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Introdução a Tabanidae



A família possui 4.300 
espécies descritas 
distribuídas em 137 
gêneros. 

Na região Neotropical, são 
descritas 1.172 espécies 
em 65 gêneros (Fairchild & Burger, 

1994).

No Pampa gaucho foram
identificadas (Krolow et al. 2007, 

Krüger & Krolow 2015; Krüger et al 2019 in press)

No Uruguay 16 espécies
[Lucas-Fonseca 2019]



São dípteros robustos e os adultos 

variam de 5 a 25mm.

Os machos são holópticos e 

florícolas, enquanto que as fêmeas 

são dicópticas, alimentando-se de 

néctar e sangue, necessário para a 

maturação dos ovócitos e 

oviposição.



A oviposição ocorre em 

ambientes aquáticos ou semi-

aquáticos. Os ovos são 

depositados sob a forma de 

massa em plantas ou em terra 

lamacenta. Há ainda registros 

de oviposição em troncos, 

rochas e laterais de pontes.

Após cerca de 2 a 3 dias, ocorre 

a eclosão das larvas de 1º ínstar.

OVOS

http://zooex.baikal.ru/diptera/tabanidae.htm
http://www.aquatax.ca/miscdip.html
http://bugguide.net/node/view/11452


As larvas são predadoras e 
vivem em condições 
lamacentas (de hábitats 
completamente aquáticos a 
solos lamacentos e de 
correntezas lóticas à poças de 
água parada). As larvas de 
poucas espécies vivem em 
solos mais secos e outras em 
madeira em decomposição 

http://www.ru.ac.za/academic/departments/zooento/Martin/tabanidae.html


As pupas são do tipo 

obtecta, variando de 10 a 

30mm, de acordo com a 

espécie.

O estágio pupal varia de 1 a 

3 semanas, dependendo da 

espécie e da temperatura.

http://www.forestryimages.org/browse/subthumb.cfm?start=1&sub=13572


Os adultos vivem cerca de 2 meses, completando 

apenas cerca de 2 ciclos gonotróficos. 

A cópula 

ocorre logo 

após a 

emergência e 

as fêmeas 

ovipõem após 

o repasto 

sangüíneo, 

podendo 

ovipor de 100 

a 1000 . 

http://www.diptera.info/photogallery.php?photo_id=743


Quando atingem o repasto

completo, voltam a se alimentar

num intervalo 6 a 10, após a

oviposição (Rafael & Charlwood,

1980).

A ‘manutenção’ anual das

populações requer a oviposição

bem sucedida de apenas 2%

dos espécimes.

Mais ativos nos dias quentes,

ensolarados, sem ventos e com

baixa U.R.



Ovo (± 2-3 dias) (100 –

1000 ovos)

Larva (7 – 11 mudas, 1 – 2 

anos)

Pupa ( 1 – 3 semanas)

Adulto (4 – 8 semanas)

Biologia





PATÓGENOS 
ASSOCIADOS 
A TABANIDAE

I = isolado TE = 

transmissão

experimental  TN = 

transmissão natural

D = desenvolvimento

D exp. = 

desenvolvimento

experimental   E = 

evidência epidemiológica

(adaptado de Krinsky, 

1976 entre outros)

Grupo PATÓGENOS ASSOCIAÇÂO

VIROSES Anemia infecciosa TE,TN,

Estomatite vesicular TE

Encefalite equina do oeste I

Encefalite transmitida 

p/carrapatos

I

BACTÉRIAS E 

RICKTSIAS

Anaplasma marginale TE,TN

Bacillus anthracis I,TE,TN

Francisella tularensis I,TE,TN

Brucella spp. TE

PROTISTA Trypanosoma evansi TE,TN

T. equiperdum TE

T. vivax E

T. congolense TE

HELMINTOS Loa loa I, D,TE,TN

Dirofilaria repens D. exp.

Elaeophora schneideri I, D, TE

VETOR Dermatobia hominis (ovos) ____





Características dos 
tabanídeos que auxiliam 

a transmissão de 
patógenos:

Anautogenia: as fêmeas 
necessitam de um repasto 

sangüíneo para a maturação 
dos ovócitos.

Telmofagia: os tabanídeos 
cortam a pele e se 

alimentam do sangue 
extravasado.

Grande ingestão de sangue.

Tempo longo de 
ingurgitamento: 20 minutos 

a 1h30 minutos.

Interrupção da alimentação 
devido à picada dolorosa: 

procura por outro 
hospedeiro para terminar o 

repasto sangüíneo →
transmissão de patógenos 

entre hospedeiros.



• Fêmeas anautógenas (Hematófagas)

• Não invadem edificações e áreas urbanas;

• Causam incômodo em áreas de recreação;

• Comportamento voraz (V. M.)

• Maior atividade nas horas de maior luminosidade

• Especificidade relativa

Comportamento dos adultos



Frequência



T .  
T R I A N G U L U M



TABANUS TRIANGULUM

Espécie mais 
abundante na 

região sul do Brasil

Com nicho 
bastante restrito a 

esta região

Mutucas de 
tamanho médio, 

associadas à áreas 
alagadas

Desconhecimento 
sobre a biologia e 
as formas imaturas



Tabanus

triangulum

Identificada uma 

espécie de Trypanosoma

associada a 

crocodilianos

Lima, 2016

Rodrigues, GD; Domingues, WC; 

Blodorn, E.; Marques, R; Greif, G.; 

Farias, VC; Krüger RF 2019 in press



REDE SUL-AMERICANA DE ESTUDOS SOBRE 

PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR MUTUCAS

Reune Brasil, Uruguai, Argentina e Chile



Muscidae



Stomoxys calcitrans (L.) “mosca dos estábulos”

Classe – Insecta
Ordem – Diptera

Subordem – Brachycera
Infraordem – Muscomorpha

Família – Muscidae

Musca domestica L.  “mosca doméstica”

Haematobia irritans (L.)  “mosca dos chifres”

Muscina stabulans (Fallen) “falsa mosca dos estábulos”



Muscideos

Subfamília  Muscinae

mosca
dos 
chifres

mosca dos 
estábulos

mosca
doméstica

Falsa mosca 
dos estábulos

Subfamília  
Azeliinae



mosca dos chifres 
mosca dos estábulos
mosca doméstica

Hábitat larval e pupal



Hábitat adulto

mosca dos chifres mosca dos estábulos
mosca doméstica



Ciclo biológico
dos muscideosTodas as 

moscas da 
Família
Muscidae
tem
metamorfose
completa
passando
pelos
estágios de 
ovo, larva, 
pupa e 
adulto.

ovos

larva

pupa

adulto



Haematobia irritans
(mosca dos chifres) 



Haematobia
irritans irritans (L.)

“mosca dos 
chifres”

Originou-se no Velho Mundo.

Introduzidas nos Estados Unidos com gado 
da Europa durante os anos 1880’s.

Foi observada pela primeira vez no Brasil 
em 1977.

A subspécies relacionada (Haematobia 
irritans exigua) (a mosca do búfalo) é 
encontrada principalmente na Australia e no 
Oceano Pacífico do Sul



Os ovos de H. irritans



As larvas de H. irritans

Estágios larvais (1-3) 
utilizam bolos fecais
frescos para 
desenvolvimento e 
alimentaçao.

As larvas maduras 
migram para a superfície 
do solo. A pupariação 
ocorre dentro, embaixo 
ou próximo, ao bolo 
fecal.



As pupas de H. irritans

As pupas de H. irritans tem 3-4mm de comprimento e cor 
castanha. O período de desenvolvemento é de 6 a 26 dias, 
dependendo da temperatura ambiental.



Comportamento
dos adultos da H. 

irritans

O nome “horn-fly” 
originou-se da tendência 
destas moscas a 
agruparem-se ao redor 
dos chifres, especialmente 
antes da chuva.  Raro no 
Novo Mundo.



Adultos da H. irritans
Tem cor cinza com algumas marcas no tórax, e com a 
probóscida larga apicalmente, como uma espada.

Os adultos da mosca dos chifres parecem muito com os da 
mosca dos estábulos, mas tem 50% do seu tamanho.

Quando pousada no animal, a mosca sempre dirige sua cabeça 
para baixo. 

Adultos permanecem dia e noite no animal.



Adultos da H. irritans

Os adultos
emergem do 

pupário em 6-8 
dias.

Moscas de ambos 
os sexos

permanecem no 
gado e se 

alimentam de 20 a 
35 vezes por dia.

É comum haver de 
1000 a 4000 

moscas por animal, 
o que representa

uma perda
significante de 

sangue.



Normalmente os adultos da H. irritans
preferem os animais escuros, mas 

podem ser encontrados em qualquer 
raça ou pelagem.



Importância econômica de H. irritans

Importância econômica e nível de 
dano ainda são discutíveis.

Maior impacto é na produção do 
leite, e por consequência, no 
peso dos bezerros desmamados.

H. irritans é vetor do nematódeo 
Stephanofilaria stilesi.  
(Estefanofilariose)



Controle químico

brincospour on

líquido pulverizadobolo de reguladores 
de crescimento de insetos



Os brincos

O melhor controle químico das moscas dos chifres começou com 
a introdução dos brincos com inseticidas tópicos dentro de uma 
base plástica, distribuindo-se pela superficie do corpo dos animais.

Nos últimos anos o maior problema foi o desenvolvimento e 
expansão da resistênsia aos brincos nas moscas dos chifres, 
especialmente os brincos feitos com piretróides.



Recomendações para retardar a 
resistênsia aos brincos

Atrasar o tratamento até a população das moscas dos chifres
exceder 200 moscas por animal.

Usar só o número de brincos/animal recomendado, normalmente 2.

Colocar brincos em todos os bovinos adultos do rebanho.

Tirar os brincos velhos, quando estes não estão ativos.

Se a ineficácia for óbvia, usar outra forma de controle.



Aparelhos de auto-tratamento



Controle biológico da mosca dos chifres

Besouros coprófagos foram recomendados 
como controle biológico nas pastagens, 
para destruir os bolos fecais.

Existe preocupação com o impacto das 
lactonas macrocíclicas (especialmente 
avermectinas) nas larvas abaixo do solo



STOMOXYS
CALCITRANS
(MOSCA DOS 
ESTÁBULOS) 



Stomoxys calcitrans
(L.)

“mosca dos estábulos”

Única espécie de Stomoxys nas Americas. 
Vai do Canada à Argentina.

Existem 18 espécies do gênero Stomoxys 
no mundo. Originou-se na África, onde 
existe o maior número de espécies. 

Natural da África, Europa, Asia e da 
Região Oriental



Os ovos de S. calcitrans

Os ovos tem cerca de 1mm de 
comprimento. Eles são depositados
em grupos irregulares de 1 a 50 
ovos, em lixo orgânico que tem
bastante umidade para sustentar a 
fermentação microbial aeróbica.



As larvas de S. calcitrans

Como em todos os muscideos, 
existem tres estágios larvais.

As 3º larvas maduras tem coloração 
creme e 8-15 mm de comprimento.

Tempo de desenvolvimento das 
larvas: 

• S. calcitrans = 10 - 20 dias 

• M. domestica = 3 - 8 dias



Espiráculos posteriores das larvas

Muitas vezes as larvas das duas espécies são encontradas nos 
mesmos habitats e locais onde se encontram animais.  Por isso é 
necessário distinguir as duas espécies.

mosca doméstica

mosca dos estábulos

S. calcitrans M. domestica

Espiráculos posteriores larvais



Estágios larvais e pupal

É possível distinguir as duas espécies pelas diferenças em 
tamanho: todos os estágios imaturos das moscas 
domésticas são maiores.

S. calcitrans M. domestica



Pupas de S. calcitrans

As larvas maduras migram para zonas secas, para pupação.

As pupas tem 3-4mm de comprimento e cor castanha.

O estágio pupal depende da temperatura ambiental. É de 6 a 
26 dias para a S. calcitrans, e de 3 a 10 dias para M. domestica. 



Stomoxys calcitrans “mosca dos estábulos”

Na era em que os cavalos eram 
extensivamente usados para 
agricultura e transporte, o habitat 
mais comum para larvas do S. 
calcitrans era o esterco do cavalo, 
acumulado perto dos estábulos, 
por isso o nome “mosca dos 
estábulos”.

Com o decréscimo do número 
de cavalos usados na agricultura 
moderna, S. calcitrans se adaptou 
a outros habitats.



Diâmetros (µm) do

aparelho buccal dos Dipteros

Diâmetro Área Dor

Species µm µm2 relativa

Mosquito             16 201               1

Melophagus 32             804                4

Glossina 45          1,590                8

H. irritans 92          6,647              33

S. calcitrans 230        41,547            206

Elzinga & Broce 1986



Alimentação da S. calcitrans

Ambos os sexos são hematófagos; fêmeas precisam sangue antes da 
oviposição e ingerem sangue várias vezes ao dia.   Esta atividade é 
muito dolorosa para os hospedeiros.



Comportamento do rebanho

A alimentaçao das moscas causa muita 
dor aos animais e provoca agrupamento.



As larvas de S. calcitrans

Outros habitats de desenvolvemento das larvas da S. 
calcitrans são: algas fermentadas nas praias, bagaço de 
cana-de-açúcar ou amendoim e até grama cortada e 
compostos acumulados.



Habitats larvais de S. calcitrans



Importância econômica de S. calcitrans

Importância econômica e o 
nível de dano ainda são 
discutíveis.

A picada das moscas é muito 
dolorosa e perturba e 
estressa muito os animais.

O resultado é a redução no 
ganho de peso, na eficiência 
da conversão da comida e na 
produção do leite.



Controle biológico da mosca dos 
estábulos

Vespas microhymenopteras

Utilização
comercial



Controle físico das moscas dos estábulos

Ninguem sabe porque as armadilhas de Alsynite 
atraem S. calcitrans.  Independente da forma, a 
fibra de vidro atrai.  A cola fixa as moscas.

4-panel do Williams

circular do Broce
hexagon do Olson



Controle químico das moscas

Quando o manejo das populações depende somente dos 
pesticidas, os resultados são insatisfatórios e muito caro.

Inseticidas de forma líquida pulverizada controlam as moscas 
só por pouco tempo.

Existe a possibilidade de usar atrativos alimentares (por 
exemplo Rabon Larvicida Oral)



Introdução a Culicidae



Os mosquitos são vetores 

dos agentes patogênicos 

causadores da:

malária humana – 500 

milhões de infectados, 

Filariose linfática – 90 

milhões de infectados,

Oncocercose – 17 milhões 

de infectados;

Leishmaniose – 12 milhões;

Pelo menos 3,5 bilhões de 

pessoas estão em áreas de 

alto risco para infecção.



Família Doenças causadas por agentes patogênicos 

transmitidos por mosquitos
Humanos Produção Animal

Psychodidae Leishmaniose Leishmaniose

Ceratopogonidae Língua-azul

Culicidae Dengue

Encefalite

Filariose

Malária

Febre amarela

Malária

Dirofilária

Encefalite

Varíola aviária

Febre amarela

Simuliidae Oncocercose Danos devido a 

alimentação

Tabela com as principais doenças causadas por agentes 

patogênicos transmitidos por mosquitos ao homem e aos 

animais de produção



Psychodidae



CARACTERÍSTICAS

• Moscas ou mosquitos do esgoto

• são pequenas com corpos 

robustos e peludos e asas que 

lhes dão uma aparência de 

"peludo" 

• Existem mais de 2600 espécies 

descritas em todo o mundo, a 

maioria delas nativas dos trópicos 

úmidos. 

• As moscas da drenagem, por 

vezes, habitam drenos de 

encanamento e sistemas de 

esgoto, onde são um incômodo 

inofensivo, mas persistente.



PHLEBOTOMINAE

• São insetos, pequenos, corcundas 

e com as asas, estreitas e de 

forma lanceolada, sempre 

levantadas quando estão 

pousados. 

• São conhecidas cerca de 450 

espécies, distribuídas no 

continente americano, sendo o 

gênero Lutzomyia responsável pela 

transmissão da leishmaniose. 

• Leishmaniose é geralmente 

transmitida no Velho Mundo pelo 

inseto do gênero Phlebotomus. 

Por Content provider: CDC/ Frank Collins. Photo credit: James Gathany - This 

media comes from the Centers for Disease Control and Prevention's Public 

Health Image Library (PHIL), with identification number #10275.Note: Not all 

PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit 

authors and content providers., Domínio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4465754



Positive breeding sites of phlebotomine sand flies in four ar of tree, C. Trunk of tree, D. Cave, 

E. Hollow of tree, F. Termite mound with H. Leaf litter.

Study on natural breeding sites of sand flies (Diptera: Phlebotominae) in areas of
Leishmania transmission in Colombia
•Rafael José Vivero, Carolina Torres-Gutierrez, +6 authors Carlos Muskus
•Published 2015 in Parasites & Vectors; DOI:10.1186/s13071-015-0711-y

https://www.semanticscholar.org/author/Rafael-Jos%C3%A9-Vivero/39133580
https://www.semanticscholar.org/author/Carolina-Torres-Gutierrez/50578647
https://www.semanticscholar.org/author/Carlos-Muskus/2125598
http://doi.org/10.1186/s13071-015-0711-y


American Cutaneous Leishmaniasis in Panama: a historical review of
entomological studies on anthropophilic Lutzomyia sand fly species
•Larissa C Dutari and Jose R Loaiza Parasites & Vectors2014; 7:218



Phlebotominae

Velho Mundo – Phlebotomus

Novo Mundo – Lutzomyia

Associado com áreas úmidas e 

florestadas.



Ovo – (4 – 10 dias)

Larva – (3 mudas, 30 – 60 

dias)

Pupa – (10 – 14 dias)

Adulto – (± 27 dias)

Intervalo Geracional – 7 à 

10 semanas

Podem se deslocar em um 

dia 1,5 Km e em toda vida 

até 25 Km, não voando com 

ventos superiores a 15 Km/h





Leishmaniose 

cutânea

Leishmaniose 

mucocutânea

Leishmaniose visceral



COLETAS

Larval Breeding Sites of Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae) in Visceral Leishmaniasis
Endemic Urban Areas in Southeastern Brazil
•Cláudio Casanova, Maria Teresa Macoris Andrighetti, Susy Mary Perpétuo Sampaio, Maria L. G. 
Marcoris, Fernanda Elisa Colla-Jacques, Ângelo Pires do Prado
•Published 2013 in PLoS neglected tropical diseases; DOI:10.1371/journal.pntd.0002443

https://www.semanticscholar.org/author/Cl%C3%A1udio-Casanova/35270315
https://www.semanticscholar.org/author/Maria-Teresa-Macoris-Andrighetti/2391140
https://www.semanticscholar.org/author/Susy-Mary-Perp%C3%A9tuo-Sampaio/40623623
https://www.semanticscholar.org/author/Maria-L.-G.-Marcoris/5224266
https://www.semanticscholar.org/author/Fernanda-Elisa-Colla-Jacques/4516572
https://www.semanticscholar.org/author/%C3%82ngelo-Pires-do-Prado/50027508
http://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002443


PREVENÇÃO E CONTROLE

• Drenagem de áreas ricas em matéria orgânica em 

decomposição

• Repelentes de insetos

• Mosquiteiros impregnados com piretróides: 

permetrina 0,5g/m2 e deltametrina 26mg/m2

• Telas em residências e estábulos



PREVENÇÃO E CONTROLE

• Brincos nos cães;

• Pour-on de deltametrina em cães na formulação

concentrado emulsionável (CE)

• Coleiras de PVC com deltametrina (40 mg/g)



Culicidae



INTRODUÇÃO

• Culicidae é uma família de 

insetos habitualmente 

chamados de muriçoca, 

mosquitos ou pernilongos. 

• As fêmeas em muitas 

regiões são designadas 

vulgarmente como melgas. 

• Como os outros membros 

da ordem Diptera, os 

mosquitos têm um par de 

asas e um par de halteres.



DIVERSIDADE

• Um grupo antigo - 170 milhões de 

anos, sendo o mais antigos fósseis 

conhecidos do Cretáceo (144-65 

milhões de anos atrás).

• Acredita-se que tenham evoluído 

na América do Sul

• A família Culicidae contém cerca 

de 3600 espécies em três 

subfamílias: Anophelinae (3 

gêneros), o Culicinae (pelo menos 

37 gêneros e mais de 80% de 

todas as espécies) e os 

Toxorhynchitinae (1 gênero).



CRIADOUROS DE CULICIDAE

CRIADOUROS NATURAIS ( NO SOLO) – Lagoas, pantanais, banhados e 

alagadiços, poças de água, escavações de animais, etc...

CRIADOUROS NATURAIS (EM RECIPIENTES) –Bromélias, internódios de 

bambus, buracos de árvores, cascas de frutas (coco), conchas de 

moluscos, etc...

CRIADOUROS ARTIFICIAIS (NO SOLO) – Piscinas, lagos ornamentais e 

esportivos, escavações, águas lançadas a superfície, etc...

CRIADOUROS ARTIFICIAIS (EM RECIPIENTES) – Tanques e caixas 

d’agua, reservatórios, pias batismais, latas, pneus, vidros, vasos, 

calhas entupidas,etc...

Coleções de água 



DENGUE

• Dengue é uma doença tropical infecciosa causada pelo vírus 

da dengue, um arbovírus da família Flaviviridae, gênero 

Flavivírus e que inclui quatro tipos imunológicos: DEN-1, 

DEN-2, DEN-3 e DEN-4.

• Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares 

e articulares e uma erupção cutânea característica que é 

semelhante à causada pelo sarampo. 

• Em uma pequena proporção de casos, a doença pode 

evoluir para a dengue hemorrágica com risco de morte, 

resultando em sangramento, baixos níveis de plaquetas 

sanguíneas, extravasamento de plasma no sangue ou até 

diminuição da pressão arterial a níveis perigosamente 

baixos.



DENGUE

• Atualmente, a dengue é a 

arbovirose mais comum que 

atinge a humanidade, sendo 

responsável por cerca de 

100 milhões de casos/ano 

em uma população de risco 

de 2,5 a 3 bilhões de seres 

humanos



Dengue



AEDES AEGYPTI



FEBRE AMARELA

• Febre amarela é uma doença viral aguda causada pelo 

vírus da febre amarela.

• Na maior parte dos casos, os sintomas incluem febre, 

calafrios, perda de apetite, náuseas, dores de cabeça e 

dores musculares, principalmente nas costas.

• Os sintomas geralmente melhoram ao fim de cinco dias.

• Em algumas pessoas, no prazo de um dia após os 

sintomas melhorarem, a febre regressa, aparecem dores 

abdominais e as lesões no fígado causam icterícia.

• Quando isto ocorre, aumenta o risco de insuficiência 

renal.



Febre Amarela



Baldes, bacias e brinquedos

Ocos em árvores Pneus e Vasos sanitários



Buracos

Vasos e plásticos





AEDES AEGYPTI

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA :  COSMOPOLITA (45N E 

35S),  RESTRITO AO PERIDOMICÍLIO E DOMICÍLIO

CRIADOUROS: ARTIFICIAIS,  COMO FUNDO PRETO E 

SOMBREADO (PNEUS),  COM ÁGUA LIMPA

BIOLOGIA: OVIPOSIÇÃO DE OVOS ISOL ADOS, FORA D’ AGUA

COMPORTAMENTO (ADULTOS): DIURNOS 

(PREFERENCIALMENTE AMANHECER E TARDINHA )



Obrigado por sua atenção!


