic associated insects, divided into six orders and 23 families. Diptera 

and Chironomidae showed to be the most abundant order and family, respectivelly. Richness 

(r ² = 0.22), diversity (r ² = 0.24) regression analysis indicated there being no relationship 

between studied variables and Bs application. Thus, the results showed no biolarvicide effect 

on the anophelines aquatic associated insects present in the analyzed fish breeding pond. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Malária: Aspectos gerais 

 

A malária é a doença parasitária mais disseminada no mundo atualmente e um dos 

principais problemas de saúde em muitas regiões tropicais da África, América, Eurásia e 

Oceania. Ela é endêmica em 106 países, colocando em risco metade da população mundial 

(3,3 bilhões de pessoas). Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, em 2009 

ocorreram cerca de 225 milhões de casos de malária em todo o mundo e foram registrados 

aproximadamente 781.000 óbitos (Oliveira-Ferreira et al., 2010; WHO, 2010).    

A ocorrência da malária no mundo tem prejudicado inúmeras comunidades em todos 

os continentes, afetando sobremaneira os parâmetros: produtividade, crescimento econômico, 

desenvolvimento da criança, o estado de saúde em geral, dentre outros. (Das e Ravidran, 

2010; WHO, 2010).  

 Nas Américas, é notificado grande número de casos principalmente nos seguintes 

países: Brasil, Suriname, Bolívia, Peru, Venezuela e Colômbia. Esses países compartilham o 

bioma de floresta amazônica em seus territórios e neles estão presentes várias espécies do 

gênero Anopheles, vetores da doença (Deane, 1986; Lourenço-de-Oliveira, 1989). 

 No Brasil, a malária ocorre na região amazônica, onde reside cerca de 19 milhões de 

pessoas, o que corresponde a 12% da população do país. A dispersão da malária no Brasil 

assumiu maior importância epidemiológica a partir da década de 60, quando foram 

construídas importantes rodovias, interligando a região Norte a outras regiões do país (Tadei, 

2001; Tadei et al., 1988; 2007).  

 Na década de 70, a problemática da malária se agravou no país em virtude da intensa 

migração para a Amazônia das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Esse grande contingente 

de pessoas foi atraído pelas oportunidades que surgiram com os incentivos do Governo 

Federal financiando grandes projetos de colonização, assentamentos do INCRA, construção 

de hidrelétricas, rodovias, abertura de garimpos, exploração de minérios, entre outros. Estas 

atividades resultaram em uma maior exposição da população mata adentro, nessas frentes de 

colonização, tendo como resultado um aumento significativo do número de casos de malária 

na região, nas décadas de 70 e 80 (Tadei, 1993; Tadei et al.,1988; 1998; 2007). 

 A região amazônica possui inúmeros fatores que favorecem o contato do homem com 

os mosquitos vetores da malária. As condições tropicais da região são favoráveis à formação 
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de inúmeros criadouros, propiciando a proliferação de mosquitos. Além disso, o ciclo 

hidrológico da região, no qual se identifica os períodos do pulso das enchentes e da vazante, 

são fatores que potencializam as condições de reprodução do mosquito da malária. Em 

decorrência das alterações provocadas por estes fatores ambientais, há um aumento na 

densidade populacional, provocando a disseminação da malária por toda a região (Tadei et al., 

1993; 1988; 1998; 2007; 2010). 

A transmissão da malária ocorre por meio da picada da fêmea de Anopheles infectada, 

introduzindo formas infectantes de protozoários do gênero Plasmodium sp (Tadei, 2001; 

Saraiva et al., 2009). 

No Brasil, atualmente, o P. vivax é responsável por 83,7% dos casos registrados de 

malária, enquanto que o P. falciparum 16,3% e P. malariae raramente é observada. A forma 

mais grave da doença é causada por P. falciparum, responsável pela maioria dos óbitos por 

malária (Oliveira-Ferreira et al., 2010). 

Os anofelinos pertencem à ordem Diptera, família Culicidae e os vetores que 

transmitem os parasitos da malária no Brasil pertencem aos subgêneros Nyssorhynchus 

Blanchard, 1902 e Kerteszia Theobald, 1905. No subgênero Nyssorhynchus foi encontrado até 

o presente momento o maior número de espécies infectadas por plasmódio, onde Anopheles 

darlingi Root, 1926 ocupa o papel de vetor primário na transmissão de plasmódios na região 

interior da Amazônia e o A. aquasalis Curry, 1932 nas regiões litorâneas dos estados do Pará, 

Amapá e Maranhão. Outras espécies desse sub-gênero como A. albitarsis Arribálzaga, 1878, 

A. brasiliensis Chagas, 1907, A. nuneztovari Gabaldon, 1940, A. oswaldi Peryassu, 1922, A. 

strodei Root, 1926 e A. triannulatus Neiva e Pinto, 1922, são considerados vetores ocasionais 

(Lourenço-de-Oliveira et al., 1986; Tadei et al., 1988; Lourenço-de-Oliveira et al., 1989; 

1993; Tadei e Dutary-Thatcher, 2000). 

Os adultos podem ser identificados pelo padrão das manchas das asas, pelas escamas 

ao longo das nervuras e pela longa tromba. A maioria não se afasta muito de seus criadouros, 

são mais ativos durante o crepúsculo ou à noite, e ainda em lugares sombrios (Forattini, 

2002).  

Em meio à mata, tanto fêmeas como machos alimentam-se de néctar e de outros 

líquidos vegetais. Porém, as fêmeas necessitam de uma fonte proteica para o desenvolvimento 

dos ovos e por isso são hematófagas com diferentes graus de antropofilia. Em decorrência 

deste comportamento, apenas as fêmeas são transmissoras de doenças (Deane, 1986; Forattini, 

2002; Borror e Delong, 2011). 
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Dentre as espécies consideradas vetores, A. darlingi é a que possui maior capacidade 

vetorial, devido suas características comportamentais como antropofilia, endofilia e exofilia, 

incluindo a capacidade de desenvolver e transmitir plasmódios ao homem na Amazônia 

(Tadei et al., 1993). Em virtude disso, embora seja encontrada infectada em baixas 

densidades, seria o suficiente para desencadear epidemias principalmente em áreas com 

intensas atividades antrópicas (Tadei e Dutary-Thatcher, 2000). 

O ambiente amazônico é rico em coleções hídricas, muito comuns em função da malha 

de rios existentes. Essa estrutura hídrica proporciona a formação de inúmeros locais para a 

reprodução de vários grupos de organismos aquáticos. Dentre estes se destacam os insetos 

(Junk et al., 1989; Tadei, 2001).  

Considerando o gênero Anopheles, essas coleções hídricas originam os criadouros 

naturais situados na periferia da cidade e que sofrem a influência direta do pulso das 

enchentes e da vazante. O início da estação seca é o período em que o mosquito atinge seu 

pico populacional, por essa razão é conhecido como anofelino “fluvial”, acompanhando a 

dinâmica dos rios da Amazônia (Tadei et al., 1983; 1988; 1998; 2001; Vasconcelos et al., 

2006; Tadei et al., 2007). 

O grande incentivo para a criação de peixes, no estado do Amazonas, gerou um novo 

tipo de criadouro de anofelino que são os tanques de piscicultura. Esta atividade tomou pulso 

e hoje existe uma malha com mais três mil unidades de tanques. A ração colocada diariamente 

resulta na formação de uma zona muito rica em algas, ciliados e rotíferos, e esses locais 

tornaram-se sítios de reprodução dos anofelinos, especialmente do vetor da malária – A. 

darlingi (Tadei et al., 2007). 

Na cidade de Manaus, além da grande quantidade de criadouros naturais, há também 

os artificiais, como os tanques de piscicultura, que independente do período sazonal continua 

propiciando condições para a reprodução dos mosquitos (Tadei et al., 2003; Rodrigues et al., 

2008). 

Por se tratar de uma doença focal (Tadei et al., 1993), a malária ocorre em 

conformidade com a área endêmica. Em razão disso é necessário que haja constantes 

mudanças nas estratégias de combate vetorial, de acordo com a vulnerabilidade de cada área 

endêmica.  
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1.2 Estratégias de controle  

 

Nas regiões onde a presença do parasita e vetor é frequente, são elaboradas estratégias 

de controle vetorial. Dentre as principais estratégias, estão o controle químico e o controle 

biológico de vetores (Rodrigues, 2006). 

 

1.3 Controle Químico 

 

Os organoclorados começaram a ser utilizados após a descoberta das propriedades do 

DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano) por Paul Müler e colaboradores, em 1939. A malária foi 

alvo de um programa de tentativa de erradicação que iniciou em 1957, porém somente em 

1961 teve início em todo o mundo, eliminando a doença em países desenvolvidos e de áreas 

desenvolvidas de países subdesenvolvidos (Cavalcante, 1993). 

O uso do DDT revolucionou os métodos de combate aos vetores de doenças e às 

pragas agrícolas de modo que em 1942, ficou conhecida como a “era dos pesticidas 

orgânicos” ou a “era do DDT”. A partir de 1967, surgiram várias críticas frente ao uso do 

DDT, a principal delas foi quanto ao seu efeito acumulativo no meio ambiente e sua não 

especificidade (Ivanessevich e Nussenzveig, 1991). 

No Brasil, inicialmente foi aplicado nas regiões Norte e Nordeste e depois se estendeu 

a todas as áreas endêmicas diminuindo a transmissão de malária em meados de 1965 

(Figueiredo, 1996).  

Na década de 1980 a OMS adotou novas estratégias de controle, sugerindo em 1980, o 

controle integrado da malária que consistia no emprego de todos os métodos disponíveis na 

luta contra a parasitose considerando as particularidades de cada área (Ivanessevich e 

Nussenzveig, 1991). 

Atualmente a OMS recomenda para o controle dos mosquitos adultos os inseticidas 

organofosforados Fenitrothion e Malathion e os piretróides Deltametrina, Lambdacyalotrina, 

Cypermetrina, Alfacypermetrina, Betacypermetrina e Cyflutrina (WHO, 2009). Contudo, o 

uso de inseticidas químicos sintéticos no controle desses vetores está em declínio devido ao 

desenvolvimento de resistência e perceptível risco para o meio ambiente e à saúde humana 

(Frederici, 1995). 

Nas últimas décadas milhões de dólares foram investidos na distribuição de 

mosquiteiros impregnados e na borrifação intradomiciliar. A intensa aplicação tem reduzido 
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os casos da doença, entretanto, uma forte pressão seletiva é exercida o que resulta no 

desenvolvimento de resistência (Butler, 2011). 

Apesar disso, os piretróides ainda são pilares importantes no controle da malária por 

que são seguros, de baixo custo, eficientes e com efeito de longa duração. Alternativas como 

organofosforados e carbamatos estão disponíveis para a pulverização, embora sejam de custo 

elevado e menos eficiente. Somente os piretróides são aprovados pela OMS para o uso em 

mosquiteiros impregnados (Butler, 2011). 

No que diz respeito ao controle dos estágios imaturos dos mosquitos da malária, 

implica em uma série de precauções com relação a fatores bióticos e abióticos do meio 

ambiente (De Barjac, 1990). 

Durante as últimas décadas há uma intensa busca por métodos alternativos. Em face 

disso, a literatura inclui recomendações sobre o uso dos biolarvicidas no controle de doenças 

transmitidas por vetores. O controle biológico é considerado um método alternativo ou 

complementar aos tradicionalmente utilizados (Lacey e Mulla, 1985; Marcondes, 2001). 

 

 

1.4 Controle Biológico 

 

O uso pelo homem de inimigos naturais (predadores e patógenos) é o que chamamos 

de controle biológico. Seus primeiros relatos datam de 1.200 a.C, quando os chineses faziam 

pontes de bambú entre uma árvore e outra, interligando-as para facilitar o trânsito de formigas 

predadoras de lagartas. (WHO, 1981; Rodrigues, 1996; Alves, 1998). 

Dentre os patógenos as estão às bactérias entomopatogênicas e fungos que são alvo de 

intensas pesquisas nas ultimas décadas (Alves, 1998). 

O controle das larvas de mosquitos vetores atualmente vem sendo realizado por meio 

de bactérias entomopatogênicas principalmente por Bacillus thuringiensis que possui 

toxicidade contra larvas de mosquito do gênero Aedes e por Bacillus sphaericus que possui 

toxicidade contra larvas de mosquitos dos gêneros Culex e Anopheles (Habib, 1989; Germani, 

1993; Alves e Pereira, 1998). 

O controle biológico é uma ação alternativa ou complementar as demais ações já 

empregadas, cujo alvo biológico é a larva que se encontra em coleções de água permanentes 

ou temporárias (Rodrigues et al., 2008).  

O uso de biolarvicidas possui algumas vantagens, sendo as principais: (i) 

Especificidade: atua diretamente sobre o inseto alvo e não provocando efeitos adversos; (ii) 
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Não poluente e sem toxicidade: não poluem o meio ambiente e são biodegradáveis não 

possuindo efeito cumulativo no ambiente; (iii) Resistência: os patógenos não promovem 

resistência dos insetos alvo (Alves, 1998). 

  

 

1.5 Bacillus thuringiensis Berliner, 1911 (Bti) 

 

Esta espécie foi isolada a partir de larvas mortas do bicho da seda (Bombyx mori 

Linnaeus 1758) e descrita pelo bacteriologista japonês Ishiwata em 1901. A denominação 

atual procede do isolamento dessa bactéria realizada em Berliner em 1915 de larvas mortas de 

Anagastha kuehniella Zeller 1879, no distrito de Thuringia na Alemanha (Dias, 1992). 

Na década de 80 o Bti foi introduzido no Brasil no “Programa de Controle de 

Simulídeos” em uma área da Serra Gaúcha (RS) e no litoral norte do estado de São Paulo 

(Mardini et al., 1999; Araújo-Coutinho, 1995). Nestes programas obteve-se sucesso no 

combate ao Simullium pertinax Kollar 1832, que já se mostrava resistente ao uso dos 

inseticidas químicos organofosforados (Mardini et al., 1999).  

O Bti tomou uma importância especial no Brasil a partir de seu uso integrado no 

combate à dengue no âmbito do “Programa de Controle do A. aegypti Linnaeus 1762” (PCA), 

conduzido em centenas de municípios afetados pela doença. Produtos comerciais à base do 

Bti foram adotados para o tratamento de criadouros de Aedes em vários estados diminuindo os 

casos de dengue (Braga et al., 2004). 

 

1.6 Bacillus sphaericus Neide, 1904 (Bs) 

 

O uso de Bacillus sphaericus para o controle de mosquitos foi preconizado em 1985, 

pela OMS. Desde então, larvicidas foram produzidos com esta bactéria por sua toxicidade 

sobre diferentes gêneros principalmente Anopheles e Culex. Sua ação se dá por meio de 

cristais de proteínas tóxicos formados como resultado de seu metabolismo (Habib, 1989; De 

Barjac, 1990; Rodrigues et al., 1998; 1999).   

A aplicação dos biolarvicidas nos criadouros faz com que esses cristais tóxicos sejam 

ingeridos pelas larvas dos mosquitos. Após a ingestão, ao chegar ao intestino da larva, o 

cristal torna-se ativo e liga-se a parede intestinal rompendo-a logo após. Consequentemente, a 
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larva morre por septicemia ou por afogamento, uma vez que a mesma tem a perda de seus 

movimentos natatórios (De Barjac, 1990). 

Alguns fatores podem influenciar na efetividade e persistência dos biolarvicidas em 

campo: efeitos da radiação solar, que inativa o cristal bacteriano, a vegetação aquática que 

interfere na dispersão do bacilo, alguns parâmetros físicos e químicos da água (temperatura, 

sólidos totais em suspensão, pH) e suscetibilidade da espécie alvo (Lacey, 2007). Portanto é 

importante estudos prévios no ambiente antes da escolha da formulação a ser usada 

(Rodrigues et al., 2008). 

Estudos anteriores em laboratório indicam que o cadáver das larvas contém nutrientes 

necessários para o processo de esporulação e síntese da toxina de Bs, constatando a existência 

de reciclagem bacteriana. Durante a reciclagem, a bactéria usa o cadáver da larva como meio 

de cultura, resultando na sua multiplicação (Davidson, 1984; Des Rochers e Garcia, 1984; 

Becker et al., 1995; Rives e Breitfuss, 2005). 

O desenvolvimento de populações resistentes de Culex quinquefasciatus em 

laboratório à toxina presente em Bacillus sphaericus foi observada em diversos países. 

Resistência a Bs tem sido reportada em estudos na França (Chevillon et al., 2001), China 

(Yuan et al., 2000), Índia (Rao et al., 1995), Brasil (Silva-Filha et al., 1995),  Tailândia 

(Mulla et al., 2003) e Tunísia (Nielsen-LeRoux et al., 2002). Apesar da resistência encontrada 

em Culex, ainda não há relatos de populações resistentes de outros culicídeos, incluindo os 

anofelinos (Su e Mulla, 2004). 

O risco elevado para a seleção de populações de mosquitos resistentes é devido a sua 

toxina binária aparentemente ligar-se apenas um receptor específico, sobre as 

microvilosidades do intestino médio de larvas. Os mecanismos de resistência à toxina binária 

foram descritas por Nielsen-Le Roux et al. (1995); Nielsen-Le Roux et al. (1997), Silva-Filha 

et al. (1999), Charles e Nielsen-Le Roux et al. (1996). 

Estudos na Amazônia, utilizando formulados de Bs 2362, sobre larvas de Anopheles 

em tanques de piscicultura e poças de olaria constataram a efetividade dos biolarvicidas 

Spherico®, Vectolex e Griselesf sobre as larvas de anofelinos recomendando-os para inclusão 

dos mesmos em campanhas de controle da malária (Rodrigues et al., 2008).   
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1.7 Entomofauna associada aos vetores 

 

O ambiente aquático é um importante habitat para várias formas de vida que 

participam da cadeia alimentar. Os insetos contribuem de forma significativa participando de 

vários níveis tróficos nesses ambientes e em virtude disso têm sido utilizados em várias 

pesquisas ecológicas (Lacey e Merritt, 2003).  

O ambiente aquático serve de criadouros para vários grupos de insetos hematófagos 

entre eles simulídeos e culicídeos que são responsáveis por transmitirem vários patógenos 

causadores de endemias afetando assim a qualidade de vida do ser humano (Merritt et al., 

1992). 

Considerando o gênero Anopheles, as larvas de mosquitos ocupam uma grande 

variedade de habitats aquáticos. Dentre os criadouros artificiais deste grupo estão: poças de 

olaria e tanques de piscicultura, e dentre os criadouros naturais: margem de igarapés, lagos e 

lagoas. Esses ambientes possuem grande riqueza de outras ordens de insetos aquáticos, outros 

invertebrados e uma variedade de vertebrados que coabitam com os vetores tanto em 

ambientes lóticos quanto lênticos (Lacey e Merritt, 2003). 

 A entomofauna associada é formada por todos os grupos de insetos aquáticos que 

compartilham o mesmo ambiente dos estádios de maturação do anofelino (Lang e Reymond, 

1994). Cerca de 13 ordens de espécies de insetos possuem uma fase aquática e, em alguns 

biótopos, eles podem compreender cerca de 95% da fauna de macroinvertebrados. Os insetos 

aquáticos possuem diversas adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais que 

permitem sua permanência na maioria das coleções d’água (Ward, 1992). 

A comunidade de insetos aquáticos é também um importante componente do 

sedimento de rios e lagos, sendo fundamental para a dinâmica de nutrientes (Cummins et al., 

1989; Devái, 1990). O biorrevolvimento da superfície do sedimento e a fragmentação da 

“liteira” (“litter”) proveniente da vegetação ripária são exemplos de processos sob a 

responsabilidade da entomofauna aquática, que resultam na liberação de nutrientes para a 

água, sendo a saúde e a qualidade de um corpo d’água dependente de tais processos (Callisto 

e Esteves, 1995). 

As diferentes ordens de insetos aquáticos são classificadas em grupos tróficos 

funcionais baseados na estratégia de aquisição do alimento segundo Merritt e Cummins 

(1984). São seis grupos diferentes: coletores (catador e filtrador), fragmentadores, raspadores, 

perfuradores, predadores e parasitas. Essa classificação auxilia na compreensão do papel de 

cada táxon dentro da cadeia alimentar no ecossistema. 



9 

 

A supressão da população de larvas de mosquitos é exercida por insetos predadores 

em ambientes aquáticos. Estudos demonstram boa atividade predatória de Odonata, 

principalmente da subordem Zigoptera quando comparada a Anisoptera em ambientes 

aquáticos permanentes (Miura e Takahashi, 1988; Sebastian et al., 1990). 

Coleópteros aquáticos das famílias Dytiscidae, Hydrophilidae Gyrinidae atuam como 

bons controladores de larvas em pequenas coleções de água. Os percevejos aquáticos também 

são predadores de larvas: Belostomatidae, Nepidae, Notonectidae e Naucoridae (Nelson, 

1977; Panicker e Rajagopalan,1977; Tawfik et al.,1978; Consôli et al.,1989). 

Os indivíduos da família Belostomatidae, popularmente conhecidos como baratas 

d’agua, já foram considerados como alternativa ao controle químico, pois possuem alto 

potencial para o controle de larvas de mosquitos (Venkatesan e Jeyachandra, 1985; Gopal et 

al.,1986; Venkatesan et al., 1986).  

Estudos no Canadá e EUA indicam que os notonectídeos controlam com maior 

sucesso a população de mosquitos quando comparados a outras famílias da ordem Hemiptera. 

Quando introduzidos em lagos pequenos, reduzem as taxas de emergência e oviposição de 

mosquitos (Streans, 1992). Entretanto, em situação de escassez de alimento há queda da 

população em função de canibalismo, uma vez que os indivíduos adultos atacam sem 

distinção, imaturos de sua própria espécie e de outras espécies de notonectídeos. Isto pode 

deixar a população abaixo do número necessário para obter um controle efetivo das larvas de 

mosquito (Lacey e Orr, 1994). 

Estudos monitorando os efeitos de biolarvicidas sobre a entomofauna associada vêm 

sendo realizados nos últimos anos ao redor do mundo (Miura et al., 1980; Ali, 1981; Mulla et 

al., 1982; Mulla et al., 1984; Gibbs et al., 1986; Aly e Mulla, 1987; Karch et al., 1990; 

Charbonneau et al., 1994; Hershey et al., 1995; Ali, 1996; Becker, 1997; Liber et al., 1998; 

Boisvert e Boisvert, 2000; Merritt et al., 2005), inclusive na Amazônia (Castro 2003; Cáuper 

2003; Ferreira et al., 2007).  

  

2. JUSTIFICATIVA  

  

As ações de controle de vetores de doenças envolvem vários parâmetros, considerando 

principalmente, aspectos biológicos e ecológicos das espécies em questão. Levando-se em 

conta os vetores da malária, uma das estratégias de controle é atuar sobre as formas imaturas, 

quando ainda nos criadouros.  
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Neste contexto, o uso de inseticidas químicos foram modalidades de ação no passado e 

como estes inseticidas mostram amplo espectro de ação, acarreta prejuízo ambiental de grande 

porte. A sua utilização constante induziram ao desenvolvimento de populações resistentes, 

sendo necessários produtos alternativos e mais seguros ao meio ambiente. 

O controle biológico é a alternativa que mais atende à demanda das atividades de 

controle e permite monitorar os casos de resistência aos inseticidas químicos, decorrentes do 

seu uso intensivo (Macoris et al., 1995; Rawlins, 1998).  

O uso de inseticidas biológicos em campanhas assegura ainda a preservação das 

coleções de água no ecossistema amazônico, uma vez que não apresentam efeito acumulativo 

e são biodegradáveis (Tadei e Rodrigues, 2002).  

O ecossistema de floresta Amazônica possui a maior quantidade de água doce no 

planeta. As águas escuras do Rio Negro, no processo de formação do igapó em decorrência do 

ciclo hidrológico anual, servem de berçário para a manutenção de imaturos do Anopheles 

darlingi, tornando-se alvo de iniciativas de controle vetorial.  

A aplicação de inseticidas em campanhas de controle requer estudos específicos que 

garantam a segurança do ambiente onde será feito o uso dos mesmos. São necessários estudos 

monitorando os efeitos desses biolarvicidas sobre a entomofauna associada aos vetores 

observando a sobrevivência desses organismos (WHO, 2006).  

O programa de incentivo do governo à prática da piscicultura em Manaus é o 

combustível para a construção de tanques de piscicultura, aumentando consequentemente o 

número de criadouros. Isso resulta no aumento do número de casos de malária. Segundo 

Rodrigues et al. (2008), medidas de controle precisam ser rigorosamente estudadas, a fim de 

que haja alternativas seguras ao meio ambiente para a diminuição da densidade populacional 

do vetor (Tadei et al., 2007). 

O entendimento desse nicho recém-ocupado pelos anofelinos é fundamental para o 

emprego de eficientes medidas de controle vetorial. Estudos no Brasil visando os efeitos de 

produtos destinados ao controle de vetores são escassos, principalmente com o enfoque na 

entomofauna associada aos vetores no ambiente amazônico, que é um importante componente 

do ambiente aquático.  

Os insetos aquáticos são fonte de alimento para vários níveis tróficos dentro da cadeia 

alimentar e atuam na supressão da população dos mosquitos. Os peixes, que é uma importante 

fonte de nutrientes e de renda da região Amazônica, têm em sua fonte alimentar vários grupos 

de insetos aquáticos. A manutenção desses insetos no ambiente é essencial para o equilíbrio 

ecológico.  
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Devido a essa importância se fazem necessários estudos monitorando a entomofauna 

aquática em ambientes onde há a aplicação de inseticidas, seja de origem química ou 

biológica, a fim de assegurar a permanência da população de insetos nesses ambientes (Lang e 

Raymond, 1994). 

Ano após ano, várias pesquisas são realizadas para o combate ao vetor da malária, 

porém pouco se conhece sobre os efeitos desses compostos entomopatogênicos dentro do 

ambiente aquático. O conhecimento do comportamento das populações de insetos aquáticos 

frente à aplicação do biolarvicida em criadouros artificiais poderá viabilizar a recomendação 

para o uso em ambientes naturais com maior segurança. 

Os estudos da entomofauna associada dentro do habitat larval, junto com a dinâmica 

de população das larvas do vetor, especialmente para conhecer suas flutuações temporais e 

mensais são importante para o desenvolvimento de um bom cronograma de aplicação de 

agentes biológicos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

 Analisar os efeitos da aplicação de Bacillus sphaericus sobre populações de anofelinos e 

sobre a entomofauna aquática associada em criadouros artificiais, na região periurbana de 

Manaus, AM. 

3.2 Específicos  

 

 Caracterizar as populações de anofelinos e da entomofauna associada;  

 Identificar as populações de Anopheles e da entomofauna associada fornecendo dados de 

riqueza e abundância; 

 Analisar os efeitos da aplicação do Bs sobre a densidade larvária de anofelinos; 

 Analisar os efeitos da aplicação do Bs sobre a entomofauna associada, em diferentes 

intervalos, utilizando os parâmetros: abundância, riqueza e diversidade. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Área de estudo 

 

O município de Manaus, sendo a capital do estado, está situado na porção mais à leste 

do Amazonas com extensão territorial de 11.401 km². A cidade está localizada à margem 

esquerda do Rio Negro e as coordenadas Geográficas são 3°6′0″ S, 60°1′0″W. Os criadouros 

analisados estão situados no bairro Puraquequara, Zona Leste da cidade de Manaus (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização dos pontos de amostragem no qual foram realizados os bioensaios em 

campo, Puraquequara, Manaus, Amazonas. 

 

A cidade possui precipitação anual média de 203,7 mm, apresentando duas estações 

distintas: a chuvosa, estendendo-se de dezembro a maio, e a seca, de junho a novembro 

(INMET, 2011). 
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Nas últimas décadas, ocorreu um crescimento urbano considerável, a população 

quintuplicou de 1970 a 2003, passando de 300.000 habitantes para quase dois milhões, 

ocasionando inúmeras ocupações desordenadas na cidade (est. IBGE/2011).  

A política de incentivo à criação de peixes no estado gerou um aumento no número de 

tanques de piscicultura na região peri-urbana da cidade. Esses tanques tornaram-se um 

ambiente disponível para as formas imaturas de mosquitos. 

O período de coletas dos insetos foi no segundo semestre de 2011 e seguiu até 

primeiro semestre de 2012 (meses: novembro a abril), nesse período foi realizado a busca por 

criadouros positivos para anofelinos por todo o bairro do Puraquequara estendendo-se até o 

Ramal do Brasileirinho situado também na zona leste da cidade.   

 

4.2 Locais de coleta utilizados nos bioensaios 

 

Os criadouros selecionados situam-se no bairro Puraquequara, dentro de sítios 

particulares e também de recreação, geralmente próximos às moradias. Abaixo seguem os 

nomes dos locais com suas respectivas coordenadas geográficas (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Relação dos criadouros de Anopheles estudados com as respectivas coordenadas 

geográficas situadas no Puraquequara, Manaus, AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Outro importante aspecto considerado foi a facilidade de acesso aos locais, pois 

qualquer dificuldade poderia inviabilizar o trabalho. Foram realizadas intensas buscas por 

locais que apresentassem características físicas semelhantes, com a presença do anofelino 

(Figura 2). 

Criadouro Nome Coordenadas 

C1 Sítio Renascer 
S 03°04'32.2'' 

W 59°53'07.4'' 

C2 Sítio Paulista S 03°02'07.6'' 

W 59°53'30.2'' 

C3 Vivenda do Sampaio S 03°03'45.8'' 

W 59°51'11.3'' 

C4 Sítio Aurélio 
S 03°02'44.4'' 

W 59°53'09.0'' 

C5 Sítio Aurélio S 03°02'43.9'' 

W 59°53'09.0'' 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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Fonte: Ferreira, F. A. S, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Criadouro 1 (A) e Criadouro 2 (B), localizados nos sítios Renascer e Paulista 

respectivamente, Puraquequara, Manaus. 

 

São tanques de piscicultura relativamente pequenos, quando comparados àqueles que 

abastecem os grandes mercados (Figura 2). Nesses tanques, a criação de peixes é motivada 

para o abastecimento da família, sendo considerados tanques de piscicultura familiar. Os 

tanques possuíam delimitação de sua margem e sem risco de transbordamento. Isso assegurou 

que os organismos ali presentes estivessem em contato direto com o biolarvicida durante o 

período do experimento (Figura 3).  

Além da presença do anofelino e do acesso aos criadouros, outro fator que implicou no 

cuidado da escolha dos locais foi assegurar a permanência do biolarvicida durante o 

experimento, pois os tanques são constantemente esvaziados para a despesca, que consiste na 

comercialização dos peixes criados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Criadouro 3 (A) e Criadouro 4 (B), localizados nos sítios Vivenda do Sampaio e 

Aurélio, Puraquequara, Manaus. 

 

A B 

Fonte: Ferreira, F. A. S, 2012 

A B B 
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Fonte: Ferreira, F. A. S, 2012 

Antes da realização dos experimentos foi feito um trabalho de conscientização dos 

proprietários, enfatizando que o biolarvicida não fazia efeito sobre os peixes de modo que as 

aplicações não trariam nenhum prejuízo econômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Criadouro 5 parcialmente sombreado, localizado no sítio Aurélio, Puraquequara, 

Manaus, AM. 

 

Dos criadouros escolhidos, três são parcialmente sombreados (C1, C4 e C5) e os dois 

restantes (C2 e C3) são totalmente expostos ao sol, permanecendo assim durante todo o dia 

(Figura 4).  

4.3 Esquema do experimento com o biolarvicida 

 

Uma vez determinados os criadouros, deu-se início aos bioensaios em campo, que em 

cada ponto de amostragem, tiveram duração de 30 dias. Durante este tempo, duas aplicações 

(Aplicação e Reaplicação) do biolarvicida foram realizadas em cada um dos cinco criadouros, 

com intervalo de 15 dias entre elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema do experimento de aplicação de B. sphaericus em condições de campo. 
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Fonte: Ferreira, F. A. S, 2012 

As leituras das formas imaturas dos anofelinos e da entomofauna associada foram 

obtidas nos seguintes intervalos: Pré-aplicação, amostragem realizada antes da aplicação de 

Bs, e após a aplicação do biolarvicida: três amostras “pós-aplicação” e três “pós-reaplicação” 

nos seguintes intervalos de tempo: 24hs, 5° dia e 15° dia (Figura 5). 

Após a última leitura da primeira aplicação (15º dia), uma segunda aplicação foi 

realizada (reaplicação) com a mesma dose utilizada na primeira e com as mesmas leituras 

pós-aplicação: 24hs, 5° e 15° dia. 

O experimento teve início em novembro de 2011 e término em abril de 2012, 

totalizando cinco meses. Durante este período, sete coletas foram realizadas em cada 

criadouro, sendo que ao final, 35 coletas foram efetuadas. 

 

4.4 Coleta de Anofelinos 

 

As larvas de Anopheles foram coletadas com esforço de 20 minutos, em três pontos 

aleatórios na borda de cada criadouro, utilizando concha padrão com capacidade volumétrica 

de aproximadamente 350 mL, abertura de 11 cm e cabo de manuseio de um metro (Figura 6). 

Com o objetivo de conhecer as espécies de anofelinos presentes no criadouro, as larvas 

não foram devolvidas. Todo material coletado foi conduzido ao laboratório dentro de 

recipientes de poliestireno para criação até atingirem o estádio adulto, facilitando assim o 

processo de identificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Coleta de larvas de Anopheles utilizando conchas na margem do criadouro, 

Puraquequara, Manaus, AM. 
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Para a criação das larvas foram utilizadas bandejas esmaltadas, onde eram alimentadas 

com uma solução de oito partes de farinha de peixe (do mar) peneirada e, uma parte de pó de 

fígado, diluídos em 1L de água (Santos et al., 1981; Scarpassa e Tadei, 1990).  Os espécimes 

ficaram sob condições controladas de alimentação, temperatura (26 ± 2ºC), umidade relativa 

superior a 85% e fotoperíodo  de 12 horas (Figura 7). 

As larvas que não resistiram às condições laboratoriais foram fixadas em solução 

Macgregor, objetivando a preservação principalmente das cerdas que são importantes 

caracteres no critério de identificação de imaturos de anofelinos (Faran e Linthicum, 1981).  

A solução Mecgregor é composta por: Borax (5g), Glicerina (2,5 mL), Formol 4% (10 

mL) e água Destilada (987,5 mL), utilizada na rotina do laboratório. 

A identificação de larvas e adultos, foi realizada utilizando chaves dicotômicas 

propostas por Gorham et al. (1967), Faran (1980), Faran e Linthicum (1981) e Consoli e 

Lourenço-de-Oliveira (1994). A identificação foi feita a nível específico, visando conhecer a 

fauna de anofelinos dos criadouros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Recipientes onde as larvas (A) e pupas (B) foram mantidas em condições 

laboratoriais até o estágio adulto. 

 

4.5 Coleta da Entomofauna associada aos anofelinos 

 

As amostragens da entomofauna associada apoiaram-se na metodologia mencionada 

por Merritt et al. (2005) em estudos com Bs nos EUA. Foi utilizada rede entomológica 

aquática (rapichés), em quatro pontos aleatórios, amostrando cada uma de suas margens. Em 

cada ponto, a coleta obedeceu rigorosamente um tempo de 30 segundos (Figura 8A, B). 

Fonte: Ferreira, F. A. S, 2012 

A B B A 
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Fonte: Ferreira, F. A. S, 2012 

Fonte: Ferreira, F. A. S, 2012 

O sedimento (invertebrados, vegetação e detritos) foi armazenado em sacos plásticos 

fixados em álcool a 70% e etiquetados com pedaços de papel vegetal. Posteriormente, 

conduzidos ao laboratório de Malária e Dengue/INPA para a triagem e identificação. 

Foi utilizada uma peneira com duas malhas de tamanhos diferentes, uma para o 

sedimento mais grosso e outra para o sedimento mais fino para lavar o material. Em seguida, 

o sedimento peneirado foi fixado em frascos de poliestireno para triagem. Com o auxílio de 

estereomicroscópio, os insetos foram separados, descartando as folhas, areia e galhos 

eventualmente trazidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Coleta dos insetos associados aos imaturos de Anopheles (A) com redes 

entomológicas aquáticas (B) nos criadouros, Puraquequara, Manaus. 

 

Os insetos triados foram identificados até o menor nível taxonômico possível, 

utilizando chaves dicotômicas propostas por McCafferty (1981), Merritt e Cummins (1996), 

Pereira et al. (2007), Pes et al. (2005) e Borror e De Long (2011). 

O material testemunho dos espécimes coletados foi selecionado e foi depositado nas 

coleções do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

 

4.6 Aplicações do biolarvicida 

 

O biolarvicida utilizado foi o Vectolex CG, formulado granulado, sendo o ingrediente 

ativo B. sphaericus, sorotipo H5a5b concentrado seco a 7,5%, com potência aproximada de 

670 Bs ITU/mg. Excipientes: óleo de milho e grânulos de sabugo de milho.  Fabricado por 

Valent BioSciences Corporation, USA 

Na aplicação do biolarvicida foi necessário medir o criadouro com o auxílio de uma 

trena de campo e as dimensões de cada criadouro foram anotadas em uma planilha de campo. 

A B 
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Fonte: Ferreira, F. A. S, 2012 

Essas informações foram importantes, pois possibilitou o cálculo da dose do produto para 

cada criadouro (Tabela 2), seguindo-se concentração recomendada pelo fabricante de 11 Kg 

por hectare. 

Tabela 2. Doses aplicadas de Vectolex, a base de Bacillus sphaericus, nos cinco criadouros 

testados. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta formulação é a base de sabugo de milho para permitir a flutuação dos grânulos, os 

quais permanecem na lâmina d’água, que é a zona de alimentação dos anofelinos, liberando 

gradativamente os cristais tóxicos de Bs.  

O biolarvicida foi pesado com auxílio de uma balança de precisão, para a obtenção das 

respectivas doses para cada um dos cinco criadouros. Com o intuito de facilitar as atividades 

de aplicação em campo, o biolarvicida foi previamente pesado no laboratório e as 

concentrações a serem utilizadas em cada criadouro foram armazenadas individualmente em 

papéis de alumínio. Este procedimento facilitou o transporte para o campo e protegeu o 

produto da umidade. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 9. Aplicação manual do biolarvicida (Vectolex) nos criadouros testados, Puraquequara, 

Manaus, AM. 

 

Criadouros Tamanho (m²) Dose (g) 

1 45 49,5 

2 100 137,5 

3 266 292,6 

4 368 404,8 

5 648 712,8 
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A aplicação do produto foi de forma manual, considerando que os criadouros 

selecionados eram de tamanho pequeno a médio (o maior tinha 54 metros de comprimento 

por 12 metros de largura). A aplicação foi nas margens dos criadouros, atingido um raio de 

aproximadamente 3m da margem para o centro, ao longo de todo o perímetro (Figura 9). 

 

4.7 Análise dos dados 

 

4.7.1 Caracterização do criadouro 

 

Para a caracterização dos criadouros, foram retiradas medidas de pH e foram 

notificadas algumas informações sobre a presença ou ausência de macrófitas, sombreamento e 

proximidade das residências. 

 Os criadouros foram medidos com auxílio de uma trena de campo (m²) e esses dados 

possibilitaram a aplicação da dose correta do biolarvicida, tendo como base a dose 

recomendada pelo fabricante. 

 

4.7.2 Caracterização da entomofauna aquática 

 

Objetivando caracterizar a entomofauna associada e os vetores, foi calculada a 

abundância relativa (%), tanto para as ordens quanto para as famílias de insetos aquáticos e 

para as espécies de Anopheles (Magurran, 1988). Foi observada também a riqueza taxonômica 

dos grupos de insetos encontrados nos criadouros. 

Posteriormente, os indivíduos da entomofauna associada foram classificados segundo 

os grupos tróficos funcionais separados em fragmentadores, raspadores, coletores, filtradores 

e predadores, seguindo recomendações de Merritt e Cummins (1996) e Cummins et al. 

(2005).  

4.7.3 Análise dos efeitos de Bacillus sphaericus sobre anofelinos 

 

Para dimensionar o efeito de Bs sobre a população de anofelinos, foi calculada a 

densidade de larvas, utilizando o Índice de Larva por Homem/Hora (ILHH) e Redução 
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Larvária (%), antes e após a aplicação do biolarvicida nos criadouros. O ILHH foi obtido 

seguindo a fórmula descrita por Tadei et al. (2007): 

 

 

 

Onde: N = n° de larvas coletadas; C = n° de coletores; h = n° de horas de coleta e L = n° de 

coletores. 

 

O cálculo de ILHH é obtido dividindo-se o número de larvas pelo tempo de coleta 

(horas) e pelo número de coletores. Este índice permite um ajuste dos dados, face à 

diferenciação na relação de esforço de coleta em cada amostra, visto que as coletas podem ser 

realizadas por diferentes pessoas.  

O ILHH além de ser um índice de avaliação da densidade de larvas, é importante, pois 

permite também localizar pontos de maior receptividade para a produção de anofelinos, locais 

onde o emprego do biolarvicida é recomendado (Tadei, 2001). 

A Redução Larvária (%) foi obtida por meio dos dados obtidos nas três leituras pós-

aplicação e pós-reaplicação. O índice leva em conta o número de larvas antes e depois da 

aplicação do biolarvicida, com isso foi obtido à porcentagem da redução das larvas de 

anofelinos durante todo o período de experimento. A fórmula de Redução Larvária (%) foi 

descrita por Mulla et al. (1986): 

 

 

 

 

Onde: % RL = Redução larvária, nº larvas pós-tratamento = n° de larvas após o tratamento, nº 

larvas pré-tratamento = n° de larvas antes do tratamento. 

  

4.7.4 Efeitos de Bacillus sphaericus sobre Entomofauna associada 

 

Para a análise faunística da entomofauna associada, objetivando observar possíveis 

efeitos de Bs sobre a entomofauna associada, foram calculadas as seguintes métricas 

biológicas: Abundância relativa ao longo do tempo (%); Riqueza de Jackknife 1ª Ordem e 
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Diversidade de Shannon-Wiener (H’), para cada uma das sete leituras realizadas: Pré- 

aplicação, 24hs, 5° dia, 15° dia e 24hs, 5°, e 15° dia pós-reaplicação (Rodrigues, 2007). 

A Riqueza de Jackknife 1ª Ordem, estima a riqueza de espécies dentro de uma 

comunidade, é obtida através da equação: ED = Sobs+ s1 (f – 1/f), onde Sobs é o número de 

espécies observadas; s1 é o número de espécies que está presente em somente um 

agrupamento (espécie de um agrupamento) e f é o número de agrupamento que contém i
esima

 

espécie de um agrupamento (Rodrigues, 2007). 

O índice de diversidade de Shannon - Wiener é dado pela fórmula: H’ = ∑ pi log pi , 

onde pi é a proporção da espécie em relação ao número total de espécimes encontrado nos 

levantamentos realizados.  

Os índices de Riqueza e Diversidade mencionados acima foram obtidos por meio do 

programa DivEs v. 2.0 (Rodrigues, 2007). 

  

4.8 Análise Estatística 

 

Os dados de Riqueza e Diversidade foram analisados por meio de uma análise de 

regressão linear, para dimensionar possíveis efeitos sobre esses parâmetros ecológicos. Os 

grupos mais abundantes da entomofauna associada também foram analisados, servindo como 

“organismos sentinela” para avaliar a variação de suas populações durante o período de ação 

do biolarvicida. 

 

 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1 Características do criadouro 

 

Os criadouros artificiais possuem água levemente ácida com os valores de pH 

variando entre 5,9 e 6,3. A maioria possui vegetação marginal do tipo capim e com 

macrófitas, com exceção de C2 no qual foi observado ausência de macrófitas. As macrófitas 

encontradas nos criadouros pertencem aos gêneros Pistia sp,  Eichhornia sp e Salvinia sp. 
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Tabela 3. Características gerais dos criadouros artificiais de vetores da malária, Puraquequara, 

Manaus, AM. 

 

Três criadouros possuíam parte de seu espaço físico sombreado (C1, C4 e C5) e dois 

ficavam diretamente expostos ao sol durante todo o período do dia (C2 e C3). Todos os 

criadouros situavam-se próximo as moradias e com alimentação diária aos peixes (Tabela 3). 

 

5.2 Caracterização da entomofauna aquática 

 

5.2.1Anofelinos 

 

 

Foram coletadas um total de 905 larvas de anofelinos, distribuídas em cinco espécies: 

A. darlingi, A. albitarsis, A. braziliensis, A. triannulatus e A. nuneztovari, durante a realização 

do experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Abundância relativa (%) de anofelinos dos cinco criadouros amostrados, 

Puraquequara, Manaus. 

Criadouros pH Macrófitas Sombreamento 

C1 6,2 Sim Parcialmente sombreado 

C2 6,1 Não Não sombreado 

C3 6,0 Sim Não sombreado 

C4 6,3 Sim Parcialmente sombreado 

C5 5,9 Sim Parcialmente sombreado 
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Os dados de abundância relativa (%) das espécies de anofelinos demonstram que A. 

darlingi foi a mais abundante nos criadouros amostrados, ou seja, mais da metade (54%) da 

totalidade dos anofelinos coletados e A. albitarsis (1%) foi a menos coletada (Figura 10). 

5.2.2 Entomofauna aquática associada 

 

Nos cinco criadouros amostrados, foram coletados 5334 insetos aquáticos, distribuídos 

em seis ordens: Diptera, Odonata, Hemiptera, Coleoptera, Ephemeroptera, Trichoptera e 23 

famílias: Ceratopogonidae, Chironomidae, Culicidae, Libellulidae, Coenagrionidae, 

Corduliidae, Belostomatidae, Notonectidae, Veliidae, Pleidae, Nepidae, Corixidae, 

Micronectidae, Gerridae, Hydrophilidae, Elmidae, Dytiscidae, Noteridae, Caenidae, Baetidae, 

Polymitarcyidae, Hydroptilidae e Leptoceridae (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Abundância relativa (%) das ordens de insetos encontrados nos cinco criadouros 

amostrados (C1, C2, C3, C4 e C5), Puraquequara, Manaus, AM. 

C1 C2 

C3 

C4 C5 
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Em C1, as ordens que apresentaram maiores valores de abundância relativa foram 

Odonata (58%) e Diptera (24%) respectivamente e a menos abundante foi Ephemeroptera 

(2%). Em C2 Diptera (94%) foi a ordem mais abundante, Hemiptera, Odonata, Coleoptera e 

Ephemeroptera foi encontrado valores muito baixos de abundância (Figura 11). 

Em C3 (60%), Diptera foi a ordem mais abundante seguido de Hemiptera (18%) e 

Odonata (16%), as menos abundantes foram Coleoptera (2%) e Trichoptera (1%). Em C4, 

Diptera (80%) também foi à ordem mais abundante seguido de Hemiptera (9%) e Coleoptera 

(4,5%) respectivamente, nestes criadouros (C3 e C4) nota-se um predomínio de dípteros, com 

valores muito superiores às demais ordens de insetos aquáticos (Figura 11). 

Em C5, Diptera foi à ordem mais abundante (70%) seguido de Hemiptera, resultado 

semelhante ao encontrado em C3 e C4, e a menos abundante foi Ephemeroptera (2%) (Figura 

11). 

Em C1, foi encontrado um total de 15 famílias de insetos, as mais abundantes foram 

Coenagrionidae e Chironomidae, ambas representaram mais da metade do total de espécimes 

coletados neste criadouro. A menos abundante foi Corixidae, pertencente à ordem Hemiptera, 

que foi à ordem que apresentou maior número de famílias (5) (Tabela 4). 

 Em C2 foi encontrado o mesmo número de famílias de C1, Chironomidae e 

Ceratopogonidae foram às famílias mais abundantes ambas da ordem Diptera. Corduliidae, 

Noteridae e Hydrophilidae foram às menos abundantes. Coleoptera foi à ordem com maior 

número de famílias (4) (Tabela 4).  

Em C3, foi coletado número superior de famílias (16) se comparado aos dois 

criadouros anteriores (C1 e C2), a abundância de famílias foi semelhante a C2, onde 

Chironomidae e Ceratopogonidae foram as mais abundantes. Veliidae, Noteridae e 

Micronectidae foram às menos abundantes. A ordem Hemiptera foi a que apresentou maior 

número de famílias (5) (Tabela 4). 

Em C4 e C5, foram coletadas 19 famílias, Chironomidae e Ceratopogonidae foram as 

mais abundantes em ambos os criadouros. Em C4, Chironomidae foi mais abundante seguido 

de Ceratopogonidae e, em C5 foi encontrado o resultado inverso, Ceratopogonidae foi mais 

abundante seguido de Chironomidae. Micronectidae e Corduliidae foram às menos 

abundantes em C4 e, em C5, Gerridae foi a menos abundante. Hemiptera foi ordem com 

maior número de famílias (7) nos dois criadouros, assim como em C1 e C3 (Tabela 4).
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Tabela 4. Abundância relativa (%) das famílias de insetos associada aos criadouros artificiais, durante as aplicações de Bacillus sphaericus, 

Puraquequara, Manaus, AM. 

 

Ordem Família n C1 C2 C3 C4 C5 

Diptera Ceratopogonidae 686 0,5 11,5 13 23 40 

 
Chironomidae 2506 23 82,5 43 57 28 

 
Culicidae 34 0,5 0,6 3,5 0,1 0,5 

Odonata Libellulidae 350 20 1 9,5 1 0,5 

 
Coenagrionidae 583 36 0,3 6,5 2,5 2,5 

 
Corduliidae 7 - 0,1 0,6 0,2 0,2 

Hemiptera Belostomatidae 247 5 - 6,5 5 16 

 
Notonectidae 48 16 1 1 - 1,5 

 
Veliidae 25 1,5 0,05 0,3 0,2 1 

 
Pleidae 8 0,5 - - - - 

 
Nepidae 17 0,5 - - 0,4 1 

 
Corixidae 66 0,2 - 10 3,4 1 

 
Micronectidae 7 - - 0,3 0,1 1 

 
Gerridae 1 - - - - 0,1 

Coleoptera Noteridae 38 - 0,1 0,3 3,3 1 

 
Hydrophilidae 71 3,5 0,1 - 0,6 3 

 
Elmidae 11 0,5 0,05 - 0,1 - 

 
Dytiscidae 44 1,5 0,4 1,5 0,4 0,5 

Ephemeroptera Caenidae 58 2,5 0,6 1,5 0,5 0,5 

 
Baetidae 47 - 1,7 1 1,5 0,2 

 
Polymitarcyidae 12 - 0,05 - 0,5 1,5 

Trichoptera Hydroptilidae 6 - - 1,5 - - 

 
Leptoceridae 2 - - - 0,2 - 
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Hemiptera apresentou maior riqueza de famílias em quatro dos cinco criadouros 

analisados (em C1, C3, C4 foram encontradas cinco famílias e em C5 sete). Em C2, a ordem 

mais rica taxonomicamente foi Coleoptera com quatro famílias coletadas. As ordens que 

apresentaram menor riqueza foram: Ephemeroptera em C1 (1), Hemiptera em C2 (2), 

Trichoptera em C3 e C4 (1). Em C5, com exceção de Hemiptera, nas demais ordens foram 

encontradas três famílias (Diptera, Odonata, Ephemeroptera e Coleoptera). 

Foi verificada a distribuição dos insetos aquáticos a partir de seus respectivos grupos 

funcionais (Merritt e Cummins, 2005). Em todos os criadouros amostrados as maiores 

porcentagens pertencem aos grupos predador e coletor (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribuição dos insetos aquáticos coletados, segundo os grupos tróficos funcionais 

(%), Puraquequara, Manaus. 

 

Em C1, a maioria dos indivíduos são predadores (73,5%), seguido do grupo coletor 

(25,5%). Filtradores (0,5%) e raspadores (0,5%) foram os menos abundantes durante as 

coletas. Em C2 a maioria dos indivíduos foi do grupo coletor (85%), seguido de predadores 

(14%). Filtradores (0,8%) e raspadores (0,2%) foram os menos coletados (Figura 12). 
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Em C3, coletores (45,5%) e predadores (41%) foram os mais coletados 

respectivamente. Raspadores (10%) e filtradores (3,5%) foram os menos coletados (Figura 

12). 

 Os insetos foram bem melhor distribuídos funcionalmente em C4, com predominância 

de indivíduos coletores (59,5%) e predadores (36,8%). Filtradores (0,1%), raspadores (3,4%) 

e fragmentadores (0,2) foram os menos coletados. Em C5, os indivíduos predadores foram 

mais abundantes (68,3%), seguido de indivíduos coletores (30,2%). Os menos coletados 

foram raspador (1%) e filtradores (0,5%) (Figura 12). 

  

5.3 Avaliações dos efeitos de Bacillus sphaericus sobre as larvas de anofelinos 

 

5.3.1 ILHH 

  

Em C1, o ILHH na coleta prévia foi de 0,65 e após a aplicação do biolarvicida teve 

queda significativa permanecendo em baixos valores até o trigésimo dia de experimento de 

modo que não voltou a atingir o índice de densidade larvária inicial (Figura 13).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Valores do Índice de Larva por Homem Hora (ILHH) de C1 e C2, tratados com Bs, 

Puraquequara, Manaus. 

 

O C2 apresentou ILHH superior a 1,2 na coleta pré-aplicação, houve eliminação das 

larvas logo após 24hs da aplicação do biolarvicida. Os índices de ILHH subiram quinze dias 

após a aplicação e também após a reaplicação ocorrendo recolonização das larvas (Figura 13). 
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Figura 14. Valores do Índice de Larva por Homem/Hora (ILHH) de C3 e C4, tratados com Bs, 

Puraquequara, Manaus. 

 

C3 e C4 apresentaram respectivamente valores de ILHH 0,98 e 6,4 respectivamente na 

coleta prévia. Após 24hs da aplicação, C3 permaneceu positivo, ainda com larvas de 

anofelinos, subindo na leitura do 5° dia e zerando após 24hs da reaplicação (Figura 14).  

Em C5 o ILHH encontrado foi 3,5 na coleta prévia, foi observado mesmo padrão de 

diminuição da densidade larvária nos dias pós-aplicação encontrado nos demais criadouros 

(C1, C2 e C4), negativando após 24hs da aplicação com aumento da densidade de larvas na 

leitura do 15° dia (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Valores do Índice de Larva por Homem/Hora (ILHH),  em C5, tratado com Bs, 

Puraquequara, Manaus. 

 

 Os maiores valores de ILHH nas coletas antes da aplicação do biolarvicida foram 

observados em C4 e C5. Nesses criadouros havia áreas sombreadas o que favorece o 
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desenvolvimento das larvas de anofelinos diferentemente dos demais criadouros que ficam 

expostos ao sol.  

 

5.3.2 Redução larvária (%) 

 

Os dados de redução de larvas (Mulla et al. 1986) foram calculados para todos os 

criadouros estudados. C1 e C2 obtiveram 100% de redução das larvas logo após 24hs 

seguindo até o 5° dia após aplicação do biolarvicida com queda na redução 15 dias após a 

aplicação. Após a reaplicação os índices também foram altos durante as leituras iniciais 

havendo novamente queda na redução de larvas após 15 dias da reaplicação (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Redução de larvas de anofelinos (%) em C1 e C2, durante os experimentos com 

Bs, Puraquequara, Manaus, AM. 

 

Dentre todos os criadouros tratados, C3 foi o que apresentou menos efetividade do 

biolarvicida. Após 24hs a redução de larvas foi cerca de 60%, porém cinco dias após a 

aplicação obteve valores negativos de redução de larvas, pois ocorreu aumento no número de 

larvas. Durante a reaplicação houve melhores resultados com redução das larvas (100%) após 

24hs e também após 15 dias da reaplicação do biolarvicida (Figura 17). 
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Figura 17. Redução de larvas de anofelinos (%) de C3 e C4, durante os experimentos com Bs, 

Puraquequara, Manaus, AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Redução de larvas de anofelinos (%) de C5, durante os experimentos com Bs, 

Puraquequara, Manaus, AM. 

 

Em C5, as larvas foram eliminadas logo após 24hs da aplicação do biolarvicida, 

havendo redução das larvas em 100%, as leituras subsequentes demonstraram a gradativa 

perda da efetividade até o 15° pós-aplicação onde obteve pouco mais de 60%. Após a 

reaplicação, também houve redução de larvas iniciando 24hs pós-reaplicação e permanecendo 

com altos índices de redução até o 15° pós-reaplicação. 
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5.4 Efeitos de Bacillus sphaericus sobre a entomofauna associada 

 

5.4.1 Abundância ao longo do tempo (%)  

 

Após a caracterização da entomofauna aquática dos criadouros, as famílias mais 

abundantes (Chironomidae, Coenagrionidae e Ceratopogonidae) foram analisadas (Stark, 

1992). A abundância ao longo do tempo serviu para observar o comportamento das 

populações de insetos aquáticos durante o período de ação do biolarvicida. Como parâmetro 

da presença de efeitos do Bs no criadouro, foi sobreposto os valores de densidade larvária de 

anofelinos (ILHH). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Abundância ao longo do tempo dos insetos aquáticos em C1 e C2, Puraquequara, 

Manaus. 

 

Houve variação na abundância de espécimes de Chironomidae e Coenagrionidae em 

C1, porém 24hs após a aplicação do biolarvicida, as famílias foram encontradas em número 

superior aos dados da coleta pré-aplicação. Em C2, 24hs após a aplicação do biolarvicida a 

abundância de Chironomidae aumentou quando comparada aos valores encontrados na coleta 

pré (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Abundância ao longo do tempo dos insetos aquáticos em C3 e C4, Puraquequara, 

Manaus. 



33 

 

Em C3, a população de Chironomidae, obteve variação na abundância que 

acompanhou a densidade larvária dos anofelinos (Figura 26). Em C4, duas famílias foram 

dominantes, Chironomidae e Ceratopogonidae, ambas apresentaram variação quanto a 

abundância relativa durante o experimento, entretanto ao final ambas apresentaram índices 

elevados (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Abundância ao longo de Chironomidae em C5, Puraquequara, Manaus. 

 

Em C5, Chironomidae também apresentou variação em sua população ao longo do 

experimento, entretanto a abundância encontrada antes da aplicação do biolarvicida foi 

inferior a encontrada ao final do experimento, não havendo eliminação desses indivíduos ao 

longo do experimento (Figura 21). 

 

5.4.2 Riqueza de Jackknife 1ª Ordem 

 

Em C1 o maior índice de riqueza foi observado na leitura de 15º dia pós-reaplicação 

(24,1), ou seja, na ultima leitura do experimento. O menor índice foi observado na leitura pré-

aplicação (10). A média de riqueza encontrado neste criadouro foi de 18,7. Em C2, os maiores 

valores de riqueza foram encontrados nas leituras de 24hs (15) e 5° dia (15) pós-aplicação do 

biolarvicida, e o menor na leitura pré-aplicação (3), a média de riqueza de C2 foi de 9,5. 

Pode-se observar que os menores valores de riqueza em C1 e C2, foram encontrados nas 

leituras pré-aplicação de Bs (Figura 22).  
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Figura 22. Riqueza de Jackknife 1ª Ordem, encontrados em C1 (A) e C2 (B), tratados com Bs, 

Puraquequara, Manaus. 

  

 Em C3, o maior valor de riqueza foi encontrado na leitura do 5° dia pós-aplicação (20) 

e o menor na leitura de 24hs após a aplicação (4,5), este criadouro obteve média de riqueza de 

12,2. Em C4 o maior valor de riqueza encontrado foi na leitura de 5° dia pós-aplicação (20), e 

o menor na leitura de 24hs pós-aplicação (4,5) com média de 15,3. Ambos os criadouros 

obtiveram os menores valores de riqueza 24hs pós-aplicação, com recuperação e altos índices 

nas leituras de 5° obtendo os maiores valores (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 23. Riqueza de Jackknife 1ª Ordem, encontrados em C3 (A) e C4 (B), tratados com Bs, 

Puraquequara, Manaus. 

 

 Em C5, o maior valor de riqueza foi encontrado na leitura de 5° dia pós-reaplicação 

(20,2) e o menor na leitura de 15° dia pós-aplicação, com média de 12,8 (Figura 24). 
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Figura 24. Riqueza de Jackknife 1ª Ordem, encontrados em C5 tratados com Bs, 

Puraquequara, Manaus. 

 

 Os valores referentes a riqueza de Jackknife 1ª Ordem, demonstraram variação nas 

leituras durante o experimento, de modo que a riqueza encontrada na leitura final dos 

experimentos em todos o criadouros (15° dia pós-reaplicação) foram superiores aos 

encontrados nas coletas antes da aplicação de Bs. 

  

5.4.3 Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) 

 

Em C1 e C2, os maiores índices de diversidade foram encontrados nas leituras de 15° 

pós-reaplicação (H’=0,85) e 5° dia pós-reaplicação (H’= 0,47) respectivamente. Os menores 

índices foram encontrados nas leituras de 24hs pós-aplicação e 15° pós-aplicação 

respectivamente. A média de diversidade em C1 foi de 0,71 e a de C2 foi de 0,31 (Figura 25). 

A variação dos índices de diversidade (H’) em cada leitura de C1 e C2 não indicam 

efeitos de Bs sobre essa variável. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diversidade de Shannon-Wiener (H’) encontrados em C1 e C2, tratados com Bs, 

Puraquequara, Manaus. 

 

 Os índices de diversidade encontrados em C3 e C4 apresentaram maiores valores nas 

leituras de pré-aplicação (H’=0,78) e 15° pós-aplicação (H’=0,82) respectivamente. Os 

menores foram encontrados nas leituras de 24hs pós-reaplicação (H’=0,45) em C3 e em C4 na 

leitura de pré-aplicação (H’=0,24). A média de diversidade (H’) em C3 foi de 0,67 e em C4 

foi 0,57 (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diversidade de Shannon-Wiener (H’) encontrados em C3 e C4, tratados com Bs, 

Puraquequara, Manaus. 

 

 Em C5, o maior índice de diversidade (H’) foi encontrado na leitura do 5° dia pós-

reaplicação (H’=0,69), o menor na leitura de 15° dia pós-aplicação (H’=0,36) e diversidade 

em média de 0,54 (Figura 27). 
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Figura 27. Diversidade de Shannon-Wiener (H’) encontrados em C5, tratados com Bs, 

Puraquequara, Manaus. 

 

 Assim como nos demais criadouros, as variações de diversidade encontradas em C5 

indicam não haver efeito de Bs sobre este índice faunístico. 

 

 

5.5. Análise estatística 

 

Os dados de riqueza de Jackknife e Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) 

foram analisados por meio de uma análise de regressão (Figura 28 e 29). 

A relação entre a riqueza e o uso de biolarvicida foi avaliada através de modelos de 

regressão que melhor se ajustassem à distribuição dos dados. Levaram-se em consideração os 

valores obtidos após dois ciclos de aplicação do biolarvicida em cinco criadouros artificiais  

 O modelo que melhor se ajustou foi uma regressão linear polinomial de 2ª ordem, 

descrita pela equação: y=  a + bx + cx
2
, onde a =6.44; b = 2.95; c = - 0,16 ( r

2
= 0,22). Abaixo 

segue o gráfico de regressão linear simples dos dados de riqueza: 
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Figura 28. Análise de Regressão dos dados de riqueza encontrada nos tanques de piscicultura, 

Puraquequara, Manaus. 

 

A relação entre a diversidade e o uso de biolarvicida foi avaliada através de modelos 

de regressão que melhor se ajustassem à distribuição dos dados. Levaram-se em consideração 

os valores obtidos após dois ciclos de aplicação do biolarvicida em cinco criadouros 

artificiais. 

 O modelo que melhor se ajustou foi uma regressão linear polinomial de 2ª ordem, 

descrita pela equação: y=  a + bx + cx
2
, onde a = 0,44; b = 0, 05 ; c = - 0,003 ( r

2 
= 0,24). 

Abaixo segue o gráfico de regressão linear simples dos dados de riqueza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Análise de Regressão dos dados de diversidade encontrada nos tanques de 

piscicultura, Puraquequara, Manaus. 
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Em ambos os índices a relação foi muito baixa (< 50%) desta forma a aplicação do 

biolarvicida não influenciou essas variáveis. Logo, as aplicações do Bs em tanques de 

piscicultura não obteve efeito adverso sobre a entomofauna associada aos vetores neste 

estudo.  

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

Os criadouros apresentaram características que propiciam o desenvolvimento dos 

anofelinos tais como a presença de macrófitas e áreas parcialmente sombreadas. Tadei et al. 

(1983) citam que as espécies de macrófitas encontradas (Pistia sp, Eichhornia sp e Salvinia 

sp) como importantes locais de oviposição e desenvolvimento larvário dos anofelinos, em 

especial de A. darlingi.  

Os valores de pH da água dos criadouros encontrados neste estudo foram em média de 

6,1, demonstrando assim que a água é levemente ácida corroborando com os resultados 

encontrados por Durigan et al. (1992) em estudos sobre características limnológicas em 

tanques de piscicultura em Jaboticabal, São Paulo. 

 Lopez e González (1994) observaram uma relação significativa entre vegetação 

emergente e densidade larvária, demonstrando que ambientes com a presença de macrófitas 

tendem a possuir um maior número de larvas de anofelinos. Segundo Orr e Resh (1989), a 

vegetação aquática serve como principal refúgio para os estágios larvais contra os predadores. 

Rodrigues et al. (2008), durante as aplicações de biolarvicidas em poças de olaria e 

tanques de piscicultura, observaram que os tanques piscicultura são ambientes que oferecem 

melhores condições para o desenvolvimento das formas imaturas de anofelinos quando 

comparados às poças de olaria. 

A maior abundância de A. darlingi demonstra que os criadouros artificiais estudados, 

ainda que não possuam grande abundância de larvas, quando comparados a criadouros 

naturais, possuem potencial para o desenvolvimento do principal vetor da malária, o A. 

darlingi. Tadei e Dutari-Thacher (2000) citam a espécie como o principal vetor da malária na 

região Amazônica, podendo desencadear surtos mesmos em baixas densidades. Isso justifica 

as pesquisas nesses ambientes e demonstram que os tanques de piscicultura são ambientes 

passíveis de intervenção. 
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A proliferação de Anopheles em tanques de piscicultura foi abordada por Tadei et al. 

(2004), enfatizando que os tanques de piscicultura são um dos principais ambientes de 

reprodução do Anopheles. Os autores identificaram 250 tanques nos arredores de Manaus no 

ano de 2004, constatando a presença dos imaturos dos anofelinos em 100% dos criadouros 

analisados. 

A proximidade da área urbana é possivelmente o fator que determina a maior 

abundância de A. darlingi, uma vez que a espécie possui um comportamento intimamente 

associado ao homem, mostrando antropofilia acentuada (Tadei et al., 1998). 

A abundância reduzida de A. albitarsis é justificada pela ocorrência muito baixa da 

vegetação emergente. Esse tipo de vegetação pode ser encontrada tanto em criadouros 

artificiais quanto em criadouros naturais e é o habitat preferencial desta espécie (Forattini et 

al., 1994).  

A ordem Diptera foi a mais abundante em quatro dos cinco criadouros analisados (C2, 

C3, C4 e C5) durante as aplicações de Bs. Nessimian (1995) e Callisto et al. (2001), afirmam 

que esta ordem é comumente dominante, tanto em ambientes lóticos como lênticos, devido a 

sua tolerância a situações extremas como hipóxia e também por sua grande capacidade 

competitiva.  

A alta abundância de larvas de Odonata nos tanques evidencia seu sucesso adaptativo 

nesses ambientes. Soares (2001) afirma que imaturos de Odonata são conhecidamente 

predadores de outros insetos e também de formas jovens de peixes, dessa forma esses 

organismos podem ser fonte significativa de perda econômica em piscicultura, devido à 

predação de formas jovens de peixes em tanques de alevinagem (Marco Jr. et al., 1999).  

A riqueza taxonômica da entomofauna encontrada neste estudo em termos de ordem 

(6) e famílias (23) foi inferior à observada por Castro (2003) e Cáuper (2003) em outros 

trabalhos em tanques de piscicultura na Amazônia onde o número de ordens foi 8 e de 

famílias 30. Entretanto, corrobora com os resultados dos autores acima citados onde 

Hemiptera foi a que apresentou maior riqueza de famílias.  

Fidelis et al. (2008), analisando a distribuição espacial de insetos aquáticos em 

igarapés de pequena ordem na Amazônia, encontraram número superior de ordens (9) se 

comparado ao encontrado neste estudo (6). Isto demonstra claramente a inferioridade de 

diversidade e riqueza desses ambientes artificiais quando comparados a ambientes naturais. A 

maior abundância de Diptera, Odonata e Hemiptera em relação às demais ordens indicam que 

o ambiente estudado possui característica de ambientes antropicamente alterados. 
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A riqueza taxonômica foi também inferior quando comparada com ambientes naturais 

fora do ambiente amazônico como o trabalho de Andrade et al. (2008), onde os autores 

avaliaram a estrutura da comunidade de macroinvertebrados no Rio Grande do Norte e 

encontraram 32 famílias no Rio Piranhas-Açu e de Bueno et al. (2003) que em levantamentos 

de macroinvertebrados em dois cursos d’agua no Rio Grande do Sul, encontraram 40 famílias. 

Chironomidae foi à família que apresentou altos índices de abundância em todos os 

criadouros amostrados, concordando com Castro (2003) e Cáuper (2003).  Segundo Reiss 

(1977), este grupo é descrito na literatura como o mais tolerante à eutrofização e o primeiro a 

colonizar os mais variados ambientes.  

Callisto et al. (2002) afirmam que Chironomidae é um táxon considerado resistente e 

adaptado a ambientes organicamente enriquecidos. Neste trabalho, este táxon foi abundante 

em todos os criadouros analisados indicando serem ambientes ricos em nutrientes, isto 

possivelmente em virtude da alimentação que é oferecida diariamente aos peixes. A ração 

introduzida é composta por farelo de soja, milho, trigo dentre outros. 

Amorim e Castillo (2009) afirmam que os Chironomidae apresentam hábitos 

alimentares generalistas e oportunistas, principalmente os coletores-catadores, que na maioria 

das vezes utilizam organismos do perifíton como alimento, fato este que poderia explicar a 

dominância desse grupo sobre os demais táxons na maioria dos criadouros. 

Segundo Callisto e Esteves (2005), ambientes antropicamente alterados apresentam 

baixa abundância das famílias bioindicadoras de qualidade de água, que são pertencentes as 

ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera. A maior abundância de Diptera nesses 

ambientes indica alterações nas condições naturais, porém não atingindo graus elevados de 

poluição, pois em todos os criadouros foi encontrado indivíduos pertencentes a ordem 

Ephemeroptera e em alguns deles foi encontrado indivíduos da ordem Trichoptera (C3 e C4). 

Lopes e Lozovei (1995), em estudos sobre a ecologia de mosquitos em criadouros 

naturais e artificiais no estado do Paraná, constataram que Anopheles (Nyssorhynchus) são 

dotados de razoável potencial de adaptação que lhes permitem colonizar biótopos alterados, 

com incidência solar direta e plantas aquáticas. 

A grande quantidade de indivíduos pertencentes ao grupo coletores pode estar 

associada à presença de macrófitas e vegetação marginal nos criadouros corroborando com os 

resultados de Merritt et al. (2005) em estudos sobre os efeitos de Bs sobre a entomofauna 

associada, que verificou que a maioria dos insetos coletados pertenciam ao grupo coletores. 

Segundo Koetsier e Mc Arthur (2000), as macrófitas exercem papel importante na retenção da 

matéria orgânica favorecendo a presença deste grupo trófico. 
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Segundo Wilson (1991) e Peterson (1992), em ambientes naturais, quanto maior a 

presença de organismos predadores, menor a competição entre presas aumentando a 

diversidade. Entretanto, em ambientes artificiais como os tanques de piscicultura, a maior 

abundância de predadores não aumentou a diversidade, possivelmente por se tratar de um 

ambiente isolado e com um número reduzido de nichos a serem ocupados. 

A ocorrência de raspadores e fragmentadores nesses criadouros foi registrada, porém 

em valores muito reduzidos. A limitação desses grupos no ambiente foi possivelmente 

influenciada pela alta abundância de Chironomidae que, segundo a literatura, competem por 

alimento (partículas finas de matéria orgânica) e espaço (abrigo e proteção) (Amorim e 

Castillo, 2009). 

Segundo Nislow e Lowe (2006), existe uma relação negativa entre abundância de 

fragmentadores e desmatamento e assoreamento de rios e cabeceiras. Para Marques et al. 

(1999), a quantidade e qualidade da matéria orgânica cedida pela vegetação ripária (alóctone) 

são alguns dos fatores responsáveis pela diminuição da abundância de organismos 

fragmentadores. Os fragmentadores estão presentes em áreas de dossel denso, como em 

lagoas ou em rios com matas de galerias, onde coexistem com outras categorias, como os 

raspadores. Os tanques de piscicultura, por não apresentarem cobertura vegetal, esta 

característica influencia negativamente sobre a abundância deste grupo trófico. 

A queda na densidade de larvas foi em virtude das aplicações do Bs, principalmente 

nos dias seguintes, demonstrando que o biolarvicida possui rápido efeito sobre a fauna alvo. 

Estes dados estão de acordo com a literatura sobre Bs. Estudos no laboratório de Malária e 

Dengue do INPA foram conduzidos para compreender a modo de ação do bacilo na 

Amazônia, inclusive considerando o desempenho das linhagens em água preta e água branca 

(Litaiff 2002; Oliveira 2005; Rodrigues 2006; Rodrigues et al., 2008).  

 Os valores de ILHH encontrados nas coletas prévias neste estudo foram reduzidos se 

comparados aos encontrados por Rodrigues et al. (2008) em aplicações de Bs em criadouros 

artificiais, em tanques de piscicultura (média 13,7). Entretanto, corrobora no que concerne à 

diminuição da densidade de larvas, logo após 24hs da aplicação. 

Laird (1988) classifica os tanques de piscicultura na categoria de permanentes e 

poucos profundos, as larvas de Culicidae nunca são altamente abundantes devido a alterações 

antrópicas que prejudicam a qualidade da água, resultado da grande quantidade de matéria 

orgânica e presença e de um complexo de predadores naturais.  

Neste estudo, em todos os criadouros tratados foi observado rápido efeito do 

biolarvicida sobre as larvas de anofelinos, reduzindo em 100% a quantidade de larvas logo 
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após a aplicação, demonstrando efeito imediato do biolarvicida sobre os anofelinos. Lopes et 

al. (2010), analisando os efeitos de Bacillus sphaericus e Bacillus thurigiensis sobre Culex 

pipens em coleções de água rica em matéria orgânica, também observou rápido efeito do 

biolarvicida Vectolex, 24h após sua aplicação, diminuindo significativamente o número de 

larvas (98,89%).  Ainda no que concerne à atividade em curto prazo sobre anofelinos, 

Mendoza (1998) avaliando dois diferentes biolarvicidas (Vectolex CG e Spherimos) na 

Nicaragua, observou redução total de Anopheles albimanus após 72hs da aplicação. 

Moser et al. (2002), testaram a efetividade de Bs sobre Anopheles aquasalis em 

criadouros naturais em Sucre, na Bolívia, constatando alta efetividade do biolarvicida 

durantes os primeiros quatro dias pós-aplicação, reduzindo em 100% a densidade de larvas, 

corroborando com este estudo no qual os maiores índices de redução foram nos primeiros dias 

pós-aplicação. Entretanto, a permanência da efetividade do biolarvicida em campo foi por um 

período de 21 dias, tempo superior ao encontrado neste estudo que foi de quinze dias, com 

perceptível queda na redução larvária. 

Berrocal et al. (2000),  observaram 100% de redução de larvas nos primeiros três dias 

pós-aplicação de Bs, sobre Anopheles darlingi em Iquitos, Peru. Ainda em aplicações  neste 

país, Castro et al. (1996), descreveram alta efetividade na redução larvária em criadouros 

naturais, durante as primeiras 48hs, para as seguintes espécies de anofelinos: Anopheles 

albimanus (89%), Anopheles punctimaculata (99,9%), Anopheles pseudopunctipennis (98%) 

e Anopheles calderi (89%). 

Neste trabalho, as observações sobre a redução larvária mostraram que a mesma 

ocorre nas primeiras 24 horas da aplicação. Entretanto, a recolonização dos criadouros foi 

registrada na leitura do 15º dias após a aplicação. Este fato foi também observado por Mulla 

et al. (1984b) que analisaram a efetividade de dois formulados de Bacillus sphaericus em 

campo. Observaram o potencial para o controle de larvas, por um período de duas ou três 

semanas e verificaram a interferência de fatores ambientais como qualidade da água do 

criadouro e raios solares (UV) que reduzem a permanência do agente biológico em campo. 

Os dados de redução de larvas em C1, C4 e C5 foram altos (acima de 60%) durante o 

período do experimento. Ambos possuem como característica comum, serem parcialmente 

sombreados. Boisvert e Boisvert (2000) descreveram fatores que influenciam a efetividade de 

biolarvicidas em campo e, dentre eles, está à incidência de raios UV. Segundo estes autores, 

criadouros que estão intensamente expostos aos raios UV podem ter resultados não 

significativos durante aplicações de biolarvicidas. 
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Kach et al. (1991), em estudos sobre os efeitos de Bs em campo sobre Anopheles 

gambie na África, constataram 90% de redução larvária por um período de sete dias, período 

inferior ao encontrado nesse estudo que foi de aproximadamente 10 dias.  

No criadouro C3 ocorreu padrão diferenciado quanto à redução de larvas (%) após 

24hs da aplicação do biolarvicida. O criadouro permaneceu positivo e este resultado foi 

interpretado com resultante de chuvas que ocorreram na área e arrastaram os grânulos de Bs, 

reduzindo a ação do biolarvicida. 

 Os valores de diversidade encontrados neste trabalho (0,39 a 0,85) são inferiores se 

comparados aos observados em ambiente natural. Bueno et al. (2003), analisando a estrutura 

da comunidade de invertebrados bentônicos, em dois cursos d’agua no Rio Grande do Sul, 

encontraram valores de diversidade (H’) entre 3,3 para o trecho superior do rio e 2,7 no 

inferior. Li et al. (2001), encontraram valores de diversidade (H’) variando entre 1,40 e 3,31 

em 16 rios do leste de Oregon, EUA e Sponseller et al. (2001), no Canadá, obteve valores de 

H’ de 1,20 a 2,96.  

Os índices reduzidos de diversidade encontrados nos criadouros foram diretamente 

influenciados pelo número pequeno de habitats disponíveis e por possuir características de 

ambientes antropicamente alterados e homogêneos.  

A predominância de Chironomidae registrada neste trabalho explica os índices 

reduzidos de diversidade (H’), uma vez que contribui para a diminuição da heterogeneidade 

da comunidade. Membros da família Chironomidae são considerados “r estrategistas” porque 

possuem processos de dispersão que asseguram a rápida colonização ou recolonização de 

habitats. Pianka (1970) explica que desenvolvimento rápido, reprodução precoce e pequeno 

porte são, entre outras, características de espécies que adotam estratégia de seleção r.  

Estudos recentes demonstraram que os macroinvertebrados apresentam um padrão de 

estruturação da comunidade denominado aninhamento (Guimarães e Guimarães, 2006; Heino  

et al., 2009). Esse processo se caracteriza pela ocorrência de espécies de forma assimétrica, 

ou seja, espécies especialistas ocorreriam apenas em locais com maior diversidade de habitats 

e espécies generalistas podem ocorrer tanto em áreas com baixa ou alta complexidade 

estrutural. Com base nestas considerações, os dados deste trabalham mostraram reduzidos 

índices de diversidade e riqueza, o que se explica pelo fato dos tanques de piscicultura serem 

um ambiente tipicamente homogêneo, com redução da diversidade de habitats.   

Delong e Brusven (1998) afirmaram que em ambientes que sofrem interferências 

constantes, como os tanques de piscicultura, há uma tendência à eliminação dos organismos 

menos tolerantes e o não estabelecimento de “k estrategistas”, permitindo dessa forma a 
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expansão e predominância dos generalistas, tolerantes ambientalmente. Isso explicaria a 

dominância de Chironomidae nos tanques deste estudo, pois é a família mais tolerante à 

eutrofização (Piedras et al., 2006) e a primeira a colonizar os mais variados ambientes (Reiss, 

1977).  

Os resultados deste trabalho estão de acordo com os obtidos por Merritt et al. (2005), 

em aplicações de Bs nos EUA, que também não observaram efeitos sobre a riqueza de insetos 

em áreas inundadas. 

A variação dos valores de abundância relativa obtidas neste estudo não indica que Bs 

tenha apresentado efeitos adversos para Chironomidae e para os demais grupos 

(Ceratopogonidae, Coenagrionidae). Corroborando com estes resultados estão os trabalhos de 

Mulla et al. (1984a), Aly e Mulla (1987), Lacey e Mulla (1990), Lacey e Siegel (2000) e 

Lacey e Merritt (2003) que também não observaram efeitos de Bs sobre Chironomidae, outras 

famílias de Diptera e sobre predadores de mosquitos, em condições de campo.  

Quando se considera os dados obtidos sobre riqueza e diversidade de insetos aquáticos 

neste trabalho, verifica-se que eles são semelhantes aos obtidos por Mulla et al. (1984b) e 

Lacey e Mulla (1990), que também não observaram efeitos adversos de Bs sobre a riqueza e 

diversidade de insetos aquáticos, incluindo grupos predadores e Chironomidae, durante o 

controle de Culex spp nos Estados Unidos. Estes dados indicam ainda a especificidade do Bs 

para o controle das formas imaturas de Culex sp e Anopheles sp. 

Becker (1997), durante o programa de controle de Culex sp no Vale do rio Reno na 

Alemanha, utilizou Bti e Bs, este último em menor quantidade, e não verificou nenhum efeito 

a longo prazo sobre organismos não alvo, monitorados nesta região a cerca de 15 anos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 O ambiente artificial de tanque de piscicultura oferece boas condições para o 

desenvolvimento das larvas de anofelinos sendo, portanto, considerados potenciais 

criadouros do principal vetor da malária - A. darlingi, que neste estudo foi a espécie 

mais abundante; 

 A entomofauna associada é formada, em sua maioria, por predadores e coletores. 

Destaca-se a grande abundância de Chironomidae nesses criadouros, indicando que 

apesar de possuir grupos bioindicadores de boa qualidade de água, como Trichoptera e 

Ephemeroptera, o tanque de piscicultura é um ambiente antropicamente alterado;  

 O formulado Vectolex CG à base de Bacillus sphaericus possui rápido efeito sobre a 

densidade de larvas. Entretanto, como se observou a recolonização em quinze dias 

após as aplicações, indica que a permanência do biolarvicida no ambiente não é longa 

no período de 30 dias; 

 Neste estudo não foram observados efeitos adversos de Bs sobre a abundância, riqueza 

e diversidade da entomofauna associada aos anofelinos, em tanques de piscicultura. 
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