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As macrófitas aquáticas desempenham um papel de extrema

importância em lagos e rios. Possuem capacidade de promover

ambiente favorável à proliferação de organismos de importância

sanitária, tais como tabanídeos, culicídeos, etc. Na região

amazônica podemos citar o gênero Eichhornia como sendo uma

das principais plantas ocorrentes. A tribo Mansoniini

compreende dois gêneros Mansonia Blanchard, 1901 e

Coquillettidia Dyar, 1905. São mosquitos robustos, com escudo

de aspecto felpudo, possui escamas das asas bem largas e são

mosquitos agressivos. O objetivo do trabalho foi de relacionar a

densidade de macrófitas com a tribo Mansoninii em três regiões

do Estado de Rondônia.

INTRODUÇÃO

As macrófitas são utilizadas para fixação das larvas e pupas, das quais retiram

o oxigênio necessário para respiração. Jedicke et al 1989, indica que essas

plantas são capazes de fornecer oxigênio necessário para a sobrevivência de

uma diversidade de fauna associada a elas. Alguns autores demostram a

preferência de postura de ovos de Mansonia sp. por espécies de macrófitas

dos gêneros Eichhornia, Salvinia, Pistia e raramente em Paspalum. Dessa

forma, quando há perturbação ou perda de equilíbrio no ecossistema, as

plantas aquáticas tendem a aumentar causando problemas principalmente com

a elevação de mosquitos desse gênero (Tadei et al, 1991). Estudos em

andamento procuram esclarecer a relação entre maior concentração de

macrófitas em Porto Velho e menor abundância da fauna de Mansoninii em

relação a Monte Negro.

CONCLUSÃO

Nas três regiões foram encontradas plantas aquáticas dos gêneros Eichhornia,

Pistia, Salvinia e Paspalum. Em Porto Velho encontramos 640 espécimes de

plantas no período estudado com cerca de 53 plantas por m²; Monte Negro 903

com cerca de 75 plantas por m² e em Tabajara 236 com 20 plantas por m². A

macrófita mais abundante foi Eichhornia. Em Monte Negro foram capturados

cerca de 2 mosquitos por homem/hora e Porto Velho cerca de 37

mosquitos/homem/hora no período estudado. Foram encontradas as espécies

Coquillettidia venezuelensis; Coq. lynchi; Coq. nigricans; Mansonia wilsoni, Mans.

humeralis; Mans. amazonensis, Mans. pseudotitillans. A espécie com maior

frequência foi Mansonia wilsonii com 63,5%.

RESULTADOS
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METODOLOGIA

O estudo (parcial) foi realizado durante seis meses em três

regiões do Estado de Rondônia: Rio Madeira- Porto Velho

(alto impacto ambiental com a construção da hidroelétrica

de Jirau); Rio Jamari- Monte Negro (médio impacto com a

hidroelétrica de Santa Cruz) e Rio Machado- Tabajara (sem

hidroelétrica). A metodologia utilizada foi de lavagem de

plantas para limpar a raiz da planta e peneirar para busca

de larvas. Para a captura de adultos foram utilizadas

armadilhas luminosas do tipo CDC com esforço de captura

de 12 horas e Barraca de Shannon com esforço de captura

de 2 horas com 4 capturadores. Quando capturados foram

colocados em recipientes e levados para identificação no

Laboratório do ICB5-USP- Monte Negro para identificação.
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Segura et al 2007.

Fotos tiradas por CaIo de Freitas, 2018. a) Armadilha do tipo CDC.

B) Coleta de imaturos em raízes de plantas. C) Armadilha Barraca

de Shannon.

Fotos tiradas por CaIo de Freitas, 2018. a) Lavagem de plantas. B) Banco de macrófitas.
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