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OCORRÊNCIA DE MUSCIDAE (DIPTERA, INSECTA), COMO INDICADORES 
DA QUALIDADE AMBIENTAL, EM TEODORO SAMPAIO, SP 

 
LEONICE SEOLIN DIAS

JEAN FARHAT DE ARAÚJO DA SILVA

        O presente trabalho é parte de um projeto maior, financiado pelo programa
BIOTA/FAPESP e apresenta resultados parciais de um estudo de moscas pertencentes à 
família Muscidae, relacionando o grau de sinantropismo e sua potencialidade de
transmissão de zoonoses ao ser humano em quatro ambientes distintos. A área de estudo
está localizada no município de Teodoro Sampaio – SP. Os locais de captura e análise 
de moscas foram: a unidade de conservação ambiental Morro do Diabo; o perímetro
urbano de Teodoro Sampaio; uma área de cultivo de monocultura canavieira; e, por fim,
algumas residências do assentamento Ribeirão Bonito. As capturas foram realizadas em 
dois dias consecutivos, no início, meio e fim de cada estação, no período de março a
junho 2012 (meses de outono) Foi capturado um total de 166 moscas, o que permitiu
correlacionar o padrão de distribuição desta família nos pontos estudados. 
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SILVÉRIO TAKAO HOSOMI

MARCELO WENDEBORN MIRANDA DE OLIVEIRA

As aves são, em geral, os vertebrados terrestres mais conspícuos nas paisagens naturais
ou artificiais que nos cercam. É possível observar uma boa variedade de espécies até
mesmo dentro das cidades mais populosas. Devido a essa convivência próxima e quase
sempre harmoniosa com o homem, talvez as aves sejam os vertebrados mais
observados, admirados e protegidos.  O inventário das plantas arbóreas e o 
levantamento das espécies de aves que frequentam o ambiente da ETEC Prof. Dr. 
Antonio Eufrásio de Toledo tem como finalidade embasar atividades de Educação
Ambiental dentro do espaço escolar, além de contribuir para a valorização do seu
espaço verde.  O levantamento da avifauna foi realizado nos meses de abril e maio de 
2012 por análise qualitativa através de observações visuais e sonoras, com o auxílio de
binóculo (Pentax 10 X 25 mm) e também através de registros fotográficos utilizando
câmara fotográfica (Canon EOS 40D, lentes 28-75 mm e 75-300mm). Todos os horários 
de observações foram registrados em caderno de campo para cálculo do índice de
abundância, sendo as observações realizadas por caminhadas e ponto fixo em áreas de
uso comum da ETEC. Para identificação das espécies fotografadas foram utilizadas 
referências especializadas. As espécies arbóreas com DAP (Diâmetro a altura do peito)
maior que 10,0 cm e localizadas nos espaços de uso comum (Horta, Viveiro de Mudas,
Alojamentos, Administração e Salas de aulas) da ETEC foram inventariadas, sendo
coletadas informações como altura da árvore, altura do fuste, altura da copa e DAP. No 
levantamento de avifauna totalizou-se um esforço amostral de 18 horas, foram 
observadas 48 espécies de aves distribuídas em 25 famílias, sendo as mais frequentes
Columbidae (24%), Emberizidae (20%) e Psittacidae (16%). No inventário de plantas
arbóreas foram registradas 367 indivíduos sendo as famílias Fabaceae (23,4%),
Myrtaceae (19.9%) e Bignoniaceae (6,8%) as mais freqüentes. Destas, 52,7% das
plantas, são exóticas.   Esses dados preliminares revelam a importância da conservação
da área verde para a manutenção da avifauna que adotou a ETEC como refúgio, por
possuir recursos como alimento, abrigo e locais para reprodução em meio à urbanização
e crescimento horizontal da cidade de Presidente Prudente.      

 
 


