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Pouco se sabe sobre a ecologia dos culicídeos no bioma caatinga. Devido à baixa 
pluviosidade, os recursos hídricos são escassos e as ofertas de criadouros 
restritas. Visando a conhecer como se dá a ocupação dos espaços pelos 
mosquitos, o presente trabalho teve como objetivo investigar e descrever os locais 
utilizados como criadouros e avaliar a contribuição de cada um deles para a 
riqueza e abundância de espécies de mosquitos no bioma caatinga. Foram 
realizadas 15 coletas mensais em criadouros localizados na UC Monumento 
Natural Grota do Angico/SE no período de agosto de 2011 a outubro de 2012. A 
identificação das espécies foi realizada por meio do estudo dos conjuntos 
associados das exúvias das larvas e pupas, da morfologia externa das fêmeas e 
da genitália dos machos. As coleções hídricas utilizadas como criadouros foram 
principalmente ocos de árvores, seguidos por bromélias, açudes e depressões em 
rochas. Foram coletados 7.280 imaturos, sendo 3.578(49,1%) nos ocos de 
árvores, 2.445(33,6%) em bromélias, 1.205(16,6%) nos açudes e 52(0,7%) em 
depressões de rochas. Foram registradas pelo menos 22 espécies de culicídeos, 
sendo 10 espécies novas para a ciência. As espécies encontradas em ordem de 
abundância foram Haemagogus (Hag.) spegazzinii n. sp1, Aedes (Pro.) terrens, 
Culex (Mcx.) xenophobus n. sp1, Culex (And.) conservator, Wyeomyia (Pho.) n. 
sp1, Culex (Cux.) chidesteri, Anopheles (Nys.) oryzalimnetes, Aedes (Och.) 
scapularis, Culex (Cux.) maxi, Culex (And.) n. sp 2, Toxorhynchites n. sp1, 
Aedeomyia (Adv.) squamipennis, Wyeomyia (Pho.) n. sp2, Culex (Cux.) 
declarator, Culex (Cux.) n. sp1, Uranotaenia (Ura.) apicalis, Culex (Mel.) n. sp 1, 
Culex (Mel.) aureonotatus, Mansonia (Man.) indubitans, Uranotaenia (Ura.) lowii, 
Toxorhynchites n. sp2, Culex (And.) n. sp1.Os resultados demonstraram a 
importância de fitotelmatas para diversidade de culicídeos no bioma caatinga e 
revelaram elevada endemicidade, sobretudo em relação às espécies que se criam 
em bromélias.  
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