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PARASITÓIDES PUPAIS (HYMENOPTERA, CHALCIDOIDEA) DE MU.4 c..a. 

dome4~ea. L., 1758, S~omo~y4 ea.~e~~~a.n4(L., 1758)E 

Mu.4c..~na. 4~a.bu.~a.n4(Fa11én, 1816) (DIPTERA, MUSCIDAE) 

EM AVIÁRIOS DE ECHAPORÃ, SP. 

Autor: VAL~IR ANTONIO COSTA 

Orientador: Prof. Dr. EVONEO BERTI FILHO 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi fazer um levant~ 

mento dos parasit6ides pupais de Mu~c..a dome~t~c..~ Stomox.y~ c..a~ 

c.--(~t!Lan~ e Mu~ c..~na /5 tab ufan~ (Diptera, Muscidae) I em uma gran

ja de aves poedeiras de Echaporã (região de Assis-SP). O mé

todo empregado foi o da coleta de pupas que ocorriam natural

mente no esterco sob as gaiolas das aves. As amostragens fo

ram quinzenais, realizadas durante o período de maio de 1988 

a maio de 1989. As pupas se encontravam sob o esterco nas 

porções com teor de umidade entre 45 e 64%. Os micro-himen6E 

teros encontrados parasitando pupas de Mu~c..a dome~t~c..a, Sto

mox.y~ c..afc..~t!Lan~ e Mu~c..~na ~tabufan~ foram Spafang~ac..~me!Lon~ 

S. endiu~, S. gem~na, Pac..hyc..!Lepoideu~ v~ndem~ae (pteromali-

dae) I EU!Lytoma sp. (Eurytomidae) e Tac..h~naephagu~ zeafand~c..u~ 

(Encyrtidae, parasit6ide de 1arva-pupa) 1 que foi a espécie 



mais freqüente, abundante e constante. Além destes, ocorre

ram ainda Spcctai1gJ.a d fw.6ophJ..tae e S. i1J.gfLoaei1ea, mas apenas 

em S~omoxy~ ~a.t~J.~fLai1~. 
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PUPAL PARASITES (HYMENOPTERA, CHALCIDOIDEA) OF Mu.óc.a. dome.4tiea 

L., 1758, S:tomOx.y4 ea..l.e-<.:t,"l..a.n.4 (L., 1758) AND MU4c-<.na .6:tabu.tan.6 

(FALLÉN, 1816) (DIPTERA, MUSCIDAE) FROM POULTRY AREAS OF 

ECHAPORÃ, STATE OF SÃO PAULO - BRAZIL. 

SUMMARY 

Author: VALMIR ANTONIO COSTA 

Adviser: Prof. Dr. EVONEO BERTI FILHO 

This study was conducted at a narrow type of 

caged-layer poultry house in EChaporã, State of são Paulo, Bra 

zi1. The objective was to survey pupal parasites of MU.6ca 

dome.6:tLea L., S:tomoxy6 ea.teL:t~an4 (L.) and MU.6eLna 6:tabulan.6 

(Fall.) (Diptera, Muscidae). Fly pupae were bi-weekly collected 

from manure I from May, 1988 to May, 1989. Most1y of them were 

hidden in manure portions where moisture rates ranged frorn 

45 to 64% (x = 58%). The fo11owing species were recorded: 

Spalang-<.a eame~onL Perkins, S. end-<'u.6 Walker, S. gemLna Bou

cek I Pac,hyelLepoLdeul) v-<.ndemLae (Rondani) (Hymenoptera, Ptero

malidae), Eu~y:toma sp. (Hymenoptera, Eurytornidae) and TacnL

n.aepnag U-ó zea.tand-<.eu4 Ashrnead (Hymenoptera, Encyrtidae) which 

showed the highest rates of frequency, abundance and constan

cy. Spalangia d~o.6ophilae and S. nLg~oaenea were only found 

parasitizing S:tomoxy4 ealeL:t~an.6 pupae. 



1. INTRODUCAO 

A alta densidade de aves em granjas causa um 

grande acúmulo de esterco, o qual é um excelente substrato p~ 

ra a proliferação de moscas. 

A mosca doméstica, Yu~ca dome~tica L., 1758, 

mosca do estãbulo, Stomoxy~ caleit~an~ (L., 1758) e a falsa mo~ 

ca do estábulo, Mu~cina ~tabulan~ (Fallén, 1816) estão entre 

os principais muscídeos criados nesse meio. Juntamente com 

os califorídeos, representam um grave problema para os granje! 

ros e seus vizinhos pecuaristas. 

M. dome~tica é uma espécie eussinantr6pica en

d6fila, sendo altamente comunicativa por consumir tanto ali

mentos contaminados como sadios, ter alta atividade de vôo e 

dispersão e alternar-se constantemente entre fezes e alimen

tos. Dissemina as febres tif6ide e paratif6ide,disenteria b~ 

cilar, c61era, carbúnculo hemático, mastite bovina, conjunti

vite, poliomielite, etc. 

S. calcit~an~ é simbovina end6fila, term6fila 

e heli6fila. Prefere bovinos, sendo menos freqüente em eqü! 
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nos e suínos. Os problemas mais graves que causa decorre 

dos ferimentos produzidos nos animais, para sugar seu sangue. 

Devido ao desgaste nervoso que sofre, o gado atacado diminui 

consideravelmente a produção de leite, podendo até secar, dei 

xando de se alimentar normalmente e tornando-se anêmico. A 

perda de peso pode chegar a 500 gjdia 1 . Durante o verao, o au 

mento da mortalidade nos rebanhos, principalmente entre os be 

zerros, pode ser atribuído ao ataque dessa praga. Além dis-

so, pode transmitir estafilococos 1 estreptococos, pasteurel~ 

se, raiva e Ricke~~~ia~ pat6genas para as vacas. Nas aves, 

-sao reportadas as espiroquetoses, varíola e difteria aviária. 

Também é vetora dos ovos da mosca do berne, Ve~ma~obia homini~ 

(L. ) . 

Quanto à A,{. ~~abufan~, é eussinantr6pica end6f~ 

la e comunicativa em condições rústicas. Os adultos apreciam 

frutas e também podem ser encontrados na seiva que escorre de 

troncos e em brotos infestados por afídeos. Podem provocar 

miíases intestinais e miíases secundárias cutâneas. 

Para se obter um controle satisfat6rio desses 

insetos, um programa de manejo deve integrar métodos cultu-

rais, químicos e bio16gicos. A prática de qualquer um deles, 

isoladamente, pode nao ser eficiente. O esterco deve ser ma-

nejado de tal modo que favoreça os inimigos naturais, assim co 

1 KIRKWOOD, A.C. & TARRY, D.W. A survey of some species of 
flies associated with cattle. International Pest Con
trol, London l 15(5): 61-70, 1973. 
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mo os inseticidas precisam ser seletivos. Os agentes de con

trole biológico terão maior chance de serem bem sucedidos se 

forem mais adaptados ao local, época do ano e tipo de esterco. 

Este trabalho teve por objetivos levantar as 

espécies de parasitóides pupais dos referidos dípteros, ava

liando sua ocorrência em aviários de Echaporã (região de As

sis, Estado de são paulo) . 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. M~TODOS DE COLETA DE PARASITÓIDES 

Entre as técnicas para se coletar parasitóides p~ 

pais de moscas, três são as mais comuns: coleta de pupas sel

vagens no estercoi armadilha para pupas e exposição de pupas 

sentinelas. 

ABLES & SHEPARD (1976a), LEGNER & BRYDON (1966), 

LEGNER & GREATHEAD (196·9), LEGNER & OLTON (1968, 1971) e LEG

NER et alii (1967) empregaram o primeiro método, que consiste 

em se retirar amostras de esterco, nas porções onde houver 

maior quantidade de larvas empupando, e colocá-las em um reci 

piente com agua, onde as pupas flutuarão e o estrume afunda

ra. A seguir, as pupas são coletadas, secas e individualiza

das em cápsulas de gelatina n9 00 ou pequenos frascos de vi-

dro. Pode-se, também, colher as pupas localizadas visualmen 

te nas fezes. 

HOGSETTE & BUTLER (1981) descreveram uma arma

dilha para coletar pupas. É formada por um cilindro de tela 
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de arame, com as extremidades fechadas com o mesmo material. 

Em seu interior, são colocadas aparas secas de madeira. As 

larvas, existentes no esterco, penetram na armadilha à procu-

ra de um lugar mais seco para sua pupação. Aí podem ser par~ 

sitadas ou não. Posteriormente, efetua-se sua coleta e indi-

vidualização em laboratório. 

MULLENS et alii (1986), PETERSEN etalii (1985) 

e RUTZ & AXTELL (1980, 1981) utilizaram pupas sentinelas, além 

da coleta de pupas no esterco. Este método consiste em expor 

aos parasitóides do campo, pupas produzidas em laboratório, 

acondicionadas em saquinhos de tela. Após algum tempo, as p~ 

pas são recolhidas e isoladas. 

As opiniões dos pesquisadores sobre a eficiên-

cia de cada método são variadas. AXTELL (1981) considerou o 

primeiro muito demorado e difícil, com baixo rendimento. Além 

disso, a idade da pupa coletada é desconhecida e nao se sa-

be há quanto tempo estaria parasitada. Há também um acúmulo 

de pupas parasitadas no campo, pois o tempo de desenvolvimen-

to do parasitóides é maior do' que o de seu hospedeiro. Com isso, 

a porcentagem de parasitismo tende a ser superestimada. MEYER 

& PETERSEN (1982), ao testarem os três métodos em esterco de 

bovinos, concluíram que as pupas sentinelas rendem uma porce~ 

tagem de parasitismo muito baixa, enquanto que uma alta densi 

dade larval seria necessária para que a armadilha de pupas se 

tornasse uma ferrament+ útil, sendo ainda que tais artefatos 

não amostrariam pupas de S~omoxy~ ~al~i~nan~ L .. Para esses 

t 
/ 
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autores, a coleta de pupas selvagens no esterco seria o méto

do mais confiável, oferecendo estimativas consistentes do pa

rasitismo tanto por micro-himenópteros existentes no local 

quanto pelos liberados. Ainda com relação às pupas sentine

las, a profundidade do esterco em que foram colocadas influi

ria nas espécies que seriam coletadas. LEGNER (1967), ABLES 

& SHEPARD (1974), LEGNER (1977) e MORGAN et alii (1981) repo~ 

taram que espécies do gênero MU~Qidi6uhax parasitampupas mais 

próximas à superfície do esterco, enquanto que as do genero 

Spalangia são mais ativas a profundidades maiores. RUEDA & 

AXTELL (1985a), conduzindo experimentos à nível de campo, ob

servaram que MU~Qidi6uhax haptoh Girault & Sanders e PaQhyQh! 

poid~u~ vindemia~ (Rondani) atuavam na superfície e até 3 cm 

de profundidade, no esterco de aves poedeiras; já Spalangia 

spp. atacavam os hospedeiros localizados entre 5 a 10 cm de 

profundidade. 

MERCHANT et alii (1985) também testaram esses 

métodos de coleta e chegaram à conclusão que cada um pode 

apresentar resultados um pouco deturpados, mas as estimativas 

conseguidas com armadilhas de pupas poderiam ser mais confiá

veis e eficientemente obtidas. 

2.2. OCORRÊNCIA DE PARASITÓIDES E SUA FLUTUACÃO SAZONAL 

Analisando vários trabalhos sobre pteromalí-
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deos que parasitam muscídeos sinantrópicos em todo o mundo, 

MORGAN (1981) reportou que eram conhecidas 13 espécies do gê

nero Spalangia Latreille e 5 de MUjcidi1u~ax Girault & San

ders. S~o elas: S. a6~a Silvestri, S. came~oni Perkins, S. en 

diull Walker, S. 6a.tfux Mas i, S. genú.na Boucek, S. lovlgepe.téolcLta Bo~ 

cek, S. melcolOgcu.ta Mas i, S. rÚg,~LCt Iatreille, S. vug/LOCtenea CUrtis I S. 

ob~cu~a Bou~ekl S. óey~igi Risbec, S. óimplex perkins e S. 

óulci6e~a Bou6ek; M. ~apto~ Girault & Sanders, M. ~apto~elluó 

Kogan & Legner, M. ~apto~oide~ Kogan & Legner l M. uni~apto~ K~ 

gan & Legner e M. za~apto~ Kogan & Legner. Em sua lista ci

tou ainda l Naóonia vit~ipennij (Walker) e Pachyc~epoideu~ v~n 

demiae (Rondani). O pesquisador apontou todas como potencia! 

mente úteis contra as moscas que se desenvolvem em esterco e 

lixo. 

A essa re1aç~o, foram adicionadas Spalangia 

chon.talen/~ió Cameron, conforme DE SANTIS (1979) e S.d/to/~ophi

lae Ashmead, segundo RUEDA & AXTELL (1985), ambas sobre ~uóca 

dome~.U.ca . 

Nos Estados Unidos, PETERSEN et alii (1985) re 

lataram U~olepi~ ~u6ipe~ (Ashmead), enquanto que HOEBEK & 

RUTZ (1988) encontraram T~ichomalop6i6 dubiuó (Ashmead) e Di

b~achyó cavu6 (Walker) pela primeira vez em Muóca domeótica e 

Stomoxyó calcit~an6. Todas pertencem ã família Pteroma1idae. 

Uma outra espécie muito comum, porem da famí-

lia Encyrtidae, é T achinaephag U6 Z ealandicu6 AshInead. Tra-
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ta-se de um parasitóide larvaljpupal. Ocasionalmente podem 

ocorrer Aly-óia manduea~o4 (Panzer) e Aphae4e~a sp. (Braconi-

dae) I Eu.fLy~oma sp. (Eurytomidae), e L'Lic.hop/lia sp. (Diaprii

dae), conforme mostram LEGNER & McCOY (1966) I LEGNER et alii 

(1967) I SILVEIRA et alii (1986), BRUNO et alii (1988), DE SAN 

TIS & DE SUREDA (1988) e PINHEIRO & BUENO (1989). 

Algumas espécies de parasitóides que ocorrem 

em diversas regiões do mundo sobre Mu.,6c.a dome-6~iea, S~omoxlj"s 

ealeLt/'Lan6 e MU.,6 e,tna /6 ~abLdalu) (Fal1én), j á foram também reg is

tradas no Estado de são Paulo (Tabela 1) . 

No Estado de Santa Catarina, já foram observa

das Spalangia eame40ni Perkins (BOUCEK, 1963, 1965) e S. en

diu.-6 (BOUCEK, 1965 e DE SANTIS, 1980). 

Em Minas Gerais, MADEIRA (1985) obteve S. en

diu.-6 de pupas de Hemilueilia 6lavi6ac.ie-6 (Engel) (Diptera, 

Cal1iphoridae). Além disso, capturou adultos de Pac.hye4epoi

deu-6 vindemiae no local onde as pupas estavam. Posteriormen

te, em laboratório, ambos parasitóides se desenvolveram em p~ 

pas de Mu.-6c.a dome-6~~ea. Neste mesmo Estado, PINHEIRO & BUENO 

(1989) encontraram, sobre M. dome.-6~iea, os micro-himenópteros 

S. eamefLoni, Taehinaephagu-6 zealandieu.-6 e EUfLy~oma sp. 

BOUCEK (1963) relatou a ocorrência de S. eame

fLoni em Pernambuco, parasitando M. dome-6~iea. 
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Tabela 1. Pteromalidae que paras i tam pupas de MwSC.CL dome..6<U_C.CL, S<tomoXLrÓ 
C.a.fC.Lt'LCLVuS e MWÓC--ÚLCL ,stCLb~co'Us, j á encontrados no Estado de 
são Paulo. 

Parasitõides 

S ,-oa..tCLVLg~CL c.am e.hO ~ 
A{u,6C.<L~6w'LCLX /'Lapto/'L 
S. e.VL~W6 
MwSu~6w'LCLX sp. 
NMO~CL V~L,-oe.VLVLM 
PCLc.hyC.he.,-oo~de.ws v~VLde.m~CLe. 
S. ~ghoae.VLe.a 
S,-oa..taVLg~a sp. 
T CLc.hlVLae.,-ohag ws z e.a..taVL~c.W6 2 
A,-ohCLe.hUCL sp.3 
EW'Lljtoma sp.4 
,\{w6u~1W'LCLX sp. 
P. v<LYlde.m~ae 
S ,-oa.e.CLVLg~a s p . 
T . z.ea..tCLVL~C.W6 
T~c.hoY.J~a sp.5 
M • ha.p.toho~de4 6 
P. v~VLdem~ae. 
S. c.ame..ho~ 
S. e.VL~W6 

T. z e.a.e.an.~c.W6 
Ai. u..~aptoh 

P. v~VLd~ae. 
S. c.am e..'Lo ~ 
S. e.VL~W6 
S. gem~VLa 

d
. 1 Hospe elros 

A B c 

* 
';':: 

-1\ 

* 
,'t 

* 
* 
,'( 

* 
-J~ 

* 
';':: ;~ 

-'-
" ';" 
i':: ,'iç * 
* * 
* ," 

* 
* 
* * 
";'( * 
* 
-;'t 

* 
* 
* 

Referências 

BOUCEK (1963) 
BRUNO & GUI}~RÃES (1986) 

SILVEIRA et alii (1986) 

BRUNO et alii (1988) 

DE SANTIS & DE SUREDA(1988) 

BERTI FILHO & COSTA (1989) 
e BERTI FILHO et alii(1989) 

1 - A = MW6c.a dom0stic.a; B = Stomoxljf.J c.a..t~n.ó; C=MW6UVLa <ómbu..tan.ó 
2 - Encyrtidae, parasitôide de larva-pupa; 
3 - Braconidae; 
4 - Eurytomidae; 
5 - Diapriídae; 
6 Registrados como parasitóides de moscas sinantrópicas, não sendo espe

cificadas quais as espécies. 
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RUEDA & AXTELL (1985) citaram S. came~oni no 

-mas nao especificaram o local. 

SOUZA (1942) jã havia coletado P. vindemiae no 

Rio de Janeiro, parasitando dípteros da família Tachinidae. 

SILVA et alii (1968) registraram sua ocorrência nesse Estado 

sobre Pa~a~he~e-6ia bfT..a-6LLten-6i.6 Towns. (Diptera, Tachinidae). 

Segundo DE SANTIS & DE SUREDA (1988) e NASCA et alii (1981) , 

este pteromalídeo tambêm ataca Ce~a~i~i.6 capi~a~a (Wied.) e 

Ana.6~~epha spp. (Diptera, Tephritidae), embora não seja espe-

cífico desses hospedeiros. 

Nos demais países da Amêrica do Sul, jã foram 

encontradas 14 espêcies parasitando MU.6ea dome-6~ica, S~omoxy-6 

nidad (Índias Ocidentais), embora na Amêrica Central, foi in-

cluída por sua proximidade com o continente sul-americano. 

Alêm destas citações, DE SANTIS (1979) relatou, 

sobre MU.6ca dome-6~ica, os parasitóides PachycfT..epoideu-6 vinde-

miae na Bolívia e Spatangia endiu.6 na Venezuela. Sem especi-

ficar o país da Amêrica do Sul, DE SANTIS & DE SUREDA (1988) 

reportaram, ainda em MU.6ca dome-6~ica, Na-6onia vi~fT..ipenni.6 e 

Spatangia nigfT..oaenea, sendo que esta tambêm parasita pupas de 
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Tabela 2. Pteromalidae que parasitam pupas de ,I.fuóc.a do;mUdic.a, Ston1OX~{IS 
c.cLteLt'LCUló e i\fuse~Ha ,stabu€.avuó, j á observados na Argentina. 

Parasitôide 
Hospedeiros 1 

Referências 

A B C 

SpCltcUlg,~a ptatenó,Ls 2 ,I~ * Brethes, citado por LEGNER 
(1966) 

,\fUS uci[ 6 w'ta.x -sp. prox. a 
,'Lap,to/'LeUUS 3 LEGNER et alii (1976) 

P ac.hy c.)Lepoideus v-tn.derúae * * RUEDA & AXTELL (1985) 

S. en.ci[us * * * 
S. nigJwaen.ea ," * DE SANTIS & DE SUREDA(1988) 

,\f. Jtap:to/tet€.us i~ i, 

P. v-tnde.miae * 
S. enci[us * ~~ 

Tac.hJ..naephagus zecLtan.dJ..c.us 4 * ,~ 'i~ 

1 - A = MU-6 c.a dom eis tic.a; B = S:tomoxlj/ó c.cLteLt,,'Lai1-6; c = ,~!usuna ló,tabutai1-6 
2 - SpcLtan.g-ta ptatei1-6Ú (Brethes) é sinonímia de S. rúgl'Loaenea, conforme 

BOUCEK (1965) 
3 - Registrado corno parasitôide de moscas sinantrôpicas,não sendo espec~ 

ficadas quais espécies 
4 - Família Encyrtidae, parasitóide de larva-pupa. 

BRETHES, J. Sur la PJto,spatan.g-ta ptatef1;óÚ (N. Gen. N. sp.), (Hymen.) et 
sa biologie. Annales Sociedad Cientifica de Argentina, Buenos Aires, 
(5-6): 314-20, 1915. 
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Tabela 3. Pteromalidae que parasitam pupas de ,\fu,sc..a dOi1'le,s~ttc..a, S,tOillOXL{,.s 
c..C!.l.cLt'r..avvs e Ah.sunas-tabu..t.avvs, já registrados no Chile. 

Hospedeiros 1 

Parasitóides Referências 
Pc B A 

Na,~oYúa v-LúU.pe.I1VÚ6 ,;1~ LEGNER & McCOY (1966) 

Spa,fangút e.ncL.i..u,~ ';" 

S. nigJtoae.l1e.a * 
T,'tic..ho pltia nov. 2 

)~ sp. 

MMucL.i..6Max. Jtap-to,'r.. ,'< LEGNER et alii (1967) 

S. e.ncL.i..M * 
S. ntg /wae.ne.a ," 

,\·f. /'r..ap-to JU?_LUL6 ,,< KOGAN & LEGNER (1970) 

I\'f. ~Mp,to Jte.Uu,s 3 'k, LEGNER et alii (1976) 

S. c..ame.Jtovú * i, DE Sili!-..JTIS (1979) 

S. c..ho YlÂ:a,t.e.~~ * 
S. e.ncL.i..M * 
S. vúg Jtoae.ne.a ,~ 

A{. Jtap-to/'r.. * * -;', RUEDA & AXTELL (1985) 

S. e.ncüu,s * 7, * 
S. YúgJtoae.ne.a -;', -;'{ * 
M. fi..ap.toJt ';t DE SAl'l"TIS & DE SUREDA(1988) 

1\.(. fLap-toJte.UM * * 
Tac..hinae.phagM ze.a,t.aI1cL.i..c..M 4 ,,< 7, 7, 

1 - A = MlL6c..a. domlU,tZ.c..a.; B = S.tomoxlj-ó c..a,t.c.-Lt'W..~; C = MMul1a "smbufaM 

2 - Diapriidae 

3 Registrados como parasitóides de moscas sinantrópicas,não sendo esp~ 
cificadas quais espécies 

4. Encyrtidae, parasitóide de larva-pupa. 
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Tabela 4. Pteromalidae que parasitam pupas de \hóc.a dOnJl&óüc.a e ,\ju,óC-(J1a 

ó~abuJ:.cuu6, já encontrados na Colômbia. 

H 
. 1 

ospedelros 
Parasitóides Referências 

A B 

SpCttCU1g;"C( e.ndú06 * DE Slli"ITIS (1979) 

,\fw6 u~ DU,'taX /Lap~o/t * DE SANTIS & DE SUREDA(1988) 

S. e.n~M 1~ -J~ 

1 - A 

Tabela 5. Pteromalidae que parasitam pupas de ,\{Mc.a dOnJuuc.a, S~omoxlj/.) 
c.cU.w,'taYU6 e MM una /.)~abuJ:.a~, já regis trados no Peru. 

Hospedeiros 1 

Parasitóides Referências 
A B C 

* DE SANTIS (1979) 

* ,~ 

S. nog/Loae.ne.a ,~ * * RUEDA & AXTELL (1985) 

1 - A Mu,ó c.a dom~6tic.aj B = S~omo xlj.ó c.cU.u~n.ó; C = MM una .ómbuJ:.an6 
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Tabela 6. Pteroma1idae que parasitam pupas de M(Lóc.a dome,ó,t.z.c.a, Stomoxlj/~ 
c.afc.--L·t'wvLÓ e ,l,luóGü1c{ .~tabufarLó, j á encontrados em Trinidad (Ín 
dias Ocidentais). 

Hospedeiros 1 

Parasitóides Referências 
A B C 

Spa.fang~a C.CUI1\Uwn.z. * LEG~ER & McCOY (1966) 

S. e,n~Uó * 
Pac.hyc.lLepo~deUó v~ndem~ae i'( DE SAl.\l'TIS (1979) 

S. c.am e/to n{. ';t * 
S. en~Lú~ "k 

S. n.z.g/waenea * ')'\ 

S. c.cune/toM * * * RUEDA & AXTELL (1985) 

S. d/to,soplúlae .,~ 

S. en~Lú~ * * * 
AjLú~ u~ 6 Max !tapto/to . .z.de-ó 2 DE SM-ITIS & DE SUREDA(1988) 

2 - Registrado como parasitóide de moscas sinantrópicas, não sendo especi 

ficadas quais espécies. 
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Tabela 7. Pteromalidae que parasi tam pupas de ,\'lLLóc.a aorn~s,ti.c.a, S,tcrnoX-1IS 
c.CLf..cLt'[an,s e ,\ft.Lóc.úw.ó,tabLLtan,s, já relatadas no Uruguai. 

Parasitóides 

Af..rIó,i.a memaUc.cÚolL 2 

AlLúó c-écLi. 6 Lú'la.X ,'[ap~o,'[ 

S )'JCLtang ,i.a C.CLrn e.ILO n-é 
S. e.ncLÚLó 
S. n-égILoae.ne.a 
Tac.fúnae.pnagu,s 9 -t,'[auLt-é 3 

A. manaUc.~oIL 
M. ,'[ap~o,'[ 

S pCLf..avLg-ta sp. 
S. c.a.m e.J'[O n-é 
S. e.ncL<-M 
S. Vl.,i.g J'[oae.ne.a 
T. 9 J., 'ta.u.f;ti. 
TJÚc.nopJÚa n. sp. 4 

j\tl. ILap~oILeUu..ó 
MLLSc-écL<-6ufLaX sp. -

ILap,tolLe.UM 5 
prox. 

S. c.a.me./w n-é 
S. e. n cL<-u,s 
S. vúgILoae.ne.a 
.M. ILap~oIL 
S. c.ame.ILon-é 
S. e.ncL<-M 
S. iúg/'toae.ne.a 
M. /u:tp~o !Le.-t-tLúS 

1 - A = j\,{Mc.a aome.ótic.a; B 

2 - Braconidae 

Hospedeiros l 

Referências 
A B C 

,~ LEGNER & McCOY (1966) 

* 
,,;fr: 

>~ 

* 
* 

* LEGNER et alii (1967) 

* 
* ";~ 

,~ 

';\ 

* 
,~ 

,~ 

* KOGAN & LEGNER (1970) 

LEGNER et alii (1976) 

* * DE SANTIS (1979) 

* * 
* ,~ 

,~ ,'r: RUEDA & AXTELL (1985) 

* * ";'( 

* >~ "l:: 

* * * 
* ,;'t DE SANTIS & DE SUREDA (1988) 

3 - Encyrtidae, parasitôide de larva/pula; conforme SUBBA RAO (1978), Ta 
c.fúnae.pnagu,s g-tfLaLLf..ti Johnston & Tiegs e sinonímia de T. ze.CL.tancL<-c.Lú~ 

4 - Diapriidae 

5 Registrado como parasitôide de moscas sinatrópicas, não sendo especi 
ficadas quais especies. 
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A composição de espécies e sua abundância re-

lativa diferem conforme a geografia, clima, hospedeiros e con 

dições do habitat local (ABLES & SHEPPARD, 1976a). Em uma 

análise dos trabalhos já citados, percebe-se que, em geral, os 

mais comuns são Spafangia ~ame~oni, S. endiu~, 

As espécies do genero Mu~~idi6u~ax -sao mais 

adaptadas aos períodos frios, enquanto que Spafangia spp. pr~ 

ferem as épocas mais quentes do ano (LEGNER & BRYDON, 1966; 

ABLES & SHEPARD, 1976b; ABLES et alii, 1976; LEGNER, 1977 e 

MORGAN et alii, 1981). Porém, LEGNER (1977) considerou que 

Spafangia spp. também poderiam se tornar abundantes durante 

os meses de temperaturas mais baixas. A condição limi tante se 

ria a presença de Mu~~idi6u~ax spp .. Markwick 1 , citado por 

LEGNER (1977), comprovou que larvas de Spafangia endiu~ eram 

competitivamente inferiores, as fêmeas eram menos agressivas 

e a taxa intrínseca de crescimento natural era menor, quando 

comparadas com Mu~~idi6u~ax za~apto~, M. uni~apto~ e P. vinde 

miae, nas mesmas condições. 

LEGNER (1983) encontrou um caso de espécie 

"sibling" dentro de Spafangia endiu~. Culturas da Austrália 

estavam isoladas reprodutivamente daquelas da Nova Zelândia e 

da América do Norte. Havia ainda diferenças de comportamento 

1 MARKWICK, N.D. A comparative study of four housefly parasi 
tes (Hymenoptera: Chalcidoidea). New Zealand, 1974. 33} 
p. (Ph. D. Thesis - Victoria Univ. of wellington) . 

/ 
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entre essas três populações. Por isso, ele considerou que e~ 

ta espécie deveria ser referida, dessa data em diante, como 

Spalangia endiu~ complexo. 
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I 

3. MATERIAL E METODOS 

3.1. COLETA DOS PARASITÓIDES 

o trabalho foi conduzido em uma granja de aves 

poedeiras de Echaporã, na região de Assis, Estado de são Pau-

lo. Essa granja, que tem capacidade para 430.000 aves aloja-

das, é formada por 6 seções, com 18 aviários cada uma. Esses 

medem 100 m de comprimento e 3,2 m de largura; estão distan-

ciados 10 m entre si e são construídos totalmente de madeira. 

Entre as gaiolas das aves e o piso de terra, 

está colocado um ripado, que retém parte das fezes. Com is-

so, a área de exposição do esterco ao ar é ampliada l promove~ 

do assim uma secagem mais rápida. 

Os aviários são alinhados na direção Leste-Oeste, 

para que a luz do sol não incida diretamente sobre as aves. 

Contudo, o esterco de cada lado das instalações recebe dife-

rentes quantidades de insolação, o que causa diferenças no 

seu teor de umidade, sendo maiores ou menores conforme a epo-

ca do ano. As moscas procuram sempre ovipositar onde as con-

dições do substrato estejam mais adequadas ao desenvolvimento 

de suas larvas. Assim, pode-se encontrar uma alta infesta-
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çao em um dos lados do aviário, enquanto que no outro, o es

terco está tão seco que não permite o desenvolvimento desses 

insetos. Mesmo no lado mais Gmido, o esterco não ~ homogêneo, 

havendo várias zonas com diferentes teores de umidade. 

Com o propósito de se determinar a faixa de 

umidade na qual a pupaçao das larvas ocorria com maior fre

qüência, foram tomadas cerca de 60 amostras de esterco, pesa~ 

do de 4 a 6 g, ao redor de pupas recentes, as quais eram iden 

tificadas por sua coloração mais clara. 

Em relação aos parasitóides, o método escolhi

do foi o da coleta de pupas que ocorriam naturalmente no es

terco. Por ser absoluto, era mais coerente com os objetivos 

do trabalho. 

Foram feitas amostragens quinzenais em 18 aviá 

rios, de 2 seções pré-determinadas. Tomaram-se amostras em 

2 pontos ao ~ongo dos ranchos, no lado que havia maior infes

tação de moscas. Em cada ponto coletaram~se, indistintamen

te, pupas de Mu~~a dome~~l~a L., S~omoxy~ ~al~l~~an~ L. e Mu~ 

~lna ~~abulan~ Fallén, espécies mais freqüentes na granja em 

questão. 

Para se efetuarem as coletas, o esterco foi 

escavado com espátulas nos locais onde havia larvas se desen

volvendo. Após serem recolhidas, as pupas foram levadas ao 

Laboratório de Controle Biológico da Mosca Doméstica "Eduardo 

Hiroshi Mizumoto ll
, no Departamento de Entomologia da Escola 
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Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de 

são paulo, em Piracicaba-SP. Em laboratório, foram individua 

lizadas em pequenos frascos de vidro (3 ml de volume), e tampa-

dos com algodão hidrófobo. Esse procedimento teve por fina 

lidade relacionar cada parasitóide com seu hospedeiro. Após 

dois meses, dissecaram-se as pupas que nao originaram moscas 

ou parasitóides, para que se pudesse determinar a razao de 

sua morte. Se no interior do pupário fosse encontrado um pa-

rasitóide morto, em qualquer fase do seu desenvolvimento, a 

pupa era considerada parasitada. As demais eram consideradas 

inviáveis. Também entraram para essa categoria as pupas de-

formadas (devido a ação de inseticidas), quebradas e preda-

das. 

Uma parte dos parasitóides da Família Pteroma-

lidae foi identificada através de comparação com material já 

identificado e com o uso de chaves publicadas pelos seguintes 

" autores: BOUCEK (1963) I LEGNER et alii (1976) e RUEDA & 

AXTELL (1985). O restante l juntamente com os insetos da Famí 

lia Eurytomidae, foi enviado ao Dr. Philip B. Morgan do 

"Insects Affecting Man and AnimaIs Research Laboratory" , Gai 

nesvi11e, Flórida-EUA). John S. Noyes (British Museum of Na 

tural History) identificou os encirtídeos. 

3.2. CARACTERíSTICAS DA OCORRÊNCIA DOS PARASITÓIDES 

Para análise da ocorrência dos parasitóides s~ 

bre seus hospedeiros l foram empregados os índices de freqüe~ 
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cia, abundância, constância e dominância. Cada espécie de 

hospedeiro foi considerada uma comunidade. 

3.2.1. Freqüência 

Foi obtida somando-se os dados das coletas du-

ranteo período, calculando-se as porcentagens dos indivíduos de 

cada espécie em relação ao total de indivíduos capturados, p~ 

ra cada hospedeiro. 

De acordo com os resultados obtidos, estabele-

ceram-se classes de freqüência para as espécies, através do 

intervalo de confiança média (IC) a 5% de probabilidade,segu~ 

do RODRIGUES (1986), como segue: 

pouco freqüente (pf) - porcentagem de indivíduos menor que 

o limite inferior do IC a 5%; 

freqüente (f) porcentagem de indivíduos situado 

dentro do IC a 5%; 

muito freqüente {mf} - porcentagem de indivíduos maior que 

limite superior do IC a 5%. 

3.2.2. Abundância 

Foi também calculada pela soma total dos indi

víduos de cada espécie, empregando-se uma medida de dispersão 

conforme SILVEIRA NETO et alii (1976), através do câlculo do 
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desvio padrão da média e intervalo de confiança/utilizando-se 

o teste "til a 5 e 1% de probabilidade. Estabeleceram-se as 

seguintes classes de abundância: 

rara (r) 

dispersa (d) 

comum (c) 

abundante (a) 

- numero de indivíduos. menor que o li

mite inferior do Ie a 1% de probabi

lidade; 

- número de indivíduos situado entre 

os limites infer iores do Ie a 5 e 1 % i 

- número de indivíduos situado dentro 

do Ie a 5%; 

- número de indivíduos situado entre 

os limites superiores do Ie a 5 e 1%; 

muito abundante (m) - número de indivíduos maior que o li

mite superior do Ie a 1%; 

3.2.3. Constância 

Refere-se à porcentagem de ocorrência das espe 

cies presentes nos levantamentos efetuados. A fórmula utili-

zada para o cálculo deste parâmetro foi a seguinte: 

onde: 

e = 
p 100 

N 

P = numero de coletas contendo a espécie 

N = numero total de coletas realizadas 
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De acordo com os percentuais obtidos, as espe

cies foram separadas em categorias, segundo classificação pr~ 

posta por Bodenheimer (SILVEIRA NETO et alii, 1976): 

espécies constantes (x) - presentes em mais de 50% das co

letas; 

espéc:iLes acessórias (y) - presentes em 25 a 50% das coletas; 

espécies acidentais (z) - presentes em menos de 25% das co 

letas. 

3.2.4. Dominância 

Determinou-se a dominância das espécies da so

ma dos individuos coletados durante o ano e fez-se análise p~ 

lo método de Kato et alii (LAROCA & MIELKE, 1975) utilizando-

se as equaçoes: 

Limite Superior (LS) = . 100 

onde: 

K + 1) 

Limite Inferior (LI) = (1 - . 100 



onde: 

nl = 

n2 = 
N = 
K = 
Fo = 
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2 (N K + 1) 

2(K + 1) ; 

numero total de indivíduos capturados; 

numero de indivíduos de cada espécie; 

valor obtido através da tabela de distribuição de 

F, ao nível de 5% de probabilidade (F>l) I nos graus 

de liberdade de nl e n2-

Foram consideradas dominantes as espécies que 

apresentaram LI maior do que LS, quando aplicado K = O. 

3.3. ANÁLISE DOS HOSPEDEIROS EM CONJUNTO 

Para se estabelecer a similaridade entre as 

faunas de parasitóides dos 3 hospedeiros, foram utilizadas a 

porcentagem de similaridade, o índice de afinidade e o índi

ce de associação. 

3.3.1. Porcentagem de similaridade 

A porcentagem de similaridade (%S) foi calcul~ 

da baseando-se na soma dos menores valores de porcentagem dos 

indivíduos das espécies comuns aos hospedeiros,conforme SOUTH 

WOOD (1971), em que: 

%S = 2: mín. (%a + %b + ... + %n) 
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onde: 

a :::: menor porcentagem observada da espécie A, no confron 

to de 2 hospedeiros i 

b = menor porcentagem observada da espécie B / no confron 

to de 2 hospedeiros; 

n = menor porcentagem observada da espécie n, no confron 

to de 2 hospedeiros. 

3.3.2. índice de afinidade 

o índice de afinidade foi utilizado para medir 

a freqüência com que as espécies ocorrem juntas nos diferen-

tes hospedeiros. Foi proposto por FAGER (1957), sendo calcu-

lado da seguinte maneira: 

2J 
I AB 

:::: 

nA + nB 

onde: 

J = numero de ocorrências conjuntas; 

nA = numero de ocorrências da espécie Ai 

nB = numero de ocorrências da espécie B. 

Sua significância e encontrada através do tes-

te "til: 

;-.. 

-1 . 
r- ---1 

I (nA + nB) (2J - 1) I I 

~nA 
I sendo o menor va-t = 

L nB - 1 I , 
2 I + nA nB I 

....J .J 

lor significativo para t = 1,645 (5 %) • 
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3.3.3. Índice de associação 

Como o índice de afinidade nao leva em conside-

raçao o numero de indivíduos coletados, foi calculado também 

o índice de associação, para confirmar a existência de urna re-

lação entre a ocorrência dos parasitóides nos três hospedeiros. 

Proposto por SOUTHWOOD (1971) é baseado no número total de in-

divíduos de uma espécie que ocorre conjuntamente em duas comu-

nidades, em relação ao total de indivíduos coletados em todas 

as amostras. Varia de -1 (nenhuma associação) a +1 (completa 

associação) I sendo calculado pela equação: 

onde: 

Ji 

A+B 
- O, 5J, onde: 

J. = numero de indivíduos da espécie a ocorrer conjunta
l 

mente nas comunidades A e B 

A+B = número total de indivíduos da espécie em todas as 

amostras das comunidades A e B. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. TEOR DE UMIDADE DO ESTERCO 

Dado que o esterco acumulado sob as gaiolas 

das aves poedeiras apresentava várias zonas diferentes de umi 

dade l as amostras foram tomadas para detectar o teor de umida 

de da porçao que circunda a pupa l ou seja l do local escolhido 

para a larva se transformar em pupa. O peso médio das amos-

tras foi de 4 / 68 g. Distribuiu-se os teores conforme a clas-

sificação de MERCHANT et alii (1985) (Tabela 8). 

Tabela 8. Classificação do teor de umidade das amostras de esterco, con
forme a escala de ;':1ERCHANT et alii (1985). 

Classes 
% média Intervalos Freqüência % das 

de umidade (% de umidade) observada freqüências 

1 18,0 < 25 1 1,72 

2 32,6 25 a 45 8 13,79 

3 58,0 45 a 64 40 68,97 

4 69,2 64 a 75 9 15,52 

5 80,2 > 75 O O 
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Embora nao houvesse distinção entre os hospe

deiros no momento da retirada da amostra, existiu urna nítida 

preferência das larvas das 3 espécies de procurarem a faixa de 

45 a 64% de umidade para se transformarem em pupas (signific~ 

tivo a 5% de probabilidade). Esta seria a classe 3 de MER

CHANT et alii (1985), onde o esterco seria levemente úmido e 

adesivo, com pouca formação de agregados (quanto maior a umi

dade, mais fluido e adesivo fica o esterco, diminuindo a for

maçao de agregados ou mesmo causando a eliminação destes). É, 

portanto, no esterco com a citada faixa de umidade que os mi

cro-himen5pteros teriam maior chance de achar as pupas de ~fu~ 

ca dome~~ica, S~omoxy~ caici~4an~ e Mu~cina ~~abuian~. 

4.2. LEVANTAMENTO DOS PARASITÓIDES 

Não foi possível manter o intervalo de aproxi

madamente 2 semanas entre as coletas. Houve falhas na segun

da quinzena de outubro e no mês de dezembro de 1988, devido 

as condições climáticas,oque prejudicou um pouco os resulta

dos. 

Foram coletadas 1775 pupas de Mu~ca dome~~ica, 

1879 de S~omoxy~ calci~4an~ e 7247 de Mu~cina ~~abuian~, tot~ 

lizando 10.901 pupas. Representando 66,48% do total, Mu~cina 

~~abulan~ foi o muscídeo mais abundante nessa unidade da Gran 

ja Mizumoto, em Echaporã-Sp. No período de agosto a novembro, 
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quando Mu~ca dome~~~ca e S~omoxy~ calc~t~an~ apresentaram ocoE 

rências bastante baixas, Mu~cina ~tabuian~ praticamente mant~ 

ve seu nível populacional (Tabelas 9, 10 e 11). Neste inter-

valo, além da temperatura mais baixa (Apêndice 1), o esterco 

estava quase seco. Eram poucas as zonas de umidade favorá-

veis ao desenvolvimento das larvas. Havia condições apenas 

nas áreas onde o esterco acumulado sobre o ripado coalescia, 

ou no piso de terra, nos pontos em que o ripado estava quebr~ 

do. Nestes locais o teor de umidade era mais elevado, devido 

a diminuição da superfície de evaporação. Nestas pequenas pOE 

çoes, as larvas de MU6cina 6tabulan~ venciam a competição com 

las (Portchinskyl, citado por PEeK & ANDERSON, 1969). Tal fa 

to deve explicar a predominância de Mu~c~na 6tabulan~ nesta 

época do ano, na qual este hospedeiro também se tornou um im-

portante reservat6rio de parasit6ides. 

1 PORTCHINSKY, T. Mu-.) c,tna 6 tabulan,.) FalI mouche nuis ible à 
l'homme et à son ménage, et état larvaire destructeuse 
des larves de Mu/.) ca dom e/.) t-tca. Travaux du Bureau EntomoL 
du Dept. d'Agric, 10(1): 1-39, 1913. 
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Tabela 9. Classificação das pupas coletadas de 1~!WSC.a. dOiYI~s,uc.a e porcen
tagem de parasitismo. 

Data de 
coleta 

11/05/88 

25/05/88 

08/06/88 

23/06/88 

06/07/88 

20/07/88 

03/08/88 

25/08/88 

07/09/88 

20/09/88 

11/10/88 

03/11/88 

18/ll/88 

14/01/89 

3l!01/89 

13/02/89 

04/03/89 

17/03/89 

31/03/89 

16/04/89 

01/05/89 

ll/05/89 

19/05/89 

Totais 

PI 

47 

67 

82 

14 

121 

26 

40 

1 

24' 

O 

O 

4 

8 

12 

II 

26 

14 

17 

15 

36 

47 

1 

6 

619 

pp 

89 

125 

119 

22 

71 

ll2 

5 

° 
6 

O 

O 

O 

1 

33 

7 

40 

5 

19 

8 

17 

29 

1 

6 

715 

59 

40 

30 

31 

40 

6 

24 

° 
O 

O 

2 

O 

3 

l7 

16 

16 

8 

13 

O 

8 

109 

6 

13 

441 

Total 

195 

232 

231 

67 

232 

144 

69 

1 

30 

O 

2 

4 

12 

62 

34 

82 

27 

49 

23 

61 

185 

8 

25 

1775 

P 

39 

99 

76 

36 

50 

88 

O 

O 

6 

O 

O 

1 

8 

5 

12 

1 

7 

4 

5 

18 

O 

2 

457 

45,64 

53,88 

51,52 

32,84 

30,60 

77,78 

7,25 

0,00 

20,00 

0,00 

0,00 

8,33 

53,23 

20,59 

48,78 

18,52 

38,78 

34,78 

27,87 

15,68 

12,50 

24,00 

40,28 

PI = pupas viáveis; PP = pupas parasitadas; M = moscas; P = número de p~ 

rasitóides; %P = porcentagem de pupas parasitadas. 
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Tabela 10. Classificação das pupas coletadas de S,tomOXl:lS c..cUC-Gt!1müS e 

Data de 
coleta 

11/05/88 

25/05/88 

08/06/88 

23/06/88 

06/07/88 

20/07/88 

03/08/88 

25/08/88 

07/09/88 

20/09/88 

11/10/88 

03/11/88 

18/11/88 

14/01/89 

31/01/89 

13/02/89 

04/03/89 

17/03/89 

31/03/89 

16/04/89 

01/05/89 

11/05/89 

19/05/89 

Totais 

porcentagem de parasitismo. 

PI 

30 

36 

58 

33 

70 

39 

1 

O 

O 

8 

O 

5 

1 

18 

38 

43 

25 

34 

32 

146 

9 

4 

11 

641 

PP 

59 

57 

91 

43 

84 

24 

O 

° 
° 
8 

° 
O 

1 

3 

27 

76 

15 

95 

28 

95 

O 

O 

2 

708 

55 

46 

13 

31 

48 

18 

3 

° 
O 

2 

O 

7 

12 

4 

52 

101 

9 

78 

31 

17 

4 

O 

1 

532 

Total 

144 

139 

162 

107 

202 

81 

4 

O 

° 
18 

° 
12 

14 

25 

117 

220 

49 

207 

89 

258 

13 

4 

14 

1879 

P 

56 

48 

84 

36 

68 

19 

° 

7 

° 
1 

3 

26 

88 

12 

71 

28 

70 

O 

° 
O 

597 

%P 

40,97 

41,01 

56,17 

40,19 

41,58 

29,63 

0,00 

44,L..4 

0,00 

8,33 

12,00 

23,08 

34,55 

30,61 

45,89 

31,46 

36,82 

0,00 

0,00 

14,29 

37,72 

PI = pupas inviáveis; PP = pupas parasitadas; M = moscas; P = numero de 

parasitóides; %P = porcentagem de pupas parasitadas. 
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Tabela 11. Classificação das pupas co1etadas de ,\1MC.A:.HCl ,S.tCtbu.tCUl-6 e por
centagem de parasitismo. 

Data de 
coleta 

11/05/88 

25/05/88 

08/06/88 

23/06/88 

06/07/88 

20/07/88 

03/08/88 

25/08/88 

07/09/8'<3 

20/09/88 

11/10/88 

03/11/88 

18/11/88 

14/01/89 

31/01/89 

13/02/89 

04/03/89 

17/03/89 

31/03/89 

16/04/89 

01/05/89 

11/05/89 

19/05/89 

Totais 

PI 

40 

35 

55 

209 

76 

84 

9 

203 

171 

262 

36 

80 

172 

224 

20 

43 

87 

95 

186 

202 

334 

364 

548 

3535 

PP 

26 

54 

25 

267 

55 

65 

26 

78 

66 

223 

22 

15 

137 

43 

7 

27 

78 

72 

308 

260 

268 

303 

155 

2580 

16 

5 

6 

34 

1 

13 

17 

85 

99 

155 

109 

105 

129 

16 

6 

22 

21 

34 

98 

43 

36 

35 

47 

1132 

Total 

82 

94 

86 

510 

132 

162 

52 

366 

336 

640 

167 

200 

438 

283 

33 

92 

186 

201 

592 

505 

638 

702 

750 

7247 

P 

23 

11 

27 

214 

49 

41 

26 

34 

39 

81 

16 

10 

117 

14 

2 

15 

59 

64 

227 

63 

213 

189 

133 

1667 

%P 

31,71 

57,45 

29,07 

52,35 

41,67 

40,12 

50,00 

21,31 

19,64 

34,84 

13,17 

7,50 

31,28 

15,19 

21,21 

29,35 

41,94 

35,82 

51,16 

51,49 

42,01 

43,16 

20,67 

35,60 

PI = pupas inviáveis; PP = pupas paras i tadas; ~1 = moscas; P = numero de 

parasitóides; %P = porcentagem depupas parasitadas. 
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4.2.1. Parasitóides sobre j,t!Uea dome~tiea 

Dentre as 1775 pupas de Muó~a domeóti~a coleta 

das, 715 (40,28%) estavam parasitadas, 457 produziram parasi-

tóides e 441 originaram moscas (Tabela 9}. Havia também 619 p~ 

pas inviáveis. 

As espécies encontradas parasitanto pupas des-

te hospedeiro foram Spalangia ~ame4oni, S. endiuó, S. gemina, 

Pa~hy~4epoideu~ vindemiae (Pteromalidae); Ta~hinaephaguó zea-

landi~u~ (Encyrtidae, parasitóide de larva-pupa) e EU4ytoma 

sp. (Eurytomidae) (Tabela 12) . 

T. zealandi~uó foi o parasitóide que apresen-

tou os maiores índices (Tabela 13) . Por ser uma espécie gre-

gária (mais de um indivíduo se desenvolve por pupa) I os cálc~ 

los foram baseados no número de pupas das quais emergiram ve~ 

pinhas. Corno essa quantidade foi bastante superior em rela-

ção às demais espécies (84,45% de freqüência), não foi incluí 

da nos cálculos de freqüência, abundância, constância e domi-

nância. Foi considerada urna espécie excessivamente freqüen-

te excessivamente abundante, dominante e de ocorrência cons-

tante ao longo do período estudado. As demais espécies foram 

classificadas como pouco freqüentes e comuns. Spalangia ~ame 

40ni e S. endiu~ comportaram-se corno acessórias, isto é, '" nao 

tiveram ocorrência regular durante as co~etas. o pequeno nu-

mero de pupas de Mu,.) ~a dom e~ ti~a amostrado pode ter prejudic~ 

do a análise dos parasitóides menos freqüentes. Pa~hy~4e-
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Tabela 12. Número de parasitõides que emergiram de pupas de .I.!l..VSc.a. dcme.,s~t<-
c.a em cada coleta. 

Data de Tz Se Se Sg Pv E Total 
coleta 

11/05/88 32 1 6 O O O 32 

25/05/88 86 6 3 2 2 O 99 

08/06/88 59 5 11 1 O O 76 

23/06/88 31 3 O 3 O O 36 

06/07/88 45 3 1 O 1 O 36 

20/07/89 84 2 2 O O O 88 

03/08/88 O O O O O O O 

25/08/88 O O O O O O O 

07/09/88 4 O 2 O O O 6 

20/09/89 

11/10/88 O O O O O O O 

03/11/88 O O O O O O O 

18/11/88 O O O O O 1 1 

14/01/89 6 O O O 2 O 8 

31/01/89 5 O O O O O 5 

13/02/89 12 O O O O O 12 

04/03/89 O 1 O O O O 1 

17/03/89 5 2 O O O O 7 

31/03/89 O 2 1 1 O O 4 

16/04/89 1 2 1 1 O O 5 

01/05/89 14 3 1 O O O 18 

11/05/89 O O O O O O O 

19/05/89 2 O O O O O 2 

Tz = Tac.hina~phag~ z~cU'.anci-éc.l..VS ; Se = S pcU'.ang-éa c.cun eJto M ; Se = S. ~ncü~ ; 

Sg = S. g~-éna; Pv = Pac.hyc.~~po-éd~~ v-énd~-éa~; E = EuJtytoma sp. 
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poideuj vindemiae e EU4ytoma sp. mostraram ser nao dominantes. 

Seus Indices de constância, assim como o de S. gemina (domi-

nante) revelaram que sao espécies de ocorrência acidental em 

Alu6 ca dom e,6 L{.ca. 

Tabela 13. Índices faunísticos calculados para os parasitóides de J\lw6ca 
dome,6.tica. 

Espêcies 
Total de 

% AI F(%)2 C(%)3 D4 
indivíduos 

T acf?-énaephagLLó z ea .. t.aVldicr.v6 386 84,45 ea ef x s 

SpaXa!1g .. éa CCUI1 e40 ai 30 6,57 c pf y s 

S. eVU1..éw6 28 6,13 c pf y s 

S. gemiVla 7 1,54 c pf z s 

PachljcJtepoideLLó v iVld em .. éae 5 1,09 c pf z n 

Er.v'Lytoma sp. 1 0,22 c pf z n 

IA = abundância; onde ea excessivamente abundante e c = comum; 
2F freqüência; anue ef = excessivamente freqüente e pf = pouco freqüen-

te; 

3C constância; onde constante; - . acidental; = x = y = acessor1.a e z = 
4D dominância; onde s dominante e n = -nao dominante. 

A predominância de Tachinaephaguj zeaJ:..andicu/.) 

em Mu/.)ca dome/.)tica coincide com os resultados obtidos por PI-

NHEIRO & BUENO (1989), na região de Lavras-MG. Difere, porém 

do levantamento efetuado por BRUNO &' GUIMARÃES (1988), onde 

esta espécie apresenta urna freqüência de apenas 11,68% (média 

de várias granjas no Estado de são Paulo). Nesta pesquisa, 

Mu/.)cidi6uJtax sp. (Pteromalidae) foi o mais comum. Apesar de 
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sua ocorrência comum em dípteros sinantrópicos, nenhum exem-

pIar de MU~Qidiáu4ax foi encontrado. BERTI FILHO & COSTA 

(1989) relataram uma espécie deste gênero em Bastos-SP. a 120 

km de distância, em granjas que diferiam quanto ao tipo de es 

terco. A causa da diferença pode ter sido a ausência de rip~ 

do. As pupas em Bastos, eram encontradas em grandes quantid~ 

des próximo à superfície, o que favorecia espécies desse gên~ 

ro, conforme LEGNER (1967), ABLES & SHEPARD (1974) I LEGNER 

(1977) I MORGAN et alii (1981) e RUEDA & AXTELL (1985a). Já 

em Echaporã, as pupas estavam mais escondidas. Essa caracte

rística pode também ter determinado a predominância de T adú,

naephagu~ zealandiQu~1 já que este oviposita nas larvas, as 

quais ficam mais expostas do que as pupas. 

4.2.2. Parasitõides sobre S~omoxif4 ea~e~~4an6 

Foram coletadas 1879 pupas de S~omoxy~ QalQi

~4an~1 das quais 641 eram inviáveis, 597 produziram parasitó! 

des e 532 originaram moscas (Tabela 10). Cerca de 37,72% es

tavam parasitadas por Spalangia came4oni, S. d40~ophilae, S. 

endiu~, S. gemina, S. nig4oaenea, PaQhyQ4epoideu~ vindemiae 

(Pteromalidae), TaQhinaephagu~ zealandiQu~ (Encyrtidae) e Eu-

4ytoma sp. (Eurytomidae) (Tabela 14). 
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Tabela 14. ~úmero de parasitóides que emergiram de pupas de StOillOXlpl c.al 
cLUlavuS em cada coleta. 

Data de 
Tz Sc Se Ser Sd Sn Pv E Total 

coleta "" 

11/05/88 35 10 11 O O O O O 56 

25/05/88 39 7 1 O O O 1 O 48 

08/06/88 67 6 11 O O O O O 84 

23/06/88 28 7 1 O O O O O 36 

06/07/88 54 10 2 O O O 2 O 68 

20/07/88 12 2 3 1 1 O O O 19 

03/08/88 O O O O O O O O O 

25/08/88 

07/09/88 

20/09/88 O O O O O O 7 O 7 

11/10/88 

03/11/88 O O O O O O O O O 

18/11/88 1 O O O O O O O 1 

14/01/89 1 O O O O O 2 O 3 

31/01/89 3 13 7 1 O 2 O O 26 

13/02/89 12 33 20 3 O O O O 68 

04/03/89 10 1 1 O O O O O 12 

17 /03/89 48 13 8 1 O O 1 O 71 

31/03/89 8 14 2 O 2 O 1 1 28 

16/04/89 14 14 38 2 O O 1 1 70 

01/05/89 O O O O O O O O O 

11/05/89 O O O O O O O O O 

19/05/89 O O O O O O O O O 

Tz = Tac.hinaephag~ zea..landic.~; Sc = Spa..langia c.am e/lO ni ; Se = S. enCÜI.Ló; 

Sg = S. gemina; Sd = S. dho~ophitae; Sn = S. vU_9hoaenea; Pv = Pac.hyc.he-

pO--ldeLVS v--lnde."!1--lae; E = ELV'tytoma.. sp. 
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Corno em Mu~ca dome~~~ca, T. zealand~cu~ foi 

excluído dos cálculos, sendo considerado excessivamente fre-

qüente, excessivamente abundante, dominante e constante. Sua 

freqüência foi de 55,64% (Tabela 15). 

Tabela 15. Índices faunísticos calculados para os parasitóides de S~cmo
mo xrp) ca.-tcLt/LanÓ. 

Espécies 
Total de 

% Ai F(%)2 C (%) 3 D'+ 
indivíduos 

Tadúnaephag~ z e(Ltan~cu-ó 332 55,64 ea ef x s 

Spalang-êa. cameftovú 130 21,78 a f x s 

S. e ru:ü I.Ló 105 17,59 a f x s 

P a,chy cfLepo~deu./s v-tl1dem-êae 15 2,51 c pf y s 

S. gem-êna. 8 1,34 c pf y s 

S. cVto/s O phLUte 3 0,50 c pf z n 

S. vu:,g/'Loaenea 2 0,34 c pf z n 

Eufty~oma sp. 2 0,34 c pf z n 

lA = abundância; onde ea = excessivamente abundante; a = abundante e 
c = comum; 

2F freqüência; onde ef = excessivamente freqüente; f = freqüente; e 
pf = pouco freqüente; 

3C constância; onde constante; - . acidental; x = y = acessorla e z = 
4D dominância; onde dominante - dominante. = s = e n = nao 

BRUNO & GUIMARÃES (1988) reportaram urna maior 

incidência de Spalang-êa sp. sobre S;tomoxy~ calc.Ltftan~ (53,85%), 

Spalal1g-êa cameftol1~ e S. end-êu~ foram freq~en-

tes, abundantes e dominantes, de ocorrência constante durante 

o ano. As demais espécies foram classificadas corno pouco fre 
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qüentes e comuns. S pa.fcUlg-{a 9 e.m,én.a e. Pac.hyc./H' .. poide.u,s v .. énde.

miae. apresentaram dominância e ocorrência irregular nas amos

tragens/ sendo portanto, acessórias. 

Spalan.gia d~o~oph~fae. estã sendo relatada pela 

primeira vez no Brasil. Spafan.g~a nighoae.n.a estã sendo rela

tada pela primeira vez no pais sobre Stomoxyh c.afc.it~an.~. SIL 

VEIRA et alii (1986) jã haviam encontrado esta espécie, porém 

parasitando MUhc.a dome.h,tic.a. Juntamente com EU/l..ytoma sp., foram 

consideradas não dominantes e acidentais. 

Spafan.gia ge.m~n.a, também estã sendo observada 

pela primeira vez no Brasil sobre Stomoxy~ c.afc.ithan.~, 

BERTI FILHO & COSTA (1989) verificaram sua ocorrência 

pois 

sobre 

A'(uh c.a dom e.h t~c.a. Anteriormente ao trabalho desses autores, 

o parasitóide havia sido citado apenas sobre Me-tago~styfum m~

nen.he Towns. (Diptera, Techinidae) I na Venezuela (BOU~EK,1963). 

4.2.3. Parasitóides sobre Mü4c.ind 4~dbu~dn4 

Foram coletadas 7247 pupas de MUh c.~n.a .ótabufaM, 

sendo que 3535 eram inviãveis e 1132 originaram moscas. Os 

parasitóides emergiram de 1667 pupas (35,6% depupas parasita

das, Tabela 11) . 

Verificaram-se as mesmas espécies que atacaram 

Mu/s c.a dom e~ -t-éc.a (Tabela 16). Com uma freqüência de 87,52%, 
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Tachinaephagu~ zealandicu~ foi novamente retirado dos cálcu

los, sendo-lhe atribuído as características de excessivamente 

abundante, excessivamente freqijen~e e constante (Tabela 17). 

Todas as esp~cies apresentaram dominância. Spalangia came~c

ni foi classificada como abundante e freqilente, enquanto que 

S palai19,éa 9 em,éna, como pouco freqüente e comum. A..rnbas foram 

constantes. Spalangia endiu~, Pachyc~epoideu~ vindemiae e E~ 

~ytoma sp. entraram para a categoria de comum e pouco freqije~ 

te, sendo esp~cies acessórias neste hospedeiro. 

BRUNO & GUIMARÃES (1988) relataram predominân

cia de Spalangia sp. e Mu~cidiiu~ax sp., nâo encontrando Ta

chinaephagu~ zealandicu~ sobre Mu~cina ~tabulan~. Tais dife

renças na incidência atestam a importância dos levantamentos, 

pois em cada local que se pretende liberar os parasitóides p~ 

ra controle biológico/ pode haver diferentes esp~cies passí

veis de utilizaçâo, adaptadas a cada situaçâo. 

4.2.4. Análise dos hospedeiros em conjunto 

Mu~ca dome~tica e Stomoxy~ calcit~aYL~ aprese~ 

taram porcentagem de similaridade igual a 71,41%. Entre Mu~

ca dome~tica e Mu~cina ~tabulan~ esse valor foi de 94,98%, ao 

passo que entre Mu~cina ~tabulan~ e Stomoxy~ calcit~an~, a por 

centagem de similaridade foi igual a 66,95%. 
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Tabela 16. ~umero de parasitóides que emerglram de pupas de ,\((.tÓGtna ~óta
bu..-e..an/ó em cada coleta. 

Data de 
Tz Sc Se Sg Pv E Total 

coleta 

11/05/88 23 O O O O O 23 

25/05/88 11 O O O O O 11 

08/06/88 27 O O O O O 27 

23/06/88 196 4 10 4 O O 214 

06/07/88 48 O O 1 O O 49 

20/07/88 37 3 1 O O O 41 

03/08/88 25 1 O O O O 26 

25/08/88 17 8 4 O 1 4 34 

07/09/88 19 8 1 1 8 2 39 

20/09/88 44 18 8 2 8 1 81 

11/10/88 10 6 O O O O 16 

03/11/88 7 1 1 1 O O 10 

18/11/88 107 4 2 O 2 2 117 

14/01/89 12 1 O 1 O O 14 

31/01/89 2 O O O O O 1 

13/02/89 15 O O O O O 15 

04/03/89 59 O O O O O 59 

17/03/89 57 4 1 1 1 O 64 

31/03/89 192 20 O 12 1 2 227 

16/04/89 49 8 2 3 1 O 63 

01/05/89 202 2 1 8 O O 213 

1l/05/89 176 5 O 3 2 3 189 

19/05/89 124 4 O 2 1 2 133 

Tz = Tac~na~phagUh z~a1.andic(L;ó ; Sc S pa1.ang.út ca.J11 ~Jto YÚ ; Se = S. ~nd.ü.tó; 

Sg = S. gemina; Pv = PachycJt~poid~ttó v~ndemia~; E = EUJtytoma sp. 
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Tabela 17. Índices faunísticos calculados para os parasitóides de ,\íU!.JCA:. 
na ,s,tabu€.an/s. 

Espécies Total de % AI F(%)2 C(%)3 D4 
indivíduos 

T acn.tnae.phaguó z e.cttandtCLúS 1459 87,52 ea ef x s 

Spatang,ta ccunowV&t 97 5,82 a f x s 

S. gem~na 39 2,34 c pf x s 

S. e.ndtU!.J 31 1,86 c pf y s 

Pac.htjc/Le.po~de.M v~ndem~ae. 25 1,50 c pf y s 

EU/Ltj-toma sp. 16 0,96 c pf y s 

IA abundância; onde ea = excessivamente abundante; a = abundante; c = 
comum; 

2F freqüência; onde ef = excessivamente freqüente; f freqüente; pf = 
pouco frequente; 

3C = constância; onde x = constante; y = - . 
acessor~a; 

4D = dominância; onde s = dominante. 

Apesar da alta porcentagem de similaridade en-

tre a fauna de parasitóides dos 3 hospedeiros, houve poucos 

índices de afinidade significativos (Tabela 18) e poucos Ind! 

ces de associação positivos (Tabela 19) . Isto provavelmente 

seja conseqüência do pequeno número de indivíduos coletados, 

excetuando-se Tac.h~nae.phagu~ ze.atand~c.u~. 

Conforme os valores obtidos, pode-se inferir 

que Spatang~a c.ame.~on~ e Spatang~a e.nd~u~ têm suas ocorrências 

mais ligadas a S-tomoxtj~ c.atc.~-t~an~. Aliás, esses 2 parasitói-

des foram bem mais freqüentes em S:tomoxy~ c.atc.~:t~an~ do que 

em Mu~c.a dome~:t~c.a e Mu~c.~na ~:tabutan~. 
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o numero de indivíduos coletados variou irreg~ 

larmente ao longo do ano, incluindo os da espêcie Tachinaeph~ 

gu~ zealandicu~, que ocorreu em proporçoes maiores. Por is-

so, não se pôde determinar preferência dos parasitóides por 

alguma êpoca do ano. 

Tabela 18. Índice de afinidade entre os parasitõides comuns de ,\!Mca do
me!.Juca, S:tomoxy.ó calútJLa.Yl1:J e ivfMuna6:tabulaJll/6. 

S_t.cn:o Xy-6 x ,1.!u.S C--L,:a 

:::spêcies 
t t lAB t 

0,815 7,943:k 0,778 3,419* 0,823 3,672* 

0,870 3,072* O)4Ó2 -0,667 0,400 -2,049 

0,700 1,544 0,444 -0,916 0,400 -1,181 

.$,. gem~i1.a. 0,200 -2,400 0,375 -1,056 0,250 -2,133 

? ..;;,.c..hljc/tepo;'d2.r..L~ vinde.nl.{.ae. 0,667 0,707 0,571 0,00 

* significativo ao nível de 5% de ~robabi1idade 

Tabela 19. Índice de associação entre os parasitóides comuns de j\!Mca do
me!.Juca, S:tomoxy.ó calcA. __ t/taYl1:J e iA(L6Ca .ó:tabulan6. 

Espécies 

T ac~nae.phagLL6 ze.alan~cLL6 

Spalangia came.JwM 

S. e.n~LL6 

S. ge.mina 

Pachy~te.poide.M vinde.miae. 

0,891 

0,388 

0,398 

-0,600 

0,0 

0,309 0,303 

-0,134 -0,304 

-0,627 -0,059 

0,0 -0,702 

-1,000 -0,050 
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5. CONCLUSOES 

o levantamento realizado permite concluir que: 

- as larvas de Mu~ca dome~~ica, S~omoxy~ calcit~an~ Mu~

c-<..na /s~abulan~ (Diptera, Muscidae) procuram o esterco com 

teor de umidade entre 45 e 64% para se transformarem em 

pupas; 

- quando há poucas condições no esterco para o desenvolvi

mento das larvas, Mu~cina ~~abulan~ predomina sobre Mu~

ca dome~~ica e S~omoxy~ calci~~an~; 

- por ser predominante Tachinaephagu~ zealandicu~ (HymenoE 

tera 1 Encyrtidae), parasi tóide de larva-pupa, é a prin

cipal espécie a atacar Mu~ca dome~tica, Stomoxy~ calci

t~an~ e Mu~cina ~~abulan~; 

- ocorrem ainda as seguintes espécies que parasitam as pu

pas destas moscas: Spalangia came~oni, S. endiu~, S. ge

mina, Pachyc~epoideu~ vindemiae (Hymenoptera, Pteromali

dae) e Eu~ytoma sp. (Hymenoptera, Eurytomidae). Há tam

bém Spalangia d~o~ophilae e S. nig~oaenea, sobre pupas 

de Stomoxy~ calcit~an~; 
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Spalangia d~o~ophilae e relatada pela primeira vez no 

Brasil; 

Spalangia gemina e S. -nig~oaenea sao relatadas sobre Stc 

moxy~ calci~~an~ pela primeira vez no Brasil. 
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Apêndice 1. Temperaturas máximas (linha tracejada) , médias 
(linha cheia) e mínimas (linha de traço e ponto) 
mensais e precipitação hídrica (colunas) durante 
o período de abil/1988 a maio/1989. Dados forne 
cidos pela Estação do Instituto Florestal de As~ 
sis-SP, da Secretaria de Agricultura e Abasteci
mento. 




