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RESUMO

A excessiva população de borrachudo é o resultado do desequilíbrio ambiental
por nós concretizado nos últimos anos.

Para atingir o objetivo da comunidade de poder novamente viver e trabalhar na
área rural e, hoje, até mesmo na área urbana, sem a incômoda presença dos
borrachudos,  essa mesma comunidade terá que se unir e realizar ações e obras
que vão demandar tempo e recursos para obter o controle adequado desse inseto. 

A presença de matéria orgânica na água, a níveis crescentes, é a causa
principal do crescimento da população de borrachudos. Sem a presença de
predadores aquáticos, peixes e outros insetos, destruídos tanto pela própria
presença dos dejetos como pelo uso indevido dos defensivos agrícolas e
desmatamento, ficou completo o quadro de desequilíbrio ambiental. Desta forma, as
larvas encontraram as condições ideais para o seu desenvolvimento descomedido.

Entre as ações e obras a serem executadas, a primeira e mais importante é dar
um destino racional aos dejetos tanto de animais quanto de humanos.  A construção
de esterqueiras e outras formas de manejo dos dejetos de animais, principalmente,
de suínos e bovinos e a construção de fossas com filtro e sumidouros para os
resíduos humanos nas propriedades e o tratamento dos esgotos das cidades, são
ações indispensáveis para se atingir o controle do borrachudo.

A prática generalizada da transformação dos rios e riachos em lixeiras coletivas
pelo lançamento de latas, plásticos, móveis velhos, pneus, e todo tipo de entulho, é
outro fator que contribui para o crescimento populacional desse inseto.  Esses
entulhos, presentes na corrente de água, criam novos pontos de encachoeiramento
servindo de locais de instalação das larvas do borrachudo.  A ação conjunta da
comunidade removendo os entulhos e criando uma consciência generalizada de se
abolir essa prática, faz parte das ações necessárias para se reverter o quadro de
infestação do borrachudo.

Outras ações como o reflorestamento das áreas degradadas pela construção
de cercas que impedem o gado de pisotear a faixa ribeirinha, a construção de taipas
e a reposição de cobertura vegetal que propicie um sombreamento nas saídas de
açudes e até a construção de duas saídas a serem usadas alternadamente, também
contribuirão para um efetivo controle do borrachudo.

É importante lembrar, mais uma vez, que o controle do borrachudo só será
obtido se todos trabalharem juntos para o bem comum.

INTRODUÇÃO

Os borrachudos são insetos de hábitos diurnos que pertencem à Família
Simuliidae. São sugadores de sangue e por isso podem transmitir doenças para os
homens e animais.
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Algumas espécies servem de veiculadores da oncocercose, doença causada
por um verme fininho que se desenvolve no sangue do homem e que produz
grandes tumores sob a pele.  Quando o verme se localiza nos olhos, causa cegueira
parcial ou total. Essa doença ocorre em países da África Central e da América
Central, além do Brasil (na Região Amazônica). As picadas dos borrachudos, podem
causar outra doença que ficou conhecida como “síndrome de Altamira”  (nome da
cidade onde foi feito o registro). A doença se manifesta pelo aparecimento de
inúmeras hemorragias pequeninas, sob a pele ou sob as mucosas, cobrindo toda a
superfície do corpo ou restrita às faces ou às extremidades e, ainda, na mucosa
bucal. Em 30% dos casos foram observados  sangramentos nas gengivas e na
mucosa nasal.

AS CAUSAS DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DO BORRACHUDO

Grandes infestações desse  inseto,  que foram registradas em outros países
foram relacionadas com o aumento de matéria orgânica nos rios, pelo lançamento
de despejos domésticos, agrícolas e industriais (11).

Em estudos feitos no Estado do Paraná, foi  observada a sobrevivência dos
borrachudos, no laboratório, quando era colocada matéria orgânica na água. Com
isso os cientistas concluiram que a poluição orgânica teve efeito favorável sobre o
desenvolvimento desse inseto e que o mesmo poderia ser utilizado como indicador
biológico de qualidade de água (13).

Em monitoramento da micro-bacia do Lageado dos Fragosos (Concórdia,
SC),  com contagens de larvas de borrachudo, verificou-se que a entrada contínua
de dejetos de animais foi mais favorável ao desenvolvimento dos borrachudos do
que a entrada intermitente  (8). Em outro trabalho concluiu-se que a  maior incidência
de larvas de borrachudo  estava relacionada a maiores níveis de poluentes
orgânicos de origem animal e/ou humana nos cursos de água, podendo esses
imaturos ser indicadores biológicos da poluição por resíduos orgânicos em cursos
d´água (18).

Observa-se nas saídas de lagoas naturais e de açudes uma grande criação de
larvas de borrachudo porque nesses dois casos a água possui altos níveis de
nutrientes. Esse mesmo fato também já havia sido observado no Canadá (12).

Em resumo, altos níveis de matéria orgânica contribuem para o
desenvolvimento das larvas de borrachudo e têm influência no aumento da
população  do inseto.

As espécies de borrachudo se especializaram em sugar sangue de um ou de
outro tipo de animal, assim, algumas espécies preferen sugar sangue de bovinos,
outras de aves e outras, ainda, de humanos. No município de Concórdia foi
verificado que S. (C.)  pertinax  é a espécie predominante (8). Essa espécie é uma
das mais adaptadas aos riachos modificados pelo homem e vem se mostrando,
também, adaptada a níveis de poluição de água em que outras espécies não
conseguem sobreviver.  É também a espécie que apresenta preferência por sugar
sangue humano.

DESENVOLVIMENDO DO BORRACHUDO

 Durante sua existência o borrachudo, como outros insetos, apresenta  formas
de vida distintas.  Três delas são fases jovens e aquáticas. Iniciam  com o ovo do
qual nasce a larva e esta evolui para  pupa. Desta pupa nasce a  última forma de
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vida que  é  o adulto. Tão logo sai do revestimento da pupa (pupário) o adulto
imediatamente sai da água e inicia a fase de vida livre – aérea  (Figura 1).

Figura 1 – Ciclo biológico do borrachudo.

As fases jovens dos simulídeos não devem ser vistas de forma isolada mas sim
dentro do sistema aquático onde vivem e no qual, tanto fatores próprios dos
indivíduos quanto fatores próprios do meio ambiente, devem ser conhecidos para o
esclarecimento completo do seu papel no ecossistema de um curso d´ água. Como
as larvas desse inseto retiram o alimento da água onde vivem, quanto maior a
presença de alimento, maior o número de larvas que pode aí se criar. Isto é verdade
até um determinado limite. O excesso de nutrientes na água produz alterações no
sistema aquático fazendo com que se desenvolvam outras formas de vida, como as
algas filamentosas que impedem o desenvolvimento das larvas de borrachudos. Isto
acontece quando o leito do rio já se transformou em um esgoto a céu aberto. Nessa
condição, nem mesmo as larvas de borrachudo consegue sobreviver. Desta forma o
borrachudo é um indicador biológico da qualidade da água pois em águas límpidas e
cristalinas sua população seria baixa (menos de 50 larvas por 100 cm2) e am águas
com abundante, mas não excessiva quantidade de matéria orgânica, chega-se a
contar até 1500 larvas/100cm2.

O conhecimento desses fatores é fundamental para a tomada de decisões
dentro de um programa de controle desses insetos. Nas últimas décadas as
interferências do homem sobre os sistemas aquáticos tem perturbado muito seu
equilíbrio.  Anteriormente, essas perturbações só ocorriam de tempos em tempos em
conseqüência de alterações do clima e ou alterações da terra. Os borrachudos, ao
longo de milhares de anos, sofreram modificações na forma do corpo e na maneira
de viver para se adaptar às condições das águas encachoeiradas ou de corredeiras
que ocorrem na maioria dos rios (9).

OVO

Desde a fase de ovo já se observa a adaptação dos borrachudos às águas em
movimento.  Os ovos dos borrachudos são, em geral, de formato oval a quase

Ovo 4 d ias 

Larvas  21 d ias  

Pupa  5  d ias  

Adulto  20  a  35 d ias  
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triangulares.  Dependendo da espécie de borrachudo são depositados em grupos
sobre plantas, paus e pedras dentro da água ou, em pontos levemente abaixo da
superfície da água ou dos respingos. Os ovos são recobertos por uma fina camada
de substância gelatinosa e aderente ao substrato.  Isto evita que sejam carregados
pela correnteza (9).

Os fatores que afetam o desenvolvimento embrionário dos simulídeos são
comuns a outros insetos.  A temperatura é um deles, podendo favorecer ou
prejudicar o desenvolvimento, parecendo ser o fator físico mais importante (23). Os
níveis de oxigênio dissolvido na água e o fotoperíodo (número de horas com luz),
também podem interferir na taxa de desenvolvimento das larvas dentro do ovo  (15).

LARVA

As larvas de borrachudo ocorrem em águas correntes e se fixam em pedras e
outros entulhos,  por meio de uma ventosa de fixação situada na extremidade
posterior do corpo (Figura 1), parte do corpo que é mais dilatada (5).

As larvas se movem como as lagartas  mede-palmos (locomoção característica
que dá a impressão de que a larva está medindo a superfície de deslocamento) e
para segurança nesse deslocamento produzem uma secreção de seda, pela boca,
que permite a formação de um fio, evitando que a larva se perca na correnteza (5).

As larvas às vezes são extremamente abundantes.  Podem ser encontradas
em número de mais de 1.500 larvas por cem centímetros quadrados (17). A maior
concentração por unidade de área foi observada onde a velocidade da água era de
80 a 120 cm/segundo - para algumas espécie essa velocidade foi de 40 cm/segundo
(7). A profundidade de colonização mais adequada parece estar a cerca de dez
centímetros da superfície da água.

Alguns estudos demonstraram que as larvas não sobrevivem em águas limpas,
livres de partículas nutritivas (10, 22, 40). Para se alimentar as larvas possuem um
par de leques na cabeça (Figura 2), movimentam rapidamente formando uma
corrente de água que direciona o alimento para a abertura da boca.

   Figura 2 - Cápsula cefálica (“cabeça”) de simulídeo
com os “leques  cefálicos”.

As mais altas concentrações de larvas ocorrem quando há maior fornecimento
de alimento, como após um lago, mesmo que a velocidade da corrente e os locais
de fixação não sejam favoráveis. Da mesma forma, as maiores concentrações de
população  de  borrachudos  foram observadas  onde  a  velocidade  da  corrente

A

B
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era de  80 a 120 cm/segundo. Para algumas espécies, entretanto, a velocidade de
corrente considerada ótima era menor que 40 cm/seg. (7).

Os borrachudos, como outros insetos, também podem ser infestados por
parasitos. Esses parasitos ocorrem principalmente nas fases jovens, de larva e
pupa, e podem alterar o desempenho reprodutivo do borrachudo quando este
consegue passar para fase adulta, como ocorre com o parasitismo pelos
mermitideos, que será visto adiante.

PUPA

As larvas de borrachudo, depois de alimentadas já no último estágio, tecem um
casulo (pupário), com a secreção gelatinosa da boca que é fixado  firmemente, pelas
larvas, ao local onde a larva se criou dentro da água. A larva se transforma formando
uma pupa com a porção anterior do corpo saliente na abertura  do pupário (7, 25).

A  forma do pupário varia de acordo com a espécie do borrachudo e serve,
inclusive, para a identificação da espécie.

A temperatura da água mais favorável para as pupas de uma espécie de
borrachudo foi de 20 a 25ºC.  Com temperaturas de 5ºC e de 30ºC as pupas não
sobreviveram (16). Conclui-se que as temperaturas observadas nos períodos mais
frios do inverno e nos períodos mais quentes do verão, observadas no sul do Brasil,
podem ser fatais para essa fase, porém as temperaturas das águas correntes
raramente atingem esses limites.

O nascimento do borrachudo adulto:

A cor das pupas, quando os adultos estão prontos para emergir (nascer), é
mais escura do que a das pupas recém formadas. A emergência do adulto tem a
duração de cerca de um minuto.  Os segmentos do abdome iniciam movimentos em
ondas e tornam-se prateados pela liberação de gás entre a cutícula do adulto e a
parede do pupário. Logo em seguida o tórax rompe o pupário deixando uma
abertura em forma de T pela qual o tórax do adulto emerge, seguido da cabeça e do
abdome (Figura 3). Assim que as pernas são liberadas, elas se esticam para o lado
e a água corrente  remove o borrachudo da pele da pupa abandonada no pupário
após o nascimento do adulto .

O inseto não se molha, mas alcança a superfície da água dentro de uma bolha
de gás, e está pronto para voar.  No caso de haver ressecamento da pupa dentro do
pupário, o adulto ainda estará apto a emergir, embora, às vezes, isso só ocorra uma
semana mais tarde mas, ainda, completando o seu ciclo de vida. A emergência em
geral ocorre nas primeiras horas do dia, e além da luz, também é influenciada pela
temperatura da água (24).
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ADULTOS

São em geral de cor escura, possuem as pernas curtas e as asas largas  e
apresentam o corpo encurvado dando a eles um aspecto corcunda (5).  São
encontrados com maior freqüência  próximo aos rios onde as larvas se criaram, mas
podem ocorrer a grandes distâncias dos rios.

Estudos mostraram que os borrachudos podem voar até cinco quilômetros de
distância em apenas oito horas.  Porém a maioria voa até meio quilômetro do ponto
de nascimento. Na Guatemala foram recapturadas fêmeas a 10 e 15 quilômetros do
ponto de onde tinham sido  liberadas  (24).

ALIMENTAÇÃO

Os adultos recém emergidos procuram acasalamento e alimentação. O
comportamento de  orientação do adulto é inversa à da postura dos ovos, ou seja,
eles voam em sentido contrário ao rio nesse período. Somente as fêmeas se
alimentam de sangue e procuram localizar um animal ou humano voando do local de
nascimento para buscar uma vítima para fornecer sangue. Após a alimentação ela
voa novamente em sentido ao rio, buscando um local para depositar os ovos  (24).

As fêmeas que se alimentam de sangue de mamíferos picam durante o dia e
só algumas espécies, que sugam sangue de aves, foram capturadas à noite, na
Escócia e Noruega, usando armadilhas luminosas (24).

Para sugar sangue, a fêmea se fixa à  pele do hospedeiro com suas partes
bucais, perfura a pele com suas mandíbulas, que atuam como um par de tesouras,
até que o sangue começa a escorrer.  Em seguida a fêmea lança a saliva na ferida
para evitar a coagulação.  Esta saliva tem ação anticoagulante e anestésica.  É
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Figura 3 - Emergência de adultos de borrachudo. A - Vista
dorsal; B - vista lateral (Foto: Pedroso-de-Paiva, 1999).
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também causadora de alergias e produz o inchaço e a coceira que são muito
desconfortáveis (24).

Os borrachudos machos alimentam-se essencialmente de líquidos vegetais,
nectar das flores,  seiva de plantas e sucos de frutas.

A temperatura tem grande influência na fase adulta dos borrachudos (28, 29).
Êles vivem maior número de dias quando a temperatura é baixa, tendo sido
observada a sobrevivência de 89 dias com temperatura de 10ºC e de apenas 14 dias
com temperatura de 25ºC (19). Verificou-se que a temperatura do ar, a pressão
atmosférica e a umidade relativa do ar foram os fatores ambientais que mais
influenciaram na atividade de alimentação dos borrachudos  (22).

OVIPOSIÇÃO (postura dos ovos)

Após a ingestão do sangue, cerca de uma semana, dependendo da
temperatura, os ovos desenvolveram-se e então a fêmea voa do local de descanso
em busca do local para deposição dos ovos (24).

Algumas espécies fazem posturas de 100 a 600 ovos,   depositando-os juntos,
sobre a vegetação ou pedras, à superfície da água. Encerrada a postura dos ovos, a
fêmea está pronta para procurar uma nova refeição de sangue e repetir esse
processo, que é executado até seis vezes durante a vida da fêmea.  O sangue é
parte indispensável na vida da fêmea pois sem o mesmo ela não pode produzir ovos
(24).

Fêmeas  que tenham sido parasitadas na fase de larva, ou de pupa, por
vermes redondos (Mermitídeos) podem apresentar desempenho reprodutivo
alterado,  como menor capacidade de oviposição.

COMO CONTROLAR O BORRACHUDO

O controle de borrachudos tem passado por fases semelhantes às do controle
de qualquer outro inseto praga, tanto da agricultura quando de produtos
armazenados.  A princípio, com a descoberta dos produtos químicos, o homem
chegou a fazer uso de um único princípio ativo, como se ele fosse verdadeiramente
milagroso, deixando de lado os ensinamentos da própria natureza onde, na verdade,
as populações todas e por todos os tempos, vem sendo naturalmente controladas
por uma série de fatores: naturalmente integrados!

Depois de muitos fracassos do controle químico, surgiu a esperança do
controle biológico, como uma alternativa ao controle químico.  Muitos acreditaram
que o controle biológico poderia substituir de vez o uso dos inseticidas os quais
vinham, até então, fazendo muitas vítimas além dos insetos, entre elas, os próprios
aplicadores dos produtos.

Como solução mediadora surgiu o controle integrado que visava congregar o
uso dos produtos químicos e dos agentes biológicos.  Desta forma os inimigos
naturais das pragas, como os predadores, parasitos e patógenos, atuariam em
associação com os inseticidas químicos seletivos.   Os estudos de Ecologia, através
do conhecimento da dinâmica das populações de insetos, permitiu elaborar uma
estratégia melhor de supressão das pragas.  É o Manejo Integrado de Pragas (MIP)
que veio trazer uma visão mais amadurecida  para obtenção de sucesso nesse
trabalho (4).
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No MIP são incluídas as medidas que, no contexto do meio ambiente e
dinâmica da população de borrachudos, utilizará as técnicas disponíveis e
aplicáveis, de forma compatível como o controle cultural ou mecânico,  o biológico e
o químico, para manter essa população abaixo do nível de desconforto.

MEDIDAS DE CONTROLE CULTURAL OU MECÂNICO

As medidas de controle cultural estão fundamentadas na modificação do
comportamento da população humana e envolve mudanças de hábitos. Têm como
objetivo tratar as causas da criação exagerada de borrachudos e não atuar apenas
nas suas conseqüências, como se fazia no caso do controle químico.

Considerando o efeito da poluição orgânica sobre o aumento da população de
borrachudos (visto que as bactérias intestinais como os coliformes fecais servem de
alimento para as larvas),  a primeira e mais importante medida, é a contenção do
despejo dos dejetos, tanto animais como humanos, nos cursos de água.  A
construção de esterqueiras e outras formas de manejo adequado dos dejetos de
suínos e bovinos, bem como a construção de fossas e sumidouros para os resíduos
humanos, o tratamento adequado dos esgotos e  resíduos das indústrias de
alimento e abatedouros, são ações indispensáveis para se atingir o controle desta
praga num programa baseado no controle integrado.

A prática generalizada da transformação dos riachos em lixeiras coletivas é
outro fator que contribui para o crescimento populacional desse inseto.  Os entulhos
presentes na corrente de água, criam novos pontos de encachoeiramento servindo
de locais de instalação das larvas do borrachudo.  É necessária a ação conjunta da
comunidade para remover esses entulhos e criar a consciência de não transformar
os cursos de água em lixeira para se reverter o quadro de infestação do borrachudo.
Na área rural, grande parte dos agricultores  utiliza as depressões do terreno,
próximos aos rios, para o descarte de materiais não perecíveis.  Esta prática deve
ser evitada pois nos períodos de chuvas, com a subida das águas, esses materiais
são carregados para dentro dos rios, vindo a servir de criadouro de borrachudos,
quando poderiam ser reciclados e/ou reutilizados.

A proteção da mata nativa ao redor das nascentes e ao longo dos rios foi
definida no Código Florestal (alterado pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989) (6),
que estabelece a faixa de preservação de 50 metros ao redor das nascentes e de 30
metros, em cada margem, para rios de largura até 10 metros.  Isto implica no
reflorestamento das áreas já devastadas ou, no mínimo, o isolamento das margens
dos riachos com cercas, evitando o pisoteio pelo gado, permitindo a recomposição
natural da mata ciliar.

O reflorestamento das áreas degradadas trará como  benefício o
sombreamento, que pode diminuir o estímulo luminoso à postura pelas fêmeas do
inseto e reduzir a temperatura da água, prolongando o período de larva. Serve
também como barreira mecânica ao deslocamento dos insetos adultos e o
repovoamento com pássaros predadores.

A proibição da caça e pesca predatórias contribui para a preservação dos
inimigos naturais dos borrachudos (aves e peixes).

O uso mínimo dos agrotóxicos, com o acompanhamento de um Engenheiro
Agrônomo, contribui para a preservação de outros inimigos naturais como as
libélulas e outros insetos.

O manejo adequado dos açudes, impedindo a entrada e saída contínua de
água, impede a criação do inseto nos córregos artificiais formados pelos
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vertedouros. Sendo impossível impedir a saída contínua de água de um sistema de
criação de peixes, ou de um lago natural, pode-se construir pequenas barragens
para diminuir os pontos de encachoeiramento. A escovação de barragens artificiais e
de saídas de açude construídas em concreto, onde não for possível a construção de
outra saída para ser usada alternadamente (a cada 17 a 20 dias) auxilia no controle
mecânico do borrachudo.  Uma consulta ao técnico em piscicultura pode trazer
alternativas de manejo que permitam não deixar a água entrar e sair continuamente.

Em resumo, o controle mecânico traz como principal estratégia de atuação, o
envolvimento da comunidade na solução do problema. Através do conhecimento do
ciclo de vida do inseto, da dinâmica populacional e de fatores ambientais, como a
poluição por matéria orgânica dos riachos e a recuperação do quadro de
degradação do meio ambiente, pode-se atingir o objetivo de redução do agravo
causado pela excessiva população  desse inseto.

MEDIDAS DE CONTROLE BIOLÓGICO

Chama-se “controle biológico” de uma população de insetos daninhos  à
destruição de elementos dessa população realizada por outros seres vivos. Por
exemplo, pássaros se alimentando de moscas, fazem um “controle biológico” da
população de moscas. Os agentes de controle biológico existem na natureza mas
nem sempre estão disponíveis para utilização num programa de controle e
dependem da criação em laboratório, de um desses agentes (predadores ou
infecciosos) e a liberação deles no meio ambiente, para que façam parte da
população, se reproduzindo e ajudando na manutenção da população do inseto
praga sob controle (4).  O controle biológico natural depende da capacidade do
predador ou do agente infeccioso se reproduzir e manter uma população de
indivíduos capaz de controlar ou inibir o crescimento da população do inseto praga.
Esse predador ou agente infeccioso passa a fazer parte da teia alimentar do nicho
ecológico onde é inserido.

A natureza em equilíbrio mantém as populações em níveis que não causam
incômodo.  Quando o homem interfere no meio ambiente e quebra esse equilíbrio,
pela oferta de grandes quantidades de alimento para uma espécie (como é o caso
da oferta de dejetos para as larvas de borrachudo), causa o desequilíbrio pela
criação excessiva desse inseto e, ao mesmo tempo, causa a morte dos inimigos
naturais por esse mesmo excesso de matéria orgânica.  Em um açude onde se
coloca excesso de alimento é fácil observar o resultado do desequilíbrio pela
mortalidade dos peixes.  O mesmo ocorre em rios onde se despeja esterco de
animais ou dejetos humanas, de uma só vez, como no caso dos rompimentos de
esterqueiras. Mas nos casos de lançamento de pequenas porções diárias, a
alteração só vai ser percebida quando as espécies que se beneficiaram com a maior
oferta de alimento começam a busca de  alimento para as fases de vida livre, no
caso dos borrachudos, quando os adultos começam a procura de hospedeiros para
sugar sangue.

No caso dos borrachudos, o controle biológico é realizado por agentes de ação
predadora como os pássaros, peixes e insetos, ou de ação infecciosa (vírus,
bactérias, fungos), sendo vitais no controle natural dos insetos daninhos.

Os principais inimigos naturais dos borrachudos, no entanto, estão entre os
próprios insetos.  Com isso, aumenta a possibilidade de programas de manejo
integrado desse inseto praga usando outros insetos como elementos de controle.  A
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proteção dessa fauna benéfica é estratégia indispensável pois o uso indiscriminado
de inseticidas nas lavouras tem dizimado essa população. As formas jovens de
libélulas, classificadas na ordem Odonata, chamadas de ninfas ou náiades (fase
intermediária entre larva e adulto) foram registradas como predadoras de larvas de
borrachudo. As fazes jovens  das libélulas levam três anos e meio para atingir seu
total desenvolvimento.  Nesse período elas se alimentam de outros insetos menores,
inclusive de larvas de borrachudo. Ninfas de último estadio podem predar cerca de 6
larvas/dia e quando encontram populações densas de presa, matam mais do que
conseguem comer (4).

Os adultos de libélulas são eficientes predadores de adultos de borrachudos.
Há relatos da predação pela ingestão de fêmeas por adultos de libélulas quando
essas fêmeas de borrachudo estão pondo ovos ou em enxames de acasalamento.
Fica claro que a predação de uma fêmea no momento da pré-oviposição é de maior
valor pois estaria impedindo o nascimento de até uma centena de indivíduos.  Esta
predação de adultos parece estar sendo substimada nos programas de manejo
integrado (4).

Os ácaros, aranhas e centopéias são indicados também como predadores de
insetos mas poucos estudos estão relacionados aos borrachudos.�����������	��
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Figura 4 - Predadores de larvas  (1, 3, 6)  e adultos (1, 2, 3, 4,
5, 7)  de borrachudos.
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Nos estudos sobre peixes, que se alimentam de larvas de borrachudo,
realizados em Joinville/SC, foram encontradas 18 espécies diferentes de peixes com
larvas de simulídeos no conteúdo estomacal.  Dessas, cinco se destacaram como
predadoras:  cascudo  (Hemipsilichthys cameroni), mandi (Pimelodella cf.
transitoria), lambari (Characidium sp.), bagre (Acentronichthys leptos) e bagre-jundiá
(Rhamdia quelem).  Esses estudos concluíram, numa análise mais ampla dos
resultados, que o peixe não pode ser considerado como solução para o problema de
borrachudos.  Pois, embora essas cinco espécies de peixes tenham mostrado maior
afinidade com as larvas de simulídeos, isto é, tenha sido encontrado maior número
de larvas no conteúdo estomacal, isto não significava que estivessem realizando um
eficiente controle biológico (21).

Registra-se nas regiões de maior desenvolvimento dos borrachudos a ausência
total de peixes, pois são eles os organismos mais sensíveis ao aumento da taxa de
matéria orgânica na água, pela conseqüente diminuição da taxa de oxigênio nessa
água. Enquanto o borrachudo, instalando-se nos pontos de maior
encachoeiramento, se beneficia da contínua incorporação de oxigênio à água que
ocorre nesses locais.

Entre os outros inimigos naturais dos borrachudos estão  alguns vermes, dos
quais citam-se os mermitídeos, que são vermes redondos (Nematoda) que penetram
no corpo da larva podendo causar um aumento no tempo de desenvolvimento da
larva ou até a morte dessa larva.  O parasitismo também pode induzir à esterilidade,
tanto de machos quanto de fêmeas, além da morte na fase adulta (dependendo do
período de infestação da larva do borrachudo).

Sem a presença de predadores, como peixes e outros insetos, destruídos tanto
pela própria presença de excesso de dejetos, bem como pelo uso indevido dos
agrotóxicos e pelo desmatamento, as larvas do borrachudo se desenvolvem
rapidamente, dada a abundância de alimentos e a falta de predadores, completando
o quadro de desequilíbrio ambiental.

MEDIDAS DE CONTROLE QUÍMICO

O controle de insetos, durante muito tempo, foi realizado através da aplicação
de substâncias que matavam ou inibiam o seu desenvolvimento, sem preocupação
com as causas do aumento dessa população.  No Brasil a proliferação de
borrachudos foi controlada durante muitos anos com o uso de produtos químicos,
entre eles os organofosforados.

Dos produtos fosforados que eram utilizados, o mais difundido no sul do país
foi o temephos, ao qual os insetos desenvolveram resistência (3).

No controle com uso de substâncias, a utilização da exotoxina do Bacillus
thuringiensis var. israelensis (Bti) foi sugerida para o combate de simulídeos, em
substituição aos larvicidas fosforados, porque a espécie alvo, Simulium (C.) pertinax,
havia desenvolvido tolerância ao fosforado em uso (themephos), deixando de
responder a concentrações elevadas do produto , e também pelo maior impacto
ambiental devido ao seu largo espectro de ação (20).

O controle com o Bti, em suas formulações comerciais, vem sendo utilizado
sem levar em consideração os teores de matéria orgânica existentes na água, ainda
sob a influência da informação de que o borrachudo criava-se em “águas límpidas e
cristalinas”, ou seja que os teores de resíduos não influíam na população do inseto.
As empresas que produzem o inseticida, no entanto, já alertam quanto à qualidade
da água em que o produto vai ser aplicado, informando que as maiores quantidades
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do produto recomendadas, devem ser usadas em água contendo alta concentração
de poluentes orgânicos e/ou algas. Isso se deve à ingestão mais baixa da delta-
endotoxina do Bti, como resultado da competição de outros organismos e
fragmentos orgânicos ingeridos pela larva, como fonte alimentar (1).

A conscientização da necessidade de racionalização do uso desse insumo
pode ser obtida quando se demonstra a influência dos níveis de matéria orgânica
sobre a população do inseto, em vista da informação prestada pelos próprios
fabricantes dos produtos pois, segundo eles, ‘’a performance do Bti é altamente
influenciada pela quantidade de matéria orgânica na água do criadouro. Assim,
doses maiores são necessárias para esses habitats” (14).

A preocupação pela possibilidade de se ficar na dependência de produtos
microbianos, como o Bti, foi manifestada diante do fato de serem pouco estudados,
em nosso país, os possíveis inimigos naturais, parasitos e patógenos que poderiam
causar impacto nas populações naturais de borrachudos e pernilongos. Defende-se
a proposta do desenvolvimento de programas regionalizados de manejo integrado
do borrachudo com maior grau de sustentabilidade (4).

RECOMENDAÇÕES FINAIS
Para o controle efetivo do borrachudo é necessário o envolvimento de toda

comunidade pois dependerá dela a mudança de comportamento.
A introdução do tema “controle de borrachudo” no programa de educação

ambiental das escolas ajudará a conscientizar as crianças e adolescentes a viver em
equilíbrio ambiental, demonstrando o efeito negativo do desequilíbrio ambiental
sobre a qualidade de vida da população. O estímulo à execução  de cartilhas pelos
próprios alunos, pode cativar o jovem a participar da solução dos problemas da sua
comunidade.

As diversas secretarias municipais (educação, agricultura, meio ambiente,
planejamento)  precisam envolver as comunidades rurais e urbanas, para fazer a
identificação dos focos ou criadouros de borrachudos, levando em conta as
características de cada município ou região.  Por exemplo, no oeste catarinense,
muitos municípios têm como fonte de alimento para as larvas de  borrachudos,
principalmente, as fezes de animais (suínos e bovinos), além de fezes humanas e
esgotos domésticos. Outras regiões têm problemas com o destino inadequado dos
resíduos de pequenas indústrias de alimentos (fecularia de mandioca, embutidos,
etc.) ou de abatedouros.

Identificadas as fontes de alimento para as larvas de borrachudos através da
localização dos focos ou criadouros dos borrachudos,   é necessário estabelecer
uma estratégia de trabalho para a eliminação dessas fontes e a recuperação
ambiental das micro-bacias. Em algumas delas vem sendo estimulada a
bovinocultura leiteira como alternativa de diversificação aos produtores de
subsistência.  Nesse processo, dada a precariedade de espaço na pequena
propriedade, o produtor vem ocupando áreas que deveriam ser de preservação
permanente para a instalação de pastagens e abrigos, aumentando o processo de
degradação ambiental.  A assistência técnica deve orientar e coibir procedimentos
inadequados que, com o tempo, virão trazer problemas ao produtor, como o
desequilíbrio ambiental, tendo como consequência o excesso de borrachudos, entre
outras.

A educação ambiental da população faz parte da estratégia de manutenção
das medidas de contenção de resíduos orgânicos e destino adequado do lixo,
prolongando os benefícios do trabalho realizado.
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