
E-mail para contato: ronaldrguimaraes@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Ronald Rodrigues Guimaraes; Elias Carneiro da Mota

Palavra(s) Chave(s): Inventário de coleção, distribuição, mutucas, catálogo, inseto vetor

Título: ATUALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DA TABANOFAUNA (DIPTERA: TABANIDAE) DO BIOMA MATA ATLÂNTICA NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A COLEÇÃO ENTOMOLÓGICA DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DO RIO DE JANEIRO

Curso: Ciências Biológicas - Bacharelado

Saúde

RESUMO

A família Tabanidae reúne mais de 4.200 espécies moscas hematófagas conhecidos popularmente como botucas, motucas ou moscas de cavalos, 
com cerca de 1.800 espécies ocorrentes na região Neotropical. A distribuição geográfica dos tabânidas tem sido registrada utilizando-se as 
unidades político-administrativas de países, estados, territórios e municípios. Recentes tentativas têm sido feitas para relacionar as espécies
segundo seus biomas, distribuindo-as segundo as regiões e sub-regiões biogeográficas. Esse estudo objetiva atualizar o conhecimento da 
tabanofauna do bioma Mata Atlântica, compreendida na sub-região Paranaense. O estudo se realiza por meio de duas atividades: a coleta 
bimensal a campo, utilizando-se armadilhas de Malaise e captura por rede entomológica manual; e o exame de espécimes reunidos nas coleções 
entomológicas das instituições de pesquisas. As coletas são realizadas em três sítios: na Reserva Biológica do Tinguá, em área rural da Baixada 
Fluminense e em área litorânea do município do Rio Janeiro: os espécimes coletados a campo são mortos em câmara com acetato de etila, 
montados em alfinetes entomológicos, identificados e contados. Também estão sendo examinados, inicialmente, os espécimes tabânidas da 
Coleção Entomológica do Museu Nacional do Rio de Janeiro: os dados de etiquetas são anotados, segundo a espécie, sexo, data e local de coleta 
(observando-se se pertencente ou não ao bioma Mata Atlântica). As espécies até então coletadas foram identificadas como Chrysops varians,
Acanthocera longicornis, Stypommisa (sp. nov.), Diachlorus bivittatus, Diachlorus distinctus, Dichelacera alcicornis, Dichelacera walteri, 
Poeciloderas quadripunctatus, Phaeotabanus limpidapex, Tabanus importunus e Tabanus occidentalis. Na Coleção Entomológica do Museu 
Nacional foram examinados 5325 exemplares, dos quais 2916 se acham identificados e 2409 carecem de identificação.  A coleção reune 28,3% 
(42/156) dos gêneros e 7,9% (351/4406) das espécies das três subfamílias e das tribos da família Tabanidae: Chrysopsinae (Bouvieromyiini, 
Chrysopsini, Rhinomyzini), Pangoniinae (Pangoniini, Philolichini, Scepsini, Scionini), e Tabaninae (Diachlorini, Haematopotini, Tabanini). Não há 
representantes da tribo Mycteromyiini (Pangoniinae). Os espécimes estão acondicionados em 15 gavetas de dois gabinetes entomológicos na 
Coleção Entomológica do Museu de História Natural da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2409 espécimes pertencentes a 12 gêneros não 
estão identificados. A coleção reune espécimes de todos os continents. Há 159 espécies em 26 gêneros da região neotropical das quais 72 
ocorrem no Bioma Mata Atlântica; 65 espécies de 6 gêneros são originárias da região neártica; a região paleártica é representada por 10 gêneros 
e 64 espécies; 8 gêneros e 40 espécies da região afrotropical; 3 gêneros e 10 espécies da região oriental; e 3 gêneros e 4 espécies da região 
australiana. As espécies brasileiras foram coletadas das regiões nordeste, leste e sudeste, principalmente dos estados do Amapá, Amazonas, Pará, 
Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Em análise inicial, a coleta de espécimes pertencentes a 
espécies ainda não descritas significa avanço no conhecimento da tabanofauna atlântica, e a falta de identificação de grande parte dos espécimes 
reunidos na coleção ora estudada, indica a necessidade de maiores esforços para acessar o conhecimento inerente aos acervos já constituídos.
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