~

JOSE MARIA SOARES BARATA

ASPECTOS MORFOL6GICOS DE OVOS DO GENERO

RHOVNTUS STAL, 1859 (HETEROPTERA, REDUVIIDAE)
E SUA IMPORTÂNCIA NA IDENTIFICAÇÃO ESPECIFICA.

TESE APRESENTADA Â FACUL
DADE DE SAODE POBLICA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, PARA

OBTEN-

çÃO DO GRAU DE DOUTOR EM
SAODE POBLICA.

SÃO PAULO, 1979.
BIBLIOTECA
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE DE SAo PAULO

SP-8

DEDICATORIAS.

A EUDINA A.M. DE FREITAS BARATA
que se afastando da pesquisa e do ensino,
e a nossos filhos LUIZ

AND~,

LUIZ AUGUSTO, LUIZ ANTONIO e FLAVIA,
para quem consagrou-se em dedicação exclusiva.

A MEUS PAIS
GUIOMARY E LOCIA

11.

memória de

Dino B.G. Pattoli

AGRADECIMENTOS.

Ao Professor Doutor Oswaldo Paulo Forattini pela orientação,estimulo e apoio irrestrito.
Ao Professor Doutor Jair ~icio Ferreira dos Santos pela

va-

liosa contribuição no planejamento e análise estatistica das
mensurações dos ovos.
Aos Doutores Alberto Morales, Instituto Nacional de la Salud,
Bogotá, Colômbia; Antonio D'Alessandro, Universidad

deValle

Calli, Calli, Colômbia; Arlita C. de Pinho, Departamento

de

Biologia Geral, Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais;

Edelmira

Mora Silveira, Instituto de Malariologia, Maracay,

Aragua.

Venezuela; E. Osorno Mesa, Laboratório do Instituto Nacional
para programa Especiales de Salud (INPES), Bogotá, Colômbia;
Habib Frahia Neto, Instituto Evandro Chagas,

Belém,

Brasil; Hêlio Espinola, organização panamericana

Pará,

de

Saúde,

Aragua, Venezuela; Italo Sherlock, Fundação Oswaldo

Cruz,

Salvador, Bahia; Joaquim Alencar e Otávio F. Bezerra da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará; José Jurberg e
Wanda Cunha Ramos, Instituto Oswaldo Cruz, Manguinhos,

Rio

de Janeiro, Brasil; Josê Torrealba, Universidad de Los Andes,
Merida, Venezuela; Octavio E. Souza, Gorgas Memorial
tory, Canal

Zone,

Panamá;

Oswaldo Pinto Serra

e

Labora
Noé Von

Atzingen, Instituto de Biociências da Universidade de
Paulo,

são Paulo, Brasil; Rodrigo Zeledon,

Universidad

são
de

Costa Rica, EI Salvador, Costa Rica; pela gentileza do envio
de material.

A Fundação

de Amparo à Pesquisa do Estado de são Paulo (FAPESP)

pelo financiamento do equipamento de microscopia eletrônica

de

varredura.
Ao Centro Brasileiro de"Estudos Entomológicos em
(CENTEP) e Conselho Nacional de Desenvolvimento

Epidemiologia
Científico

e

Tecnológico (CNPq) pela concessão de recursos materiais.

A Coordenação
(CAPES)

do Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível

Superior

pela concessão de auxílio financeiro especial.

Ao Dr. Tibério Cescon, ao Senhor Antonio Carlos Joaquim
tora Vera Joaquim

do Laboratório de Metalografia do

~

a Dou

Instituto

de Pesquisas Tecnológicas pela prestimosa colaboração.
Ao Carlos Alberto Paula Leite, à Celina Toshimi Uehara e à Eudina
A.M. de Freitas Barata, pela ajuda, apoio, sugestões e revisões
incontáveis, tanto relacionado às atividades laboratoriais qua~
to à elaboração do manuscrito.
Ao Senhor Belanto Ribeiro da Silva pela revisão de português.

A Leda C.P. de Campos Camargo, Dayse Pires Noronha e Maria Tere
sinha Dias de Andrade, pelo apoio e revisões bibliográficas.

A Teodora

de Paiva Pinheiro e Margareth Suely Peraçoli, pela a-

juda, apoio e revisões do texto.
Aos funcionários do Departamento de Epidemiologia e Centro Brasileiro de Estudos Entomológicos em Epidemiologia (CENTEP)

que

contribuiram direta ou indiretamente na execução deste trabalho
nossos sinceros agradecimentos.

tNDICE
PÁG.

1. INTRODUÇ1iO.......................................

2

2. MATERIAL E ~TODOS...............................

6

2.1. OBSERVAÇÕES DOS OVOS E CASCAS QUANTO A
FORMA E COLORAÇÃO

ATRAV~S

DA LUPA ES-

TEREOSCÔPICA, • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8

2. 2. MENSURAÇÃO DOS OVOS.........................

8

2.2.1. MODELO PARA ANÁLISE DE VARIÂNerA .•......• , . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . .. 10
2.2.2. CONTRASTES.......................... 12

2.3. OBSERVAÇÕES DO EXOCORIO

ATRA~S

CROSCOPIA ELETRONICA DE
2.4. OBSERVAÇÕES DO EXOCORIO

DE MI-

VARREDURA(ME~

ATRA~S

••••• 13

DE MI-

CROSCOPIA OTICA (MO)....................... 14
2.4.1. OBSERVAÇOES POR

TRANSPA~NCIA

DE PLANOS •• , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.4.2. OBSERVAÇÕES POR

TRANSP~NCIA

DE CORTES TRANSVERSAIS ••••••••••••• 15
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES ••••.••••••••••••••••••••• 16
3.1. GENERALIDADES SOBRE OS OVOS, SUAS MENSURAÇÕES E FORMAÇÕES EXOCORIAIS NO

G~

NERO Rhodn.iu.6 ...•. , .. "...................

17

3 .1.1. CARACTERtSTICAS GERAIS DOS OVOS
E DAS CASCAS...................... 19

3.1.2. MENSURAÇÃO DOS OVOS •••••••••••••••• 27
3.1.2.1. PARÂMETROS ESTIMADOS •••••• 29

pAG.
3.1.2.2. TESTES PRELIMINARES:'
HOMOGENEIDADE DE VA
RIA.NC IAS •••••••••••••• , • 29

3.1.2.3. TESTES PRELIMINARES:
AFERIÇ~O

DO PESQUI-

SADOR •••••••••••••••••••

30

3.1.2.4. ANÂLISE DE VARIÂNCIA •••••• 32
3.1.2.5. CONTRASTES •••••••••••••••• 37
3.1.3. CARACTERIsTICAS GERAIS DO EXO
CORIO •••••••••.••••••••.•••••••••• 40

3.2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DOS OVOS,
SUAS MENSURAÇÕES E FORMAÇÕES EXOCORIAIS . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 51

-3.2.1. R.dome4tlcu4 .......•.............. 52
3.2.2.

R.eeuado~len4i4

...••...•••..•..•.. 56

3.2.3. R. na.6u.tu.6 • •••••.•••••••••••••••••• 61

3.2.4. R.negleetu.6 ....................... 66
3.2.5. R.n.e..i.va..t .•..•...•.•. '" ••.••.•...• 73

3.2.6. R.patle.6cenh .••.............••.... 77
3.2.7. R pa.ltaen.ó.i..6 •••••••••••••••••••••

lO'

88

lO' • • • • • • • lO' ••••••

93

t

3.2.8. R.p./...c..:tlpe..6 .. .•...

3.2.9. R.pJtol.i...xu.6 •.••.•....••....••••••.• 99
3.2.10. R. !to bu.6t.u.6 •••••••••••••••••••••••• 105

3.3. CHAVE PARA

CLASSIFICAÇ~O-MICROSCOPIA

OTICA ••.•.....•. . "............. ~ •.••.••••. • 110

3.4. CHAVE PARA

CLASSIFICA~O-MICROSCOPIA

ELETRONICA DE VARREDURA •••••••••••••••••• 114

pAG

....... . ....... . . .... ... ......... . ... 118
REFERENCIAS BIBLIOGRÂFICAS. . ................... . 123

4. CONCLUSÕES

5.

6. ANEXOS ............... . .......................... 129

~SUMO.

o presente trabalho consta do estudo da escultura
exocorial de ovos de dez espécies do gênero Rhodniu~ (Hete~
roptera-Reduviidae) através de microscopia eletrônica
varredura e microscopia ótica , com vistas à

de

classificação

taxionômica. Concomitantemente são apresentados dados sobre
os aspectos gerais das cascas e dos ovos, quanto ã forma
mensuração e cOloração, bem como as modificações que
rão ocorrer quanto à forma e coloração desses ovos

,

pode-

durante

o desenvolvimento embrionário pÓs-oviposição. Utilizando as
características citadas são elaboradas chaves
para a

dicotômicas

classificação destas espécies, baseadas na utiliza-

ção de caracteres visíveis pela microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura.

SUMMARY.

Morphological studies about exochorial patterns of
Rhodniu~

(Heteroptera - Reduviidae) genus were made.

Ten

species were studied by scanning and common microscopy,
data were described mainly for systematic purposes.
aspects of eggs and shells such as shape, color

and

General
patterns,

and size measurements are also presented. Data about changes
of shape and coloration ocurred during egg maturation

were

recorded and associated to the embryonic development.

The

characters described were utilized to work out identification
keys for these Triatominae eggs, both by optical and scanning
electron microscopy.

1. INTRODUÇÃO.

o

pa~e1

do inseto vetor é sem· dúvida, decisivo no

controle da tripànossomlase americana, quer pela alta capacidade de domiciliação de determinadas espécies de triatom!
neos, quer pelas próprias caracteristicas da doença,
dificuldade de diagnóstico precoce, cronicidade,

como

auséncia

de tratamento e imunização adequada ou mesmo pela alta fre11

quência

de animais reservatórios domesticados ou domici1ia

dos. Desta maneira novas informações sobre esses insetos
tanto em sua fase adulta, quanto de ninfa ou de ovo,

,

serao

sempre importantes elementos para se estabelecer diagnósticos

•

espec~ficos

cada vez mais precisos e que

11

consequenteme~

te virão auxiliar no esclarecimento do papel que desempenha
cada espécie transmissora no relacionamento com os diferentes hospedeiros. Aspectos ecológicos esses, que deverão ser
aprofundados com o desenvolvimento das campanhas de controle, quando serão mais necessários o conhecimento dessas espécies em todos os seus estágios biológicos, principalmente
porque está comprovado que com o desenvolvimento destas medidas, particularmente nas áreas em vigilância, as

popula-

ções vetoras tornam-se rarefeitas, e no ambiente domiciliar'
11

passam a ser mais frequentes o encontro de ovos ou

cascas

de ovos do que ninfas ou adultos. Portanto, tornando-se necessário dar maior importância ao registro e
especifica desses ovos, fato que não ocorre no

identificação
momento,qua~

do esses casos são registrados apenas como suspeitos de infestação.

o objetivo deste trabalho é o estabelecimento do
diagnóstico de dez espécies do gênero

Rhodn~u~

Stal, 1859 a

través das caracteristicas dos ovos. Embora essas estejam ,
basicamente situadas na escultura exocorial, acresceu-se

a

2

elas aspect:os macroscópicos dos ovos e ' das-,cascas.
Quanto à escultura exocorial, embora a subfamília
Triatominae seja formada por mais de cem espécies, apenas 19
têm dados referentes a esta formação: gênero
(1 espécie:
cOAeode~),
9tectu~)

gênero

Rhodn~u~

T.d~m~d~a.ta,

T.macutata,

T.p~eudomacuta.ta,

e

gênero

P~ammote~te~

(2 espécies:

(1 espécie: P.

R.pAot~xu~

e R. ne-

e ' gênero TA.(;a.toma. (1'5 espécies: T. bAa~~t~elt~ü, T.

de!poltte~,
6e~tan~,

P.megi~tu~),

Pan~tAongytu~

T.eAatYAu~~6oAme,

T.patagon~ca.,

T.AubAo6a~c.iata,

T.gua~ayalta.

T.ptatelt~i~,

T.AubAovaA.ia.

T.i~

T,pAotAacta,
T.~oAd.ida

T.v.(;tt.(;cep~).

Há muito tempo Galliard 2 0(19:J51 mostrou que as cas
cas e opérculos dos ovos de trlatomíneos apresentam em
superfície externa uma ornamentação caracterlstica e

sua
c,o ns-

tante que permite distinguir as diferentes espécies uma 'das
outras.
6
Em anos subsequentes, Beament (19461 estudando
origem, formação e função das diferentes estruturas dos
vos de

R.pAot.ixu~

descreve também as esculturas

a
0-

exocoriais

da casca e do i::pé:.'culo desta espécie.
Posteriormente Abalos & wygodzinskyl (1951) estudando os triatomlneos argentinos preocupam-se também

com . e~

se aspecto, descrevem então os ovos e respectivos exocórios
de dez espécies desta subfamilia, e embora seu estudo tives
se abrangido três gêneros, não foi

in~luido

o gênero

n.iu!, cuja distribuição geográfica não alcança aquele

RhddpaIs

(Lent & Jurberg 26 , 1969).
,
21
A partir daI alguns autores, como Herrer e . ,col..•
(1954) e Correa & spinola 15 (1964), certamente alertado. p!

.3

ra a importância dessas estruturas na diferenciação

especi~

fica, ao fazerem'· descri~es de espécies novas incluIram entre as caracterIsticas convencionais de adultos e ninfas

,

aspectos relativos aos ovos e seus exocórios.
Entretanto foi somente com Barth & Muth 5 (1958) e
Lucena & Reg9 28 (1969) que se começou a fazer exclusivamente estudos das caracterIsticas exocoriais de ovos de Triato
minae, mesmo assim, como outros autores citados, limitaram-se a9 estudo aleatório de diferentes gêneros. Barth & Muth5
(1958) foram também os únicos autores a estudar quanto a es

~

se aspecto mais de uma espécie de
negtec.tu~)

Rfiodn~u~

(R,p~ot~xu~

e R,

e a apresentar algumas caracterlsticas especIfi-

cas, contudo não chegaram a estabelecer parâmetros sistemáticos, certamente devido ao pequeno número de espécies trabalhadas.
Quanto aos aspectos macroscópicos dos ovos, os da

~

dos mais antigos sao sempre referentes a·
R.p~ot~xu~
(Brumpt 9 ,lO,ll, 1913, 1927 e 1949; Larrousse 25 , 19271uribe3~
1927; Ga11iard 20 , 1935; Beament 6 , 1946) e em poucos trabalhos"mais recentes alguns desses aspectos têm sido extendidos a outras espécies. Tal é o caso da presença ou ausência
de projeções exocoriais em sete

esp~cies

deste gênero(Fora!

- e coloraçao
- d e ot i n i & Barata 17 , 1974), ou da mensuraçao
vos de três esp~cies de Rfiodn~u~ (Lent & valderrama 27 ,1977).
Para este trabalho deu-se prioridade

ao

gênero

Rhodn~u~,

entre outros fatores, porque neste gênero está R.

p~ot~xu~,

que ao lado de

meg~~tu~

T~~atoma ~n6e~tan~

e

Pan~t~ongytu~

são no momento atual, as espécies epidemiologica-

mente mais importantes na transmissão da tripanossomlase a-

4

mericana. Paralelamente esta espécie é a mais eficaz

trans~

missora ~ extenSas área~ da região Neotropical, particular
mente no norte e noroeste da América do Sul, certamente devido às súas caracterIsticas de alta capacidade de domicili
grande

ação, elevada densidade encontrada nos domicl1ios,

suscetibilidade ao TJtYi'a.nol!oma. eJtuzi e sua ampla distribuiçao geográfica. bistribuiÇão essa qtie se estende desde

o

sul do México até ao norte do Brasil. Contudo já assinalada
bem mais ao sul deste paIs, quando encontrada por Tavares 34
(1971) no Estado de são Paulo cohabitando com

R.negteetUl!

ninhos de pássaros em casa abandonadas; embora esse

encon-

.tro tenha sido de maneira isolada e não mais se repetido até
o momento.
Outra espécie·pertencente a esse gênero e

tambãm

epidemiologicamente muito importante, é R.negteetul!,

pois

tem ampla distribuição no Brasil e mantém todas as caracterIsticas

de R.pJtotixUl!, apenas que está mais restrita

ao

ambiente natural. Entretanto registros da capacidade em invadir ecótopos artificiais foi verificada em são Paulo e M!.
nas Gerais, através de colonizações em galinheiros experi. 18 19
mentais (Forattini e':col.' , 1971 " 19791. Por outro lado,
com alguma frequência, tem sido observada a sua colonização
I

4
1968; Forattini
no ambiente domiciliar (Barreto e. col.,

,e

,18

col, ,1971) •
Outra particularidade em Rhodniul! que nos fez optar por sua escolha é o fato destas espécies terem ovos que
se fixam ao substrato, caracterIstica essa provavelmente
sociada a hábitos ornitófilos primitivos ou atuais e

a~

que

disso.adviriam alguns aspectos morfológicos e/ou ecológicos
peculiares a esse grupo, tais como a presença de

operculos

inclinados em relação ao plano sagital do ovo, o que garante durante a

ecl~'são um ~eslocamento do opérculo livre

de

obstáculos. E a presença neste gênero e em espécie de

ou-

tros gêneros que fazem fixação dos ovos, de um tipo de

es-

cultura exocorial constante e a cujas estruturas deverão es
tar relacionado algum fator decisivo à fixação.
Finalmente este trabalho é parte inicial e básica
de um projeto mais extenso, e com ele ficam delineadospadrões taxionÕIDicos que deverão ser aplicados nos

prõximos~

""'.

tudos dos outros gêneros .de Triatominae. Caberia portanto ao

- só a responsabilidade das futuras pesquisas
CENTEP * , nao
te sentido, mas também ser instituído como Centro de
rência para confirmações de diagnóstico

e

ne~.

Refe-

esclarecimento

de dúvidas sobre o assunto.

*

Centro Brasileiro de Estudos Entomológicos em Epidemiologia (Convênio entre o Ministêrio da Saúde/Universidade de
são j;>aulo.-Faculdade de Saúde Pública).

2. MATERIAL E
~TODOS.

7

Praticamente todo o material estudado, com exceçao
de algumas doações de cascas, foi obtido a partir de
nias mantidas no insetário do Departamento de

colô-

Epidemiologia

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de são Paulo •
Estas foram constituídas por material coletado no campo

ou

a partir de cepas doadas por diferentes pesquisadores.Os bar
beiros destas colônias são alimentados uma vez por mês
sangue de ave e mantidos em estufa em temperatura

com

constante

(289C) e com umidade relativa do ar de 70 a 80%. Desses
setos foram então retirados ovos e cascas para as

in-

observa-

çoes constantes no presente trabalho.
Dez espécies de Rhodl1,{.u./) com um total de 32 procedências e/ou amostras foram estudadas, e citadas no Capítulo
3.2, respectivamente em características específicas ou no item material examinado relacionado em cada uma das

espécies

"
estudadas. Frequentemente
cada procedência passou a ser toma
da como uma amostra, entretanto quando para uma espécie

ha-

via mais de uma colônia de mesma procedência passou-se a con
siderar cada uma das procedências como uma distinta amostra,
portanto, neste caso, "amostra" não é o número de exemplares
analisados. Estes serii:o fornecidos à medida que cada um

dos

processos for sendo mencionado.
Nas espécies em que ficou constatado maior

varia-

çao de caracteres macroscópicos ou microscópicos, o número.de
exemplares examinados foi gradativamente aumentado, em algumas e para determinadas características foi necessário o exa
me de todo o material. De qualquer forma, foi possível encon
trar mesmo nestas, padrões que pudessem ser utilizados

como

referências taxionômicas, o que não foi verificado no estudo
das estruturas exocoriais do opérculo, motivo pelo qual tive

â
mos de desprezá-lo no presente trabalho.
2.1. Observações dos ovos e cascas quanto à forma e

colora-

çao através da lupa estereoscópica.
Para estas observações utilizou-se lupa estereosc2
pica com exame à luz natural: Para observações quanto ao

as-

pecto da casca foram estudadas todas as espécies e procedéncias relacionadas neste trabalh01 não tendo sido determinado
número fixo de exemplares, todo o material disponlvel foi examinado. Para observações de ovos embrionados com vistas

à

mudança de forma e/ou coloração durante a evolução do embrião
foram estudadas as seguintes espécies:
~utu~.
bu~tu~;

R.negiectu~.

R.ne~va~.

R.ecuado~~en~~~.

R.p~ct~pe~.

R.p~oi~xu~

e

R.na
R.~o

sempre que posslvel foram tomados 20 ovos recém-pos-

tos, mantidos em idênticas condições das colônias e examinados diariamente atê a eclosão das 'ninfas. Pela impossibilid~
de de aquisição de material vivo de
cen~

tos

R.dorne~t~cu~

e

R.paiie~

foram destas espécies examinados ovos embrionados

em

mor-

diferentes estágios de evolução.Devido à impossibili-

dade de obtenção de material embrionado de

R.pa~aen~~~

deixa

mos de descrever esse aspecto.
2.2. Mensurações dos ovos.

Foram medidos os ovos das dez espécies e 32 procedências citados no CapItulo 3.2., e juntamente com esses uma
amostra a mais foi estudada. Trata-se de

Rhodn~u~

"hIbrido "

resultante do cruzamento de d'de R.p~oi~xu~ com fi. "hIbrida "
(R.negiectu~

X

R.p~oi~xu~)

proveniente da Fundação

Cruz, Salvador, Bahia. Entretanto

R.p~ct~pe~

e

Oswaldo

R.pa~aen~~~

não foram incluldos nos cálculos estatIsticos por se ter, na
ocasião medidas de apenas um exemplar.

9

Esses ovos foram medidus sempre nas linhas tangente do maior comprimento e diâmetro, utilizando-se micrômetro
Mitutoyo fixado pelo arco a um suporte de madeira. Para

me-

lhor operação inicialmente os ovos foram colados em pequenas
tiras de cartolina (para medir o comprimento foram
transversalmente e para o diâmetru o foram

colados

paralelamente);e~

sas tiras repousando sobre uma ranhura improvisada em um suporte de cortiça foram

~ustadas

perpendicularmente ao

eixo

do medidor do micrômetro (Figura 1).

a

rl3.

:

- Sis'.::o:!.a :aç;-:t.J.d0 ?,-,r.:,. .::.s ::;eci::ô2$ C2 ovo::> te r::,,:u. ,Ú~.{cL"'. aj

:r.ar::ter ~icrÔlnet!'o

;":3.

s '-'por u: êc !1',"l.deira cOC!'o ~·[:talLe ?at"il

:JOou;;:&o vart-l-cal. b) !"0L1.:l d,," co!-tiq:;, co;.) entalnc q-.:e pernut.a. o mOVH",<2:".to

Para que se tivesse certeza que o eixo do

j<..L

ti-

medidor

tangenciava os extremos da superfície do ovo (tocando-o

sem

comprimI-lo) esse sistema foi examJnado sob lupa estereoscõpica. Passando-se entao a fazer as leituras regist.radas no aparelho, e cujos mêtodos relacionamos a seguir.
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2.2.1. Modelo para análise de variância.

Para maior precisão das medidas de cada ovo,tomou-se duas medidas dos 5 ovos de cada espécie e procedência
Não se considerou "mensuração" como nova variável visto
nao sao as suas eventuais variações que estão em

que

questão.Ai~

da se deve ponderar que tendo sido realizadas pelo mesmo investigador as 2 medidas não podem ser consideradas rigorosamente indenpendentes. Assim, a média das 2 observações é suposta como apenas uma mensuração mais precisa do comprimento
e do diâmetro de cada ovo. Como se deseja comparar origens ~
penas dentro de uma mesma espécie, trata-se de um modelo hie
rárquico. Não se pretende também inferir os resultados

para

Dest~

manei

todas as espeéies, mas apenas para as estudadas.

ra o modelo hierárquico será do tipo fixo, e os testes serao
realizados ao nível de 5%.
- Especificação:
Seguindo o considerado acima, o modelo

pode

ser especificado (tanto para análise do comprimento como para o diâmetro), segundo Johnson & Leone

24

(1967):
onde

A

=

média geral

M

=

desvio medio, com relaçao a A, para t-ezima especie.

~

St,i

=

I....

..

..

desvio médio, com relação a A + Mt' para a i-ézimapr2

·cedência da t-ézima espécie.
Zt .

.

,~,J

=

resíduo para a j-ézima observação, na i-ézima proc~
dência da t-ézima espécie.

Xt

.

.

,~,J

=

valor observado (comprimento ou diâmetro) na j-ézima observação da i-ézima procedência, t-ézima especie.

li

Os Indices denotam:
j

= 1,2,3,4,5

(número de observações na i-ézima procedência,
t-ézima espécie).

i

=

t

= 1,2, ••••• k(número

1,2, •••• m (número de procedências na t-ézima espécie).
t
de espécies).

- Pressupostos:
será pressuposto como usual em análise de variância:
a) Esperança matemática de Zt,i

= O para

todo t e todo i.

b) Zt,i são variáveis aleatórias mutuamente independentes

,

normalmente distribuIdas.
- Testes preliminares:
Aferição do pesquisador: com o objetivo de detectar eventuais vIcios de mensuração, procedeu-se ã
ção do pesquisador. Para tanto o pesquisador procedeu

avaliaa

30

mensurações de um mesmo ovo (comprimento e diâmetro). A varia
bilidade das medidas foi comparada com o erro do instrumento,
e a distribuição das medidas com distribuição normal.

A

l~

comparação foi realizada segundo técnicas de testes de médias
(Dixon & Massey16, 1957) e a segunda através
Kolmogorof-Smirnov (Siege1

32

do

teste

de

, 1975).

Variâncias: realizou-se também o teste de Cochran para a homo
gene idade de variâncias.

(Siege1

32

, 1975).

12

- Testes:
a) O teste de que Ml = M2 =.•..•..... = Mk .= O
será realizado pelo teste F através da comparação do quadrado médio

~ntre

espécies com o quadrado médio dos reslduos.
b) O teste

~e

que St,i - o para

~o

t e todo

i será realizado através da comparação do quadrado médio

·e~

médio

tre procedéncias, dentro de espécies· com o quadrado
do reslduo.
c) Nos casos aplicaveis, será testado

dentro

de cada espécie, a igualdade dos St,i' O quadrado médio utilizado para a comparação com o quadrado médio residual será:
~

~

nt,i <Xt;i - Xt •• ) 2

i=l
(Johnson & Leone 24 , 1967)
d) Todos os testes serão realizados ao
o(.

nlvel

de Si.
e) Determinação dos quadrados médios foram ~

lizados

segundo Johnson & Leone 24 (19671 •

.2.2.2 Contrastes.
Para as variáveis cujos quocientes de quadrados médios foram significantes ao nlvel de Si procedeu-se à
realização dos contrastes de SCheffé 30 . (19s3)ao mesmo nlvel
de siqnificància. O procedimento consistiu em ordenar as médias (de espéCies ou procedéncias de uma mesma espécie) e aplicar contrastes do tipo {l,l} , isto é, com~rar cada
dia

~om

cada uma das outras que lhe são inferiores.

mé-

l3

Os valores dos

cont~astes

sao comparados com o va

lor critico dado por:

onde: k= n9 total de médias a comparar.
Fk,v,coL

= Percentil 9S da distribuição F com
k graus de liberdade no numerador
e v = 120 graus no denominador.

S2 = quadrado médio residual.
n l e n 2 = total do n9 de observações de cada uma das médias em comparação.

2.3. Observações do exocório através de microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Foram estudadas por este processo todas as
cies e procedências relacionadas no Capitulo 3.2.,

espésempre

que possivel foi analisado o minimo de S ovos ou cascas para cada procedência. Os ovos ou cascas inteiras sem

prévia

preparação foram fixados em pequenos toros de latão

com

1,0 cm de diâmetro por.O,S em de altura; essa fixação

foi

feita inicialmente com cola carbônica e posteriormente

com

esmalte de unhas (incolor), que ofereceu melhores 'resultados. Esse material foi então metalizado, revestindo-se primeiro pelo carbono e depois pelo ouro, em metalizador a vácuo "MetalilX"

modelo ML. 444e/77. Após essa metalização

as

-

amostras foram levadas ao microscópio eletrônico de varredu
.
ra Jeol, modelo JSM-P/1S para observações das ,estruturas da
s~perf!ciedacasca.

e seleção de áreas representativas, que

passaram então a ser fotografadas. Para apresentação dessas
fotografias foram selecionadas sempre que possivel três ta-

14
manhoso O primeiro com aumento· de 37,5X, o?de é dado o forma
to geral do ovo e seu tamanho aproximado, o 29, com

aumento

de 750 ou 1.125x, e onde pôde ser constatado o conjunto formador do desenho do exocório: 'finalmente,' o 39 com

aumento

de 2.250x, onde foram dados os detalhes dos elementos forma. dores ,desse conjunto.
2.4. Observações do exocório através de microscopia

exocóri~

Por este método foi também estudado o
todas as espécies e procedências relacionadas

ó~ica(MO).

no

de

CapItulo

3.2., e sempre que se dispunha de material, 5 exemplares

de

cada procedência foram examinados. Este processo pode

ser

'subdividido em duas partes: uma quanto às observações

atra-

vés de transparência de fragmentos planos sem coloração e ou
tra através de cortes histológlcos transversais corados.
2.4.1. Observação por transparência de planos.
AS cascas de ovos foram colocadas em maceração em
solução de ·á lcool 70 9 , glicerina e fenol, conforme técnica
de Lucena & Reg0 28 (1969). Pequenos fragmentos foram cortados e montados com este mesmo lIquido entre lâmina e lamInu
la, sob lupa estereoscôpica e levadas a

examina~

em micros-

cópio ótico (Oc. lOx, Objs. lOx e 40x).
Embora todo o material de exocório estudado tives
se sido examinado por esta técnica e em todas as descrições
feitas, tenham sido sempre citados tais aspectos,

deixamos

de apresentar fotos ou desenhos obtidos por este processo •
E isso por achar que as ilustrações em fotos por MEV

dispe~

sariam tal duplicação, pois estas não só dão idéia real

da

"
estrutura" como ,podem ser frequentemente
usadas para interpretação 'das

fo~ações

visualizadas por transparência.

3. RESULTADOS E
DISCUSSÕES.
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2.4.2. Observações por transparêDcia de cortes

transver-

saios.
Os cortes transversais de cascas de ovos de

10.P

de espessura foram feitos em m1crótolllD e analisados em 111crosCÕpiO ótico (Oc. 10x, Objs. 10x e 40x), e cujas
pad%Ões são Deste trabalho apresentadas, para cada

ãEeas

câmara

espécies estudadas através de desenhos feitos com
clara adaptada a mcroscópio ótico de contraste

das

UIIUl

de

lase

(Oc. lOx, Objs. 40x .l,5x).

Para asses cortes foi utilizada a seguinte técnica: As cascas de ovos inteiras frecJ~entSlellte
coa fino estilete

DO

perfuradas

polo posterior, foram colocadas _ _recipientes

aeração e. xilol, por duas vezes em distintos

durante duas horas cada. Em seguida, foram passadas em

xi-

lol-parafina (toda a parafina usada para este trabalho

é

~sta COla

ua dêct.o de cera de abelha) durante u.a

hora

em estufa a 609C, para depois ser passada em parafina duran
te 30' em estufa a 609C. Pe1 to isso estas cascas foram
blocadas e. parafina, fixadas ao disco, congeladas e
'das ao m1crótoJllD ·para os cortes. Bsses cortes foram

_

levaentão

desparafinados passando-se o material por 10' em estufa
609C e sUC8ss1vaaente lavados _

3

MilhOS

a

de xilol, coa pas

sagens e. seguida pelo álcool absoluto, 809 e 509 por 5'

~ .

da, para finalmente ser lavado em água corrente. Após lS80,
esses cortes foram sum.tidos à coloração, prlaeiro co. 1aersão _
~1Il

b_toxil1na Delafield por 20', _guido de

lava-

em água corrente por 10' e depois imersão em aosina

(Bosin Bluisb) por 10'. Então esse material ·lo.i

l'

submetido

à desidratação através da série álcool por 3' cada:

álcool

509, 759, 959, duas vezes em álcool absoluto, álcool -xilol
e finalmente lavagem em x1lol por 3 vezes conaecuti vas,
então IIIOntados em lâa1na ti .lâio1 nula

ex. 1M).-

,. dó

canadá.

e
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Os resultados obtidos no presente trabalho sao re
lacionados a seguir, e devido ao carãter particular do mesmo,
e a fim de se evitar repetições desnecessárias que
perder a unidade como revisão

fariam

taxionômica,fdrám~~ '

as discussões com a bibliografia existente de maneira conco
três

mitante a estes resultados. Estes foram divididos em
partes, na primeira é caracterizado o gênero

Rhodn~u&

(item

3.. 1), na segunda as diferentes espécies estudadas (item 3.2)
e na terceira são apresentadas chaves de classificação para
estas espécies para utilização em microscopia ótica (MO)
microscopia eletrônica de varredura (MEV)

..
.A sequéncia

e

(itens 3.3 e 3.4) •

seguida tanto para as caracteristicas genéricas

quanto para as especificas, foram os aspectos gerais dos o·
vos e das cascas, as mensurações

~das

e as descrições

do

exocório.Nas caracterlsticas especificas foi subdividido
assunto em duas seções: aspecto geral do ovo e aspecto
ral do exocôrio. Enquanto que nas caracterlsticas

o
ge-

genérica~

para melhor compre.e nsão e devido a complexidade do assunto,
foi criado mais uma seção - as mensurações dos ovos,

muito

embora sejam parte integrante dos aspectos gerais. As

dis-

cussões bibliográficas estão basicamente concentradas

nas

caracterlsticas

genéricas, ou porque os dados obtidos

com

passaram a ser tomados corno caracterlsticas

do

R.p~oLixu&

gênero, ou porque sao raras as referências existentes

para

as outras espécies deste gênero. Para as descrições do exocório são existentes apenas poucos trabalhos relativos
a
R.p~ot~XU& (Gal11ard,20; Beament 6 ; Barth & Muth 5 e Lucena &
Reg0 28 ) e uma referência a R.n~gl~ctu& (Barth & Muth 5 ). Já
para os aspectos ..macroscôpicos dos ovos, como coloração

,

forma, medidas, fixação, etc, são um pouco mais frequentes
t .a is citações (Brumpt 9 ,lO; uribe 36 ; Larrousse25 ; Galliard 20 ;
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Beament 6 ,8; Forattini & Barata

17

; Lent & Valderrama 27 ), en-

tretanto são quase sempre dados aleatórios sem

preocupaçao

de uma sistematização.
3.1. Generalidades sobre os ovos, suas mensuraçoes e formaçoes exocoriais no gênero
Ate- a
Rhodn~u~

. -

rev~sao

de Lent & Jurberg 26

agrupava dez espécies:

dome~t~QU~

Rhodn~u~.

R.b~ethe~~

Matta, 1919;

R.

Neiva & Pinto, 1923; R.eQuado~~en~~h Lent & León,

1958; R.nahutuh Stal, 1859; R.negleQtuh Lent,
Lent, 1953;
R.p~ol~xUh

~
genero

9)

~96,0

R.pallehQen~

Stal, 1859 e

R.p~Qt~pe~

Barber, 1932;
R.~obu~tu~

1954;R.ne~va~

Stal,1872;

Larrousse, 1927.

Poste-

riormente a essa revisão e até o momento, mais três

espé-

cies foram descritas:

R.amaZOn~QUh

Almeida, Santos & Sposi-

2
na , 1973;

R.dalehhand~o~ Carcavallo & Barreto 12 , 1976 e R.

pa~aenh~h

Sherlock, Guitton & Miles

3l

, 1977.

No presente trabalho foram estudadas dez espécies
a saber:

R.domeht~cu~

Lent & León, 1958;
1954;

R.ne~va~

~aen6~6

1872;

Neiva & Pinto, 1923; R.

R.nahutu~

Lent, 1953;

Stal, 1859; R.negleQtuh Lent ,

R.palle~Qen~

Barber, 1932; R.pa-

Sherlock, Guitton & Miles, 1977;

R.p~ol~xU6

Stal, 1859

ecuado~~en6~~

e

R.~obu~tu6

R.p~Qt~pe~

Stal

Larrousse, 1927

Conforme já citado no Capítulo 2, para observações de
embrionados com vistas às alterações durante o

ovos

desenvolvi-

mento pós-embrionário, não foi estudado R.pa~aen6~6 Sherlock,
Guitton & Miles 1977, que juntamente com

R.p~Qt~peh

Stal

1872, não foi incluído nos cálculos estatísticos das mensurações dos ovos por se dispor, na ocasião, de apenas um

e-

xemplar de cada.
Das dez espécies acima citadas dispusemos de
procedências (chamadas "amostras"), cuja relação consta

32
em
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"material examinado" em cada espécie apresentada no Cap!tuR.dome~~ieu~

lo 3.2. e assim distribuídas:
en~i~

(1),

R.na~u~u~

(2),

R.negtee~u~

(1),

R.eeuado~

(11), R.neivai (2)

R. patte~een6 (2), R. paJr.Clen~ú (1), R. pie.tipe~ (3),
xu~

(6) e

R.Jr.obu~~u~

,

R. PJr.O.U-

(3).

o estudo dessas amostras apresentou acentuada variação, .entretanto o caráter de entidade taxionômica

mos-

trou-se válido para todas as espécies, mesmo para R.pClJr.Clen~i~

Sherlock, Guitton • Miles, 1977, de descrição recente e

sem registro de novo encontro até o momento. E para algumas
espécies como

R.pJr.otixu~

e

R.neglec.tu~

essas

caracter!sti-

cas passaram a ser importantes elementos de diferenciação
pec!fica. Como é sabido essas espécies tem

e~

aspec~morfoló

gicos de adultos e ninfas tão semelhantes que já se

chegou

a pensar em subespécies de uma única espécie polit!pica(CaE
valheiro • Barretto13 , 1976).
Por outro lado não foi possível associar essa variação com a procedência do material estudado, o que parcialmente eliminou . a hipótese da existência de raças ou subes
pécies no presente material.

~

claro que algumas

exceçoes

foram registradas, como diferenças encontradas nas características do cório de duas procedências de

R.pic~ipe~

(amos-

tra 193 - Pará, Brasil e amostra 194 - Yaracun, Venezuela )
(Vide item 3.2.8); e diferenças detectadas nas

mensurações

apresentadas nos testes de contrastes (item 3.1.2.5) encontradas para
R.pJr.otixu~

bu~.tu~

R.patte~cen~

(amostra 07 - Panamá e 08 - Panamá),.

(amostra 147 - Colômbia e 10 - Colõmbia) e R.Jr.o-

(amostra 14 - Lima, Peru; 15 - Lima,Peru

e l6-Madre

de Dios, Peru). Entretanto, pelas procedências semelhantes,
pela impossibilidade de obtenção de procedências

minuciosa~

ou pelos débeis caracteres morfológicos contrastados,

como
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já citado, nao se pode inferir que essas variações sejam in~
dicações da presença de raças entre essas espécies.
3.1.1. Caracterlsticas gerais dos ovos e das cascas.
Os ovos das espécies de

Rhodn~u4

têm formato geral

elipsóide, sendo mais acentuadamente alongados em determinadas espécies corno R.pa!!e4cen4, ou menos alongados, com certo aspecto atarracado corno R.

ne~va~

e R. /to bU4tU4. Possuem ,. a

chatamento lateral" * evidente, discreto ou ausente, o que P2
derá dar respectivamente assimetria nítida, pouco

acentuada

ou mesmo ausente em relação ao eixo longitudinal.

(Figs. 2 e

7). Esse achatamento induz inclinação do eixo transversal do
opérculo em relação ao plano sagital do ovo e

"
consequenteme~

"
te ao plano do substrato, já que frequentemente
esses

ovos

são fixados em posição horizontal (Fig.3). Esse caráter é aparentemente constante em todos os ovos de heterópteros hema
tófagos que se fixam ao substrato e é particularmente

acen-

tuado entre os Cimicldeos. De um certo modo, isso seria

urna

~
** ,pois sendo ausente esimportante peculiaridade ecologica

ta inclinação, o·deslocamento do opérculo durante a

eclosão

poderia ser parcial ou totalmente obstruído pelo cimento

da

fixação ou mesmo por elementos do substrato. Urna vez que essas ninfas não possuem, corno em certos grupos, estruturas

ro~

"
pedoras, consequentemente
a salda ocorre pelo simples impulso de dentro para fora provocado pela ninfa. Outras vezes es

*

"
Frequentemente
esse achatamento é ausente na ocasião da o
viposição e à medida que o embrião começa seu desenvolvimento manifesta-se e acentua-se, provavelmente estando r~
lacionado a certa desidratação do ovo, pois aCidentàlmente foi observado que ovos recém-postos quando
colocados
imediatamente sob lâmpadas de 60W apresentam-no após alguns minutos de exposição.

** Forattini, 1978 - informação pessoal.
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se achatamento torna-se mais acentuado marcando

no

cório

uma depressão em forma de "chanfradura longitudinal· .. (Fig •
4), de tal forma que se poderá evidenciar mesmo em corte his
to1ógico transversal, como

emR.pa.e.ee~cel1h{Fig.5).

Nestae~

pécie essa formação sobressai ainda mais, pois do mesmo modo que o "co1arinho",e o opércu10

émais~Mvramenbe

,ig-

mentada em castanho do que as outras áreas do cório. (Fig.4).
despre~

No po10 anterior possuem opércu10, que se
de na ocasião da eclosão possibilitando a salda da

ninfa.E~

te tem formato de disco delgado e

é composto por duas re"
giões - uma borda plana, mais grossa e frequentemente
de c2
loração mais clara, e uma região central suavemente conve)Ça
e quase sempre de coloração mais acentuada do que a borda e
(Fig.6). E: do tipo "opércu10 verdadeiro" que segundo Southwood 33 (1956) é aquele que: a) é n!
a própria casca do ovo

tidamente separado do restante da parede coria1 por uma dis
tinta "faixa de vedação"; b) sua estrutura difere do

resto

do cório, usualmente com "depressões folicu1ares" mais profundas e com camadas do endocório mais grossas; c) é

circu~

dado por um "processo micropi1ar" situado na "borda coria1".

o opércu10 se conecta com a "borda corial da casca" através da "faixa de vedação", que na sua junção constitui a chamada "linha de eclosão", ao longo da qual ele
destaca da casca do ovo

(Figs. 11 e 12). Nessa "borda

se
co-

rial" está situado o "complexo micropi1ar" que de uma mane!
ra simplista poder!amos dizer que é formado de dois
de pequenos canais, que são as aerópilas . (pseUdomicrópi1as
de Beament 7 , 1947) e as micrópi1as, cuja abertura externa
situa~se

na goteira espermática

(Figs '~

11 e 12). Muito embo

ra suas funções tenham dado ensejo a grande número de controvérsias (Hinton 22 , 1961), parece que basicamente as mi-
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crópilas seriam responsáveis pela penetração do espermatozªl
de durante a fecundação, e as aerópilas pelas trocas gasosas
do embrião com o meio externo. As aerópilas são formadas
maneira semelhante aos "tubos foliculares" normais e

de

entram

em contacto com a superfície externa através de feixes de p~
quenos "poros aeropilares" (Beament 7 , 1947) (Fig.ll). Os ori
fícios de entrada das micrópilas poderão ser detectados

com

relativa facilidade através de microscopia eletrônica de var
redura (MEV), como poderemos verificar em foto MEV da
corial de

R.p~ct~pe~

borda

(Fig.9).

Como vimos, o opérculo se conecta com a "borda corial" que realmente é a região superior da casca do ovo

ma-

croscopicamente visível. Logo abaixo ela é precedida de

um

estrangulamento circular evidente, denominado "colo" (Fig.2),
e que poderá apresentar-se com aspecto curto e largo, como R.
ne~va~,
pe~

R.40bu~tu~,

e outros

etc,ou longo e estreito como em

R.p~ct~-

(Figs. 8 elO).

Em algumas espécies poderão haver projeções exocoriais, situadas logo abaixo do colo e recentemente descritas
por Forattini & Barata 17 (1974).Projeções essas, pela suafoE
ma, denominadas de "colarinho" e que poderão ser

utilizadas

como importante caráter taxionômico (Figs. 2b e 7). Além das
espécies citadas pelos autores como possuidoras ou não desta'
formação, ficou evidenciado no material estudado sua presença em

R.pa4aen~~4

e sua ausência em

R.ecuado4~en~~~

e

R.p~c-

é tida, há

muito

Upu.

A coloração dos ovos de

Rhodn~u~

tempo, como rosa na ocasião da postura e à medida Em que
brião vai se desenvolvendo, toma tons mais fortes,
ao vermelho, e deixando

trans~arecer

o.eu.·

chegando

manchas oculares da nin
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à

Essa coloração é dada exclusivamente pelo embrião devido
presença de hematina, um pigmento do grupo da

hemoglobina

(wygglessworth 37 , 1974). A modificação de coloração é corre
ta entretanto, somente para algumas espécies, corno

R.p~ot~

xu~. que foi até Lent & Valderrama 27 (1977) a única

espécie

de

Rhodn~u~

estudada neste aspecto por esses autores,e

de~

de certamente foram extrapaladas tais observações, que

passa-

ram a ser encaradas corno características de todo o

gênero

(Southwood

33

, 1956; Wygglessworth

37

, 1974). Na verdade

em

todo o material estudado as cascas são mais ou menos translúcidas, o que está de acordo com a literatura existente
Porém tanto em relação a coloração do ovo (embrião)quanto a
e~

casca, isso não pode ser aplicado corno regra geral, pois
pécies corno

R.patte~cen~,

R.p~cx~pe~

e

R.pa~aen~~~

ca sempre de coloração castanho acentuado, e
R.

~~pu

e

R.ecuado~~en~~~

*

têm cas-

,

R.patte~cen~

têm embrião de coloração ama-

relo-pálido, pelo menos quando jovem. Lent '" Valderrarna . (1977)
consideram as cascas de ovos de R.. pJ..c.:Upu corno de coloração
cinzenta, o que não concordamos (Vide item 3.2.8).

Parece

haver urna certa associação entre a coloração castanho

da

casca e auséncia e/ou diminuição desse pigmento rosa no embrião para R. ecuado~~en~~~ que aparentemente faria

exceçao

a essa regra, pois possui casca em tom castanho bem

mais

claro ou em raros casos albino, tem entretanto um acentuado
anel de pigmentação castanho na casca logo abaixo do colo .
Quanto a

R.patte~cen~

não tendo sido possível o exame de

m~

terial vivo partimos de observação de ovos recentemente em-,
brionados e mortos. Pudemos assim deduzir por analogia

*

Não foi estudado material ernbrionado de R.pa~aen~J..~.

com
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R.p~ot~xu~

e outros, em que embriões (jovens) mortos perma-

necem por tempo indeterminado com a coloração inicial,

que

tal fato ocorra também com aquela e outras espécies.Por con

"
seguinte,
a coloração amarelo-pálido observada nos embriões
(jovens) mortos deve ser a mesma de embriões ~ivos nessa idade.

~

preciso ressaltar entretanto, que isso não é

cons-

tante para os embriões mortos em todas as idades de

desen-

volvimento. Se embriões com desenvolvimento tardio

morrem

dentro da casca ou durante a eclosão,ocorre,com algum

temp~

mudança da coloração inicial para castanho. Isso pode

ser

observado em

R.p~ot~xu~

e outras espécies de

Rhodn~u~

pos-

suidoras de pigmentação vermelha. Certamente verifica-se ai
o mesmo processo de oxidação da qui tina ocorrente em ninfas
e adultos recém-eclodidos. Esse fato tem certa aplicaçãopr~
tica, pois poderá dar falsa idéia de coloração castanho para ovos com embrioes mortos nesta fase. Portanto os fenômenos aqui relacionados seriam amplo campo aberto à

investig~

ção, não só quanto à interpretação, mas ainda sobre a observaçao e descrição, pois tais dados sao insuficientes.
Com exceção das espécies já citadas, no material estudado e conforme acima referido, as cascas são de
ção esbranquiçadas e parcialmente translúcidas

colora-

(Galliard 20

6
e Beament ), podendo tomar entretanto diferentes

tonalida-

des, tais como branco niveo, amarelo-limão ou salmão claro.
Essa variação poderá ocorrer entre espécies diferentes

ou

em uma mesma espeéie entre amostras diferentes ou não. Voltaremos ao assunto juntamente com as outras
quando do estudo de cada espécie

caracteristica~

isoladamente (itens 3.2.1/

3.2.l0l.
Os ovos sao postos isoladamente ou em pequenos

gru-
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figo 3

figo 5

Fig_ 2 - Ovos de Rhcdn.iw.· -com assimetria acentuada (3Qx). A-ovos sem colarinho; B-ovos com colarinho.
Figo' 3'- Fixação de ovos de Rhodn~U4 ao substrato (30x), mostrando a inclinação do eixo do opérculo
(a-b) em relação ao plano do substrato (c-d).
Fig. 4 - Ovo de Rhodniu4 patle4een4 (30x).
Figo 5-

Corte transversal do ovo de Rhodniu~ palte4ctn4 mostrando depressão provocada pela chanfradura longitudinal.
aI-achatamento lateral. bc-borda cor!al da casca. bo-borda opercular. oh-chanfradura lcng!
tudlnal. oI-colarinho. co-colo. op-opérculo.

Fig.6 - Opêrculo de ovos de RllOdnúLÓ (75x). Fig.7 - Ovos de
RhodrU.LL6 possuidores de colarinho e achatamento
lateral
(37,5x). Fig.8 - Ovos de RhodfLÚL6 possuidores de colo curto
e largo (150x). Fig.9 - Borda corial da casca de R.p~GtZp~
(375x): a - goteira espermâtica. b - orifício externo
das
micrópilas. c - orifício externo das aerópilas. Fig. 10
Ovos de RhodnZU4 possuidores de colo longo e estreito (150x).
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ReprE'.sentação esqu0mãtica de corte longit.\Y.ilnal do aparelho operc\llar em

Rhodll{Ut.

{baseado

7
in Bellment J 1947),
Fig. 12 - R0presentação esquemátic~; da b0rda coriaI da casca em Rhodfl{(,(<I, mostrando ;losições da rnicrôpila c aerópila (segundo Beament,', 1947).
Fig. 13 - Represent.ação esquemática da c,>.sc" do ovo de R!tod>t{:u..; (bnseado in
, 1947).
am-çamada· amba.rina. ap-acrópila. bcborda corial da casca. bo-bOrda opercular. co-colo. cp-ci'tmaàa cerosa primária. cr-cório, dll-d€marc~

ção das lil')has limitantes. en-endocório. enm--endocõrio

-mol~.

lifenólica. ex-exocório. ex;rrexocório mole. exr-exQcór.lo

en;c-e!1uocório rijo.

ep-c(;H~l&C<1

externa P2

rijo. [l-funiL iv-faixa de vedação. ge-gQ

télra espermát ica. ip-carnada in terna poli fenó lica. le-li nha de eclosão. ll-linhas 111:\1 tantos.
crópi::'a. op-opérculo.

pa~'poros

aeropilare1il: tf-t.uhos folJculares.

mc-n-<:!:
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pos e, em todo o material dispon1vel, eles sempre que se f!"
xam ao substrato, fato esse hâ muito conhecido para R.
! .ix. tt.6 , através das citações de Brumpt9 (1913);
(1927) e uribe36

pJto~

Larrousse 25

(1927). Pudemos verificar que algumas espê

cies como R.pCl!!e.6Cen.6, fixam-se ao substrato mais fortemen
te e outras como

R.neg!eC~tt.6

mais fracamente, podendo

ser

destacados com maior facilidade. Aparentemente essa fixação
estaria ligada ã caracterlsticas ecológicas, pois neste gênero a maioria das espécies são ornitófilas. Utilizando

co

pas de palmeiras e de árvores como ecótopos, redundaria

em

perda acentuada de ovos, caso não ocorresse esta particularidade. Segundo Galliarcf° (1935) a fixação é devida ã

se-

creção eliminada pelas fêmeas durante a oviposição e prOduzida pela glândula acessória, situada na parte dorsal da va
gina e muito desenvolvida em Rhodnitt.6, da qual voltaremos a
tratar quando focalizarmos as estruturas do exocório

respo~

sáveis pela fixação ao substrato.
3.1.2

Mensuração dos ovos.
Medi~as

de ovos de Rhodnitt.6 foram

estabelecidas

já há algum tempo po~ Brumpt 9 (1913); uribe 36 (1927);

Gal-

liard 20 (1935) e Beament 6 ,8 (1946, 1949) sempre baseadas em
observações de uma única espécie - R.pJto!ixtt.6,e mais recentemente por Lent & valderrama27

(1977) para esta

espécie;

e R.neivCli,entretanto em nenhum dos casos foici
tada a metodologia utilizada. Brumpt 9 dá para ovos desta es
R.pic~ipe.6

pécie apenas uma medida - a de comprimento, que no caso ê i
gual a 2,000 millmetros. Uribe 36 cita apenas o

'comprimento

que para ele ê de 2,500 mm • Beament 6 ,8 cita que as medidas
máximas encontradas para comprimento e diâmetro foram 2,500
mm e 0,700 mm, respectivamente. Galliard 20

encontra

para

28

comprimento uma variação de 1,700 a 1,800 mm e para

diâme-

tro de 0,820 a O,860mm,portanto bastante discordante

dos

outros autores, particularmente em referência ao comprimen27
to. Lent & Valderrama
encontraram para R.p~ct~pe4 um com
primento igual a 1,650 mm e diâmetro 0,820 mm e para

R.n~

vai 1,650 mm e 0,920 mm, respectivamente. As medidas

por

nós encontradas tanto para comprimento quanto para diâmetro,
estão mais próximas dos valores·de Galliard 20 e de Lent &
Valderrama 27 do que dos outros autores. No presente traba lho foi encontrado para

R.p~oiixu~

um comprimento médio

de

1,782 mm e diâmetro médio de 0,880 mm, e tendo-se registrado como valores máximos,respectivamente, 1,933 mm e O,958mm.
Em todas as espécies estudadas e amostras aferidas não

foi

obtido em nenhuma ocasião valores em torno de 2,500 mm para
comprimento, conforme os valores obtidos por uribe36 e Bea-

men~ ~ Mesmo em R. paiie~cen~. onde os ovos são razoavelmente grandes, o valor máximo encontrado para o comprimento foi
de 2,051 mm (vide Anexo I). Para diâmetro, as médias em todas as espécies estão acentuadamente acima das

encontradas

por Beamenf'!mesmo em valores absolutos o diâmetro
encontrado foi de 0,745 para

R.paiie~cen~

mlnimo

(vide Anexo 11) ,

portanto acima do valor referido por estes autores.
que variações dessa natureza deverão ocorrer devido,

~

claro
tanto

a fatores naturais como artificiais, tais como isolamento de
cepas, manutenção em colônias, alimentação, etc.

De qual -

quer forma é necessário que se determine sempre a meto dologia a ser utilizada para que em futuras variações observa das possam ser estabelecidas estas diferenças e pesquisadas
as provávéis

causas.

Neste.trabalho, conforme ficou especificado no Ca
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pítulo 2 (Haterial e Métodos) procedeu-se não s6 às medidas
usuais de comprimento é-diâmetro, como

também à

aferição

do medidor e os testes estatísticos indicados, conforme

ve

remos a seguir.
3.1.2.1

Parâmetros estimados.

Para cada espécie e procedéncia calculou-se a média, variància e desvio padrão o que consta dos Anexos I
11. Nos mesmos foram apresentados os parâmetros

para

e

cada

espécie e-todas as procedéncias.
3.1.2.2

Testes preliminares I Homogeneidade de variân cias

A aplicação de teste de Cochran (Dixon & Massey

16

,

1957) foi realizada ao nível de 5%. O valor crítico no caso

e~ Cc = 0,1377 e os valores observados das var i~ancias S2 con

-

duziram a:

Cob. =

máximo

=

0,013

= 0,114

para

~~

0,114

e

Cob. =

O,OO!
0,034

=

0,1176 para o diâmetro

aceitando-se a homogeneidade em ambos os casos.
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3.1.2.3. Testes preliminares: Aferição do pesquisador.
Normalidade das distribuições.
As distribuições acumuladas das medidas de diâmetro e comprimento, em função de k (múltiplos dos desvios

p~

rão) encontram-se na Tabela 1.A aplicação do
32
Kolmogorof-Smirnov (Siegel ,1975) conduziu a

de

teste
aceitaç~o

da

normalidade em ambos os casos, não se evidenciando portanto,
nenhuma tendência de vIcio nas medições.
Os valores dos parâmetros obtidos nas 30 mensuraçoes foram os que constam da tabela abaixo.

Tabela 2. Parâmetros das distribuiçoes obtidas a partir
-30 mensurações de
________ MEDIDA I
PARÂMETROS~

R.p~e~~pe4.

DIÂMETRO

COMPRIMENTO

Média (mm)

0,862

1,770

Variância (mm 2 )

0,000056

0,000098

Desvio padrão (mm)

0,007

0,010

Coeficiente variação

0,87

0,55

(100%)

das

Tabela 1. Distribuições acumuladas das medidas de diâmetro e comprimento, da distribuição normal
"padronizada e desvios entre as distrib"ições.

Distribuições Acumuladas
(i) Diâmetro
(2.) Comprimento
(3) Normal

F 1l (li i +1( oi1>'

I<:

,2

F2XII2+1<:°2)

Desvios em módulo
,
Diâmetro
Comprimento

F (I<:)

/F-Fd

/F-F2i

0,0228
0,0668

0,0228
0,0335

0,0105
0,0335

- 1,5

0,0333

0,0333
0,0333

_1

0,1000

0,3000

0,1587

0,0587

0,1413

- 0,5

0,3333

0,4000

0,3085

0,0248

0,0915

O

0,6667

0,4667

0,5000

0,1667

0,0333

0,5

0,7667

0,6000

0,6915

a,0752

0,0915

1

0,9334

0,8333

0,8413

0,0921

0,0080

1,5

0,9334

0,9334

0,9332

0,0002

0,0001

2

0,9334

0,9667

0,9772

0,0438

0,0105

2,5

0,9667

1,0000

0,9938

0,0271

0,0062

3

0,9667

1,0000

0,9987

0,0320

0,0013

3;5

1,0000

1,0000

1,0000

w

1-'.

Desvios máximos observados
Valor crItico do desvio máximo a 5%:0,24

0,1667

0,1413
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Com os valores das médias e

desvios~padrões,

calc~

lou-:se, fixado o'erro dé- la espécie em 5%, qual seria a pro.
babilidade de aceitar como verdadeiras as médias observadas,
do

aparelho

(0,001 mm) a mais (ouamenos) do que a observada.

Utilizando

a tabela da página 425 de Dixon & Massey16

'obteve-se

quando a média verdadeira fosse uma divisão

(1957)

que estas probabilidades seriam aproximadamente: menos de 1%
para diâmetro e 5% para comprimento. Estas

probabilidades

cairiam para praticamente zero se fossem considerados

erros
qu~

de duas divisões do aparelho. Concluiu-se assim pela boa
lidade das medidas.
3.1.2.4

Anâlises de variância.

Nas tabelas 3 e 4 constam as análises de variânc2s
para as variáveis diâmetro e comprimento,

respectivamente.V~

rifica-se que em ambos os casos, rejeita-se a igualdade

de

médias tanto para espécies como para procedências,
Para

verificar que procedências, dentro de cada

espécie origina~am a desigualdade citada, procedeu-se â analise de variância para as diferentes procedências segundo

c~

da espécie, o que consta das Tabelas 5 e 6. Verifica-se

que

ao'n1ve1 de 5%, para a variável diâmetro, a desigualdade

de

médias segundo a procedência ocorre apenas na espécie
le~cen~,

R.pal~

Já para a variável comprimento tal desigualdade

ve-se às diferentes procedências de

R.~obu~tu~

e

de

R.p~ol~xu~.

Tabela J.

Análise de variância para a variável - Diâmetro.

Fonte de Variação

c;l!
~g
,..,

Ql ~

til

o"'
....
"mtxl

Soma de Quadrados

Quadrado Médio

G.L.

Razão de Quadrado Médio

Fcrltico

Entre espécies

0,145

0,0182

8

16,54 *

2,02

Entre procedências
(Dentro de espécies)

0,097

0,0046

21

4,18 *

1,65

Reslduo

0,134

0,0011

120

T OT A L

0,376

0,0025

149

~ffi~§
.ocn~
"'".

00 {J)

;c

§, tIl

f., ()

"-""'O>

v c:" <tJ
cC

rO

0'7--·-

* Significantes ao nlve1 de 5%.

w
w

Tabela 4. Análise de variância para a variável - Comprimento.

Fonte de variação

'Soma de Quadrados

Quadrado Médio

G.L.

Razão de Quadrado Médio

Fcrítico

1,334

0,1668

8

45,08 *

2,02

0,275

0,0131

2l

3,54 *

1,65

Resíduo

0,445

0,0037

120

T O T A L

2,054

0,0138

149

Entre espécies
Entre procedências
(Dentro de espécies)

*

Significantes ao nível de 5%.

...

w

Tabela S. AnÁlise de variância para diferentes procedências dentro de cada espéCie - Diâmetro.

Fonte de Variação

Soma de Quadrados

Quadrado Médio

G.L.

Razão de Quadrado Médio

Fcr!tiCO

R. pattueen4

0,065

0,0650

1

59,10 *

3,84

R.ec.u.adolÚenll.i1l

0,001

0,0010

1

0,91

3,84

R. nallu.tu.1I

0,001

0,0010

1

0,91

3,84

R.ltobu.lltu.1I

0,003

0,0015

2

1,36

3.,00

R. pltot.iXu.ll

0,016

0,0023

7

2,09 **

2,09

R.negtec.tu.1I

0,011

0,0012

9

1,09

1,88

Resíduo

0,134

0,0011

120

TO T A L

0,231

0,0016

141

*

Siqnificantes ao nível de 5%.

** O valor calculado de 0,016 x
7

120. 2,05
0,134

portanto não significante. O valor 2,09 resulta da di

visão de 0,0023 por 0,0011.
w

IJI

Tabela 6. Análise de variância para procedência dentro de cada espécie - Comprimento.

Fonte de Variação

Soma de Quadrados

Quadrado Médio

G.L.

Razão de Quadrado Médio

Fcrltico

R. patte..6 c.e.n.6

0,009

0,0090

1

2,43

3,84

R.e.c.uado/t.ie.n.6.i.6

0,003

0,0030

1

0,81

3.84

R.na.6utu.6

0,010

0,0100

1

2,70

3,84

R• /to b U.6 tu.6

0,081

0,0405

2

10,95 *

3,00

R. p/totü.U.6

0,119

0,0170

7

4,59 *

2,01

R.ne.gte.c.tU.6

0,053

0,0059

9

1,59

1,88

Residuo

0,445

0,0037

120

T O T A L

0,720

0,0051

141

*

Significantes ao nive1 de 5%.

w

'"
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3.1.2.5. Contrastes.
çonforlJ!e expli'éitado no CapItulo 2 (Material e Mé
todos), foram realizados contrastes de Scheffé 30 (1953) de
cada média com as demais (para comprimento e diâmetro)a fim
de verificar quais médias eram diferentes de cada uma
demais ao nIvel de 5%. Os valores observados e os

dos

valores

críticos para as comparações encontram-se nos Anexos 111
IV e V.

Procedência .... Para a var,iável diâmetro apenas

as

,

procedências de R. pa.tt,u ee.n4 diferiram significantemente
não sendo necessário no caso realizações de contrastes

por

se tratar de apenas duas procedências diferentes.
Já para o comprimento, houve diferenças

Signifi-

cantes dentre as proced~ncias de R.~oóu4tuó e R.p~otixuó.Na
primeira espécie

lR.~o6uótu.t)

a aplicação dos contrastes in

dicou:
a) P-tocedência o16 não difere da procedência 14
b) Procedência 16 difere da procedência 15
cl Procedência 14 difere da procedência 15
Para

R . p~otixuó

o único contraste significativo o

correu na procedênci'a 147, significantemente maior que

a

procedência 10.
Contraste entre espécies - Diâmetro: Conforme o A
nexo !Vforam encontrados vários contrastes significativos ,
isto é, há várias diferenças significativas entre as médias
das diferentes espéCies. Para facilidade de apreciação, ordenou-se as

e~pécies

em ordem decrescente de seus

di~tros

médios e n,o , Ouadro OI indica-se as diferenças significativas.

Quadro I ... RESULTADOS DOS CONTRASTES ENTRE doIAS DOS

J!BIÃc1 ea em atdem decres-

cente

de d1.IIDet:zp ~

tl.IlÚVÚ

' D~TROS

NAS VARIAS ESP~IES.

R.ltObtI6tu.6 R.patluW16 "HlblW.to" R.pItOUxu.6 R.nf/.Q!e.du6 R.ecuadoIÚUI.6,ú R.domut1c"" R.na.6u.t1+6

R.neW~

*

*

.*

*

*-

R.ItO"'üi·UA

*

*

*

*

*

R.Pc&UuW&4

*

*

*

*

*

" fQ.bI/..l.dQ"

R. pItOUxu.6

R. nestu..âA.6
R. ecc"

doltieJl6.L6

~

,
~

R.atUlcU'

~

R. 1llUu.(u6

-

*

O

cUâuab:o

~

O

d1AiDetzo mêa10 da .....1 e citada

mêcJ10

~.

-

,
,
~

,
,

~

~

*

~

*

,

,

da . .te citada Da linha é sign1fü:a"t"l&ote lIIIÜ.CIt' do que o da ..... éc:t. citada ra coluna.
Da

linha é s1gn:1fialntaDalte

lIIEIm'

do que o .da ewpéct e .citada ra coluna.

~

'Quadro II - RESULTADOS DOS CONTRASTES ENTRE M!OIAS DE cOMPRIMENTOS DAS. VARIAS ESP!CIES.

Espécies
cente
de em ardem

oc:mprimentodecresnédio

R.pa.Uucen4 .R.pltO.uiiJ.6 R.e.cuadolÚen.t..i6 R.neivlÚ "fU.bJLi.doll R.n~tec.tu.6 R.II44utu6

R.pa.UuCen4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

R.P'JOUlU4

~

*

R.ecuadoJúe.n.6.i.6

~

*

R.neivlÚ

~

/U.bIúdo"

~

R. n~tec.tu.6

~

9

R.II44utu6

$r

9

R.1tO bU6.tu6

9

J'

~

R.domuticu6

~

9

li

.11

*

*

R.ltObll.6tU6 R,domu.t<.cu..

*

9

~

O cxmpt1mento médio da espécie citada na linha é significantemente lIB1ar do que o da espécie citada na coluna.

1 O CUIpr1mento médio da espécie citada na

linha

é significantemente n-eoor

cb que o da eSfÉde citada na coluna.

W
ID
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Verifica-se resumidamente que as espéCies R. neivai,
R.

4obu~tu~

e R.

pa!!e~ce~6

di~

não diferiram entre si, e tem

metros significantemente maiores que as espécies R.

p4o!ix~,

R. neg!e'ctu~, R. ecuadolr.ien~i.6, R. dome.6ticu.6 e R. na~utU.6
Também é verificado que o "Hlbrido li

if'

brida (R. neg!ectU.6 X R. p40UXU.6)

não se diferenciou de

R. plr.o!ixU.6 X

J/.

',hln~

nhuma outra espécie.
Contrastes entre espéCies - Comprimento: procedimen
to análogo ao citado para o diámetro conduziu aos

resultados

do Anexo V e ao Quadro lI.
No caso presente sobressai a espécie

R.

e R.

ecuad~

4ien.6i.6 com comportamentos semelhantes. Finalmente, as

espé-

maior que todos os demais.

Em

seguida R.

p4o!ixu~

pa!!e~cen.6

cies R. neivai e "Hlbrido" que só são diferentes (menoreEÜ de
R.

pa!!e~cen~,

mas não se diferenciam significantemente de ne

nhuma outra.
\

3.1.3

Caracterlsticas Gerais do Exocório
A casca dos ovos em Insecta é conhecida como

cório

sendo basicamente formada por duas camadas, uma externa ou exocório e uma interna ou endocório. Embora Cobben14 (1968) não
su~

aconselhe o uso dessa terminologia devido a controvérsias
citadas na análise dessas membranas, para efeitos práticos

e

"
para os fins a que nos propusemos, frequentemente
teremos que
empregar tal nomenclatura.
Por outro lado Beament6 ,7
cório dos ovos de

R.

pl[,o!ixu~

(1946,1947), estudando

est'abeleceu subdivisões

o

para

essas camadas e, como algumas vezes, particularmente em relação aos cortes histológicos estudados, teremos que fazer men-
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çao às estruturas ai existentes, usaremos sua

conceituação.E~

se autor subdivide o exocôrio em duas e o endocório em

cinco

sub-camadas. As duas camadas do exocório, são o exocório rijo
- que é formado por uma fina e resistente membrana de corioni
na e que faz o revestimento externo do cório e o exocório

mo

le - situado logo abaixo, e que é formado por uma espessa camada, responsável pela escultura do exocório. Logo após temos
as camadas do endocório, que de fora para dentro são: o endocório mole - uma espessa camada formada por material proteioo,
seguida logo abaixo pelo endocório rijo - um conjunto de quatro camadas de fina espessura que faz o revestimento
de toda a casca, e que na verdade é a região mais

interno
altamente

especializada do cório, e que sao no mesmo sentido as seguintes: ambarina, externa polifenólica, interna polifenólica

e

cerosa primária (Fig. 13). No material estudado e com a metodologia empregada nos cortes histológicos é possivel visualizar por microscopia ótica, uma região externa larga que

nao

se deixa corar pelos corantes convencionais, contornada superiormente por uma linha corada que delimita os desenhos dessa
estrutura, provavelmente correspondendo ao exocório mole e ao
exocório rijo, respectivamente. Estruturas essas seguidas 10"
go abaixo por uma faixa larga, frequentemente
cprrespondendo
a cerca de metade da espessura do cório, que se deixa

corar

difusamente e quase sempre sem um limite nitido com a

parte

superior (exocório) e inferiormente delimitada por uma estrei
ta faixa dupla corada mais intensamente, certamente correspoa
dendo,respectivamente, ao endocório mole e ao endócorio

rijo

(Fig. 19).
Como já foi citado anteriormente a superficie do exocório apresenta esculturas e embora em

Rhod~Uh

não se en -
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contre a mesma heterogeneidade de caracteres observada em
tros gêneros de

Triatomin~e,

o~

foi possivel detectar elementos

suficientes para caracterização taxionômica especifica,
obstante algumas espêcies apresentem caracterlsticas

nao
muito

semelhantes, como as encontradas entre R. negtectU4 e R. na~utu~

e entre R.

p~otixu~

e R.

~ObU4tu~,

e possam apresentar

variações exocoriais entre diferentes áreas da superf!cie do
ovo, muito acentuada por exemplo entre o opérculo e a casca.
Galliard20 (1935), Beament6 (1946) e Lucena & Reg J8
(1969) descreveram o exocório de R. p~otixu~, e Barth & Muth 5
(1958) o de

R.

p~otixu~

e

R.

negtectu~,

todos com

exceçao

dos últimos, deram sempre caracterlsticas genéricas, isto é,
descreveram estruturas, agora verificadas, constantes a to das as espécies do gênero

Rhod~,

e que a seguir é dada sua

redescrição.
Basicamente neste gênero essas esculturas sao dese
nhos de áreas hexagonais com uma depressão central e que

com

pequeno aumento têm aspecto geral alveolado, lembrando "favos
de colmeia", particularmente acentuado quando a.depressão
mais profunda, como no caso de R.

p~otiXU4.

é

Esta depressão em

hora muito evidente em microscopia eletrônica

de

varredura

(MEV) não é de fácil observação em microscopia ótica (MO) , já
tendo sido inclusive descrita por Lucena & Rego28 (1969) como
formações ponteagudas. De fato, sem o auxilio deMEV não é fá
cil a interpretação da sucessao de planos que nos fornece

a

é totalmente
poder de resolução
"
perdida a noção de profundidade e consequentemente
a interpr~

MO, nesta devido ao baixo

tação é diflcil. Vê-se nas Figs. 14-17 os diferentes aspectos

"
em planos subsequentes

do exocório de

Rhodniu~

observados em

MO e comparados com a Fig. 18 de foto em MEV. O fundo

dessa
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p~

depressão dá continuidade a uma estrutura tubu1iforme que

netra na casca em direçãb ao endocório e que são os chamados
"tubos fo1icu1ares" (Beamené, 1946) ou "tubos na extremidade da cavidade" (Barth & Muth5 , 1958), e obviamente só vislveis em corte ou por transparência, onde poderão apresentar-se longos ou curtos, finos ou grossos e com inclinação e di
1atação apica1 ou não (Figs. 13 e 19).
Ao conjunto formado pelo hexágono, área periférica,
depressão e tubo, pela semelhança, particularmente em corte,
~

chamaremos de "funil", E preferimos usar sempre que posslvel,;
caracterlsticas relacionadas a esse conjunto, que nos parece
dar uma idéia mais real do que algumas caracterlsticas patt!
cu1ares como fizeram Barth & Muth5 (1958), considerando para
diferenciação entre R,

p~ol~xu~

e R.

neglec~u~

o

que

eles

chamaram de respectivamente áreas periféricas estreitas e áreas periféricas largas, Na verdade as primeiras têm conse -

"
quentemente
o diâmetro da depressão mais largo

e

portanto

maior profundidade e são exatamente o que chamamos de "funis

"
.profundos" (Figs o20 e 21) o As segundas têm consequentemente
o.
diâmetro da depressão mais estreito e portanto menor profundidade e são o que chamamos de "funis rasos" (Figs.22 e 23).
pectos esses que voltaremos ao assunto quando tratarmos
sas espécies isoladamente (CapItulo 3.2).

Esses

funis

:A!

têm

des

suas bordas superiores contornadas pelas chamadas linhas limitantes (Barth & Muth5 , 1958) (Figo 13). Estas poderão apr~
sentar-se proeminentes ou planas, revestidas ou não por granulações, porém nunca em sulcos, como as descreve
28
.
Rego
(1969) e faz crer os desenhos de corte de
Mut~5

(*)

~
(1958) * o Por transparencia
poder ã o ser

página 207, figura 20.

Lucena

&

Barth

&

evidentes

ou
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nao, ter maior ou menor

refr~if\

e parecer que se prolon-

gam no côrio. Entretanto com a metodologia utilizada nos c·or
tes isso não pôde ser confirmado, tendo-se apresentado sem pre como superfície plana ou proeminente, sem nenhuma demarcação de sulcos (Figs. 19, 21 e 23)
11

Frequentemente todo o tegumento

&. revestido

maior ou menor intensidade por minúsculas pontuações

em

claras

- * ·e ja~ citadas por Barth . &
a que chamamos de "granulaçoes"
Muth5 (1958) como numerosos pontos brancos sobre a superf! cie (Fig. 18). Essas granulações facilmente identificáveis em

MEV, apresentam-se esf&ricas ou irregulares, graúdas ou miúdas, de distribuição uniforme sobre o tegumento, com

maior

ou menor concentração no fundo do funil ou em torno das LL ,
quando poderão revesti-las totalmente dando-lhes certo
to rugoso. Entretanto, por transparência nem sempre são

aspe~

de

fácil visualização, particularmente quando miúdas e revest·i!!
do uniformemente a superfície, o que lhes dará aspecto dele
ve rugosidade e que poderão passar despercebidas (Fig. 14) .
As estruturas componentes do exocôrio teriam

sua

formação relacionada ã forma e função·das células do epitê lio folicular. Assim as áreas hexagonais representariam exatamente a réplica da face apical do epitélio, as LL seriam os
sulcos mais ou menos profundos e estreitos dos limites celulares, e os outros componentes do relevo (linhas, pontos,mas
sas compactas) representariam irregularidades na

composição

do. protoplasma (Barth& Muth5 ., 1958).

granulações assarelham-se à deposixão de mate rial ~ipldico, entretanto cascas colocadas em maceraçao em solven tes, caro acetona, éter, xilol e álcool, por 24, 48 e 72 lxIras, não
sofreram nenhuma m::xiificação em sua estrutura morfológica. Ass:lm·co
1lD material tratado pelo sistema de ultrasan não sofreu nenhuma al=
teração.
.

(*) Pelo aspecto essas

Figs. 14 a 17 - Fotos em microscopia ótica (H . O. )

mostran-

do d i fe r e nt es aspectos em planos subseqUent es da superf í cie

exoco rial de Rhad~u6 . Fig .1 8 - Foto em mi croscopia e letrôni ca de varredura (MEV) da superf í c i e exoco r ial de Rhad~u6 .
Fig.1 9 - Foto H. O. de corte histológ i co do có r io de Rhod~ .
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resppr.dentes ao s nossos funi s profundos. a }

esq~e~

des se conjunto most r ando as á r eas periféricas

&
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do con j cnto segundo a queles a uto r as;
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c) corte transve rsa l most r a ndo o

~}

d e t a lhe

e sq ce~

d~

Fi g . 21 - Corte histo l ôglco do c ór i e de ~ hod l1 i l.t 4 " ltoc. .i.tu.~
(3 70x), most.ra :"ldo OlO f u n l,s profundos .
Fig . 2 2 - lI:ho ur._Ü' 4 tll:gtHtll4 - il us tração da s á rea s pe r iféricas l a rgas de Barth & Muth 5 (1 9SS) correspondentes a os nosso s f unis rasos. a) esquema do conjun to 3~
gundo aqueles au t o r es; b ) detalhe desse conjl.lr.to r.\Ostrar.do as áreas periféricas la r gas; c} .::ortn tr a n.!
un: ft;.nll p r ofundo

versal =cstrando o

(compa r e

esqu~

co~

exm

-

Fig. 22) .

de um funil raso

(co~pare co~

a Fig. 20 ).

?lg. 23 -

Cor ~ e

hls t olóqioo do

oé r io óe R h odn~u4 "~gl~et u 4 ( 370x) , ~s t rando os funis raso s .
dll - d e marcação da s linhas limitantes .
en.-,-e ndocór l 0 mol v. cn r-enc.ocórl0 t"l.jo . exrr·-exoCÓrl 0 molto. e x r-exocório ri jo . !l-fur.i l. t f - tubos f o l!
cu l ares .
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A função dessa escultura exocorial ainda nao
bem esclarecida. Pelos trabalhos de Galliard

20

está

(1935), pode-

remos verificar que está relacionada ao acúmulo de substân cia produzida pela glândula acessória, muito desenvolvida em
fêmeas de

Rhodn~u~

e cuja secreção seria destinada ã fixação

dos ovos ao substrato, nesse

caso~s

ovos teriam "casca fos-

ca e rugosa", por outro lado, fêmeas com glândulas
rias reduzidas e cujos ovos são livres, como em

acessó-

T~~atoma,

riam ovos com "cascas lisas e brilhantes". Pick 29 (1962)

te

a-

cha que a escultura do exocório teria papel mais 'importante
sobre a deposição no substrato do que asecreçao desSa glândula, pois isso poderia ser constatado tanto nos ovos que se
fixam, como nos livres-; estes devido ã presença de delgados

c~

nallculos permaneceriam aderentes ao substrato, devido à for
ça capilar exercida sobre superflcies úmidas ou molhadas.
Não nos propusemos estudar tal aspecto, mas no desenvolvimento das observações foi posslvel deduzir que
menos duas funções estariam a ele relacionadas:

pelo

- a fixação

ao substrato e a respiração do embrião.
Quanto à fixação ao substrato de fato, parece ha ver uma certa associação entre esta e a estrutura infundibiliforme dos hexágonos, pois todas as espécies atualmente conhecidas como tendo ovos aderentes ao substrato

apresentam

sempre uma estrutura exocorial semelhante, embora pertencentes a grupos genéricos distintos. Pelo que nos foi

posslvel

observar, espécies que fazem fixação dos ovos constante e/ou
vigorosamente, como as do gênero

Rhodn~u~

e

P~ammo!e~te~,

as que o fazem ocasional e/ou fracamente como

ou

T.!ect~cu!a~~a

Fig.24 - SuperfÍcie exocorial de PMmmoLutu tVlUU.6 (750x).
Fig.25 - Superfície exocorial de
T~atoma
LectZc~
(750x). Fig.26 - Superfície exocorial de T.p~o~cta(750x).
Fig.27 - Superfície exocorial de T.pLateM~ (750x).
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e

T.p~o~~e~4,

apresentam sempre tal estrutura* (Figs.24,25

26). Aparentemente a única exceção seria

T.pl4te~~,

e

que es-

poradicamente tem seus ovos fixados ao substrato e não apresenta a estrutura tlpica deste grupo. Lucena a Reg0 28 (1969)
baseados em desenhos de Abalos a Wygodzinskyl U9511lacham que
T. ptatenA~ tenha as mesmas estruturas exocor ia::l:s e

isso com o fato desta espéCie ser também habitante de

associam
ninhos

de pássaros. Examinamos esse material e como poderemosverifi
car em fotografia feita em microscopia eletrônica de varredura (Fig.27) não há formação caracterlstica dos funis,

aprese~

tando entretanto uma arquitetura complexa e estruturas profU!!.
das, semelhantes aos tubos foliculares, como poderemos verifi
car em desenhos de cortes (Fig.28).

--

* 1.fIi4toJaa. .di.tpan,te.i: lbIBÍia
MO

di sp

a Abalos, 1947 foi a única espécJ.e da qual
- do eJIDC:"llo
Q""'1's de mter1 al, mas pala desc:r1çao
_lO!!
a

~

, 1951) parece estar neste grupo.
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Quanto ã reép1.ração do

~r1ão O

papel das aerópllaà
tem s~do aceito pela maioria do. autores (Binton 23 , Tuft 35 J
Wigglessworth .. Beament38 ), entretanto ficou também 'demonstrado em experimentos com

R.p~oll~U4

que trocas gasosas pode

rÃo ser efetuadas, embora em pequena escala através

da cas-

ca (Tuft 35 ). Certamente essas trocas só poderÃo ser

realiz~

das através dos tubos folicuJ:ares, pois

00Il10

já vimos,

as únicas estruturas que penetram profunda_nte

DO

sÃo

cõrio. Por

outro lado, as aerópilas e Os tubos foliculares são formados
de maneira similar (Beament7 ) e guardam entre si estreitas!.
melhança morfológica. O que

DOS

leva a acreditar em um rela-

cionamento Intimo entre essas esculturas e a respiração

do

embrião. Se bem que as aerópl1as em JUwdftlU4 segundo BeamenJ,
terminam na superfIcie externa em inúmeros e finos canais a!.
ropilares, em outros grupOs domo Ne.pldae. (Bemiptera),

elas

terII1nam em um nÚlleroreduzido de canais e de diâmetro acentuadamente maior (Binton22 ), portanto com uma estrutura bem
mais próxima dos citados tubos foliculares de RhodttlU4. B em
grupos mais afastados como

G4lt~i4

.e.lloftetla

(Pyralidae-

Lepidoptera) terBlinam na superfIcie em um único oriflcio

e

seu canal atravessa o cório atingindo as camadas
internas
(Barbier .. Chauvin3 ). Em R.ple.t.i.pu e . outras espécies, ficou
constatado através de meroscopia eletrônica de varredura

a

presença de oriflcios situados na borda corial da casca, ac!
da goteira espermÂtiea e

~rtanto

fora da

pW~

das

1111-

erápllaá (Pig. 9, letra c). Acreditamos que se trate de

or!

lia

fleios de entrada das aerópilas ou quando muito das
aerôpl1as (curtas pselidomicrópilas de Beament7 ), qu.e

curtas
aqui

·terminariam diretamente na superfleie e não em material pro-
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teico poroso formado por células especializadas CF e B) conforme descrição deste autor.

3.2

caracterIsticas especIficas dos ovos, suas

mensurações

e formações exocoriais.
Apresentaremos a seguir as descrições dos ovos, das
cascas, das medidas obtidas e dos exocórios, bem como o

mat~

ria1 examinado de cada uma das dez espécies estudadas e

que

são em ordem alfabética as seguintes:
Pinto, 1923;

R.e~uado~ien4~

R.dome4~~U6

Neiva
R.na4~U6

Lent a Leãn, 1958;

Stal, 1859; R.negteetU6 Lent, 1954; R.neiuai Lent, 1953,
pattu~en4

R.

Barber, 1932, R.pMaen4U Sher10ck, Guitton

Milles, 1977;

R.pi~tipe4

Stal, 1872;

R.p~otixu4

a

a

Sta1, 1859

e R. ~ObU6.tU6 Larrousse, 1927. Deixaram portanto de serem incluldas no presente trabalho as descrições dos ovos de

.thui Matta, 1919,
1973 e de

R.amazoni~u4

R.dale44and~oi

Almeida, Santos a

R.b~~

Sposina,

Carcaval10 & Barreto, 1976, por im-

possibilidade total de aquisição de material.

Embora

.thui seja há muito conhecida, é uma espéCie silvestre

R.b~e

rela

tivamente rara e de dlfIci1 colonização em laboratório. Qua~
to às outras

sendo de descrição recente não se tem reqistro

posterior de encontro de novos exemplares e do material oriqinal da descrição todo ele estava morto, uma fêmea no
de R.amazoni~U6 e dois ma~hos, uma fêmea e uma ninfa

estádio no caso de

R.dalLe444n~oi.

caso
de 59
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3.2.1.

R.dome~tl~u~

Neiva & Pinto, 1923

Material examinado:
Estação Experimental de

Pariquera~Açú,

Pariquera-

Açú, são Paulo, Brasil. Exemplares: adultos e ninfas

captur~

dos em ninho de roedores em bromélias, árvore n9 3, área I

,

coletados por Ernesto Xavier Rabello, em junho de 1974. Colô
nia do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de

Saúde

Pública da Universidade de São Paulo, sob número RCT 141, iniciada em junho de 1974 e naturalmente extinta em

setembro

de 1977. Amostra n9 17.
Aspecto geral do ovo:
Ovos esbranquiçados, com cascas pouco translúcidas
"
frequentemente
em tom salmão claro ou raramente amarelo-pál!

do e discreto brilho sedoso. Quando recém-postos com embrião
provavelmente de coloração rosa claro, isso porque nao tendo
sido posslvel o exame de material vivo, foi constatado

que

embriões mortos (jovens) possuem essa coloração, e por conse

"
quinte
ovos embrionados maduros tomariam coloração vermelha.
Opérculo de coloração castanho-pálido, em tom levemente mais forte do que

R.p~otlxu~

e evidentemente

mais

claro do que R.negte~tu~, e como esses, com bordas translúc!
das e esbranquiçadas.
Não possuem colarinho, conforme já

. citado

por

Forattini & Barata 17 (1974),têm colo aparentemente estreito,
apresentam achatamento lateral, possuem evidente
do opérculo em relação ao achatamento e não tem

inclinação
chanfradura

longitudinal (Fig.29).
Ovos alongados, relativamente

pequenos~

tendo

em

R.dome.óuc.lL6:- Fig.29 - Aspecto geral do ovo (37,5x).
Fig.30 - Aspecto da superfí
cie exocorial (750x).Fig.31
Detalhe da superfície exoco
rial (2.250x).

54

+ 0,018 mm* de comprimento por 0,850
,+
média 1,556""
.,. 0,036mm*
de diâmetro. Sendo signi(icativamente menor em

comprimento

do que R. pa.e.e.e.~c.e.n.s, R. p/to.e..ü:u~, R.

e R.

tu~,

e.c.uado/t..te.n~.ü

ne.g.e.e.c.~

não apresentando diferença significativa com as outras

espécies. Assim como é significativamente menor em diâmetro
do que R.ne...tva..t.

R./tobu~tu~

e

R.pa.e..e.e.~·c.en~,não

apresentando

diferença significativa com as outras espécies.
Aspecto geral do exoc6rio:
O aspecto geral do exocório ê uniforme,

"
frequen~

temente possuem funis rasos, em cortes histo16gicos suasbor

~.

das apresentam-se arredondadas, entretanto culminadas

por

-

pequenas proeminências bizeladas relativas ao traçado das"11
nhas limitantes

(LL)

(Fig.32l, caráter esse pouco observado

em outras espécies e que para os ovos albinos servirá como
importante característica diferencial com R. e.c.u.ado/t..ten.6..t.& •
As linhas limitantes em microscopia

eletrônica

de varredura (MEV) embora evidentes não o são tanto quanto
em R. p/to.e...txu~ ou R. p..tc.t..tpe~ , apresentam-se aqui proeminentes,
estreitas, lisas e retilíneas (Fig. 30). Em microscopia ótica (MO) são de difícil visualização. fazendo exceção a á
rea peri-opercular, onde embora possam ser observadas, não
o sao tão facilmente, aí elas apresentam-se retilíneas

e

pouco refringentes e devido ã presença de granulações pode
rão parecer largas e rugosas.
As granulações sao facilmente evidenciáveis

em

MEV, onde são irregulares quanto a tamanho, forma e distri

(*)

A notação usada em todas as espécies estudadas, de X :!: a,
inllca
s:inplesrente o valor médio das medidas (X) e o desvio padrão (a).
Não se intenciona cx:m esta notação qualquer referência ã interva los de confiança ou de erros para a média.
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..

buição, frequentemente esparsas e podendo estar ou nao recobrinde as linhas limitant&s (Fig.3l) sem entretanto lhes con
ferir aspecto rugoso, caracterlstico em
tu~.

R.p~ol~xu~

e

R.~obu~

Em MO não são facilmente observáveis, com exceção da á-

rea peri-opercular, onde podem ser confirmadas essas caracte
rlsticas.
Os tubos foliculares são longos, retos ou encurvados, estreitos na base e acentuada dilatação palmatiforme,
lembrando escamas alares de dlpteros, por isso em corte

pod~

rão apresentar-se desta maneira ou estreitos (Fig.32).
Endocório mole de largura aproximadamente a meta
de do cório e endocório rijo vislvel como uma dupla membrana
que se cora mais intensamente (Fig.32).

F1g. 32 - Corte histolõqioo do cório de

Rhod~U6 domt~~cu4

(370x).
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9.2.2. R.eeuado4ienaia Lent & Le5n, 1958.

Material examinado:
Qistrito de Cascas, Contumaz á , Departamento de ca
jamarca, Peru. Coletado em "Caserios". Leg. Dra. Arlita C. de
Pinho, do Departamento de Biologia Geral, Faculdade de Filoso
fia da Universidade Federal de Hinas Gerais, obtido
do Dr. Cezar Cuba Cuba, de material de colônia do

através
insetário

do Instituto Nacional de Endemias Rurais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Colônia do

Departa~ento

de Epidemiologia da Facul

dade de Saúde Pública da Universidade de são Paulo, sob

RCT

159, iniciada em julho de 1975 e atualmente em produção. Amos

tra n9 20.
Aspecto geral do ovo:
Os ovos são de coloração castanho muito claro,com
um~

certa gradação de tons e leve brilho áureo, com um acentu

ado anel de pigmentação castanho mais escuro logo

do

abaÍ}~o

colo e que poderá ser confundido com o colarinho, particularmente com pequenos aumentos. Foi observado em alguns casos
çvos totalmente

~rancos

,

em t?m,nlveo, portanto sem esse anel.

Em todos os casoo entretanto, o embrião jovem apresenta-se amarelo-pálido. llotimdo-se nesta espécie mais do que em outras,
a evolução do embrião a partir .de um duplo filamento rosa, s!
tuado mediana e longitudinalmente e que vai se expandindo lateralmente até

tom~r

praticamente todo o corpo do embrião,

fazendo com que o ovo mude de coloração, primeiro para

e

rosa

claro e depois para rosa escuro, quando se tornam visiveis as
manchas oculares de coloração vermelho púrpura da ninfa.
O opérculo é de coloração castanho no mesmo

tom

do anel já citado c portanto er:! tom mais escuro do que o cor-

R . ecuado~~~ :- Fig . 33 - Asp ec t o
geral do ovo (37,5x) .
Fi g . 34 - Aspec t o da superfíc i e exocor i al (1 . 125x) . Fi gs . 35
e 36 - Deta l hes da superfície exoco r ia l (2 . 250x) .
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po do ovo, e
total~ente

co~

bordas

tr~~51úcida~

e

esb~anquiçadas

- ou

õranco para os casos albinos jã citados.
Hão possuer.\ colarinho, têm colo aparentemente es-

..

trei to, têm frequen teJI.\en te acha ta."l\en to la ter aI , em

alguns

casos evidente inclinação do opérculo em relação ao achatamento e não possuem chanfradura longitudinal (Fig. 33).
Ovos acentuadamente alongados, tendo
em
mêdia
1,766 +
- 0,089 mm de comprimento por 0,865 +
- 0,025 mm de diâ
metro. Sendo signific'ativamente maior em comprimento do que
R.neg!eetu~,

R.~obubtu~

menor do que

R.p~!!ebeen~,

e

R.domebtieu~;

significativamente

e não apresentando

diferenças

significativas com as outras espécies. Assim como é signif!
tivamente menor em diâmetro do que
R.p~!.eebc.elt.s

R.neiv~i,

e não apresentando diferenças

R.~obubtub

e

significativas

com as outras espécies.
Aspecto

~eral

do exocório:

Apresentam certa constância de caracteres

dentro

da amostra, tendo inclusive o exocório se evidenciado

com

Mesmas características tanto no grupo de ovos com pigmentação castanho, quanto nãqueles totalmente brancos. O aspecto
geral é uniforme, possuem funis rasos e em microscopia ótica, por transparência, são apenas evidentes os pequenos ori
fícios centrais de entrada dos tubos; em corte esses oriflcios tem abertura ampla e os funis têm bordas

arredondadas

culminados por proeminêncjas .amplas onde estariam

situadas

as linhas limitantes (Fig. 37), fator esse que os diferen cia dos ovos albinos de R.dome.stieu.s, com os quais

mantêm

es trei tas semelhan.ç as.
As linhas limitantes em microscopia eletrônica de
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varredura não tem nitida delimitação, a área onde estão
tuadas

si~

é suavemente proeminente e tornam porisso o aspecto

de largas, retilineas e levemente rugosas (Pigs.34,35 e 36).

"
Por transparência são pouco refringentes e consequentemente
pouco evidentes, entretanto devido ao revestimento de

gran~

lações tomam aspecto largo e rugoso, muitas vezes parecendo
formar uma . moldura em torno dos funis, cujos ângulos de jll!!.

- sao
- suavemente arredondados.
çao
As granulações que revestem o tegumento sÃo

em

.
"
MEV, miúdas, esparsas, raramente aglutinadas/frequentemente
mais distribuidas em torno das linhas limitantes (Pig.35) r
outras vezes apresentam-se aglutinadas formando
mos (Fig.36).

,Por

pequen08~

transparência são de dificil visuali-

zação, vIsiveis mais facilmente quando concentradas

sobre

as linhas limitantes, irregulares, pouco translúcidas e .com
leve tom esverdeado.
Os tubos por transparência são pouco perceptiveis,
têm pequena dilatação apical e encurvamento discreto ou mes
mo ausente, em corte são curtos e largos, alcançando entretanto o endocório (Fig.37). Em alguns casos foi notado

em

corte, ou em fotos MEV a obstrução desses tubos por " esferas", como no caso de

R.patte~cen~

(Fig.36).

O endocório mole é razoavelmente largo, isto A

,

ligeiramente mais largo do que a metade da largura do cório,
e o endocório rijo é visivel ·como uma dupla membrana que se
cora mais intensamente (Fig.37).
Quando os cortes histológicos estão situados
polo superior do ovo é visivel uma faixa larga e

no

irregular

de pigmeritação castanho, situada na parte inferior do exoc2
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rio mole, correspondenâo portanto ao já citado anel nesta ã
rea (Fig.37) •

...
Fig. 37 - Corte histológlco do córl0 de Rhod"i~ tcuado~~en~LA

(370x)
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'3.2.3.

R.na~utu~

Stal, 1859

Material examinado.
Lagoa de Pajuçara, Fortaleza, Ceará, Brasil. Leg.
Dr. José Jurberg, Instituto Oswaldo Cruz, Manguinhos, Rio de
Janeiro, Brasil. Colônia do Departamento de Epidemiologiacda
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de são Paulo, sob
n9 RCT 111, iniciada em julho de 1973 e atualmente em produçao. Amostra n9 01.
Jorge, município de Itapagé, Ceará. Brasil. Material coletado em galinheiro, em novembro de 1975. Cascas

de

ovos doadas pelo Dr. Joaquim Alencar da Universidade Federal
do Ceará. Não há colônia. Amostra n9 174.
Aspecto geral do ovo:
Ovos esbranquiçados com cascas pouco translúcidas,
em tom branco níveo ou amarelo-limão e discreto brilho sedoso. Quando recém-postos apresentam embrião com variação

de

coloração entre um amarelo-pálido a um rosa típico. Â medida
que evoluem acentuam-se essas colorações, os amarelo-pálidos
a castanho-pálidos e os rosas a vermelhos; em ambos os casos
tornam-se visíveis as manchas oculares das ninfas. Essas

qua~

do recém-eclodidas tomam coloração respectivamente castanhopálido e vermelho intenso, sendo que as últimas passando
tempo necessário à oxidação da qui tina tomam coloração

o

cast~

nho mais forte do que as primeiras. Entretanto é interessante frisar que nem todos os ovos com embriões amarelo-pálidos
evoluem para coloração castanho-pálido/ no material examinado cerca de 50% evoluiu para rosa e posteriormente vermelho.
Opérculo de coloração escura, castanho bronze

com

R. ItMuX:tU> : - Fi g . J8 - Aspc'clO g.: ral Jo ovo (37 , Sx ) . Fi gs . 19
e 40 - Aspec t o~ da SUp( , t~l í l· i l..· c:... oco ria l (750x) . F i g . 4 1 - De

talh e d a s up eri f cil'

~xocl,r i ~I(~ . 150~) .

bordas translúcidas e esbranquiçadas, muito semelhante a R.
ne9Iec~UA,

todavia com o corpo visivelmente mais translúci-

do do que naquela espécie.
Possuem colarinho conforme já citado por Forattf
ni a Barata17 (1974),. colo aparentemente normal, evidente ~
•
chatamento lateral, nitida inclinação do opérculo em relação a esse achatamento e não possuem chanfradura longitudinal (Fig.38).
Ovos alongados tendo em média 1,663

t

mm

0,032

de comprimento por O~ 828 :!: 0:,037 mm de diámetro. Significativamente menor em comprimento do que R.p/lltucen6 e R.plto1~~UA,

não apresentando diferença significativa com as

ou-

tras espécies. Assim como é significativamente menor em diá
metro do que R.ne.~v/l.i, R.ltobIL6~1L4, R.p4.l.tuC:en4, R.pIl.Ot~~1L6
R.ne9Iec~1L4,

e

não" apresentando diferença significativa com

as outras espécies.
Aspecto geral do exocório:
Apresentam acentuada variação de caracteres,

de~

tro de uma mesma amostra ou entre amostras diferentes. Fre-

..

quentemente em um mesmo espécimen também não ocorre uniformidade, particularmente em referência is caracteristic!,-s das
delimitações dos hexágonos (LL) e das granulações,

porisso

dificilmente sao encontradas áreas dom aspecto geral uni for
me, a regra geral é a irregularidade e uma certa

aparência

"suja". Os"funis" fazendo exceção, quase que constantemente
são muito rasos, não sendo observável a caracteristica

de

"favos de colmeia" encontrada na maioria das espécies.

Por

transparência e com pequeno aumento (objetiva

l~x),

essas

depressões são praticamente imperceptiveis sendo vis!veis
penas os orifici6s centra:l.s de entrada dos tubos, fato

~

que
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poderá ser confirmado em microscopia eletrônica de varredu
ra (NEY) (Fiq.39).

Em

COrte essas estruturas são taDilém co~

firmadas e as bordas desses fUnis apresentam-se visivelmente arredondadas, sem nehhuma evidência de proeminência

das

linhas limitantes (LL) (Fiq.42). Essa caracterlstica consti
diferenciação entre esta espécie e R.

tui '4 mais

~rtante

negtec~U4.

cujas formações

e~ocoriais

mantém estreita seme-

1hança.
Por microscopia eletrônica de varredura as
nhas limitantes apresentam-se praticamente ausentes

lidevido

ao intenso revestimento de granulações sobre elas (Fig.39).
Revestimento esse que algumas vezes forma pela concentraÇão,
verdadeiras áreas de1imitantes (Fig.41). Ainda em

outrosc~

sos essas linhas limitantes são formadas por áreas lisas
larga~

,

•

e irregulares em consequência da ausência e/ou aqlu-

tinação de granulações, dando idéia de,devido a atrito, terem sido despojados de tais elementos (Fig.40). Por

transp~

rência esses aspectos mais ou menos são mantidos, essas for
mações são pouco evidentes, tanto que com pequeno

aumento

(objetiva lOx) são totalmente impercepttveis. COm _ aumento
maior poderão ser visua1izados debilmente, apresentando -se
lisas, estreitas, retillneas e pouco refrinqentes,

aparent~

mente poderão ainda se mostrar rugosas devido ao acúmulo de
granulações sobre elas, caráter esse entretanto que tenderá
desaparecer na medida em que o foco for dado em profundidade.
As granulaçÕeS que revestem o tegumento são
tamanho irregular, com predornlnio de graúdas, com
ção também irregular podendo estar ou não mais

•

de

distrib~i

Concen~s

sobre as linhas 1imitantes,frequentemente aglutinadas

6or-
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mando grumos, ou ainda poderão estar esparsas, quase ausen
tes (Figs. 39, 40

~.4l).

Os tubos foliculares sao médios ou longos com a
centuada dilatação apical (Fig.42). O endocório mole é
aproximadamente a metade da largura do cório, e o

de

endocó-

rio rijo é visivel como uma dupla membrana que se cora mais
intensamente.

Fig. 42 - Corte histolõçico do cório de

RhQdni«'

n~4ut~

(370x).
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3.2.4.

R.negiect~

Materi~l

Lent, 1954

examinado!

Estrada Pitangueiras, Bebedouro, município de Pitangueiras, são Paulo, Brasil. Clone obtido a partir de

um

casal capturado em cópula, em copa de palmeira "macaúba". Co
lônia do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de são Paulo,sob n9 RCT 20, iniciada
em março de 1969 e atualmente em produção. Amostra n9 02.
Fazenda Bonsucesso, município de Monte Alto,
Paulo, Brasil. Clone obtido de uma fêmea capturada em

são
ninho

de pássaro em teto de uma casa. Colônia do Departamento
Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da

"de

Universidade

de são Paulo, sob n9 RCT 48, iniciada em fevereiro de 19.72 e
naturalmente extinta. Amostra n9 04.
Fazenda Campo Doce, município de Sales de
ra, são Paulo, Brasil. Colônia do Departamento de

Olivei

Epidemiol~

gía da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de são Pau
lo, sob n9 RCT 68, iniciada em setembro de 1972 e juntada ao
material da RCT 23, e

~tualmente

em produção. Amostra n9 05.

Bairro João Pedro, município de Guaíra, são
lo, Brasil. Adultos e ninfas capturados em casas e

Pau-

anexos.

Colônia do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de

Sa~

de Pública da Universidade de são Paulo, sob n9 RCT 23, iniciada em março de 1969, juntada aos RCTs 68 e 121, e

atual-

mente em produção. Amostra n9 03.
Fazenda Barcelona, município de Guaíra, são
lo, Brasil. Adultos e ninfas capturados em copa de

Pau-

palmeira

"macaúba" na área III. Colônia do Departamento de Epidemiol0
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gia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de são Pau
lo, sob n9 RCT 190, iniciada em setembro de 1976 e atualmente em produção. Amostra n9 137.
Fazenda Rosário, municipio de Guaira,

são Paulo,

Brasil. Adultos e ninfas capturados em copa de palmeira "macaúba". Colônia do Departamento de Epidemiologia da

Faculda

de de Saúde Pública da Universidade de são Paulo, sob n9 RCT
234, iniciada em agosto de 1977 e atualmente em produção. Amostra n9 168.
Fazenda Brejão, municlpio de Guaira, são

Paulo,

Brasil.- Adultos e ninfas capturados em galinheiro experimental n9 3, área I. Colônia do Departamento de

Epidemiologia

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de

são Paulo,

sob n9 RCT 233, iniciada em agosto de 1977 e atualmente

em

produção. Amostra n9 169.
Fazenda Três Barras, município de F'rutal,

~1inas

Gerais, Brasil. Adultos e ninfas capturados em galinheiro e!.
perimental n9 2, área I. Colônia do Departamento de Epidemi2
logia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
-I

são

....

Paulo, sob n9 RCT.241, iniciada em setembro de 1977 e atualmente em produção. Amostra n9 180.
Fazenda Buriti, municlpio de Frutal, Minas Gerais,
Brasil.

Ad~ltos

e ninfas capturados em copa de palmeira "ma-

c~úba". Cc:,lônia-do Departamento de Epidemiologia da Faculd!!
de de Saúde Pública da Universidade de são Paulo, sob n9 RCT
235, iniciada em agosto de 1977 e atualmente em produção. Amostra n9 176.
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Fazenda são Mateus, municlpio de Frutal, Minas Ge
rais, Brasil. Adultos e Ílinfas capturados
em galinheiro expe
,
rimental n9 1, área I. Colônia do Departamento de

Epidemiol~
Pa~

gia da FaCutdade de Saúde PÚblica da Universidade de são

10, sob 09 RCT 206, iniciada em dezembro de 1976 e atualmente em produção. Amostra n9 146.
Fazenda Serradão, municlpio de Frutal,

Minas Ge-

rais, Brasil. Adultos e ninfas capturados em copa de

palmei

O
r a nmacaúba" na área lI. Colônia do Departamento de Epidemio
logia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
Paulo, sob n9 RCT 245, 'iniciada em out)lbro de 1977 e

são
atual-

mente em produção. Amostra n9 181.
Aspecto 'geral do ovo:
Ovos esbranquiçados com cascas pouco translúcidas.
OI

frequentemente com leve tom amarelo-li,mão, 'raramente salmãoclaro e discreto brilho sedoso. Quando recém-postos com

"
brião frequentemente
de coloração rosa-claro,

em-

entretanto,ne~

tas condições foram também observados raros embrioea de

ool~

ração amarelo-pálido, estes' ã medida que evoluiam tomavam

c~

loração rosa e ao término do desenvolvimento embrionário estavam

pr~ticamente

iguais aos primeiros, isto é, de

colora-

çÃo vermelha e com evidentes manchas oculares das ninfas.

,

Opérculo evidenciando-se pela, coloração escura
castanho-cobre, com mesmo brilho sedoso do corpo do ovo

e

bord~s

translúcidas e esbranquiçadas. Possuem colarinho, con
forme já citado por Forattini & Barata17 (1974)colo normal,

evidente achatamento lateral, nltida inclinação do

oPérculo

em relação ao achatamento e nÃo possuem chanfradura (Fig.43).
Ovos' alongado!!, tendo em média 1,673 + 0,057

mm

R. neg!ectuh: - Fig.43 - Aspecto geral do ovo (37,5x). Figs .
44 e 45 - Aspecto da superfície exocorial (1 . 125x) . Fi g . 46Detalhe da superfície exoco rial (2 . 250x).
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de comprimeJlto po.r 0,875 +
- 0,015 mm de diâmetro. Significati
vamente maior em comprimento do que R.domu:Ueuli e menor
que R.pattelieenli,

R.p~ot~xUli

e

R.eeuado~~enli~li;

não apresen-

tando diferenças significativas com as outras espécies.
sim como é

sign1ficativament~

liu.tUli e menor do que R.nei.vú,

dó.

As-

.maior em diâmetro do que· R.naR.~obUlitUli

e R.pattueenli;não

apresentando diferenças significativas com as outras

espé-

cies.
Aspecto geral do exocório:
Barth & Muth 5 (1958) é a única referência existen
te para descrição do exocório desta espécie, naquele ··.trabalho são estabelecidas diferenças com

R.p~ot~xUli,

espécie que

em relação às caracterlsticas dos ovos está consideravelmente afastada de R.negteetUli, tanto em relação aos aspectos ma
croscópicos quanto exocoriais.

o

exocório nesta espécie apresenta acentuada

riação de caracteres dentro de uma mesma amostra e entre

vaa-

mostras diferentes, assim as descrições referem-se ao padrão

.

mais ocorrente em cada estrutura. Frequentemente seu aspecto
geral no mesmo espécimen é . uniforme, possuindo funis

médi~s

ou rasos, ·porisso em microscopia ótica (MO) o fundo

desses

funis é de diâmetro pequeno, evidente e com menor

aumento(o~

jetiva 10x) lembram pequenas "poças". Certamente esse foi o
mesmo caráter que fez::o::II!.que .;aa~th & Muth 5 (1958) a considere co
mo possuidora de áreas periféricas largas, portanto ao ,contrário de

R.p~ot~xuli

que teria áreas periféricas estreitas.

pe fataos funis tendo depressões rasas

dei~am

evidentes, em
li

MO, praticamente ·a pequena área central e

consequentemente

aumentando a visualização das superflcies laterais,

o

que
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lhes daria então esse aspecto, .e . conforme já citado no capitulo

3.1.3 • . • Em corte esse funis têm bordas

ponteagudas,o~

de no ápide estariam situadas as linhas limitantes (LL) embo
ra com fraca evidência de demarcação1 de qualquer forma essa

ê uma caracterlstica importante na diferenciação com R.na4utU4, espéCie com a qual guarda estreitas semelhanças (~ig· . 4 7).
As linhas limitantes são em microscopia eletrôni-

ca de varredura

fracamente saliente~, retilíneas, estreitas

e

evidenciáveis pelo espaço dado devido a au-

..
frequentemente

sência de granulações (Figs.45 e 46),ou em certos casos

de

diflcil visualização devido ao intenso revestimento de granu
lações nessa área (Fig.44). Em microscópia ótica poderão

a-

presentar-se na maioria das vezes evidentes e em raros casos
ausentes, quando vislveis são lisas, estreitas, retilíneas e.
pouco refringentes, algumas vezes poderão parecer rugosas
vido ao acúmulo de granuláções sobre elas, caráter esse

d~

que

tenderá a desaparecer na medida em que o foco for dado

em

profundidade.
As granulações que revestem o tegumento são

miú-

das, abundantes, esféricas, com dis.tr,ibuição uniforme, muito
evidentes em microscopia eletrônica de varredura (Fig.46)

e

de diflcl1 visualizaçÃo em lllicroscopia õtica, onde têm coloração clara, distribuição uniforme, dan.d oaspecto
rugoso ao tegumento e fazendo lembrar ruqosidade de

le\lTellleilte
·~poros

de casca de laranja".

..

Oa tubos são frequentemente longos, quando observados por transparência e com pequeno aumento tomam o aspecto caracterlst1co de Pequenas cerdas ou pelos. Em corte
finos 'e

..

~requentemente

sÃo

com pequena curvatura e dilatação ap!

cal. Neste, o endocório mole é razoavelmente estreito, isto

é, tomando menos que a metade da espessura do cório (Fig'. 47)
e o endocório rijo é vislvel como uma dupla membrana corada
mais intensamente.

..
Fig. 47 - Corte histológioo do córlo de Rkodn~u6 H~gte~~U4 (370x).
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3.2.5. R.nelval Lent, 1953
Materiai examinado:
Camacaro, C.Parapara, Estado de Lara, Venezuela.
Leg. Dr. José Torrealba, Universidade de Los Andes, Mérida,
Venezuela. Cepa de colônia a partir do material original da
descrição. Colônia do Departamento de Epidemiologia da ' Faculdade de Saúde Pública da Universidade de são Paulo,

sob

n9 RCT 144, iniciada em julho de 1974, naturalmente extinta
em janeiro de 1978. Amostra n9 18.
Camacaro, C.Parapara, Estado de Lara, Venezuela.
Leg. Dr. Hélio Espinola, Organização panamericana de Saúde,
Aragua, Venezuela. Cepa de colônia a partir do material original da descrição. Colônia do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de são
Paulo, sob n9 RCT 297, iniciada em agosto de 1978 e atualmente em produção. Amostra n9 222.
Aspecto geral do ovo:
Ovos

~sbranquiçados

com cascas pouco translúci-

"
das, frequentemente
em tom salmão claro ou amarelo - pálido
e discreto brilho sedoso., Quando recém-postos com

embrião

de coloração muito pálida, em tom bem mais blaro do que R.
negie~~u6

e

R.p~oilxu~.

e com o desenvolvimento toma

tons

mais fortes, chegando a um rosa mais escuro e com o aparecimento de manchas oculares da ninfa. Lent & Valderrama 27
(l977)osconsideram como rosados na ocasião da oviposição

,

posteriormente vermelhos, e brancos após a eclosão.
Opérculo de coloração castanho muito pálido, em
tom semelhante ou pouco mais fraco que

R.p~oilxu~.

esse, com bordas translúcidas e esbranquiçadas.

e

como

R.n~v~:-

Fig . 48 - Aspect o geral do ovo (37 , 5x).
Fig.49 - Aspecto da superfície exocorial (1 . 125x) .
Fig.50 - Detalhe da superfí cie exocorial (2.250x).
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Possuem colarinho conforme já citado por Forattini • Barata

17

·

I

•

(1974), t'em colo aparentemente 1arqo, frequen

temente é evidente o achatamento lateral, possuem

discreta

inclinação do opércu10 em relaçÃo ao achatamento e nao possue. chanfradura 10nqitudina1 (Fiq.48).
Ovos de aspecto atarracado tendo em média 1,705 +
.
0,043 mm de
comprimento por 0,979 +
- '0,039 mm de diametro

Siqnificativamente menor em comprimento do que

•

R.p4ll~4e~ft4

e não apresentando diferenças siqnificativas com as

outras

espécies. Assim como é siqnificativamente maior em diâmetro
do que

R.do.~tieu4,

R.p~oLixU4,

R.ft~gl~etu4,

R.~eu4do~~ft-

4.u. e R. ft44u.tU4. e não apresentando diferenças siqnificativas com as outras espécies. Lent • valderramt 7 (l977) reqistraram para esta espécie 1,650
_

ma

de comprimento por

0,920

de diâmetro, embora não tenham citado o desvio padrão

e~

contrado. essas medidas estão relativamente próximas de no!,
sos dados.
Aspecto qera1 do exocório:

o aspecto qeral é uniforme, quardando essa

unifo~

midade tanto em um mesmo .espécimen quanto em amostras dife-

•

rentes. Frequentemente possuem funis profundos e estreitos,
em corte entretali,tQ. as bordas desses funis apresentam' -: se
uredondadalil', e 'n ão ponteaqudas como em R. pMI..ü.U.4. não
$:v~:deric!ando

em nenb,maa.·ctrcunstânc!:ia as proeminências

se
re1~

ti:vas ao traçado das 'linhas limitantes (LL) (Fiq.5l).
As linhas limitantes em microscopia de
<MEV}

varredura

são pouco evtderites, quando muito a concentração

de

qranu1ações deI:tmita o seu traçado (Fiq.49) 1 em microscopia
ót:l:ca

(lJ»)

s ·ã o t.."rng..lli pratic'a mente ausentes, devido ao ade!!:

: samerito de qranulações já citado, tomam asp.e cto ruqoso, lar
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go, irreguiar e sem refringência que se mantém mesmo quando observados em profun~idade.
As granulações são graúdas, abundantes e com
tribuição uniforme sobre o tegumento, salvo no fundo"

di~

dos

funis onde são mais escassas, algumas vezes se adensam for
mando grurnos, particularmente sobre as linhas limitantes ;
guardarldo as devidas proporções sao de fácil observação ta!!
to em microscopia eletrônica de varredura quanto em micros
copia ótica (Fig.SO).

"
Os tubos são frequentemente
longos, largos, reti
llneos e com expansão apical (Fig.Sl).
O endoc5rio mole é estreito, de largura menor do
que a metade do cório, e o endocório rijo é visualizado co
mo uma dupla membrana que se cora mais intensamente (Fig •
51) •

Fig. 51 - Corte hlstológico do córl0 de RhodHiu~ n~v~ (370x).
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3.2.6. R.palle4cen4 Barber, 1932.
Katerial
exaaina&:
"
Panamã.Leq. Or. E.Osorno Mesa, Laboratório do Ins-tituto Nacional para Programas Especiales de Salud (INPES),
Bo9oti. Colômbia. Colônia do Departamento de Epidemiologia,
Facuidade de Sa6de Pública da Universidade de SÃo Paulo,sob
n9 RCT 97, iniciada em janeiro de 1973 e natura1mente ext:in
ta em novembro de 1974. Amostra n9 07

Panamá.Leg. Or. José Jurberg, Institluto '
Cruz,

~C])li;nhos',
t

'

Rto de

1)inmldo

Janeiro, Brasi,! . Colônia do Depar-

tamento de Epidemto'l ogia da Faculdade de Sáude Pública,
Universidade de SÃo Paulo, sob n9 RCT 81, iniciada em

da

deze~

bro de 1972 e naturalmente extinta em 1975. Amostra n9 08.
Aspecto geral do ovo:
OVos de coloração castanho com leve brilho

bronze~

do. Com opérculo, "colarinho" e "chanfradura longitudinal •
de tom' acentuad'a mente mais escuro. Foram observados em
rlss·:t~s'

ra-

casos ovos de um CAstanhO ,mui to pálido e ' c!iscreto

br1lhhO bronzeado. sem as citadas áreas de pigmentaçÃo

ma~s

intens'a .
caseas pouco

trans1~cidas,

certamente menos trans-

Incidas do 'q ue 'as espécies de coloração esbranquiçada,
tretanto o suficiente para deixar a coloraçÃo do embriÃo

enr~

forçar os ·tons desta. l!:mbora não tendo sido posslvel o exame de material· vivo, pudemos constatar em material morto

,

que 'o s' embriões' jovens são de coloraçÃo amarelo-pálido e em
briõea maduros de coloração levemente avermelhado.
opérculo

coa0

foi citado é de coloração

cas.tanho

R. palte4cenó :- Figs . 52 e 53 - Aspec t os gerais do ovo(37,5x).
Figs . 54 e 55 - Aspectos da superf í cie exocorial (750x).

R.pall~cenó:- Fig.56-Aspecto da superfície exocorial (750x) .
Figs. 57 e 58 - Detalhes da superfície exocorial evidenciando
respectivamente a presença de esfera e esporo de
fungo
(2 . 250x). Figs.59 e 60 - Cortes histológicos mostrando a presença de esferas (750x).

forte,com bordas translúcidas e esbranquiçadas,contornadas
por um'deigado ànel de 'Coloração castanho mais escuro; para
os casos "albinos" sao de coloração castanho muito pálido.
Possuem colarinho-conforme já citado por Foratt!
n i , "Barata 17 (1 9 74 ) , entretanto com expansoes
acentuadame~
te menos s'alientes que nas outras espécies possuidoras desta formação, contudo muito evidente pela coloração mais esc!!..
ra. Têm colo aparentemente estreito, opérculo 'liqéb:êIlIIêilte,'
inclinado, possuem achatamento lateral, acentuado por uma

d~,

pressão alongada, mediana, e de co10ração castanho escuro e
que a chamamos' de chanfradura longitudinal (Fig.52 e 53) .E~
"
s,a formação apenas:- encontrada frequentemente
nesta espécie
e ocasionalmente em R.p,[et;i.pe.ll, poderá marcar profundamente
o côrio, o que será facilmente detectado em corte histológi
co transvers'al (Fig.5).
Ovos' acentuadamente alongados, relati vamente
des, tendo em média 1,981 ± 0,075 inm de comprimento

gra~

por

0,938 ±0,101 mm de diâmetro. Sendo significativamente maior
elll COlllpr!'mento do que todas as outras espécies estudadas.As

si-'n) como si'gn.tt'icati'Vamente maior em diâmetro do que R. pJr.ol-ÚU,(f,

R.ne.gle.etull', R:'e.e~a.doJr.,[e.M;i.ll, R.dome.llt;i.'eUll e R.na.llu-

tUll', e 'não apres:entando diferençs significativas com as ou-

tras' espéc:l:es'.
Aspecto geral do exocório:
Possuem certa uniformidade de caracteres entre
diferentes amostras estudadas. Os funis são profundos,
corte

poder-se-~

as
em

verificar que são estreitos, têm bordas ar

redondadas sem 'nenhuma demarcação de proeminéncia das
nhas lüni tantes (LL)

(Fig. 61). Provavelmente pelo fato

lide
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Ílão terem bordas bizeladas, o sentido de profundidade nao é
marcante em microscopia de varredura (MEV) e ainda menos acentuado por transparência
Em microscopia eletrônica de varredura nao há formaçao tlpica das linhas limitantes, as áreas destas

podem

apresentar-se intensamente revestidas de granulações,ou sim
plesmente formando faixas lisas, largas e irregulares devido ao escasseamento dessas granulações (r~spectivamente Figs.
54 e 55). Em mícros'copia ótica (MO) são também de

diflcil

visualização, podendo ser identificadas mais facilmente
certas áreas, como as pigmentadas, onde se apresentam

em
como

linh.as claras, retíllneaa, estreitas e sem refringência.
As granulações por microscopia eletrônica de varr~
dura podem apresentar-se miúdas, abundantes e revestindo uniformemente o tegumento (Fig.54) ou então com um maior

ou

menor escasseamento na área das linhas limitantes, fato esse que poderá expandir-se tomar o corpo dos funis e dar aspecto glabro para determinadas áreas (Figs.55 e 56). Em microscopia ótica são de diflcil visualização, sendo observáveis com menor dificuldade também nas áreas pigmentadas, co
mo "colarinho" e "chanfradura"; ainda assim nestas áreas há
dificuldade de identificação devido à homogeneidade de distribuição.
Os tubos sao longos, ora largos, ora

"
quentemente
reti'll'neos e com dilatação apical,

estreitos,fr~

entretanto

alguns podem apresentar suave inclinação. Por transparência
e com pequeno aumento (objetiva 10 x) em muitas áreas

eles

tomam o aspecto geral de aglomerados de cerdas.
Em corte histológico o exocório mole, que pela me-
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todologia utilizada nao se deixa corar, apresenta na porçao
basal e limltrofe com o endocório mole, uma faixa de pigme~
tos muito reduzidos, não refringentes e de coloração castanha, mui to evidente na região da "chanfradura" e menos

em

outras áreas (Fig.61). Provavelmente esse pigmento é o res-

á-

ponsável pela coloração castanha da casca do ovo e das
reas mais escuras, como "chanfradura", "colarinho" e

opér-

culo . Essa formação foi constatada também em R.pictipe~
entretanto não foi posslvel sua confirmação em R .pa.ll.a.en~i~,
espécie que, como

R.pa.tte~cen~,

tem ovos de coloração casta

nho tlpico.

o

endocório mole é estreito, de largura menor

do

que a metade do cório. Em algumas amostras nessa região foi
constatado através de corte histológico, a presença de

ou-

tro pigmento, diferindo do já citado, maior do que aquele ,
refringente e corado mais intensamente pelo carmim e

ocup~

do praticamente toda essa área, com exceção de uma estreita
faixa superior limltrofe com o exocório mole. Para essa for
maçao, que só localizamos nesta espécie, não foi posslvel e~
contrarmos nenhuma explicação. O endocório rijo é como

nas

membrana

outras espécies do gênero, formado por uma dupla
que se deixa corar mais intensamente (Fig.61).

Esta espécie apresenta além das estruturas
tantes para o gênero, outras. formações que pela

cons-

constância

apresentada, achamos relevante citá-las. Uma dessas

fQrma~·

ções é a presença de pequenas. esferas situadas no fundo
funil e parcialmente obstruindo a entrade dos tubos.
poderiam em uma primeira observação serem confundida.s

"
esporos de fungos, já que frequentemente
o material
lhado está contaminado por este organismo, e as

do

E que
com
traba~

. dimensões
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destes elementos são semelhantes. Entretanto pelo

aspecto

morfológico (compare respectivamente as Figs. 57 e 58) e
la regularidade

p~

ou irregularidade da distribuição respect!

vamente, das esferas e dos fungos, logo se poderá despresar
,
tal hipótese (Fig.56). Por microscopia eletrônica de varredura há indicação de que essas esferas séjam formadas
mesmo material do exocório rijo, ou que pelo menos,

pelo
reves-

tidas por esse material, uma vez que possuem em sua superf!
cie granulações semelhantes às já descritas para o exocório
(Figs 54 e 57). Por transparência e sem coloração elas

apr~

sentam-se como pontos refringentes e em cortes histológioos,
quer_,por. microsc9pia.,eletrônica de varredura quer por

mi-

croscopia ótica, poderá ser confirmadà sua presença e aobs
trução da entrada dos tubos (Figs. 59 e 61). Por outro lado
acreditamos que estejam fracamente aderidas à superflcie do
exocório por uma de suas faces, pois através de cortes histológicos, embora em raras oportunidades, nos pareceu

nao

haver solução de continuidade entre o exocório mole e

cor~o

dessas esferas (Figs. 60 e 61). Um outro elemento que refor
çaria este fato é que foram observadas esferas

deslocadas

de sua posição normal,'algumas vezes dentro dos tubos foliculares, outras vezes, raramente, sobre o tegumento,

dando

indicação de terem sido naturalmente desprendidos de sua 12
calização inicial. Entretanto ovos submetidos ao tratamento
por ultrasom durante uma hora não apresentaram

alteração

nesta estrutura. Pelo que foi dado observar e acima exposto
supomos que o papel dessa formação esteja ligado à regula ção de trocas gasosas e/ou hldricas; de qualquer forma, seriam necessárias melhores investigações sobre o assunto.
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Outras formações constantemente observadas

nesta

espécie e ausentes em todas as outras estudadas, são o

que

convencionamos chamar "filamentos radiais" * • Esses filamentos apenas constatados por transparência de fragmentos
casca sem prévio tratamento e não detectados nem por

de

micro~

copia eletrônica de varredura e nem por cortes histológicos
corados, apresentam-se como linhas segmentadas, muito finas,
de comprimento variável, coloração castanho escuro, origi nando-se na borda do oríficio central da entrada dos

tubos

foliculares e irràdiando-se em todas as direções (Fig. 62).
Concomitantemente com esta formação foi verificado a presen
ça de pequenos grânulos de forma e tamanho variável, de

me~

ma coloração e irregularmente distribuídos no cório; pare cendo que nas áreas onde esses filamentos são mais discre tos esses grânulos são mais abundantes e o contrário é verdadeiro (Fig. 62). As áreas intensamente atingidas por es ses elementos tomam o aspecto geral de "zonas imantadas
vestidas por limalhas de ferro" e observadas com menor

r~

au-

mento, a coloração castanha do cório torna-se mais
forte
com uma certa tonalidade plúmbea. Beament6 (1946) descreveu
em

R.pkal~xu4

a presença do que ele chamou de canais aero-

pilares ("pore-canals"), e que pela descrição dada e desenhos apresentados tem estrutura muito semelhante a

estas

formações, entretanto ele só pôde observar tais canais após
prévio tratamento por solução saturada de brometo de potássio e posterior passagem em ausência de luz pelo nitrato de
prata a 5%. Porém pela metodologia trabalhada, em todas

*

Em R.p~ct.Lpeó foi constatada senelhante formação discretamente.

as
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outras espécies estudadas, inclusive

R.p40iixu~,

nao

foi

possível constatar esta formação, enquanto que nesta espécie
sem nenhum tratamento adequado ficou detectada tal estrutura. A explicação desse fato fugiria ao escopo deste trabalho,

"
bem como, o estudo da função, o desenvolvimento e a frequência com que pode apresentar-se nas diferentes espécies é ain
da um campo aberto à investigação*
E finalmente uma outra formação encontrada apenas
nesta espêcie e somente constatada por transparência é o que
chamaremos de "ranhuras". Essas "ranhuras" são depressões re
tilíneas, finas, refringentes, incolores, que correm em sentido uni ou multidirecional, quase sempre fazendo ligação
tre diferentes orifícios dos tubos foliculares, e

e~

lembl1.ando

no aspecto geral à "ranhuras em lâminas de vidro" (Fig. 63).
Observados por transparência estariam aparentemente

situadas

na superfície, mas examinando exaustivamente todo o material
por microscopia eletrônica de varredura e por cortes

histol~

gicos corados, nada pudemos encontrar que indicasse a

prese~

ça dessas ranhuras. Galliard 20 (1935) cita a presença

em R.

p4oii.x~ de estruturas. semelhantes e Beamené (1946), chama~
do-as de "linhas de Galliard", não encontrou nenhuma
para tais elementos, achando que elas poderiam ser

função

consider~

das como resultado da ação do álcool absoluto e admitindo

e~

tão, que Galliard20 as teria confundido com os canais aeropi

*

Mesrro poI:q\E ~lo fato d~te material ter sido originário de . duas
distintas colànias, que nao obstante todos os esforços envidados ~
tinguiram-se natural, rápida e progressivanente, poderia-oos levar
a supor na ação de um agente patogênico, talvez un vírus ou um fungo adaptado a esse material. Coincidentemente ou não, o fato de o vos nW eclodidos (portanto com anbrião norte preoocarente) apresen
tarem mais intensaIrente essa fonnação e ovos eclodidos (portanto can
ninfas nortas tardiarrente) apresentarem-na discretanente, viria
a
reforçar tal hipótese.
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lares. Entretanto nós nao tratamos nosso material com

ál~

cool absoluto e se os nossos "filamentos radiais" anterioE
ment~

citados sao os mesmos "canais aeropilares" de

Bea-

ment fi e se estas "ranhuras" sao as "linhas de ;' Gallia'rd",
Galliard 20 não estava errado. Pois seria impossível a mesma estrutura apresentar-se em material sem tratamento

esp~

cial, de maneira. tão diferente. A não ser que de fato a ação de um outro agente que não o álcool, tenha desencadea- dessas "ranhuras", quando entao,
d o a formaçao
Beament6 es

tará com a razão quanto à ação de um agente extrínseco. De
qaulquer forma esse é mais um campo aberto ã :: -investigação.
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fIgo 6 ,

figo 6 2

figo 6 3

:a) ir•• plC)D1Dta4a _ c&at&fthol b) Ir••
ooa pl~taçio corada pelo carmim a grinulo. refrlftgent.. .
1'1g. 62 - Repr•• entaçio
-.qu..Attca da diatrlbu1çio 40e "grlaulo. e filamento. radiat.· .
1'19, 63 - a.pr••~
tação ..qu.... tlea da 4btribu1çio da. "ranhura." .

1t.pc.Uuc:.tl'L6 I 1'19. 61 - . Co%te h1ato16gJ.co 40 c6r1o · (310x) .
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3.2.7.

R.pa~aen~i~

Sherlock, Guitton & Miles ,1977

Material examinado:
IUtinga, Belém, Pará, Brasil. Ninfas coletadas
ninho de

Videlphi~

ma~~upiali~

localizado em árvores.

çao de cascas de ovos de colônia procedente deste

em
Doa-

material

por Dr. Italo Sherlock, Fundação Oswaldo Cruz,

Salvador,

Bahia. Sem colônia no Departamento de Epidemiologia da

Fa-

culdade de Saúde Pública da Universidade dé são Paulo. Amos
tra n9 177.
Aspecto geral do ovo:
OVos totalmente de coloração castanho

homogéneo,

sem o brilho caracterlstico encontrado nas espécies com

es

ta coloração, tem contorno'levemente irregular e certo

as-

pecto de "mal formado" '(Fig. 64).
que em outros

Rhodniu~

e

Cascas mais translúcidas

,aparentando ser formada por mate-

rial mais mole que as outras espécies. Não tendo sido exami
nado material embrionado, desconhecemos a coloração do

em-

brião.
Opérculo desconhecido por não dispormos de

mate-

rial para a descrição. ,
Possuem colarinho com expansoes bastante acentuadas quase atingindo a borda corial e praticamente

encobrin

do o colo, o qual é de dimensões aparentemente normais. Pos
suem acentuado achatamento ,lateral, entretanto não

aprese~

tam chanfradura longitudinal, e tem abertura opercular discretamente inclinada em relação a esse achatamento (Fig.64).
OVos alongados, tendo em média 1,612 ! 0,007mm de
comprimento por 0,752

± 0,002mm

de diámetro. Não sendo

po~

R . paAaen6~ :- Fig . 64 - Aspecto geral do
~specto da superfície exocorial (225x) .

ovo (37,5x). Fig.65 Fig . 66 - Aspecto
da
superf íc ie exocorial (750x) . Fig.67 - Detalhe da
supe r f í cie
exoco rial (2.250x) .
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sIvel afirmar que é significantemente maior ou menor do que
,as outras espécies por não terem sido realizados testes

de

variância e contraste, pelo motivo de dispormos de

apenas

um único exemplar, do qual foram obtidas as medidas

acima

relacionadas,
Aspecto geral do exocório:

o exocório nesta espªcie ê caracterizado por ceE
ta irregularidade quase que constante em todos os

caracte-

res estudados, alem desta irregularidade tem um certo
to "sujo" que é mais acentuado quando ooervado em

aspe~

pequenos

aumentos (Fig, 65), entretanto com aumentos maiores é possi
vel estabelecer áreas com caracterlsticas padrões para o exocório, Assim os funis emoora muito irregulares quanto
tamanho são freqüentement'e muito rasos e em cortes

ao

histoló

gicos poderemos verificar que têm bordas acentuadamente

~

dondadas, quase planas e sempre com nitida proeminência

bi

zelada relativa à conformação das linhas limitantes

(LL),

(fig, 68), Essa proeminência das LL dá aos funis em

micros

copia de varredura (MEV) um certo aspecto de

profundidade,

(Fig, 66) que não ê real conforme vimos no desenho

acima.

As LL são muito evidentes tanto em MEV quanto em
MO, são proeminentes ,largas, lisas, retillneas e por transparênCia são muito refrigerantes,
As granulações são também evidentes tanto em MEV
quanto em MO, são nesta espécie como em R, p-tct.<.pe..s, mui to
racteristicas

c~

miúdas, de distribuição muito irregular, fre

"
quentemente
abundantes, aglutinadas cujos grumos formam desenhos "mapeiformes" (Fig. 67) ., entretanto ' poderão também apresenta.r -se com dj.stribuição rarefeitas.
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Os tubos foliculares são também muito irregulares

quanto

ao~ tamanhd

e quanto à forma, podendo

apres~

se por transparéncia, de comprimento curto, médio ou longo,

"
e embora frequentemente.
sejam muito grossos, os

poderemos

encontrar também muito finos, podendo apresentar ou não
centuada dilatação apical, sendo que nos casos mais
mos chegam a tomar aspecto .de "cogumelos",
essas que poderão ser confirmadas por corte

..

a-

extre-

caracterlsticas
histológico •

(Figs. 68 e 69). Consequentemente os orifícios centrais

da

entrada dos tubos foliculares sao também muito irregulares,
àlguns muito grandes e outros muito pequenos, não

guardan-

do uma associação direta ou inversa com a dimensão

também

irregular dos hexágonos e isso pode ser constatado tanto em
MO quanto em MEV . (Fig.• 65).
A largura total do cório é também

acentuadamente

irregular., caráter esse apenas observado nesta espécie (Fig.
69). Não foi obser*ado no exoc6rio mole como nas outras es-

pécies de coloração castanha a presença de pigmentos

nesta

cor. O endocório mole ê sempre largo, de largura igualou
superior à metade do c6rio, e o endocório rijo ê formado co
. mo nas outras espécies por duas finas e estreitas membranas
que se .coram mais intensamente,

ne~te

caso, entretanto, nem

,

sempre de fácil visualização (Fig. 68 e 69),
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figo 68

fi g. 6 9

R.

p«44e~iA# Pig. 68 - Corte hlstolóq1co do oório (l70x).

Fig. 69 - Corte histolóqico do cório (250~,
mostrando a irregularidade frequentemente observada no éo~rlrnento, largura e distribuição
dos tubos folicu!ares ~ funis, e da expessura do cório.
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3.2.8.

R.p~c~lpe4

Stal, 1872

Material examinado:
Bairro do Coqueiro, Belém, Pará, Brasil. Uma fêmea
coletada em domicIlio em setembro de 1974. Leg.

'Dr. Habib

Frahia Neto do Instituto Evandro Chagas, Belêm, pará.

Foi

feito tentativa de colônia a partir de ovos férteis no

De-

partamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde

Pública

da Universidade de são Paulo, tomando registro nQ RCT

152,

entretanto com resultados negativos. Amostra nQ 19.
coleta

Jacundá, Pará, Brasil. Exemplares adultos
dos em entrecascas de folhas de palmeira babaçú,
por Noé Von-Atzingen em janeiro de 1978. Leg.

coletado
Dr. Oswaldo

Pinto Serra, do Instituto de Biociências da Universidade de
são Paulo, são Paulo. Colônia no Departamento de

Epidemiol~

gia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de

são

PaUlo, sob nQ RCT 289, iniciada em junho de 1978 e atualmen
te em produção. Amostra nQ 193.
Penas de Taria, municlpio de Veroes, Estado

de

Yaracum, Venezuela. Exemplares adultos coletados por

Abel

Hernandez em agosto de 1977. Cascas de ovos doadas pela Ora.
Edelmira Mora Silveira do Instituto de Malariologia,

Mara-

cay,Aragua, Venezuela. Sem colônia no Departamento de

Ep!

demiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
são Paulo. Amostra nQ 194.
Aspecto geral do ovo;
OVos de coloração

castanho~bronze,

dependendo

incidência da luz tomam tonalidades douradas, de tom
lhante a R.pallescen4 mas ao contrario daquele, tem

da
seme-

colora

R.p~~pe6:- Fig.70 - Aspecto geral do ovo (37,5x) .
Fi g . 71 Aspecto da borda cor ial da casca e do colo (150x).Fig.72 - As
pecto da superfície exocorial (1.125x) . Fig .73 - Detalhe
da
superfície exocorial (2 . 250x) .
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:ção totalmente homogênea. Lent

&

valderrama 27 (1977)

os

consideram de coloração cinzenta, provavelmente devido ao
leve brilho metálico de que esses ovos são possuidores
Comparando as diferentes nuanças de coloração dessa espécie, de R.palle4cen4,

R.pa~aen4~4

e

R.ecuado~~en4~4

minando-os sob lupa estereoscôpica, poder-se-á

e exa

constatar

que se trata de castanho e não cinza. A borda corial e

a

região do colarinho dependendo da incidência de luz poderão tomar aparentemente coloração bronze um pouco mais
tensa. Não foram observados ovos albinos em nenhuma

i~

das

amostras estudadas.
Cascas como em

R.palle4cen~,

pouco translúcidas,

embriões· jovens de coloração amarelo-pálido e embriões ma
duros de cor de rosa forte, o que dá coloração aos

ovos

embrionados, respectivamente recentes de coloração castanho-bronze e maduros de coloração castanho-cobre.
Opérculo de mesma coloração do corpo ,ou do avo seja
castanho-bronze, com bordas mais translúcidas e

ligeira-

mente esbranquiçadas.
Tem borda corial da casca com desenhos hexagonais
nitidamente delineados, ao contrário de todas as

outras

espécies estudadas que, ou nao os possuem, ou os tem muito mal delineados CF ig • 71) •
Não possuem colarinho, tem colo acentuadamentees
treito e longo, opérculo ligeiramente inclinado em

rela-

ção ao achatamento, possuem achatamento lateral, e como R.
palle4ceM, poderão apresentar chanfradura longitudinal ,

"
s5 que não o apresentam com a mesma frequência
e a

área

dessa formação não é pigmentada como naquela espécie,

o

que torDa essa cbanf"t'adura ..mos evidente (Fi9. 70) •

OVos alongados, tendo em média 1,770
de comprimento por 0,862

:t

:t

0,010

0,007 mm de diâmetro. Não sendo

posslvel afirmar que é significativamente maior ou
do que

IDID

menor

as outras espieies por não tere. sido r_lizados te!!

tes de variância e contraste, pelo motivo de dispormos

na

ocasião de apenes um único exemplar, do qual forua obtidas
as .adidas aciaa relacionadas. Lent • Valderraaa27
registram para esta espécie 1,650

IDID

(1977)

de comprimento

por

0,820 mm de diâmetro, embora não tenham citado o desvio pa

drão encontrado, essas Jledidas estio relativa.ente

pr6xi-

mas de nossos dados.
Aspecto geral do exocório.
Possu_ acentuada unifora14ade de caracteres
tro

de um

meSlllO

espêc1men e de uma meama amostra. Por

croscopia eletrônica de varredura (MEV) e por
ótica (MO) _

transparéncia plane de

essa unifoxaidade se

~teve

d~

mi-

microscopia

fra~tos

de

casca

constante, entretanto através

de cortes histolÕgicos corados foi posslvel

estabelecer

dois distintos grupos, um de _terial procedente do Pari,
onde os .funis são aaito rasos. os tubos llé4ios e o endocório largo, outro procedente da Venezuela com funis médios,
tubos muito longos e endocórl0 estreito. (Vide respectiva.ente Figa. 74 e 75).

o aspecto geral dos hexágonos é unifonae e -li.po", e como já vimos, os funis podem ser rasos ou médio a 1
. . UIbos os casos entretanto tãa bordas arredondadas

e

é

nit1d_nte v1slvel a prClmhléncia relativa I foraação das
linhas limitantes (LL) (Figs. 74 e 75),
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As linhas limitantes são muito evidentes em
croscopia eletrônica de varredura, são proeminentes,
gas, lisas e retillneas (Figs. 72 e 73).

milar-

Caracterlsticas

essas que poderão ser confirmadas em microscópia ótica,
de além das citadas elas se mostram intensamente

o~

refringe~

teso
As granulações sao nesta espécie, como em R. pa~aen~i~,

muito caracterlsticas, de fácil visualização, tan

to em microscopia eletrônica de varredura quanto em

micro~

copia ótica, onde elas apresentam-se miúdas, abundantes,au
sentes sobre as linhas limitantes, escasseamento progress!
vo no fundo dos funis e aglutinadas

formam

cujos grumos

desenhos "mapeiformes" (Fig. 73).
Os tubos observados por transparência em

visão

plana sao longos e finos, com dilatação apical e frequente
aparecimento de uma acentuada curvatura em forma de "cotovelo". Em cortes histológicos nao foi possível

constatar

essa formação, e como já citamos, eles podem apresentar-se
médios (amostra 193) ou longos (amostra 194), finos, retos
e frequentemente com pequena dilatação apical (Fig.74 e 75).
Como em

R.pa!!e~een~

foi constatada nesta espécie,

através de cortes histológicos, o aparecimento de pigmento
castanho, formando faixa .e streita e irregular na região b!!
sal do exocório mole (Figs.74 e 75). Como

naq~ela

espéCie

provavelmente esse pigmento é o responsável pela coloração
castanha da casca.
O endocório mole pode ser largo (amostra 193) ou
estreito (amostra 194) e o endocório rijo pode ser visuali
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zado como uma dupla membrana que se cora mais intensamente
(Figs. 74 e 75).
Foi constatada também nesta espécie,em alguns

po~

cos casos,a presença discreta de pequenos grânulos de colo
ração castanho escuro, muito semelhantes aos grânulos e f!
lamentos radiais descritos para

R.paiie~een~,

não tendo si

do entretanto observada nesta, a presença de filamentos ra
diais. E do mesmo modo que em

R.paiie~een~

apenas visuali-

zado por transparência de fragmentos, não sendo

posslvel

sua confirmação nem por cortes histológicos nem por micros
copia eletrônica de varredura.

fi g. 74
~=============~~

fi g. 7 5

R. piettpt4t Fiq. 74 - Co~te h1atológico do cõrio (370x) da amostra 193, procedente do par5. Brasil.
Fig. 75 - Corta h1atológieo do côrio (370x) da amostra 194. procedente de Yaraeun l Venezuela.
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3.2.9. Ro pltot.ixuA Stal, 1859"
Material examinaào:
Colômbia. Leg. Dr. Antonio D'Alessandro, Univers!
Departame~

dad de Valle calli, Calli, Colômbia. Colônia do

to de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da

Uni-

versidade de são Paulo, sob n9 RCT 45, iniciada em outubro
de 1971 e atualmente em produção. Amostra n9 10.
Colômbia. (R.pltot.ixU4 de olhos vermelhos). Leg.Dr.
Osorno Mesa, Instituto Nacional para Programas

Especiales

de Salud (INPES), Bogotá, Colômbia. Colônia do

De~artamen

to de EpidemiolOgia da Faculdade de Saúde pública da

Uni-

versidade de são Paulo, sob n9 RCT 98, iniciada em janeiro
de 1973 e atualmente em produção. Amostra n9 13.
Colômbia. Leg. Dr. Alberto Morales, Instituto Nacional de la Salud, Bogotá, Colômbia.

Colõnia~o

Departa-

ménto de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da universidáde de são Paulo,. sob n9 RCT 200, iniciada em
zembro de 1976 e atualmente em produção. Amostra n9

de-

1~7.

Colômbia. CR.pltot.ixuA de olhos vermelhos).Leg.Dr.
Alberto Morales, Instituto Nacional de La Salud, Bogotá
ColÔmbia-o Colônia do Departamento de Epidemiologia da

,

Fa':'

culdade de Saúde Pública da Universidade de são Paulo, sob
n9 RCT 201, iniciada em dezembro de 1976 e atualmente

em

produção. Amostra n9 148.
Costa Rica. Leg. Dr. Rodrigo- Zeledon, Universidad
de Costa Rica, EL Salvador, Costa Rica. Colônia do oeparta
mento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde PUblica da

u-

niversidade de são paulo, sob n9 RCT 123, iniciada em age!.
to de 1973 e atualmente em produção. Amostra n9 11.
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.yenezuela. Leg. Dr. José Torrealba,
de los Andes, Mérida, Venezuela. Colônia do

Universidad
Departamento

de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de são Paulo, sob n9 RCT 145, iniciada em julho de
1974 e atualmente em produção. Amostra n9 102.
Aspecto geral do ovo:
Ovos esbranquiçados, com cascas pouco translúci-

"
das e frequentemente
em tom branco nlveo ou raramente ama
relo-limão e discreto brilho sedoso. Quando recém-postos
são de coloração rosa claro e à medida que se desenvolvem
tornam-se avermelhados e com manchas oculares da ninfa evidentes; tendo sido encontrados entretanto, raros
embrionados maduros de coloração rosa-alaranjado.

ovos.
Essas

observações estão mais ou menos de acordo com os dados de
Galliard

20

(1935) e Beament 6 (1946) para a coloração

dos

ovos e a transparência das cascas e com esses autores
Brumpt 9 ,10 1913,1927, Larrousse 25 (1927) e uribe 36 (1927)
para mudança de coloração durante a evolução do embrião.
Opérculo de coloração salmão claro, sempre em tom
mais forte do que a casca, de qualquer maneira
te de tonalidade mais clara que de

R.neglec~u~1

visivelme~

com mesmo

brilho sedoso do corpo do ovo e bordas translúcidas e esbranquiçadas.
Não possuem colarinho conforme já citado por Forattini & Barata 17 (1974), têm colo normal,

freq~entemente

com discreto achatamento lateral, inclinação do ·opérculo
pouco acentuada e não possuem chanfradura

longitudinal

(Fig.76) .
Ovos alongados tendo em média 1,782

t

0,067

mm

R.p40~XU6 :-

Fig.76 - Aspecto geral do ovo (37,5x). Figs . 77,
78 e 79 - Aspectos da superfície exoco rial (75Ox). Fig. 80 Presença de grânulos no vértice dos hexágonos (1.125x).Fig.
81 - Detalhe da superfície exocorial (2 . 250x).
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de comprimento por 0,880 +
- 0,044 mm de diâmetro.

Signifi~
R.n~

cativamente maior em comprimento do que R.negteetuó,

óutuó,

R.nabuótu~

nor do que

e

R.dameót~euó;

R.patte~eenó;

e significativamente

m~

não apresentando diferenças sig-

nificativas com as outras espécies. Assim como é significativamente maior em diâmetro do que R.naóutuó e significativamente menor do que

R.ne~va~,

R.nobu.ótu.ó e R.patteó-

eenó; não apresentando diferenças significativas com
outras espécies. As medidas encontradas no presente

as
trab~

lho, estão mais ou menos concordantes com os
dados de
20 (
.
. . 36
Galiiard
1935 ) e dl.scordantes
de Brumpt 9 ( 1913 ) ,Url.be
6
(1927) e Beament
(1946), conforme jâ foi citado e comen~
tado no Capi tulo 3 .1-. 2 •
Aspecto geral do exocório:
Galliard
go

28

20

(1935), Beament 6 (1946) e Lucena & R~

(1969) descrevem o exocório de

R.pnat~xu.ó,

basicame~

te dentro de características genéricas, sendo referidas no
Capitulo 3.1.3. quando tratamos destas características
Já Barth & Muth 5 (1958) citando estas, chegam às caracterí~
ticas especificas,estabelecendo diferenças entre esta espécie e R.negteetu.ó,respectivamente pela presença
reas periféricas estreitas e

de

á-

áreas periféricas largas

,

conforme também mencionadas em capítulos anteriores quando tratamos das características gerais (3.l.3.)e das

R.

negte.etu.~

o

de

(3.2.4.)
exocório desta espéCie apresenta certa constân

~

cia de caracteres dentro ou entre distintas amostras, sal
ti

vo algumas exceções citadas oportunamente. Frequentemente
o aspecto geral do exocõrio em um mesmo espécimen é
forme, posseu funis profundos,

regu~ares,

com bordas

unisa-
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lientes, o que lhe confere aspecto caracterlstico e já ci
tado de • favos de colmei""a", particularmente acentuado com
pequenos aumentos. Através de cortes histológicos

essas

caracterlsticas são confirmadas e acentuadas pela confor-

,.

mação das bordas dos funis, que sao ponteagudas., frequentemente culminadas por proeminência relativa ao

traçado

das linhas limitantes (LL)· (Fig.82) ,caráter esse diferencial com

R.~obu4~U4,

espécie com a qual mantém

estreita

As linhas limitantes sao evidentes em

microsco-

semelhança.

pia eletrônica de varredura (MEV) onde são proeminentes ,
"
largas, frequentemente
rugosas e retilineas(Figs.78 e 8U,
entretanto poderão apresentar-se aparentemente

ausentes

quando abundantes granulações as revestem (Fig.77).

Por

transparência esses aspectos poderão ser confirmados e em
referência ao último tomam conformação de largas

faixas

irregulares, sem refringência e com certo aspecto "sujo",
entretanto à medida que a focalização é dada mais profundamente, perdem esse caráter e são visualizadas como reti
lineas, lisas e refringentes. Em corte histológico

pode-

rão ser visualizadas como proeminências acima da bordados
funis (Fig.82). Foi constatado através de microscopia

e-

letrônica de varredura em raros exemplares, um tipo

de

linhas limitantes em forma de faixas largas, proeminentes
e com configuração de "molduras" e encontrada também
R.~OQU4tU$

em

(Fig.79). Talvez essa estrutura esteja relaci2

nada a algumas formações encontradas em microscopia

ótic~

onde essas linhas limitantes são de mesmo modo largas

e

como que formadas por pequenos fragmentos transversais

,

lembrando "bandas de cromossomos politênicos" e que

são
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mais evidentes na área pré- opérclllar.

"
As granulações são frequentemente
graúdas , irregulares, abundantes, com distribuição mais
borda dos funis

acentuada

(Fig.81), diferindo portanto de

R.negtectu~

onde são mais miúdas esféricas e com distribuição mais
menos uniforme •. Em microscopia

ótica

sao

na

ou

evidentes ,

pouco translúcidas, ligeiramente escurecidas, e com

leve

"
tom esverdeado. Além dessas constatou-se com certa frequén
cia a presença de um grânulo maior e proeminente nos vérti
ces desses hexágonos (Fig.80) podendo ser confirmado
transparência e tomando o mesmo aspecto descrito para

por
as

granulações.
Os tubos são geralmente curtos, algumas vezes

me~

mo pouco perceptíveis, entretanto alcançando o endocório ,
têm largura irregular, são retilíneos ou encurvados e fre-

"
quentemente
com evidente dilatação apical (Fig.82) •
Endocório mole de largura irregular,

..

frequenteme~

te um pouco menor do que a metade do cório e endocório rijo visível como uma dupla membrana corada mais intensamente (Fig.82).

=-

-

Fig_ 82 - Corte h1stolõ;ico do córlo de Rhodn~U4 p~Ol~~UA

t370x).

1>05
3.2.10; R.Jtobru.tuA

Larrousse, 1927

Material examinàdo:
Lima, Peru. Leg.

or.

José Jurberg, Instituto

Os-

waldo Cruz, Manguinhos, Rio de Janeiro, Brasil. Colônia
Departamento de Epidemioloqia da Faculdade de Saúde

do

Públi~

da Universidade de são Paulo, sob n9 RC'l' 78, iniciada em de

zembro de 1972 e atualmente em produção. Amostra n9 14.
Lima, Peru. Leg. Or. Octavio E. Souza, Gorgas Memorial Laboratory, Canal Zone, Panamá. Colônia do
mento de Epidemiologia

~a

Departa-

Faculdade de Saúde Pública da

U-

niversidade de são Paulo,sob n9 RCT 122, initiada em agosto
de 1973 e atualmente em produção. Amostra n9 15.
Madre de Dias, Peru. Leg. Or. Rodrigo Zeledon, Universidade de COsta Rica, El Salvador, Costa Rica. COlônia
do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde

PÚ-

blica da Universidade de são Paulo, sob n9 RCT 113, iniciada em agosto de 1973 e atualmente em produção. Amostra

n9

16.

Aspecto geral do ovo:
OVOs esbranquiçados, com cascas pouco translúcidas,
em tom branco nl veo ou salmão claro e discreto brilho

áu-

reo. Quando recém-postos o embrião tem coloração rosa claro
e à medida

Em

cpe eIIOkIBn toma coloração mais escura, chegando

ao vermelho e com gradatiVo aparecimento de manchas

ocula-

res da ni'nfa.
Opêrculo quanto à coloração muito semelhante
de

R.pJtO~XUA entretant~

com discreto brilho áureo

naquela espécie com bordas

translúc~das

e

ao
como

e esbranquiçadas.

R.40buótuó :- Fig . 83 - Aspecto geral do ovo (37 , 5x) . Fig .84 Aspecto da superfície exocorial (750x) . Fig.85 - Oetalhe da
superfície exocorial (2 . 250x) . Fig . 86 - Linhas limitantes em
fo rma de "moldura" (2 . 250x) .
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Não possuem colarinho, conforme já citado por Forattini • Barata17 (1974), têm colo aparentemente curto
e
largo, corpo discretamente achatado em uma das faces,têm in
clinação do opérculo em relação ao achatamento, discreta

ou

mesmo ausente e não possuem chanfradura longitudinal ( Fig.
83) •
,Ovo de aspecto atarracado, tendo em média 1,606 +
0,100 mm de comprimento por 0,932

± 0,028

mm de diâmetro

Significativamente menor em comprimento do que R.p4lle4een4,
R.p~olixU4

e

R.eeu4do~ien4i4;

não

apre~entando

diferenças

significativas com as outras espéCies. Assim como .é signifi
cativamente maior em diâmetro do que
R.eeu4do~en4i4,

R.dome4~ieu4

e

R.p~olixU4,R.ne9~ee~u4,

R.n44u~u4;não

apresentando

diferenças significativas com as outras espéCies.
Aspecto geral do exocório:
Apresentam certa constância de caracteres
diferentes amostras estudada.s e mais acentuada em um

entre
mesmo

espéctmen. O aspecto geral é uniforme, os funis são profundos, regulares·, com bordas salientes e com o citado aspecto
de "favos de colmeia". Entretanto poderá ser constatado

a-

•

través de cortes histológicos que frequentemente esses
nis têm bordas arredondadas, não sendo ai delineada a

fuproe

minência relativa ao traçado das linhas limitantes (LLJ,
ráter esse diferencial com

R.p~olixU4,

espéCie com a

c~

qual

mantém estrei·tas semelhanças (Fig.87).
As linhas limitantes são evidentes tanto em

.mi·

croscQPta ôtt.ca (MO) quanto em microscopia de varredura (MEV).
Nesta elas apresentam-se proeminentes, largas, retilineas .e
"
.q uando
frequentemente
de aspecto rugoso ou raramente liso
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respectivamente estiverem ou não recobertas por granulações
(Figs. 84 e 85), ea microscopia ótica além -desses

aspectos

elas apresentam-se acentuadamente reftinqentes. Em

alquns

casos, na região periopercular, ficou constatado através de
microsoópia

eletrônica de varredura a presença de

'.linhas

limitantes coa aspecto de "molduras·, bem como através

de

microscopia ótica o aspecto de "bandas de croMOSSOmos politênicos", tal como foi citado para
As

R.p~O~~XU4(~ig.86).

granulações são facilJaente evidenciáveis tan-

to em microscopia eletrônica de varredura quanto em micros-

"
éopia ótica; frequentemente
são graúdas, irrequlares, abundantes, _is concentradas na zona periférica dos funis, podendo estar revestindo as linhas limitantes o que lhes dará
certo aspecto rugoso e com escasaeamen.bl e/ou diminuição pr2.
gressiva na zona central (Pig.84 e 85)

os tubos

quando observados por transparencia dos

fragmentos planos são aparentemente medios ou longos,

entr~

tanto quando examinados em cortes histológicos são acentuaduente longos e finos, em ambos os casos poderão apresentlllr
-se

COIII

inclinação e dilatação apical muito discretas ( Fig.

87). Essa seria outra caracterlstica diferencial com

R.p~o~~

•

XIl4, pois naquela espéCie fmquentemente os tubos são curtos
e COIII dJ:latação -.pical mata- acentuada.
Endocôrl0 mole por observação através ' de

cortes

hJ:stoIÕq.tcos ê razoavelJllente estreito, ou seja, t _ cerca de
um terço ou menos, da largura do oór10. E o eJidocório· rijo é
v1s-1 vel COlIIO dupla membrana que se cora mais intensamente.
Embora não tenha...,g nos proposto a estabelecer-·III!.
cU.da.a -d e largura do côrto· (exoc&rl0 + endocórlo), é ev1dente

10'

e interessante frisar, que esta espécie apresenta

largura

de pelo menos uma vez e meia à encontrada nas outras espécies.

-

-

- -

-

Fig. 87 - Corte h1sto!óg1CO do oório de Rhcd~u~ ~Obu6tuõ (370x).
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3.3. Chave para classificação de ovos (cascas e opérculos )
de 10 espécies do Gênero Rhodn~u~ baseada em

caracte-

rísticas das cascas e para utilização em microscopia Ó
tica.
1 - Ovos com cascas de tonalidade branca ou esbranquiçada •. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" 2
- Ovos com cascas de tonalidade castanha ...•••..•. 8
2 - Ovos com colarinho (Fig. 2b) ..••..••.•••.•..••.• 3
- Ovos sem colarinho (Fig. 2a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 - Opérculo de coloração castanho escuro.

Linhas

limitantes (LL) lisas, estreitas, retilíneas

e

pouco refringentes"""",,"" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " • " ""

- Opérculo de coloração castanho
limitantes
irregulares

4

pálido. Linhas

pouco evidentes, rugosas , largas ,
e

sem

refringência • Granulações

graúdas, abundantes e revestindo

uniformemente

o tegumento, inclusive as linhas limitantes ...••
" " .' " " " " " " " " " " " , " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "ne...<..va...t

4 - Funis muito rasos, em corte histológico tem bor
das arredondadas, sem nenhuma evidência de
marcação das linhas limitantes (Fig.42).

deEstas

são debilmente evidenciáveis e não salientes
Granulações irregulares com predomínio de graúdas e distribuição também irregular sobre o tegumento" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " na..6 utu..6

- Funis em corte histológico com bordas levemente
ponteagudas, com fraca evidência de

demarcação

das linhas limitantes (Fig.47). As linhas limi-

lU

.

tantes são frequentemente evidenciáveis, lisas,
Gr~

estreitas, retilineas e pouco refringentes.

nulações miúdas com distribuição uniforme sobre
o tequmento ..•....•...•................... ne.gle.ctu.6

5 - Funis profundos, com aspecto caracteristico
"favos de colmeia".

As

de

linhas limitantes são re

frlngentes e de fácil visualização. Granulações

..

de fácil observação, frequentemente graúdas, abundantes e mais concentradas na área das linhas
l1m.! tantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

- Funis rasos. sem o aspecto nitldo de "favos

de

colmeia n • As linhas limitantes são pouco refri!!

..

gentes e consequentemente não são de fácil

vi-

sualização. Granulações de diflcil observação ,
miúdas ou irrequlares. OVos alongados e colo aparentemente estreito •••••••••••••••••••••••••••• 7

6 - Funis com bordas ponteaqudas e culminadas

por

proeminência do traçado das linhas limitantes •

"
Tubos foliculares frequentemente
curtos,com lar
qura

irrequl~,

retilineos ou encurvados e

com

dilatação apical (Fiq.82). OVos alongados e com
colo aparentemente normal (Fig.76) ••••••••• p~olixU4
- Funis com bordas arredblldaalas e lisa,s,1sto é,sem
proeminência dQ traçado das linhas limitantes •
Tubos foliculares longos e finos, com discretas
encurvaturas e dilatação apical (Fig.87).

OVos

atarracados e com colo aparentemente largo (Fig.
83) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jl.o b u.6 .t1L6
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7 - Bordas dos funis, em corte

~istológico,

arredon

dadas, culminadas por pequenas proeminências b!
zeladas relativas aos traçados das linhas limitantes (Fig.32). Granulações irregulares e

com

distribuição também irregular. Tubos

folicula-

res em corte, longos e com acentuada

dilatação

apical (Fig.32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domeóticu4

- Bordas dos funis, em corte histológico, arredoE
dadas, culminadas por largas proeminências abau
ladas relativas ao traçado das linhas

limitan-

tes (Fig.37). Granulações miúdas, esparsas

"
frequentemente

mais concentradas na área

e
das

linhas limitantes. Tubos foliculares em corte,
curtos, largos e com discreta dilatação

apical

(Fig.37) .. , .....•.................•... eeuadonien~ib
(ovos"albinos")
8 - Ovos apresentando cascas com áreas do opérculo,
colarinho e/ou da chanfradura longitudinal mais
fortemente pigmentadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

- Ovos apresentando cascas com coloração

homogê-

nea nestas áreas ................................. 10
9 - Ovos de coloração castanho-pálido e leve brilho
dourado. Ausência de colarinho e de chanfradura
longitudinal. Opérculo e anel situado na

área

do colarinho com pigmentação em castanho

mais

escuro .... " ............................ ec.uado!t,[enlJiõ
- Ovos de coloração castanho bronzeado.

Presença

de colarinho embora com expansões discretas(Fig.
4). Opérculo, colarinho e chanfradura longitud!
nal com pigmentação castanho escuro •••••• palle~een~
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10 - Ovos com colarinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

- Ovos sem colarinho, coloração castanho

bronze

com leve brilho áureo e colo estreito. Exócorio
com aspecto uniforme e limpo mesmo quando obseE
vado através de lupa estereoscÓpica. Linhas limitantes de fácil visualização, largas, lisas ,
retilíneas e muito refringentes ••.•••.•••.• p~ct~pe~
11 - Ovos com coloração castanho muito pálido e disereto brilho bronzeado. Colarinho com expansoes
discretas. Ovos alongados e de conformação

bem

definida. Exocório com aspecto uniforme e "limpo", mesmo quando observado através de lupa estereoscópica. Linhas limitantes de difícil

vi-

sualização, quando visíveis são estreitas,

li-

sas, retilíneas e sem refringência •.... palle~cen~
(ovos" albinos")
- Ovos com coloração castanho mais forte e
sem
brilho. Colarinho com expansões acentuadas,

pr~

ticamente encobrindo o colo. Ovos atarracados e
de conformação mal definida. Exocório com
to irregular e "sujo"

aspe~

(Fig.65), mesmo quando o!?,

servado através de lupa esteresocópica.
limitantes de fácil visualização, largas,

Linhas
lisa~

retilIneas e muito refringentes •••.•.••••. panaen~~4
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3.4. Chave para classificação de ovos (cascas) de 10 espêcies do Gênero

Rhodn~u~

baseada em características e-

xocoriais e para utilização em microscopia eletrônica
de varredura.
1 - Ovos com colarinho

(Fig. 2b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

- Ovos sem colarinho (Fig. 2a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 - Ausência de chanfradura longitudinal. Colarinho
com expansões evidentes (Figs.2b, 38 e 48) ••••••. 3
- Presença de chanfradura longitudinal (Figs.4

e

53). Colarinho com expansões discretas (Figs. 4
e 52). Linhas limitantes ausentes (Fig.54)
com traçado delineado por ausência de

ou

granula-

ções (Fig.55). Granulações miúdas, com

distri-

buição abundante e uniforme (Fig.54) ou escassa

"
frequente

e irregular (Fig.55 e 56). Presença
de esferas situadas no fundo dos funis

(Figs.54

e 59)., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . palie..6 c.e.n.ó

3 - Granulações com distribuição regular ou irregular, porém quando aglutinadas não formando desenhos "mapeiformes"( Figs. 41. 44 e 50) •..••.••..•.. 4
- Granulações com distribuição muito característ!
ca, aglutinadas formando desenhos "mapeiformes"
(Figs. 66 e 67). Linhaslimitantes muito evidentes, proeminentes, largas, lisas

e

retilíneas

(Figs. 66 e 67) .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paltaen.6.i..ó

1-15

4 - funis mais ou

menos~rofundos,

com aspecto carac-

teristico de "favos de colmeia" ••••.•••••••••.••••• 5
- Funis rasos, sem o aspecto caracterlstico de "favos de colmeia" (Figs. 39'e 40). Linhas

limitan-

tes ausentes (Fig. 39), com traçado delineado
la concentração de granulações (Fig.4l) ou

p~

pela

Granulações

ausência dessas formações (Fig.40).

de tamanho e distribuição irregular, freqüenteme~
te formando grurnos (Figs. 39 a 41) ••••••••• '.'

.nl1~utu~

5 - Linhas limitantes presentes ou ausentes (Figs. 44
e 45). Quando presentes são fracamente salientes,
estreitas, levemente rugosas, retilineas, evidenciáveis pela ausência de granulações

(Fig.46).Gr~

nulações miúdas, abundantes, esféricas, com
tribuição uniforme (Figs. 44, 45

~

dis-

46) ••...• neglectu~

- Linhas limitantes pouco evidenciáveis, delineadas
pela concentração de granulações (Figs. 49 e 50).
Granulações graÚdas, abundantes, com distribuição
uniforme, entretanto mais escassas no fundo
funis e freqüentemente podendo formar

dos

pequenos

grurnos, particularmente sobre as linhas limitantes
(Figs. ·4 9 e 50) ............................................. .. ...... . ne.,iva...i.

6 - Granulações com distribuição regular ou irregular,
porém quando aglutinadas não formando

desenhos

"mapeiformes" (Figs. 36 e 81)...................... 7
- Granulações com distribuição muito caracteristica,
aglutinadas formando desenhos "mapeiformes" (Figs.
72 e 73). Linhas limitantes muito evidentes,

pro~

minentes, largas, lisas e retilineas (Figs. 72

e

73) ................................................................................... p.i.cUpeA
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7 - Linhas limitantes com delimitação pouco ou muito
eVidente,s (Figs. 3 O e 84).................................................... 8

- Linhas limitantes sem delimitação evidente,

com

área suavemente proeminente e aparentemente largas, retillneas e levemente rugosas

(Figs.

34,

35 e 36). Granulações miúdas, esparsas, raramente aglutinadas e freqüentemente mais
das em torno das linhas limitantes

distribuI
(Figs. 35

e

36) .......................................................................... e. c.uadaJr."Le.rt.6i...6

8 - Granulações graúdas, irregulares, abundantes,com
maior concentração em torno das linhas

limitan-

tes (Figs. 81 e 85). Linhas limitantes

eviden-

tes, peoeminentes, largas, freqüentemente

rugo-

sas e retillneas (Figs. 78, 81 e 84) •.•.••••• p4allxu6

4abu6.tu6
- Granulações irregulares quanto a tamanho,

forma

e distribuição, freqüentemente esparsas, podendo
estar ou não recobrindo as linhas

limitantes,

sem entretanto lhes conferir aspecto rugoso(Figs.
30 e 31). Linhas limitantes pouco evidentes, embora proeminentes, estreitas, lisas e retillneas
(Figs. 30 e 31) ••.•.•....•.•.•..••.•.•••.••• dame6.tlc.U6

4. CONCLUSÕES.
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1 - t estabelecido
través da utilização da

o diagnóstico

~scultura

a~

diferencial

exocorial e dos

aspectos

Rhodniuó

macroscópicos dos ovos de dez espécies do gênero

(Hemiptera - Triatominae): R.domeóticuó Neiva & pinto,1923:

R. ecua.doltien6ió Lent
neg!ectuó Lent, 1954;

&

León, 1'958; R. na.óutuó Stal, 1859: R.

R.neiva..i:

I

Lent, 1953 ;

R. pa.!!eó cenó

Barber, 1932; R.pa.lta.en6.i:ó Sherlock, Guitton & Miles, 1977 ;

R.pictipeó Stal, 1872; R.plto!.i:xuó Stal, 1859: e

R.ltobuótuó

Larrousse, 1927. são determinadas as características genêr!
cas e específicas das esculturas exocoriais, bem como

dos

aspectos dos ovos e das cascas, quanto à coloração, forma e
mensuração, e às variações ocorrentes durante o desenvolvimento embrionário pós-oviposição quanto à forma e

coloraçã~

são apresentadas duas chaves para classificação desses

o-

vos, uma para utilização em microscopia eletrónica de varre
dura (MEV) e outra para microscopia ótica (MO). Para

diag-

nóstico dessas espécies é utilizado informação dada

pela

MEV, e tais dados representam importante potencial para

a

pesquisa, particularmente no que se refere ao estudo de aspectos filogenéticos.Entretanto é possível o emprego

de

tais informações também nas atividades dos serviços de iden
foram

tificação de barbeiros, uma vez que os diagnósticos

feitos concomitantemente por aquele equipamento e pela MO ,
e para isso é apresentado também uma chave de classificação
baseada apenas nestes aspectos.
2 - Destas espécies apenas duas, R.plto!ixuó e

R.

neg!ectuó possuiam dados anteriores referente ao estudo

da

escultura exocorial e para os aspectos macroscópicos dos

0-

vos, com exceção de R.plto!ixuó são raros os dados para
tras espécies. Mostra-se no presente trabalho que

ou-

caracte-

rísticas anteriormente usadas como gerais para Rhodniuó,não
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pequ~

passam de características específicas de uma ou de um
no grupo de espécies. Da,· mesma forma outras tidas como
cíficas

esp~

são simplesmente genéricas, ou seja, comuns a

to-

das ou a algumas espécies.
3 - Pela análise das presentes

características

concluiu-se que todas as espécies estudadas· são
xionômicas válidas, inclusive.

R.p~~~en~~~

entidades-t~

Sherlock, Guitton

& Miles, 1977, de descrição recente e sem registro de

novo

encontro até o momento.
4 - Não foram encontrados dados suficientes

para

o estabelecimento de raças entre as espécies estudadas,pois
as variações encontradas entre as diferentes procedéncias ,
permaneceram constantes também dentro de uma mesma amostra,
e as que nao o foram, pelas razões expostas no texto,

nao

nos permitiram inferir tal presença.
5 - O estudo dessas formações mostra que
acentuada diferença entre

R.p~ot~xuó

e

R.negtec~u~

sas características poderão ser utilizadas como

existe
e que

e~

importante

elemento de diferenciação específica, uma vez que essas espécies são morfologicamente muito semelhantes em suas fases
ninfais e de adultos. Por outro lado algumas espécies apresentaram semelhanças acentuadas nas características
riais e macroscópicas dos ovos, tal é o caso de
com

R.n~~u~uó

e de

R.p~ot~xuó

com

exoco-

R.negtec~u~

R.~obu~~uó.

6 - Alguns aspectos relacionados aos ovos e ao có
rio surgiram com o desenvolvimento do presente estudo e,por
fugirem ao escopo geral, são abordados não mais do que

su-

perficialmente, muito embora não tenhamos deixado de ressal
tar a importância de futuras investigações nestes campos

:

120
a) a fixação ao substrato como importante característica ecológica relacionada ao

~ábito,

primitivo ou atual,

dessas

espécies serem habitantes de ninhos de aves:b) a inclinação
do eixo transversal do opérculo em relação ao plano sagital
do ovo, como fator de sobrevida a um maior número de
c) o papel da escultura exocorial na fixação ao

ninfa~

substrato

e na respiração do embrião: d) o papel do complexo micropilar na fecundação do ovo e na respiração do embrião: e)

a

presença sem prévio tratamento de certas estruturas no

Có-

R.p.<.et.<.pe.6 como "pontos e linhas

de

rio de R.pa.e.ee.6eel!.6 e

irradiação", "ranhuras", "esferas", etc, o que

certamente
para

transforma essas espécies em excelente matéria prima
esse tipo de investigação.
7 - Ressalta-se a necessidade dos serviços de

co~

trole encarregados da Profilaxia da Doença. de Chagas, darem
maior importância a um registro adequado de ovos e/ou

cas-

cas de ovos encontrados no domicílio ou no peridomicílio
particularmente nas áreas em vigilância. Diante disso sugerimos: a) que seja discutido e reformulado o conceito

de

"casas com vestígios" - aquelas que atualmente, durante

o

serviço de captura, são encontrados ovos ou exúrias de barbeiros, e não mais que anotado o número conjunto desse

en-

contro: b) que no registro de coleta de "Triatomíneos"

se-

jam incluídos espaços para anotações sobre ovos ou
de ovos quanto a identificação específica, número de
plares capturados e tipo de ecótopo, tal como é feito

cascas
exempara

o registro de ninfas e adultos: d) que o pessoal de campo e
laboratório sejam readestrados nesta técnica.
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8 - Finalmente este trabalho abre perspectivas
ra novos estudos, não só"no campo da sistemática - quando
tros grupos deverão ser investigados, mas também em

p~

o~

outros

camposda biologia e ecologia, cujas informações poderão vir
auxiliar à Saúde Pública no controle da tripanossomíase ame
ricana.
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ANEXO lI!

Comparação de procedências pelos contrastes de Scheffé para
R.

p~ol.i.x1U

R.p~oti~uh

e R..... o bu.6.tu.6.

- Valor crItico do contraste: 0,1471
Procedências cooparadas

147

(9) ou

e

(l1J

e

148

e

192

e

102

e

12

e

Contrastes obseru>:bs

(9 ) ou (11)

0,0270

148

0,0500

192

0,0630

102

0,1260

12

0,1380

10

0,1560·

148

0,0230

192

0,0360

102

0,0990

12

0,1110

10

0,1290

192

0,0130

102

0,0760

12

O, O880

10

0,1060

102

0,0630

12

0,0750

la

0,0930

12

0 , 0120

10

0,0300

10

0,0180

R.~obu~luA - Valor critico do contraste: 0,0953

Proredênclas o:xrparadas
16

e

16
14

"
e

14
15
15

* Significante ao nlvel de 5%.

Contrastes observadas
0,0800
0,1780·
0,0980·
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,ANEXO IV

comparação do diâmetro dos ovos das espéc1.es pelos contrastes de IIcheffé.

Espéd e9 cmparadas

O>ntraste c:bse.rvaà>

VAlor cri tiro
cb centraste

'R. " ".(VIl.(

R. JtD bub.IUA
R. ".,ttueV14
"l<iblt..ú/o"
R...... UXUh

e

R."~gL~e.(uA

R. eeuadouVl4.i.6
R. domU.tieUh
R.lI<UU.tu4
R."ob,,~.t,,~

R. pczUueV14

e

"hiblr..ido ft
R......UxUh
R."fgt~e.(uA

R. teuadow~.i.6

R.dollt6tir ll6
R.~u.(uA

R.pczUe.6etM

e

"hibIr..idD"
l1.ptOUxUh
R.n~gt~

I1.WI4douw.U
R.doIfIu.ticu4

"h.(b,,"do·

R . p"ot.ix~

e

e

R. domut.ieUh

e

•Slqn1ficanta

0,0843
0,0632

0,1040·
0,1140·

0,0625

0,1290·

0,0730
0,0843

0,1510·

0,0730

0,0040
0,0370
0,0520·

0,0544
0,0688

0,0570·
0,0670'

0,0404
0,0393
0,0544

0,0820·
0,1040·

0;0688
0,0544

0,0330
0,0480·

0,0730

0,0530·
0,0630·

0,0462

0,0780·

0,0730
0,0596

0,0471
0,0596

R.pl!DUxUh
R•• fgt~
11. ttl.llldolÚ.trtl>.i.6
R.do..u.ticu4
R• na.! u.tUh

0,0150
0,0200
0,0300

0,0632

0,0450

0,0843

0,0670

0,0730

0,0050
0,0150

0,0283

0,0300
0,0520'

0,0632
0,0471

R.Il~9t"e.t1.lA

R.~

R. tel.llldoutll4.i.6 e

0,0840
0,0990·

0,0730

0,1000'

R.dollu.tieUh

e

0,0688

R."aI> utUh

R.te"lldo".(~"'Ü

R. ""gt"-e!",

0,0470
0,0510

R.~uadow~

0,0100

R.dOllu.ticu4
R.M4u.(uA

0,0250
0,0470'

0,0625
0,0730

0,0471

0,0462
0,0625
0,0462

R. doIfIu.ticu4

0,0150

R.~u.(uA

0,0370

0,0730
0,0596

R.Il/l4u.(uA

0,0220

0,0730

ao nive1 de 5' .
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ANEXO V

Comparação do comprimento dos ovos das espécies pelos contrastes de Scheffé.

amtraste d:lservado

Espécies carparadas

R.p4tle~cert~

R.plloaxu~

e

R. e.cuacWJI'...ieMi..fJ e

e

R.ne..iva...t

R • pilO ti ,u~

0,1990'

0,0805

R.e.cuadoll.ie.tt.6.t.,6
R.ne..iva-i

0,2150'

0,1094

0,2760'

0,1339

"h.ib'lt..ido"

0,2860'

0,1339

R. neg!ectuh

0,3080'

0,0847

R • na.6 u.tu.b

0,3180'

0,1094

R.Ilobu~tu~

0,3750'

0,0998

R. domutüuh

0,4250'

0,1339

0,0160

0,0865

0,0770

0,1160

0,0870
0,1090'

0,116.0

R. na.6 u.tu.6
R.I<O bU4tU4
11. dome.Ucu4

0,1190'

0,0865

0,1760'
0,2260'

0,0740

R.. núva,.(
"hi. bJt..ido"
R. negtectuh

0,0610

0,1339

0,0710

0,1339

0,0930'

0,0847

R. na..& u.tu..õ

0,1030·

0,1094

R. Ilo buHu.
R. dcme&.t1.c.u..6

0,1600'

0,0998

0,2100'

0,1339

'I h.iblLi..do

0,0100

0,1547

R.ec.uadoll..l.e.n.6,[.6
R.neiva1.
"h.ibJtidc"
R. /legtectu4

e

ti

R. negteetu6
R.na,&u.tu&

Ir

It.i bJti..do "

R. negtee,tu.

11. na. utu.

R. IlO bU4 tu.

e

e

e

e

•SignHicnnte

0,0519

0,1160

0,0320

0,1147

0,0420

0,1339

R.Jt.obu..6tu4

0,0990

0,1263

R. domehUcu4

0,1490

0,1547

R. neg!ec,tuh
R.na.6/Atu.6
R. 1<0 bU.tU6
R. dome.,t.ic llh

0,0220

0,1147

0,0320

0,1339

0,0890

0,1263

0,1390

0,1547

R. na.6 utU.6

O ,OlCO

0,0847

R.IlObub,tU4
R. domutüu.

0,0670
0,1170·

0,0720

R. Ilobu4tu4
11. domebtüri4

0,0570

0,0998

0,1070

0,1339

R. domu,t.cer14

0,0500

O,i263

ao nlvel de 5%.

.

Valor mtiro
do contraste

tnut.~~

f&CULDADE DE SAÚDE ,POBUC~

U/iIl~IE~lPADE DE sAo PAUL~

0,1147

