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Sinopse: 

                              

Foram caracterizados e descritos os ambientes utilizados pelas ariranhas para cavar suas 

tocas no reservatório da UHE Balbina. Parâmetros como tipos de solos, vegetação da área 

de entorno das tocas, ângulos de declividade dos barrancos, altura da abertura das tocas ao 

nível da água, dimensões e orientação da abertura das tocas e transparência da água foram 

avaliados. Além disso, foram descritos alguns aspectos reprodutivos da espécie na área de 

estudo, trazendo informações sobre o peso e comprimento de filhotes, número de filhotes 

gerados e estacionalidade reprodutiva, permitindo identificar regiões de potencial uso em 

áreas represadas e, quando comparadas com ambientes naturais, auxiliarão na melhor 

compreensão das relações da espécie com seu meio ambiente. 
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RESUMO 

 

A ariranha (Pteronura brasiliensis) é um animal social que vive em grupos familiares 

coesos e utiliza tocas cavadas nos barrancos de rios, lagos e igarapés, para dormir durante a 

noite e cuidar dos filhotes. Com o objetivo de caracterizar e descrever os ambientes utilizados 

na construção das tocas e conhecer aspectos reprodutivos da espécie no lago da UHE Balbina 

foram realizadas, entre setembro/2001 e maio/2010, 54 excursões de campo com um total de 

164 tocas de ariranhas analisadas. As tocas foram classificadas pelo número de visitas e 

divididas em frequências de 40% (n=30) e 40% (n=134) de uso. Foram coletadas amostras 

de solos em frente às tocas, vegetação da área de entorno das tocas, ângulos de declividade 

dos barrancos, medidas de altura da entrada das tocas ao nível da água, transparência da água, 

dimensões e orientação da abertura das tocas, além de informações sobre o período 

reprodutivo, tamanho da prole e biometria dos filhotes de ariranhas. Os dados não 

apresentaram diferença significativa (p> 0,05) quanto à frequência de uso das tocas pelas 

ariranhas, com exceção do ângulo de inclinação dos barrancos (p=0.0462; t=-2.0083; g.l=162) 

e altura da abertura das tocas ao nível da água nos períodos de seca e cheia (p=0.027; t=-

2.4814; g.l=135). A análise granulométrica dos solos revelou que a argila foi à fração 

dominante em 50% dos solos analisados. O ângulo de azimute das aberturas das tocas variou 

entre 4º e 360º, abrangendo todos os quadrantes de N até NO. A altura média das entradas das 

tocas ao nível da água foi de 1,98 m e a inclinação média dos barrancos na interface 

água/terra em frente às tocas foi de 53º, (mín. 12º e máx. 88º). A transparência média da água 

em frente às tocas variou de 1,33 m a 1,69 m, e a média das alturas e dos comprimentos das 

aberturas das tocas foi de 32 cm e 61 cm, respectivamente, sendo construídas em sua grande 

maioria (73%), em meio a raízes ou troncos da vegetação associada às margens dos cursos 

d’água. Cerca de 80% (n=28) dos registros de nascimentos ocorreu entre os meses de 

setembro e dezembro, caracterizados pelas estações de vazante e início de seca. O número de 

filhotes variou de 1 a 3 animais com peso e comprimento médio de 553 g e 36 cm, 

respectivamente. Os resultados obtidos sobre a caracterização dos ambientes utilizados por 

P.brasiliensis no reservatório de Balbina permitem uma melhor visualização do cenário onde 

a espécie ocorre, revelando que as ariranhas usam uma variada combinação de ambientes 

aquáticos e terrestres, utilizando barrancos com diferentes inclinações, cavando tocas em 

distintas alturas da água, com vários tamanhos de abertura, dimensões e conformações 

internas, distintos tipos de solo, com vários níveis de cobertura vegetal e transparências da 

água, e sem aparente predominância de ângulos de azimute da entrada das tocas. Os dados 

demonstram ainda um período reprodutivo bem predominante na região amazônica, 

independente do tipo de habitat ou interferência antrópica. É importante salientar que os 

resultados aqui apresentados não são requisitos obrigatórios para a ocorrência de 

P.brasiliensis, dada sua ampla capacidade de tolerância aos diferentes parâmetros ambientais, 

mas contribuem para a caracterização dos ambientes utilizados pelas ariranhas na construção 

de suas tocas e reprodução, analisando características e padrões de uso dos habitats que 

permitam identificar áreas de potencial uso em áreas represadas e, quando comparadas com 

ambientes naturais, auxiliarão na melhor compreensão das relações da espécie com seu meio 

ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The giant otter (Pteronura brasiliensis) is a social animal that lives in cohesive family 

groups and uses dens which are dug on the banks of rivers, lakes and streams, to sleep at night 

and care for their cubs. Between September/2001 and May/2010, 54 field trips were carried 

out in order to characterize and describe the areas used for dens construction and to better 

know the reproductive aspects of the species in Balbina Lake. During this field work, a total 

of 164 dens were analyzed. The dens were classified by the number of visits and divided into 

frequencies of ≥ 40% (n =30) and < 40% (n =134) of use. Soil samples were collected in front 

of the dens, as well as vegetation of the area surrounding the dens holes, slope angles of the 

river banks, height measurements of the dens entrance to the water level, water transparency, 

dens entrance size and orientation, and information regarding the reproductive period, litter 

size and the offsprings biometrics data. The data showed no significant difference (p> 0.05) 

regarding the frequency of den use by giant otters, except for the dens inclination angle 

(p=0.0462, t=-2.0083, d.f=162). and height of the opening holes at water level during periods 

of drought and flood (p=0.027, t=-2.4814, df=135). Soil analysis revealed that clay was the 

dominant portion in 50% of the analyzed soils. The azimuth angle of the dens openings varied 

between 4º and 360º, covering all quadrants from N to NW. The average height of the dens 

entrances to the water level was 1.98 m and average slope at the interface water / land in front 

of the dens was 53º (min. 12º and max. 88º). The average water transparency in front of the 

dens ranged from 1.33 m to 1.69 m, and mean heights and lengths of the openings of the holes 

was 32 cm and 61 cm, respectively, being built mostly (73% ) among the roots or trunks 

vegetation associated with the margins of watercourses. About 80% (n=28) of births records 

occurred between September and December, characterized by receding water and beginning 

of dry season. The number of cubs ranged from 1 to 3 animals with weight and average length 

of 553 g and 36 cm, respectively. The results regarding the characterization of the 

environments used by P. brasiliensis in Balbina reservoir allow a better view of the scenario 

where the species occurs, showing that otters use a diverse combination of aquatic and 

terrestrial environments, using banks with different slopes, digging dens at different water 

heights, with various opening sizes, internal sizes and shapes, different soil types, with 

various levels of vegetation cover and water clarity, and without apparent prevalence 

regarding dens mouth azimuth angles. Furthermore, the data showed that a certain prevailing 

reproductive period in the Amazon region, regardless of the type of habitat or human 

interference. It is worth noting that the results presented here are not mandatory requirements 

for the occurrence of P. brasiliensis, given its large tolerance capacity for different 

environmental parameters, but contribute to the characterization of the environments used by 

giant otters in the construction of their dens and breeding biology, analyzing characteristics 

and use patterns that allow to identify potential areas in dammed areas, and when compared to 

natural environments, will assist in better understanding the interaction of the species with its 

environment. 
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Figura 12. Frequência de ocorrência dos ângulos de azimute das bocas das tocas das ariranhas 

no reservatório da UHE Balbina (N=337,6°-22,5°; NE=22,6°-67,5°; L=67,6°-112,5°; 

SE=112,6°-157,5°; S=157,6°-202.5°; SO=202,6°-247,5°; O=247,6°-292,5° e NO=292,6°-

337,5°). 

 

Figura 13. Variação da transparência média das águas do lago de Balbina (linha pontilhada) e 

a frequência de uso das tocas (barras verticais) nas diferentes estações hidroclimáticas. Os 

dados foram repetidos por dois anos consecutivos para permitir melhor visualização das 

variações ao longo do ciclo hidrológico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ariranha (Pteronura brasiliensis, Zimmermann, 1780) (Carnivora: Mustelidae) é um 

mamífero de hábitos semi-aquáticos, pertencente à subfamília Lutrinae, sendo o maior 

representante do grupo das lontras. Trata-se de um carnívoro de porte médio, corpo alongado, 

patas curtas e fortes, cabeça alongada e chata, orelhas pequenas e arredondadas e focinho 

coberto por pêlos (Duplaix, 1980; Foster-Turley et al., 1990). 

Os machos alcançam um comprimento total de 1,5 a 1,8 m e pesam entre 26 e 32 kg; 

as fêmeas são menores, medindo entre 1,5 e 1,7 m e pesando entre 22 e 26 kg (Duplaix, 

1980). No entanto, Rosas et al. (2009) analisando a relação peso/comprimento de P. 

brasiliensis da bacia Amazônica mencionam que a espécie não apresenta dimorfismo sexual 

nas dimensões corporais, e os valores máximos de comprimento e peso, provavelmente, não 

ultrapassam 1,8 m e 30 kg, respectivamente. O pêlo é marrom escuro e curto, possuindo na 

região do pescoço e do peito uma mancha irregular de cor pardo-amarelada, que permite a 

identificação individual dos animais (Duplaix, 1980; Rosas, 2004; Rosas et al., 2007). 

A espécie possui adaptações para a vida no meio aquático, como a cauda longa e 

achatada dorsoventralmente e membranas interdigitais nas patas, extensivas às cinco unhas, 

que auxiliam na natação (Carter & Rosas, 1997; Rosas, 2004). Olho com cristalino mais 

esférico, alta taxa metabólica, pulmões grandes e vibrissas faciais extremamente sensíveis, 

são adaptações adicionais que facilitam seu deslocamento, mergulho e a captura de presas em 

águas com pouca visibilidade (Chanin, 1985; Schweizer, 1992; Carter et al., 1999; Rosas et 

al., 1999). 

As ariranhas são endêmicas da América do Sul. No passado, a distribuição da espécie 

se estendia desde o norte do continente sul-americano até o centro-norte da Argentina. Para 

oeste, a espécie está limitada pela cordilheira dos Andes. Atualmente, populações viáveis de 

ariranhas são encontradas nos biomas Amazônia e Pantanal, e não há registros recentes de sua 

ocorrência na Argentina, Uruguai e sul do Brasil (Duplaix et al., 2008; Rosas et al., 2008). 

A caça comercial para a obtenção de peles, entre 1940 e 1970, foi o principal motivo 

do declínio populacional da espécie (Chehébar, 1990; Carter & Rosas, 1997; Schenck, 1999; 

Utreras & Jorgenson, 2003). A pele das ariranhas, por ser extremamente macia e apresentar 

um aspecto aveludado, foi supervalorizada no mercado da alta costura internacional, causando  
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a eliminação de muitas populações ao longo de sua distribuição (Best, 1984; Carter & Rosas, 

1997; Utreras & Jorgenson, 2003; Rosas, 2004). Aproximadamente 20.000 peles de ariranhas 

foram oficialmente exportadas da Amazônia brasileira entre 1960 e 1969, e o estado do 

Amazonas foi responsável, sozinho, pela produção de pelo menos 7.510 peles entre 1950 e 

1965 (Carvalho, 1967; Smith, 1981; Best, 1984). Esses fatores levaram a ariranha a ser 

listada, desde 1973, no apêndice I (espécies ameaçadas de extinção) da Convenção sobre o 

Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e da Flora (CITES, 2010), e a ser 

classificada como ameaçada de extinção pela União Internacional para Conservação da 

Natureza (IUCN, 2010).  

Além da caça, a destruição e degradação ambiental, devido à expansão populacional 

humana, atividades de mineração, exploração de óleo e gás natural, poluição industrial, a 

venda de filhotes como animais de estimação para turistas e turismo de natureza mal 

planejado, são ameaças adicionais para as populações de ariranhas em toda sua distribuição 

(Rosas, 2004; Rosas et al., 2008).  

Recentemente, pesquisadores têm detectado indícios de recuperação de algumas 

populações de ariranhas ao longo da sua distribuição, como no Peru (Schenck, 1999), Bolívia 

(Van Damme et al., 2001), Colômbia (Díaz & Sánchez, 2002; Gómez, 2004) e Brasil 

(Schweizer, 1992; Pereira, 2004; Rosas et al., 2008), provavelmente devido à proibição da 

caça e aos esforços conservacionistas direcionados a esta espécie. No entanto, de acordo com 

Duplaix et al. (2008) a destruição acelerada do habitat e sua degradação ao longo das áreas de 

ocorrência das ariranhas são ameaças iminentes com potencial de levar a redução 

populacional da espécie em cerca de 50% nos próximos 20 anos. Além disto, informações 

sobre aspectos da ecologia e biologia reprodutiva, organização social, uso de habitat e 

territorialidade em ariranhas de vida livre são limitadas a alguns ambientes específicos e, com 

raras exceções, para apenas algumas estações do ano (Duplaix, 1980; Laidler, 1984; 

Schweizer, 1992; Schenck, 1999; Carrera, 2003; Lasso, 2003; Damasceno, 2004; Ribas & 

Mourão, 2004; Utreras et al., 2005; Groenendjik et al., 2005; Rosas et al., 2007; 

Leuchtenberger & Mourão, 2008; Lima, 2009; Rosas et al., 2009). 

As ariranhas são animais gregários, que vivem em grupos familiares coesos e utilizam 

tocas cavadas nos barrancos de rios, lagos e igarapés, para dormir durante a noite e cuidar dos 

filhotes (Duplaix, 1980; Carter & Rosas, 1997; Staib, 2005). Estudo de caracterização de 

refúgios utilizados por ariranhas no Pantanal brasileiro identificou que as entradas das tocas  
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foram construídas a um ângulo de inclinação médio no barranco de 30º e apresentaram 

preferencialmente, cobertura vegetal na sua entrada (Damasceno, 2004). No Suriname, as 

tocas de ariranhas são geralmente maiores em comprimento (média=48 cm, n=35) que em 

altura (média=34 cm, n=35), sendo construídas a uma distância de um metro ou mais da 

margem da água (Duplaix, 1980). Rosas et al. (2007) observaram que de um total de 49 tocas 

analisadas nas margens do lago de Balbina, as entradas mediam comprimento médio de 56 cm 

e altura média de 29 cm, em formatos variados. Duplaix (1980) e Schweizer (1992) 

atribuíram a variação entre os tamanhos das entradas das tocas à frequência de utilização das 

mesmas, com tendência a aumentar as dimensões com o aumento da frequência de uso. As 

tocas são frequentemente associadas a latrinas comunitárias, onde todos os indivíduos do 

grupo urinam e defecam repetidas vezes (Leuchtenberger & Mourão, 2009). 

Estudos sobre caracterização dos habitats e descrição de parâmetros ambientais 

importantes dos locais utilizados por P.brasiliensis na construção de suas tocas foram 

realizados por Schenck (1999) no Peru, Lasso (2003) no Equador, Damasceno (2004) no 

Pantanal brasileiro e Lima (2009) na região de entorno do lago Amanã (Amazônia central), 

em áreas de ocorrência da espécie, não afetadas por modificações antrópicas. Dessa forma, a 

caracterização dos ambientes utilizados pelas ariranhas em ambientes modificados pode 

contribuir com novas informações quanto aos parâmetros ambientais utilizados pelas 

ariranhas para cavar suas tocas, analisando características e padrões de uso dos habitats que 

permitam identificar áreas de potencial uso para as ariranhas e, quando comparadas com áreas 

não represadas, auxiliarão na melhor compreensão das relações da espécie com seu meio 

ambiente. 

P. brasiliensis é um mamífero territorialista que delimita seu território utilizando 

vários sítios de marcação (Leuchtenberger & Mourão, 2009). Esses sítios são construídos ao 

longo das margens dos corpos de água, onde as ariranhas retiram toda a vegetação e deixam 

rastros e marcas olfativas. São locais usados para descanso durante o dia. Inicialmente, esses 

sítios, também chamados de acampamentos ou paragens, são pequenos, possuindo 2-3 m de 

diâmetro, e vão aumentando à medida que são revisitados, chegando a alcançar uma média de 

9 m de comprimento e 4 m de largura. Normalmente estas paragens também estão associadas 

a latrinas comunitárias (Duplaix, 1980; Laidler, 1984; Schweizer, 1992; Carter & Rosas, 

1997; Staib, 2005; Groenendjik et al., 2005).  
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O tamanho dos grupos é bastante variável, sendo geralmente compostos por dois (02) 

a dezesseis (16) indivíduos, que correspondem a um casal reprodutivo dominante (casal alfa), 

aparentemente monogâmico (Duplaix, 1980; Oliveira et al., 2011), e sua prole dos dois ou 

três últimos anos (Duplaix, 1980; Schweizer, 1992; Carter & Rosas, 1997; Staib, 2005; Rosas 

et al.,2007). Indivíduos solitários, chamados transeuntes, podem ser observados, e geralmente 

são adultos jovens que atingiram a maturidade sexual e saíram recentemente de seu grupo 

familiar, ou adultos que perderam o seu par (Duplaix, 1980; Carter & Rosas, 1997; Staib, 

2005; Rosas et al., 2007).  

O tamanho de seus territórios é muito variável e pode estar relacionado a vários 

fatores, como tipo de habitat, densidade de ariranhas na área, tamanho dos grupos e 

disponibilidade de presas (Duplaix, 1980). A disponibilidade de alimento e ambientes 

adequados para a construção de refúgios, como cobertura vegetal densa e declive suave, são 

fatores que também parecem ter grande relevância (Duplaix, 1980). A presença de águas rasas 

e calmas e uma certa transparência do curso d’água, bem como a morfologia e a disposição 

das margens também podem explicar a seleção do habitat (Rosas et al., 1999). Um único 

grupo familiar de ariranhas pode habitar aproximadamente uma extensão linear variando de 

12 a 32 km de rios e igarapés e uma área de 5 a 20 km² em lagos (Duplaix, 1980; Laidler, 

1984; Schweizer, 1992; Utreras et al., 2005). No Pantanal brasileiro, a distância linear média 

entre os territórios de cada grupo é de aproximadamente 11 km, diminuindo assim as chances 

de um possível encontro entre grupos rivais (Leuchtenberger & Mourão, 2008). 

As fêmeas produzem uma ninhada de 1 a 5 filhotes (normalmente 2) por ano, com a 

possibilidade de uma segunda ninhada se a primeira falhar (Duplaix, 1980; Carter & Rosas, 

1997; Rosas, 2004; Evangelista & Rosas, 2011). O período de gestação varia em torno de 65 a 

70 dias e o pico de nascimento das crias corresponde aos períodos de fim de cheia, vazante e 

início de seca dos rios (Duplaix, 1980; Rosas et al., 2007; Evangelista & Rosas, 2011). A 

espécie apresenta cuidados aloparentais (Rosas et al., 2009) e de acordo com Staib (2005) e 

Evangelista & Rosas (2011) grupos grandes de ariranhas apresentam maior sucesso 

reprodutivo, pois contam com maior cooperação na criação dos filhotes, garantindo assim 

maior êxito na reprodução. 
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Os filhotes nascem com os olhos fechados e passam os dois primeiros meses no 

interior das tocas onde, provavelmente, se alimentam apenas do leite materno, até que 

comecem a acompanhar a fêmea e o grupo nos deslocamentos diários (Duplaix, 1980; Laidler, 

1984; Schweizer, 1992; Evangelista & Rosas, 2011). Começam a aprender a pescar sozinhos 

a partir dos três meses e meio (Evangelista & Rosas, 2011), permanecendo junto dos pais até 

os dois anos de idade (Laidler, 1984). No entanto, existem exceções desta estrutura básica de 

grupo, e algumas crias podem permanecer por mais de três anos com seus respectivos grupos 

familiares (Staib, 2005). Alcançam a maturidade sexual entre 2 e 3 anos (Duplaix, 1980; 

Carter & Rosas, 1997; Oliveira et al., 2011) e a longevidade da espécie, com base em animais 

cativos, está estimada em cerca de 20 anos (Oliveira et al., 2007).  

Estudos sobre a dieta da ariranha revelaram que quando as análises levam em 

consideração apenas os grandes grupos de presas (peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, 

répteis, aves e pequenos mamíferos) a espécie é seletiva, direcionando as capturas para os 

peixes, cuja frequência de ocorrência em geral supera os 90% (Cabral et al., 2010). No 

entanto, um refinamento das análises dentro dos grandes grupos sugere certo oportunismo na 

captura de peixes durante os períodos de cheia, quando estes estão mais dispersos, e apontam 

novamente para hábitos mais seletivos durante períodos de seca (Carter & Rosas, 1997; Rosas 

et al., 1999; Cabral et al., 2010). Por serem predadores orientados principalmente pela visão, 

as ariranhas preferem águas claras ou pretas, e caçam mais efetivamente em águas rasas e 

calmas, sendo mais frequentemente observadas em riachos e lagos do que no canal principal 

dos grandes rios (Duplaix, 1980; Laidler, 1984; Rosas et al., 1999; Schenck, 1999).  

A presença de tocas, latrinas com odor específico, e o fato de serem animais diurnos, 

que vivem em grupos e se comunicam através de vocalizações, tornam as ariranhas mais 

perceptíveis que outros grandes predadores nas florestas tropicais, e por isso talvez mais 

vulneráveis à ação antrópica (Chehébar, 1990; Schenck, 1999).  

Por serem predadores do topo da cadeia trófica, as ariranhas são responsáveis, 

parcialmente, pela manutenção e regulação do equilíbrio populacional de suas presas 

(Schonewald-Cox et al., 1991). Desta forma, a presença destes mustelídeos aquáticos indica 

um ecossistema saudável, onde espécies de níveis tróficos mais baixos e todo o ambiente 

associado mantêm-se conservados. Além disso, por serem animais carismáticos e fáceis de 

serem observados e fotografados na natureza, as ariranhas podem ser também utilizadas como 

espécie bandeira (Van Damme et al., 2001), sendo capazes de atrair atenção e recursos para a  
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conservação de outras espécies e do ecossistema como um todo. Pode também ser utilizadas 

como fonte alternativa de renda para a população local, através de ecoturismo responsável, 

seguro e bem planejado (Schenck, 1999).  

O represamento de rios e a construção de hidrelétricas foram vistos, em princípio, 

como uma ameaça adicional às ariranhas, pois além das alterações físico-químicas das águas 

em função da permanente inundação, com consequências à fauna e flora, ocorre também o 

isolamento populacional, limitação do fluxo gênico de muitas espécies e a destruição dos 

ambientes associados (Rosas et al., 1991). Sabe-se que as ariranhas ocorriam em abundância 

na bacia do Rio Uatumã previamente ao represamento desse rio para construção da Usina 

Hidrelétrica de Balbina (UHE Balbina) e que cerca de 15 anos após seu represamento, a 

presença destes animais na área de influência da represa passou a ser observada com 

regularidade (Rosas et al., 2007). Este fato culminou em um projeto, denominado Projeto 

Ariranha/INPA, que desde 2001 tem realizado monitoramento sistemático da população de 

ariranhas naquele reservatório. 

A caracterização dos ambientes utilizados pelas ariranhas bem como aspectos da sua 

reprodução em áreas de hidrelétricas fornecerão informações que permitirão identificar áreas 

de potencial uso e desenvolver planos de conservação da espécie nestes ambientes, cujo 

controle e fiscalização são, em geral, mais fáceis de realizar no contexto amazônico. 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar e descrever parâmetros ambientais dos 

locais utilizados pelas ariranhas para cavar suas tocas no reservatório da UHE Balbina. Para 

isso foram feitas análise dos tipos de solos, identificação da vegetação da área de entorno das 

tocas, medidas dos ângulos de declividade dos barrancos e de altura da abertura das tocas ao 

nível da água, dimensões e orientação da abertura das tocas e transparência da água. Além de 

descrever alguns aspectos reprodutivos da espécie na área de estudo, trazendo informações 

sobre o peso e comprimento de filhotes, número de filhotes gerados, estacionalidade 

reprodutiva e características das tocas onde houve registro de reprodução.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

A Usina Hidrelétrica de Balbina (UHE Balbina) (01º55’00’’S; 59º29’00’’W) fica 

localizada no rio Uatumã, no município de Presidente Figueiredo, distante 177 km da cidade 

de Manaus. A decisão de se construir a Hidrelétrica de Balbina surgiu como uma forma de 

suprir a demanda energética da cidade de Manaus. Ocorreu no momento em que o preço do 

petróleo estava no seu pico e a tecnologia de transmissão de energia a longa distância não era 

tão bem desenvolvida como atualmente (Fearnside, 1989).  

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), baseados em imagens de 

satélites, estima a área inundada após o represamento do rio Uatumã como sendo de 4.438 

km², operando com a cota máxima de 51 m acima do nível do mar (Funcape/INPE/Aneel, 

2000). Esses dados representam uma área 88% maior do que foi divulgado (2.360 km²) pelas 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte, 2005). O enchimento do reservatório 

foi lento e se deu ao longo de 16 meses, iniciando em outubro de 1987 e terminando em 

fevereiro de 1989. Devido a pouca profundidade do lago, com média de 7,4 metros 

(Fearnside, 1989), as áreas altas de terra que ficaram acima do nível d’água resultaram na 

formação de um conjunto de cerca de 3.300 ilhas, juntamente com uma grande quantidade de 

árvores, troncos e galhos dentro do lago formando um paliteiro de árvores mortas, conhecido 

regionalmente como “cacaia”. Deste modo, a locomoção no lago ficou restrita ao antigo curso 

dos rios e igarapés alagados que facilitam a localização e orientação dentro do enorme lago 

(Rosas et al., 2007).  

De um modo geral, o nível das águas no lago de Balbina acompanha o ciclo 

hidrológico da bacia amazônica, porém em proporções bem menores, com uma variação de 

pouco mais de 3,5 m entre o pico de cheia e o pico de seca (Rosas et al., 2007). No entanto, a 

usina produz uma quantidade de energia muito menor do que a esperada devido à baixa 

declividade do terreno, pouca profundidade (cerca de 1/3 do reservatório possui menos de 4 m 

de profundidade) e baixa vazão de água na bacia de drenagem do rio Uatumã (Fearnside, 

1989). 
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Parte das 3.300 ilhas formadas no reservatório encontra-se dentro dos limites da 

Reserva Biológica do Uatumã (ReBio Uatumã), criada em 06 de junho de 1990 pelo decreto 

nº 99.277. A outra parte está sob proteção legal, juntamente com a margem esquerda do lago, 

consideradas áreas de preservação permanente. A área de influência da ReBio é de 560.000 ha 

e tem como objetivo principal proteger os ecossistemas das bacias dos rios Uatumã e Jatapu 

(IBAMA/Eletronorte, 1996). 

Os solos da bacia de drenagem do rio Uatumã são formados por areia, silte, argila e 

suas derivações. São caracterizados por serem solos ácidos, variando de profundos a 

moderadamente profundos e com baixa fertilidade natural (Eletronorte, 2005).  

O presente estudo foi realizado no reservatório da UHE Balbina dentro da área de 

influência da Reserva Biológica (ReBio) do Uatumã (Licença SISBIO N˚ 11817-3; 

autorização para atividades com finalidade científica). A área focal do estudo foi de cerca de 

450 km², o que equivale a aproximadamente 10% da área total do reservatório (Fig.1). 

 

 

Figura 1. Imagem de satélite do lago da UHE Balbina. Pontos em destaque representam a localização das tocas. 

Seta indica a localização da barragem no rio Uatumã. Fonte: Projeto Ariranha. 
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2.2 Coleta de dados 

 

Com o objetivo de caracterizar e descrever os ambientes utilizados pelas ariranhas e 

descrever alguns aspectos reprodutivos da população que habita o reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Balbina foram realizadas, entre setembro/2001 e maio/2010, 54 excursões de 

campo, nas quais um total de 164 tocas de ariranhas foram georeferenciadas ao longo da área 

de estudo. Tais tocas foram observadas mensalmente (entre setembro/2001 e agosto/2002) e 

bimestralmente a partir de novembro/2002. As áreas foram classificadas como “em uso 

recente”, baseado em marcas recentes de patas e fezes nos barrancos, vegetação amassada 

e/ou presença dos animais, e “não em uso”, baseado em vestígios antigos deixados pelas 

ariranhas (Groenendijk et al.,2005; Rosas et al., 2007).  As coordenadas geográficas das tocas 

e a observação direta dos animais foram marcadas em GPS (sistema de posicionamento 

global) (GPS Garmin map 76 cx). Para facilitar à logística e garantir um esforço mínimo de 

10 horas/dia de amostragem, foram montados acampamentos às margens dos cursos d’água 

com duração aproximada de oito dias por excursão. Além disso, foram utilizadas como bases 

de apoio, as instalações da Base de Fiscalização WABA no Rio Uatumã e uma cabana de 

madeira situada na confluência dos rios Pitinga e Pitinguinha que pertencem à ReBio 

Uatumã/ICMBio. As margens dos cursos d’água foram percorridas utilizando-se uma canoa 

de alumínio com motor de popa de 40 HP a uma velocidade média de 15 km/h e as tocas 

georeferenciadas ao longo da área de estudo. O acompanhamento e o monitoramento dos 

grupos de ariranhas foi realizado com o auxílio de binóculos (Konus 8x40 w.a.), e os animais 

foram fotografados e/ou filmados utilizando-se máquina fotográfica digital (Panasonic DMC-

FZ20 e Canon EOS-20D, com teleobjetiva 75-300 mm) e câmera de vídeo (Sony, DCR 

TRV50). 

Para melhor organização e análise dos dados coletados, as tocas de ariranha foram 

classificadas de acordo com a frequência de uso, da seguinte maneira (Rosas et al., 2007): 

1) Tocas com frequência de uso de 40% ou mais das vezes em que foram 

visitadas (n=30 tocas). 

2) Tocas com frequência de uso inferior a 40% das vezes em que foram 

visitadas (n=134 tocas). 

 



10 
 

 

 

Para caracterizar e descrever os ambientes utilizados pelas ariranhas ao longo da área 

de estudo foram coletados os seguintes dados: 1) amostra dos solos na entrada das tocas, 2) 

caracterização das estruturas externas das tocas, 3) caracterização das estruturas internas das 

tocas e suas ramificações, 4) ângulo de inclinação dos barrancos em frente às tocas, 5) altura 

da entrada das tocas em relação ao nível da água, 6) ângulo de abertura das tocas em relação 

aos pontos cardeais (ângulo de azimute) e 7) transparência da água em frente às tocas. 

 

 

2.2.1 Coleta de solos 

 

Para avaliar os tipos de solos utilizados pelas ariranhas para cavar suas tocas foram 

coletadas 70 amostras de solo no perfil dos barrancos ao lado das aberturas das tocas, 

removendo-se uma camada de cerca de 10 cm x 10 cm com cerca de 100g de solo cada uma. 

Do total de amostras coletadas, 43% (n=30) pertenciam a tocas com frequência de uso de 40% 

ou mais, e 57% (n=40) tinham frequência de uso inferior a 40% das vezes em que foram 

visitadas. 

As amostras foram retiradas com auxílio de uma faca e uma pá de jardinagem, para 

depois serem armazenadas em sacos plásticos fechados, identificadas e levadas ao 

Laboratório Temático de Solos e Plantas (LTSP) do INPA, onde foram feitas análises de 

granulometria e de umidade gravimétrica para descrição de parâmetros como: tamanho dos 

grãos, textura e teor de umidade dos solos. 

A análise da granulometria do solo seguiu a metodologia recomendada pela Embrapa 

(1997) conforme descrito a seguir: Cada amostra contendo 20g de solo foi lavada e seca em 

estufa a 40ºC por cerca de 3 a 5 horas até peso constante e então colocada em uma bateria de 

peneiras (de 2,00 mm a < 0,002 mm), que separavam as amostras em frações de acordo com o 

tamanho dos grãos. Feita a análise granulométrica, os resultados analíticos foram 

transportados para um diagrama triangular, adotado pela Sociedade Brasileira de Ciência do 

Solo, onde as diferentes classes texturais estão delimitadas segundo as proporções de areia 

total, silte e argila (Kiehl, 1989). Depois de analisados e classificados de acordo com as 

classes texturais de solo pelo método do triângulo de classificação dos solos, estes foram 

agrupados e apresentados de acordo com a frequência de utilização das tocas (≥ 40% de uso e 

< 40% de uso). 
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Para determinação do teor de umidade presente no solo, cada amostra foi colocada em 

um recipiente de alumínio devidamente identificado e pesada. Após a pesagem, as amostras 

foram transferidas para estufa a 105-110º C, ficando nesta condição durante 24 horas. Depois 

de retiradas da estufa, as amostras foram colocadas em dessecador para esfriar e logo em 

seguida serem pesadas novamente.  

 

 

 

- Cálculo da umidade gravimétrica = 100 x (a-b) (Embrapa, 1997). 

        b 

 

      Onde: a= peso da amostra úmida(g) 

                 b= peso da amostra seca (g)  

 

 

2.2.2 Caracterização das estruturas externas das tocas 

 

A descrição das estruturas externas das tocas foi realizada pelo registro das medidas de 

comprimento e altura da abertura das tocas, grau de cobertura vegetal na entrada das tocas, 

presença ou ausência de troncos e raízes nos locais de escavação das tocas e vegetação da área 

de entorno das tocas. Para este fim foram medidas 90 tocas, das quais 25 tiveram frequência 

de uso de 40% ou mais e 65 tiveram frequência de uso inferior a 40% das vezes em que foram 

visitadas. Todas as medidas foram tomadas com o auxílio de fita métrica e os dados anotados 

em cadernos de campo identificados com o local, data, hora e coletor. 

Para determinar o grau de cobertura vegetal da entrada das tocas e as características 

dos locais onde as mesmas foram escavadas, as observações foram feitas de dentro do barco, 

um pouco afastado da margem dos barrancos a uma distância de aproximadamente 10 m da 

boca da toca. Para este fim foram consideradas 160 tocas, das quais 30 tocas tiveram 

frequência de uso de 40% ou mais e 130 tocas tiveram frequência de uso inferior a 40% das 

vezes em que foram visitadas. As tocas foram divididas em 04 tipos quanto ao grau de 

cobertura vegetal e características dos locais escavados (Damasceno, 2004): a) toca 

totalmente descoberta de vegetação e escavada diretamente no solo, sem a presença de 

troncos ou raízes, quando o teto da toca era formado por solo maciço (Fig. 2A); b) toca 

parcialmente coberta (Fig. 2B); c) toca totalmente coberta de vegetação, quando a entrada da 
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 toca não era visualizada do leito do rio (Fig. 2C) e d) toca escavada sob raízes ou troncos, 

quando o teto da toca era formado essencialmente por raízes (Fig. 2D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Graus de cobertura vegetal na entrada das tocas e características do local escavado: A) toca totalmente 

descoberta de vegetação e escavada em solos sem a presença de troncos ou raízes; B) toca parcialmente 

coberta; C) toca totalmente coberta de vegetação; D) toca escavada em solos com raízes ou troncos. Fotos: 

Projeto Ariranha/INPA. 

 

 

Para caracterizar a vegetação predominante na área de entorno das tocas, foram 

coletadas 95 amostras de plantas dos mais diferentes hábitos, numa área correspondente a um 

raio de 3 m ao redor da entrada da toca. Do total de plantas coletadas, 30 estavam ao redor de 

tocas cuja frequência de uso foi de 40% ou mais e 65 estavam no entorno de tocas que 

tiveram frequência de uso inferior a 40% das vezes em que foram visitadas. As plantas foram 

coletadas com o auxílio de tesouras de poda e terçados buscando sempre coletar além de 

folhas, caules e galhos, também flores, inflorescências e/ou frutos para permitir a 

identificação da espécie. Todas as plantas coletadas foram descritas e fotografadas no campo. 

Exsicatas também foram montadas ainda em campo e borrifadas com álcool a 70% para evitar 

fungos, e etiquetadas com o número sequencial da amostra, data e local de coleta. A 

identificação de todo o material vegetal coletado foi feita pelos técnicos do Herbário do 

INPA.  

 

 

A B 

C D 
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2.2.3 Caracterização das estruturas internas das tocas e suas ramificações 

 

 

Para a descrição da morfologia interna das tocas foi aberto um total de 06 (seis) tocas 

que estavam desativadas pelas ariranhas por um período de pelo menos um ano. Este 

procedimento teve por objetivo evitar o afugentamento dos animais da área e/ou causar 

alguma possível desestruturação no seu grupo, com possíveis consequências de perda de área, 

disputas por novos territórios ou prejuízos reprodutivos. As primeiras 03 (três) tocas foram 

abertas em maio de 2007 (Licença SISBIO N˚ 307/2006) e, posteriormente, em março de 

2010, outras 03 (três) tocas foram abertas (Licença SISBIO N˚ 11817-3) para complementar e 

finalizar a coleta de dados para este objetivo. Todas as tocas foram abertas durante o período 

de enchente no lago de Balbina, onde a maioria das tocas e barrancos ainda estão expostos. 

Antes de iniciar a abertura das tocas foram feitas fotografias do ambiente, medições de 

comprimento e altura da abertura das tocas, contagem do número de entradas e saídas das 

tocas, presença ou ausência de suspiros para ventilação, retirada e limpeza de grande 

quantidade de folhas, pequenas árvores e raízes. O trabalho foi realizado com o auxílio de 

instrumentos como: enxada, picareta, boca de lobo, lanterna, pás e terçados. Todas as medidas 

internas foram tomadas com fita métrica e trena digital. 

A abertura das tocas teve início sempre pela entrada principal. Com a picareta iniciou-

se a quebra do teto e com a pá e enxada, a terra solta foi sendo retirada. Este foi o processo 

que se seguiu até o fim da retirada do teto (Fig. 3). Pequenos arbustos, raízes, folhas e galhos 

que estavam sobre as tocas também foram removidos. A trena digital foi utilizada para tomar 

as medidas de altura interna da toca (do solo ao teto), comprimento e largura dos túneis. Com 

todos os dados anotados, registrados por meio de fotografias e filmagens, e esquematizados 

em cadernos de campo, foi possível construir uma imagem digitalizada das tocas com todas 

suas medidas e ramificações internas.  
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2.2.4 Ângulo de inclinação dos barrancos em frente às tocas 

 

O ângulo de inclinação dos barrancos em frente às tocas foi medido utilizando-se uma 

bússola geológica (SUUNTO MC- 2G/in) equipada com clinômetro (Fig. 4A). Foi registrado 

o ângulo de inclinação na frente de 164 tocas, sendo 30 tocas com frequência de uso de 40% 

ou mais e 134 tocas com frequência de uso inferior a 40%. O ângulo de inclinação do 

barranco foi medido na interface água/terra, representando a inclinação inicial do barranco no 

momento em que as ariranhas saem da água (Fig. 4B).  

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Procedimentos de abertura das tocas para descrição do layout interno: A) início da escavação e quebra 

do teto da toca pela abertura principal; B) escavação do corredor principal da toca; C e D) toca totalmente 

aberta com diferentes tamanhos, formatos e presença de raízes. Setas indicam a localização da entrada 

principal da toca. Fotos: Projeto Ariranha/INPA. 

 

 

A B 

C D 
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Figura 4. Bússola geológica com clinômetro (A), e indicação da posição do ângulo de inclinação do barranco 

(B). Fotos: Projeto Ariranha/INPA. 

 

 

 

2.2.5 Altura da entrada das tocas em relação ao nível da água 

 

 

O cálculo da altura da entrada das tocas em relação ao nível da água foi feito pela 

análise de um triângulo retângulo (Fig. 5). Conhecendo o ângulo de inclinação do barranco 

(ângulo X) e sabendo que em todo o triângulo retângulo um dos ângulos é reto (90º), e que a 

soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180º, o valor do ângulo Y será complementar 

e obtido pela diferença de um ângulo de 90° e o ângulo X medido no barranco (Fig. 5). Por 

meio de uma trena digital foi medida a distância da boca da toca à linha d’água (medida aqui 

denominada B.L.A.). Esta medida nada mais é do que a hipotenusa do triângulo retângulo. 

Desta forma, foi possível calcular a altura da toca (h) usando a lei dos cossenos, onde: 

 

                   o que por uma predição inversa resulta no 

 

cálculo da altura da boca da toca (Cateto adjacente), expressa pela seguinte equação:  

 

 

Cateto adjacente (h) = Hipotenusa (B.L.A.) x Cosseno Y 

 

 

 

A B 

Cosseno Y = 
Cateto adjacente (h) 

Hipotenusa (B.L.A.) 
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Para este fim foram consideradas 137 tocas ao longo das estações hidroclimáticas de 

seca (setembro a fevereiro) e cheia (março a agosto), das quais 30 tocas tiveram frequência de 

uso de 40% ou mais, e 107 tocas tiveram frequência de uso inferior a 40% das vezes em que 

foram visitadas. 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Ângulo de abertura das tocas em relação aos pontos cardeais (ângulo de azimute)  

 

 

O ângulo de azimute, que varia entre 0º e 360º, foi tomado a partir do Norte, no 

sentido dos ponteiros do relógio, e indica a posição de abertura da toca em relação aos pontos 

cardeais. Foram amostradas 160 tocas, das quais 30 apresentaram frequência de uso de 40% 

ou mais e 130 tiveram frequência de uso inferior a 40%. Este ângulo foi medido por meio de 

uma bússola marca SUUNTO MC-2G/in. 

 

Figura 5. Desenho esquemático do triângulo retângulo para cálculo da altura (h) 

     da boca da toca à linha d’água.  

 

Boca da toca 

B.L.A (hipotenusa) 

 

Cat. 

Adjacente 

ao ângulo 

Y (h) 

 

Ângulo de Inclinação do barranco (X) 

 Linha d’água 

 

Ângulo Y= 90°- ângulo X 
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2.2.7 Transparência da água 

 

A transparência da água foi medida em diferentes locais do reservatório, com aportes 

de águas distintas, incluindo canais principais, igarapés, enseadas e corredeiras. A 

transparência foi medida utilizando-se um disco de Secchi, o qual era submerso a uma 

distância de cerca de 15 m da margem do barranco no corpo de água localizado bem em frente 

às tocas das ariranhas. Foi coletado um total de 96 medidas ao longo dos períodos de seca 

(setembro a fevereiro) e cheia (março a agosto) no lago de Balbina divididas em 19 amostras 

em frente a tocas com frequência de uso de 40% ou mais e 77 amostras em frente a tocas com 

frequência de uso inferior a 40% das vezes em que foram visitadas. 

 

 

2.3 Período reprodutivo, tamanho da prole e biometria dos filhotes no lago de Balbina  

 

 

As avistagens de fêmeas com glândulas mamárias salientes foram interpretadas como 

indícios da presença de filhotes recém nascidos no interior das tocas, e, nestes casos, maiores 

esforços foram despendidos nas tocas utilizadas por esses animais. A presença de filhotes 

pequenos nos grupos auxiliou na identificação da época de nascimentos, número de filhotes e 

sazonalidade reprodutiva da espécie. De acordo com Rosas et al. (2009) no momento da 

transferência dos filhotes de uma toca para outra normalmente estes são trazidos do fundo da 

toca para próximo à sua entrada, quando então um dos adultos inicia a transferência 

propriamente dita. Nestes momentos, o acesso aos filhotes é facilitado e permite que sejam 

medidos e pesados. Esta situação foi observada três vezes no lago de Balbina permitindo a 

realização da biometria de cinco filhotes. Para a pesagem dos filhotes foram utilizados 

dinamômetros de mão com precisão variando de 0,10 a 0,25 g. Os animais eram envoltos por 

um pedaço de pano que os sustentava facilitando a fixação e leitura no dinamômetro, 

descontando-se posteriormente o peso do pano sem o animal. Na obtenção do comprimento 

total retilíneo, os filhotes foram medidos em linha reta da ponta do focinho à extremidade 

distal da cauda (IBAMA, 2001). Após a realização da biometria, os filhotes eram devolvidos à 

toca o mais rápido possível, minimizando assim, o estresse para o animal e todo o seu grupo. 
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Aquelas tocas em que houve registro de reprodução foram monitoradas com maior 

intensidade (acompanhamento da rotina diária dos animais, espera e observação constante na 

frente da toca a uma distância segura e camuflada por até 10hs diárias), e suas características 

comparadas com as demais tocas em que não houve registro reprodutivo. 

 

 

2.4 Análise de Dados 

 

 

As medidas tomadas em cada uma das variáveis ambientais foram agrupadas em 

classes, a fim de verificar a ocorrência de um padrão de repetição. Para testar se existem 

diferenças significativas entre as tocas de ariranhas de acordo com suas frequências de uso 

(tocas com 40% ou mais de uso, e tocas com menos de 40% de uso) utilizou-se um test t de 

Student (Zar, 1999) entre as variáveis ambientais percentual de umidade dos solos, ângulos de 

inclinação dos barrancos, ângulos de azimute da boca das tocas, altura da boca das tocas ao 

nível da água, transparência da água e dimensões da abertura das tocas. A altura da boca das 

tocas ao nível da água e a transparência da água tiveram suas médias comparadas não só em 

relação às frequências de uso, mas também entre os períodos de seca (setembro a fevereiro) e 

cheia (março a agosto) no lago de Balbina. 

Foi realizada uma ordenação utilizando a análise de componentes principais (ACP) 

com o objetivo de sintetizar os dados das variáveis ambientais obtidas na área de estudo e 

verificar quais delas poderiam eventualmente influenciar na frequência de utilização das tocas 

pelas ariranhas. A ACP foi baseada na matriz de correlação e realizada no programa Pc-ORD. 

Após a finalização da análise de componentes principais (ACP) foi realizada, por fim, 

uma análise de Regressão Múltipla entre a frequência de utilização das tocas pelas ariranhas 

(variável resposta) e os quatro primeiros eixos da ACP (variáveis preditoras) para tentar 

verificar a existência de alguma variável ambiental que possa diferenciar tocas mais 

frequentemente usadas, daquelas menos utilizadas por P. brasiliensis no reservatório de 

Balbina. 

Como o número de tocas com frequência de uso igual ou superior a 40% foi distinto 

do número de tocas com frequência de uso inferior a 40%, foi necessária a adoção de um 

procedimento para seleção das amostras a serem incluídas no presente estudo para efeito das 

Análises de Componentes Principais (ACP) e de Regressão Múltipla. Para que as amostras  
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fossem comparáveis, foi realizado um sorteio de 50 amostras para cada variável, sendo 25 

amostras para as tocas com frequência de uso igual ou superior a 40% e 25 amostras para as 

tocas com frequência de uso inferior a 40%. O nível de significância adotado foi de 5% e o 

programa SYSTAT versão 8.0 foi utilizado para realizar a análise de Regressão Múltipla. 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Solos utilizados na construção das tocas 

 

 

As classes texturais dos solos onde as ariranhas cavaram suas tocas no reservatório de 

Balbina estão apresentadas na Fig. 6. Cerca de 43% dos solos das tocas, que tiveram registro 

de frequência de uso igual ou superior a 40%, tinham  argila como componente principal, com 

predomínio da classe textural “argila” em 26,7% delas (Tabela 1). No entanto, solos arenosos 

(36,7%) e siltosos (19,9%) também foram registrados para tocas com frequências de uso 

acima de 40%. De maneira análoga, o padrão textural dos solos naquelas tocas com 

frequência de uso inferior a 40% também teve a argila como componente principal (47,5%), 

com predomínio da classe textural “argila pesada” (27,5%) (Tabela1), seguido de areia 

(32,5%), silte (20%) e suas derivações.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Triângulo com a classificação das classes texturais do solo utilizados pelas ariranhas no lago de 

Balbina. Adaptado de Kiehl (1989). 

 

 

 

 

Os solos do tipo “franco argilo siltoso” e “franco” apareceram somente nas tocas mais 

utilizadas (≥40% de uso), enquanto que os solos do tipo “franco siltoso” e “silte” ocorreram 

somente nas tocas menos usadas (<40% de uso) (Tabela 1). Além disso, as classes texturais 

do tipo “franco argilo siltoso”, com frequência de 3,3%, e “franco argilo arenoso”, com 9,2% 

de ocorrência (Tabela 1) foram utilizadas somente para construção de tocas utilizadas como 

abrigos, sendo as únicas duas classes texturais onde não foram registradas evidências de 

atividade reprodutiva.  

  

Triângulos pretos: Tocas 

com < 40% em uso; 

Círculos pretos: Tocas com 

≥ 40% em uso;        

Símbolos brancos: Registro 

de filhotes nas tocas. 



21 
 

 
 

Tabela 1. Frequência de ocorrência dos tipos de solos identificados conforme as classes texturais (Kiehl, 1989) 

nas tocas de ariranhas classificadas de acordo com sua frequência de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de solos Tocas com 40% 

ou + de uso 

Tocas com 

menos de 40% 

de uso 

Total 

 

 

 

Argila pesada        16.7% (n=5)      27.5% (n=11)     44.20% 

 

  

Argila        26.7% (n=8)        20.0% (n=8)     46.70% 

 

  

Silte             0%          2.5% (n=1)       2.50% 

 

 

 
 

 

Franco siltoso             0%          5.0% (n=2)       5.00% 

 

  

Franco argilo siltoso          3.3% (n=1)               0%      3.30% 

 

  

Argila siltosa          3.3% (n=1)          2.5% (n=1)       5.80% 

 

  

Franco argiloso        10.0% (n=3)        10.0% (n=4)      20.0% 

 

  

Franco          3.3% (n=1)               0%       3.30% 

 

 

 
 

 

Areia        10.0% (n=3)        12.5% (n=5)     22.50% 

 

 

 

Areia franca        16.7% (n=5)          7.5% (n=3)     24.20% 

 

  

Franco arenoso          3.3% (n=1)        10.0% (n=4)     13.30% 

 

  

Franco argilo arenoso          6.7% (n=2)          2.5% (n=1)       9.20% 
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A porcentagem de umidade dos solos ao redor das tocas não apresentou diferenças 

significativas entre as frequências de utilização das tocas pelas ariranhas (p=0.9713; t=0.0361; 

g.l=53) resultando num valor médio de umidade de 32,4±14,5% (n=55) com variações entre 

1,5% e 58%.  

 

 

3.2 Caracterização das estruturas externas das tocas  

 

 

As dimensões das aberturas das tocas mais usadas (≥40% de uso) variaram entre 17 

cm e 58 cm de altura e entre 31 cm e 106 cm de comprimento. Porém, a altura e o 

comprimento médio das aberturas (n=25) das tocas foram de 30,0±11,0 cm e 54,9±17,4 cm, 

respectivamente. 

Para as tocas com frequência de uso de inferior a 40% (n=65), a altura média foi de 

31,3±11,8 cm, variando entre 16 cm e 73 cm, e o comprimento médio foi de 62,3±28,4 cm 

com dimensões variando entre 26 cm e 150 cm. 

De acordo com os resultados do test t de Student não houve diferença significativa 

entre as alturas das aberturas das tocas com frequência de uso ≥ 40% e as tocas com 

frequência de uso < 40% (p=0.4638; t=-0.7357; g.l=88). Para os comprimentos da abertura 

das tocas também não houve diferenças significativas entre suas frequências de uso 

(p=0.1919; t=-1.3148; g.l=88). A altura e o comprimento médio das aberturas (n=90) das 

tocas de ariranhas no lago de Balbina foram de 31,7±13,1 cm e 60,7±26,3 cm, 

respectivamente. 

Das 160 tocas analisadas quanto ao grau de cobertura vegetal, quase a metade (48%) 

delas (n=76) apresentaram-se parcialmente cobertas por vegetação, 27% (n=44) totalmente 

descobertas de vegetação e 25% das tocas (n=40) apresentaram cobertura total de vegetação 

(Fig. 7), sendo construídas em sua grande maioria (73%), em meio a raízes ou troncos da 

vegetação associada às margens dos cursos d’água. 
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Figura 7. Graus de cobertura vegetal em frente às entradas das tocas de P. brasiliensis no lago de Balbina. 
 

 

A vegetação do entorno das tocas com frequência de uso igual ou superior a 40% 

(n=30 tocas) foi identificada encontrando-se 18 famílias, 28 gêneros e 30 espécies. A família 

Fabaceae com 26,7% das amostras foi a mais representativa, seguida de Malpighiaceae 

(10,0%), Clusiaceae, Euphorbiaceae e Melastomataceae todas estas com 6,7% de ocorrência. 

O gênero Inga sp. representado em 10% das amostras foi o mais frequente. Analisando o 

hábito da flora encontrada ao redor das tocas mais usadas, observa-se a predominância de 

árvores (63,3%), seguidas por cipós (23,3%), e por fim ervas e arbustos na mesma proporção 

(6,7%) (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2.  Frequência de ocorrência de hábitos, família, gênero e espécie da vegetação encontrada ao redor das 

tocas de ariranhas com 40% ou mais de uso. 

 

Tipos vegetais N F.O(%) 

Árvore 19 63.3 

     Annonaceae 1 3.3 

              Xylopia benthamii 1 3.3 

     Boraginaceae 1 3.3 

              Cordia panicularis 1 3.3 

     Celastraceae 1 3.3 

25% 

48% 

27%  Entrada da toca totalmente 
coberta 

Entrada da toca 
parcialmente coberta 

 Entrada da toca totalmente 
descoberta 
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              Goupia glabra 1 3.3 

     Chrysobalanaceae 1 3.3 

              Parinari excelsa 1 3.3 

     Clusiaceae 2 6.7 

              Caraipa densiflora   1 3.3 

              Vismia cayennensis 1 3.3 

     Euphorbiaceae 2 6.7 

              Alchornea discolor 1 3.3 

             Conceveiba martiana 1 3.3 

     Fabaceae 5 16.7 

              Hymenolobium sp. 1 3.3 

              Inga stipularis 1 3.3 

              Inga umbellifera 1 3.3 

              Inga sp. 1 3.3 

              Swartzia ingifolia 1 3.3 

     Flacourtiaceae 1 3.3 

              Ryania sp. 1 3.3 

     Malpighiaceae 2 6.7 

              Burdachia sphaerocarpa 1 3.3 

              Byrsonima crispa 1 3.3 

     Melastomataceae 1 3.3 

              Miconia chrysophylla 1 3.3 

     Myrtaceae 1 3.3 

              Myrcia eximia 1 3.3 

     Rubiaceae 1 3.3 

              Genipa spruceana 1 3.3 

Cipó 7 23.3 

     Bignoniaceae 1 3.3 

              Cydista aequinoctialis 1 3.3 

     Fabaceae 2 6.7 

              Derris rariflora 1 3.3 

              Machaerium quinata 1 3.3 

     Malpighiaceae 1 3.3 
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              Tetrapterys mucronata 1 3.3 

     Melastomataceae 1 3.3 

              Tococa longisepala 1 3.3 

     Polygalaceae 1 3.3 

              Securidaca rivinaefolia 1 3.3 

     Vitaceae 1 3.3 

              Cissus erosa   1 3.3 

Erva 2 6.7 

     Cyperaceae 1 3.3 

              Cyperus diffusus 1 3.3 

     Polygonaceae 1 3.3 

              Polygonum ferrugineum 1 3.3 

Arbusto 2 6.7 

     Fabaceae 1 3.3 

              Bocoa alterna 1 3.3 

     Verbenaceae   1 3.3 

              Aegiphila vitelliniflora   1 3.3 

 

 

 

Para as tocas com frequência de uso inferior a 40% (n=65 tocas), foram identificadas 

33 famílias, 43 gêneros e 53 espécies de plantas. A família Fabaceae, assim como nas tocas 

mais usadas, continuou sendo a mais representativa com 18,4% das amostras analisadas, 

seguida por Melastomataceae (10,8%). Os gêneros Machaerium e Miconia, ambos com 6,0% 

foram os que mais ocorreram seguidos por Clidemia, Heliconia, Phenakospermum, Rinorea e 

Selaginella, todos com 4,6% de ocorrência. De acordo com os hábitos das plantas, as árvores 

tiveram frequência de 30,8%, seguidas das ervas (24,6%), arbustos (18,5%), cipós (18,5%), 

palmeiras (4,6%), epífitas e hemiepífitas, ambas com 1,5% de ocorrência (Tabela 3). 
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Tabela 3. Frequência de ocorrência de hábitos, família, gênero e espécie da vegetação encontrada ao redor das 

tocas de ariranhas com uso inferior a 40%. 

 

Tipos Vegetais            N F.O(%) 

Árvore            20 30.8 

     Boraginaceae             2 3.0 

              Heliotropium indicum 2 3.0 

     Burseraceae 1 1.5 

              Protium sp. 1 1.5 

     Celastraceae 1 1.5 

              Goupia glabra 1 1.5 

     Chrysobalanaceae 1 1.5 

              Licania sp. 1 1.5 

     Euphorbiaceae 1 1.5 

              Hevea sp. 1 1.5 

     Fabaceae 5 7.7 

              Acacia sp. 1 1.5 

              Dialium guianense 1 1.5 

              Inga sp. 1 1.5 

              Poecilanthe effusa 2 3.0 

     Lauraceae 1 1.5 

              Endlicheria aff.Szyszylowiczii 1 1.5 

     

    Meliaceae 

 

2 

 

3.0 

              Guarea silvatica 2 3.0 

     Rosaceae 1 1.5 

              Prunus myrtifolia 1 1.5 

     Rubiaceae 1 1.5 

              Warszewiczia coccínea 1 1.5 

     Sterculiaceae 1 1.5 

              Theobroma sp. 1 1.5 

     Tiliaceae 1 1.5 

              Mollia lepidota 1 1.5 
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     Violaceae 2 3.0 

              Rinorea racemosa 1 1.5 

              Rinorea passoura 1 1.5 

Erva 16 24.6 

     Cyperaceae 2 3.0 

              Pleurostachys sparsiflora 1 1.5 

              Scleria secans 1 1.5 

     Fabaceae 2 3.0 

              Mimosa myriadenia 1 1.5 

              Mimosa spruceana 1 1.5 

     Heliconiaceae 3 4.6 

              Heliconia sp. 3 4.6 

     Marantaceae 1 1.5 

              Ischnosiphon aff. Obliquus 1 1.5 

     Selaginellaceae 3 4.6 

              Selaginella conduplicata 3 4.6 

     Strelitziaceae 3 4.6 

              Phenakospermum guyanense 3 4.6 

     Zingiberaceae 2 3.0 

              Costus sp. 1 1.5 

              Costus scaber 1 1.5 

 

 

Arbusto 

 

 

12 

 

 

18.5 

     Flacourtiaceae 1 1.5 

              Ryania speciosa 1 1.5 

     Melastomataceae 7 10.8 

              Clidemia japurensis 2 3.0 

              Clidemia sp. 1 1.5 

              Miconia sp. 2 3.0 

              Miconia prasina 1 1.5 

              Miconia carassana 1 1.5 

     Monimiaceae 1 1.5 
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              Siparuna guianensis 1 1.5 

     Solanaceae 2 3.0 

              Solanun sp. 1 1.5 

              Solanun leucocarpon 1 1.5 

     Violaceae 1 1.5 

              Rinorea amapensis 1 1.5 

Cipó 12 18.5 

     Bignoniaceae 1 1.5 

              Arrabidaea prancei 1 1.5 

     Convolvulaceae 1 1.5 

              Dicranostyles holostyla 1 1.5 

     Cucurbitaceae 1 1.5 

              Helmontia sp. 1 1.5 

     Dilleniaceae 1 1.5 

              Doliocarpus dentatus 1 1.5 

     Fabaceae 5 7.7 

              Machaerium aristulatum 1 1.5 

              Machaerium quinata 2 3.0 

              Machaerium sp. 1 1.5 

              Senna multifuga 1 1.5 

     Icacinaceae 1 1.5 

              Humirianthera ampla 1 1.5 

 

     Passifloraceae 

 

1 

 

1.5 

              Passiflora sp. 1 1.5 

     Polygalaceae 1 1.5 

              Securidaca rivinaefolia 1 1.5 

Palmeira 3 4.6 

     Arecaceae 3 4.6 

              Astrocaryum sp. 1 1.5 

              Iriartella setigera 1 1.5 

              Maximiliana sp. 1 1.5 
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Hemiepífita 1 1.5 

     Araceae 1 1.5 

              Philodendron billietiae 1 1.5 

Epífita 1 1.5 

     Dryopteridaceae  1 1.5 

              Cyclodium sp. 1 1.5 

 

 

 

3.3 Caracterização das estruturas internas das tocas e suas ramificações 

 

 

As tocas abertas no lago de Balbina apresentaram diferentes tamanhos e formatos 

variando desde simples estruturas, formadas por um corredor principal que se estende até o 

funda da toca em um único sentido, até tocas maiores, com muitas curvas, desníveis no solo, 

túneis laterais com diferentes dimensões e ramificações em vários sentidos que quase sempre 

terminam em regiões mais ovaladas ou arredondadas (câmaras) próximas a parede do fundo 

da toca, as quais provavelmente servem de “dormitórios” para as ariranhas (Fig.8 A-F). O 

comprimento médio da entrada das tocas abertas foi de 0,54±0,09 m (mínimo de 0,46 m e 

máximo de 0,70 m) e altura média de 0,28±0,10 m, variando de 0,18 m a 0,44 m. As 

distâncias entre o “chão” e o teto da toca, ou seja, a altura dos túneis variou de 0,18 m 

(próximo à entrada) até 0,90 m (média de 0,41±0,27 m) nas partes mais profundas da toca. O 

comprimento total das tocas, da entrada principal até o fundo, variou de 1,61 m até 8,68 m 

(média de 3,81±2,57 m) e a largura máxima de uma extremidade à outra da toca, medida no 

corredor principal, variou de 0,70 m até 7,31 m (média= 2,27±2,60 m). 

Todas as tocas apresentaram raízes no seu interior, algumas delas de grosso calibre, as 

quais provavelmente auxiliam na sustentação das paredes laterais dos corredores e suas 

ramificações (Fig.8 A,C,D,E). Somente uma toca possuía mais do que uma abertura (Fig.8 E). 

A abertura secundária apresentava dimensões de 0,32 m de comprimento por 0,23 m de altura 

e localizava-se a uma distância de 3,50 m da abertura principal da toca que tinha 0,56 m de 

comprimento e 0,25 m de altura.  
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Duas tocas apresentaram suspiros no barranco acima das câmaras principais próximos 

ao fundo das tocas (Fig.8 A,C). Esses suspiros eram quase, mas não perfeitamente, circulares, 

com dimensões variando de 0,12 m a 0,15 m no seu eixo maior (média= 0,14±0,01 m), e de 

0,11 m a 0,13 m (média= 0,12±0,01 m) no seu eixo menor. O comprimento dos túneis que 

levavam aos suspiros variou de 0,44 m a 1,14 m com média de 0,70±0,38 m.  

 O número de “dormitórios” encontrados no interior das tocas variou de 2 a 5. O uso 

pelas ariranhas de cinco das seis tocas abertas foi registrado vários anos antes de suas 

aberturas, e o número máximo de animais utilizando cada uma das tocas estão representados 

na Tabela 4. 
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Figura 8 A-F. Esquemas e medidas gerais da estrutura interna das tocas de ariranha no lago de Balbina. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Número máximo de ariranhas registradas em cinco das seis tocas abertas no lago da UHE Balbina. 

 

Toca aberta Nº máx. de ariranhas que utilizaram a toca 

Anta 01 04 animais adultos 

Traíra 01 02 animais adultos 

Piti 33 07 animais adultos e 01 filhote  

Piti 31 03 animais adultos e 01 filhote 

Piti 72B 04 animais adultos 

 

 

 

 

 

 

 

F 

1,20m 
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3.4 Ângulo de inclinação dos barrancos em frente às tocas 

 

 

As tocas de ariranhas com frequência de uso igual ou superior a 40%, no lago de 

Balbina, foram construídas em barrancos com ângulos de inclinação que variaram de 15º a 

80°, apresentando uma inclinação média de 48±18,2º (n=30). Os ângulos de inclinação dos 

barrancos localizados na frente das tocas com frequência de uso inferior a 40% apresentaram 

um valor médio de 54±13,7º (n=134) com mínimo de 12° e máximo de 88°. De acordo com 

os resultados do test t de Student, houve diferença significativa da influência da inclinação 

dos barrancos sobre a frequência de uso das tocas de ariranhas na área de estudo (p=0.0462; 

t=-2.0083; g.l=162). 

As maiores frequências de ocorrência foram registradas na classe de ângulos de 

barrancos entre 46°-60°, apresentando 43% de ocorrência para as tocas com uso igual ou 

superior a 40%, e 55% para as tocas com uso inferior a 40% (Fig.9). 

 

 

Figura 9. Frequência de ocorrência das tocas de ariranhas com 40% ou mais de uso e com menos de 40% de uso 

nas diferentes classes de ângulos de inclinação dos barrancos no lago de Balbina.  
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3.5 Altura da entrada das tocas em relação ao nível da água 

 

 

A altura da boca das tocas em relação ao nível da água para as tocas com frequência 

de uso igual ou superior a 40% apresentou um valor médio de 1,28±0,77 m (n=30), variando 

0,10 m até 3,52 m. Em relação às estações hidroclimáticas de cheia e seca no lago de Balbina, 

as tocas mais usadas tiveram as maiores frequências de ocorrência (70%) distribuídas na 

classe de 0-1,5m onde 50% das tocas foram utilizadas no período de seca e 20% na cheia 

(Fig.10).  

 

 

 

Figura 10. Frequência de ocorrência das tocas mais usadas (≥ 40%) nas diferentes classes de altura do nível da 

água em relação aos períodos de cheia e seca no lago de Balbina.  

 

 

As tocas com frequência de uso inferior a 40% apresentaram um valor médio de altura 

de 2,18±2,53 m (n=107), variando de 0,10 m até 18,30 m. No entanto, mais da metade das 

tocas registradas (56%), assim como nas tocas mais utilizadas, foram distribuídas na classe de 

0-1,5 m com 48% delas observadas na estação seca e 8% na estação cheia (Fig. 11). 
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Figura 11. Frequência de ocorrência das tocas menos usadas (<40%) nas diferentes classes de altura do nível da 

água em relação aos períodos de cheia e seca no lago de Balbina. 

 

 

Não houve diferença significativa na altura das aberturas das tocas ao nível d’água 

entre as tocas com frequência de uso igual ou superior a 40% e as tocas com frequência de 

uso inferior a 40% (p=0.0581; t=-1.9071; g.l=135) registrando-se um valor médio de altura da 

abertura da toca ao nível da água de 1,98±2,30 m (n=137). No entanto, ao longo das estações 

hidroclimáticas de cheia e seca no lago de Balbina houve diferença significativa da influência 

da altura da abertura das tocas sobre a frequência de uso das tocas de ariranhas na área de 

estudo (p=0.0271; t=-2.4814; g.l=135). 

 

 

3.6 Ângulo de abertura das tocas em relação aos pontos cardeais (ângulo de azimute) 

 

Os ângulos de azimute das bocas das tocas com frequência de uso igual ou superior a 

40% variaram de 5º a 358º (média=173±103,6º; n=30). No entanto, quase a metade (46%) 

destas tocas apresentou as aberturas voltadas entre os quadrantes NE, L e SE (Fig.12). As 

tocas com frequência de uso inferior a 40% apresentaram um azimute médio de 182±106,6° 

(n=130), variando de 4° até 360°, e de acordo com o test t de Student, não houve diferença 

significativa entre os ângulos de abertura das tocas e a frequência de utilização das mesmas 

pelas ariranhas (p=0.6713; t=-0.4251; g.l=158). As tocas de ariranhas do lago de Balbina 

(n=160) apresentaram de modo geral um valor médio de azimute de 180±106,5°. 
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Figura 12. Frequência de ocorrência dos ângulos de azimute das bocas das tocas das ariranhas no reservatório da 

UHE Balbina (N=337,6°-22,5°; NE=22,6°-67,5°; L=67,6°-112,5°; SE=112,6°-157,5°; S=157,6°-202.5°; 

SO=202,6°-247,5°; O=247,6°-292,5° e NO=292,6°-337,5°). 

 

 

3.7 Transparência da água 

 

 

A transparência média das águas em frente às tocas de ariranhas no lago de Balbina 

variou de 1,33 m a 1,69 m e não foi significativamente importante para a frequência de uso 

das tocas pela espécie (p=0.0502; t=1.9842; g.l=94). As maiores frequências de utilização das 

tocas pela espécie foram registradas durante os períodos de enchente e vazante (29% e 27%, 

respectivamente), seguidos pelas estações de seca (24%) e cheia (20%), sem nenhuma 

correlação direta com a transparência da água (Fig. 13). Os resultados revelaram que também 

não houve diferença significativa na utilização das tocas ao longo do ciclo hidrológico 

(p=0.8366; t=0.2067; g.l=94).  
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Figura 13. Variação da transparência média das águas do lago de Balbina (linha pontilhada) e a frequência de 

uso das tocas (barras verticais) nas diferentes estações hidroclimáticas. Os dados foram repetidos por dois 

anos consecutivos para permitir melhor visualização das variações ao longo do ciclo hidrológico. 
 

 

 

 

3.8 Influência das variáveis ambientais analisadas sobre a frequência de uso das tocas 

pelas ariranhas no lago da UHE Balbina 

 

 

Os resultados da análise de componentes principais (ACP) demonstraram que as 

variáveis ambientais foram representadas pelos quatro primeiros eixos da ACP que 

explicaram 72,2% da variância acumulada dos dados. O primeiro eixo da ACP foi 

representado pelas variáveis areia, silte e argila (granulometria do solo). As variáveis altura da 

abertura das tocas e ângulo de inclinação dos barrancos em frente às tocas formaram o 

segundo eixo da ACP. O terceiro eixo foi representado pela variável comprimento da abertura 

das tocas e finalmente o quarto eixo da ACP foi formado pelo ângulo de azimute da abertura 

das tocas e transparência da água. 

 

 

 

 

 

1,00 

1,10 

1,20 

1,30 

1,40 

1,50 

1,60 

1,70 

1,80 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

T
ra

n
s
p

a
rê

n
c
ia

 m
é
d

ia
 d

a
 á

g
u

a
 (

m
) 

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 r
e
la

ti
v

a
 d

e
 u

s
o

 d
a
s
 t

o
c
a
s
 (

%
) 

Estações 



39 
 

 

 

Observou-se, através dos resultados da análise de Regressão Múltipla que a frequência 

de utilização das tocas pelas ariranhas não é influenciada por nenhuma das variáveis 

ambientais representadas pelos quatro primeiros eixos da ACP (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Coeficiente de Regressão, graus de liberdade (regressão e residual) e P-valor. Resultados da regressão 

múltipla sobre a influência das variáveis ambientais representadas pelos quatro componentes principais da 

ACP nas diferentes frequências de uso das tocas de ariranhas no lago da UHE Balbina. 

 

Variável R
2
 GL P 

CP1 0.038 4,45 0,863 

CP2 0.038 4,45 0,776 

CP3 0.038 4,45 0,855 

CP4 0.038 4,45 0,210 

 

 

3.9 Período reprodutivo, tamanho da prole e biometria dos filhotes no lago de Balbina 

 

Foram registrados 36 eventos de reprodução no lago de Balbina entre setembro de 

2001 e setembro de 2010. Deste total, 77,8% (n=28) ocorreu entre os meses de setembro e 

dezembro, que caracterizam as estações de vazante e início de seca na área de estudo, seguido 

por 19,4% (n=7) entre os meses de julho e agosto (estação de cheia) e somente 2,8% (n=1) no 

mês de maio (enchente). O tamanho dos grupos reprodutivos variou de 3 até 12 animais 

(média de 6,35±2,18 animais por grupo; n=23 grupos) e o número de filhotes  variou de 1 a 3 

animais (média de 1,82±0,77 filhotes por grupo; n=42 filhotes). As idades estimadas dos 

filhotes observados variaram desde animais recém nascidos (cerca de uma semana de vida) 

até filhotes com idades entre 3 e 4 meses aproximadamente. 

Foi possível realizar a biometria de filhotes recém nascidos em três ocasiões 

(setembro/2006, n=1 filhote, dezembro/2007, n=3 filhotes, setembro/2010, n=1 filhote). O 

peso destes filhotes variou de 265 g a 1500 g (média de 553±532 g) e os comprimentos 

variaram de 29 cm a 54 cm (média de 36±10 cm). Todos os animais ainda apresentavam os 

olhos fechados e apenas dois dos cinco filhotes já tinham perdido o cordão umbilical.  
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Um destes tinha idade estimada em pouco mais de uma semana (± 10-12 dias) e o outro tinha 

cerca 30 dias de vida. Os três filhotes com cordão umbilical tinham menos de uma semana de 

vida. Os dados de biometria e sexo dos filhotes estão apresentados na Tabela 6. 

 
 

Tabela 6. Local, mês e ano provável de nascimento, biometria, sexo, idade estimada e número de filhotes 

registrados no lago de Balbina. 

 

Local Data Peso 

(g) 

Comprimento 

(cm) 

Sex

o 

Nº de 

filhotes 

Idade 

estimada 

Cordão 

umbilical 

        Obs. 

Jau 7 Set/2006 410           39          F         2  10-12 dias 

           

Não    olhos fechados 

Piti 135 Dez/2007 300           29          F         3 rec. Nascido 

        

Sim    olhos fechados 

Piti 135 Dez/2007 265           30          F         3  rec. Nascido 

        

Sim    olhos fechados 

Piti 135 Dez/2007 290           29         M         3  rec. Nascido 

          

Sim    olhos fechados 

 

Piti 126 Ago/2010 1500          54         M         1     1 mês 

        

Não    olhos fechados 

 

 

As tocas com filhotes (n=27) se caracterizavam por apresentar o ângulo de azimute 

das entradas variando entre 62º e 358º (média de 198±100º), portanto, voltadas para todos os 

quadrantes de N até NO. A altura das entradas das tocas até o nível da água variou de 0,10 m 

a 5,70 m (média de 1,37±1,51 m) e a inclinação média dos barrancos na interface água/terra 

em frente a estas tocas foi de 49,0±20,3º, com um mínimo de 14º e máximo de 80º. A 

transparência da água em frente a estas tocas variou de 0,80 m a 2,75 m (média de 1,56±0,60 

m), e a média das alturas e dos comprimentos das bocas destas tocas foi de 28,5±10,7 cm 

(mínimo de 16 cm e máximo de 53 cm) e 51,3±13,3 cm (mínimo de 31 cm e máximo de 80 

cm), respectivamente. Em relação à cobertura vegetal das tocas usadas na reprodução, 56% 

delas apresentou cobertura vegetal parcial na sua entrada, 20% cobertura total de vegetação na 

entrada da toca e 24% não apresentou cobertura vegetal nenhuma na abertura da toca.  
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4. DISCUSSÃO  

 

4.1 Solos utilizados na construção das tocas 

 

Os solos da bacia de drenagem do rio Uatumã são formados por areia, silte, argila e 

suas derivações. São caracterizados por serem solos ácidos, variando de profundos a 

moderadamente profundos e com baixa fertilidade natural (Eletronorte, 2005). O clima 

tropical, quente e úmido da região, contribuiu para um rápido desgaste e lixiviação destes 

solos, transformando-os em estruturas com baixo conteúdo de nutrientes minerais (Schubart, 

1983; Putzer, 1984). São estes mesmos tipos de solos que Duplaix (1980) menciona como 

presentes nos principais habitats de Pteronura brasiliensis no Suriname. Das 13 classes 

texturais descritas por Kiehl (1989), somente a classe “argila arenosa”, não apareceu em 

nenhuma das amostras de solos utilizados para a construção das tocas das ariranhas no lago de 

Balbina. No entanto, não se pode inferir se esta textura de solo foi descartada pela espécie, ou 

se na verdade não existe esta classe textural disponível nos terrenos drenados pelos rios que 

formam o lago de Balbina. Neste caso seria necessário fazer um estudo mais aprofundado 

sobre os solos da bacia de drenagem do lago de Balbina utilizando uma metodologia própria e 

mais detalhada sobre o assunto, a qual, contudo, foge dos objetivos deste trabalho. 

De acordo com Duplaix (1980), a grande maioria das tocas utilizadas pelas ariranhas 

no Suriname é escavada em solos arenosos, já que podem ser recuperadas e mantidas com 

mais facilidade pelo grupo no ano seguinte, após terem sido abandonadas no período das 

cheias. No entanto, no presente estudo, foi observado que nos solos coletados tanto nas tocas 

mais usadas (≥40% de uso) quanto nas menos usadas (<40% de uso), a análise granulométrica 

indicou a dominância da fração argila, condição bastante representativa para os solos de terra 

firme na bacia amazônica. Os grãos de argila são pequenos e bem próximos uns dos outros, o 

que mantém este tipo de solo bem compactado e com grande armazenamento de água. 

Embora também não tenha sido observada diferença significativa (P>0,05) nos valores de 

umidade gravimétrica dos solos entre as tocas mais frequentemente utilizadas pelas ariranhas 

(≥ 40% de uso) e as tocas menos usadas (<40% de uso), a compactação do solo argiloso deve 

conferir a estes refúgios a vantagem da água das chuvas não infiltrar e manter o ambiente 

apropriado para o grupo, além disso, o risco de erosão é bem menor em solos argilosos.  
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De acordo com Souza et al.(1996) e Ferreira et al. (2002) solos argilosos apresentam um alto 

calor específico se comparado a solos arenosos, o que resulta numa menor variação da 

temperatura do solo ao longo do dia (menor aquecimento durante o dia e menor resfriamento 

durante a noite). Com base nessas informações, sugere-se que as tocas escavadas pelas 

ariranhas em solos argilosos do lago de Balbina, aliadas a uma boa cobertura vegetal da área 

de entorno, apresentem condições ideais de refúgios, descanso e criação de filhotes no que se 

refere a garantias do equilíbrio térmico (homeostase) da espécie. 

Observou-se também que as classes texturais do tipo “franco argilo siltoso” e “franco 

argilo arenoso” foram as únicas duas classes texturais onde não foram registradas evidências 

de reprodução de ariranhas nas tocas do lago de Balbina, sendo texturas formadas por grande 

quantidade de silte e areia, respectivamente. Os solos formados por silte são muito erosíveis, 

com partículas muito pequenas e leves, e não apresentam a mesma capacidade de agregação 

de partículas como a argila, o que juntamente com solos mais arenosos, onde os grãos de areia 

são maiores e tem mais espaços entre si facilitando a passagem da água, pode acarretar em 

maiores chances de erosão do solo e desmoronamento dos barrancos, com consequente 

soterramento e destruição das tocas de ariranhas. 

Por esse motivo, a presença de tocas estáveis apresenta-se como um fator de grande 

importância para a manutenção de populações saudáveis de ariranhas.Vale ressaltar também 

que todos os tipos de solos usados pelas ariranhas no lago de Balbina estiveram sempre 

associados ao sistema radicular da vegetação do entorno das tocas, permitindo uma melhor 

sustentação dos solos. Contudo, os resultados sugerem que nem a textura, nem a umidade do 

solo foram determinantes para explicar a maior frequência de uso de algumas tocas na área de 

estudo. 
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4.2 Caracterização das estruturas externas das tocas 

 

De acordo com Rosas et al. (2007) as médias de comprimento e de altura de 49 tocas 

de ariranhas analisadas no lago de Balbina, com frequência de  uso igual ou superior a 40% 

das vezes em que foram visitadas foram de 56 cm e 29 cm, respectivamente e apresentaram 

formatos variados. Embora no presente estudo tenha sido analisado um número bem maior de 

tocas (n=90), os resultados obtidos por Rosas et al. (2007) foram muito similares aos 

encontrados recentemente na mesma área de estudo, onde o comprimento médio foi de 61 cm 

e a altura média de 32 cm. De acordo com Duplaix (1980), as dimensões da entrada das tocas 

de ariranhas no Suriname têm comprimento médio de 48 cm (n=35) e altura média de 34 cm 

(n=35), sendo construídas a uma distância de um metro ou mais da margem da água. 

Resultados semelhantes também foram apresentados por Lima (2009) na área de entorno do 

lago Amanã na Amazônia central onde as aberturas de tocas de ariranha apresentaram 

comprimento médio de 56 cm (n=182) e altura média de 41 cm (n=182). 

Alguns autores (Duplaix, 1980; Schweizer, 1992) mencionam que as aberturas de 

tocas novas são, em geral, menores que as de tocas mais antigas, e vão aumentando seu 

tamanho de acordo com a frequência de utilização. Contudo, comparando as dimensões das 

tocas mais frequentemente utilizadas (≥40% de uso) com as menos utilizadas (<40% de uso) 

no lago de Balbina não foi observada diferença significativa (P>0,05) no comprimento e 

altura das entradas das tocas. Estes resultados corroboram com Rosas et al. (2007) os quais 

mencionam que é difícil determinar apenas pelas dimensões se uma toca é nova ou se é 

utilizada com maior ou menor frequência. 

Segundo Schweizer (1992), as tocas com entradas muito amplas parecem desagradar 

às ariranhas. No lago de Balbina, tanto o comprimento médio quanto a altura média das tocas 

foram similares às médias encontradas por Duplaix (1980) no Suriname e Lima (2009) no 

lago Amanã. No entanto, as tocas registradas por Schweizer (1992), com dimensões de até 80 

cm de comprimento e 60 cm de altura, e aquelas registradas por Damasceno (2004) que 

observou tocas com comprimento e altura média de 96 cm e 40 cm, respectivamente, na 

região do Pantanal apresentaram-se bem maiores que no presente estudo, em relação à altura e 

comprimento médio das tocas. Estes resultados sugerem que, no Pantanal, as entradas das 

tocas tendem a ser maiores que na região amazônica.  
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As razões para isto são incertas, mas podem ter relação com diferenças no solo entre estes 

dois biomas, ou características intrínsecas à espécie. 

Damasceno (2004) menciona também que as tocas muito amplas podem ser mais 

vulneráveis à ocupação por eventuais predadores como, por exemplo, os jacarés que 

frequentam os mesmos rios e baías das ariranhas no Pantanal, porém, acredita-se que com 

densidade populacional muito superior. A presença de jacarés em tocas abandonadas pelas 

ariranhas é relatada por Schweizer (1992) e Duplaix (1980). No lago da UHE Balbina Rosas 

et al. (2008) relataram o encontro agonístico na água entre um grupo de quatro ariranhas e um 

jacaré-açu (Melanosuchus niger), e a invasão de uma toca de ariranha por um lagarto 

(Tupinambis teguixin) que adentrou a toca para predar um filhote morto de ariranha, trazendo-

o para fora da toca e iniciando sua ingestão. No entanto, ao longo de nove anos de 

monitoramento de P. brasiliensis no lago da UHE Balbina nunca foi registrada a ocupação de 

tocas de ariranhas por jacarés. 

Carter & Rosas (1997) mencionam que as tocas são comumente escavadas sob o 

sistema radicular da vegetação associada às margens dos cursos d’água ou encontradas sob 

troncos caídos. No lago de Balbina, a grande maioria das tocas (73%) seguiu o mesmo padrão 

e apresentaram padrão de cobertura da boca da toca variando de semi encobertas a totalmente 

encobertas por vegetação. Esses resultados estiveram dentro dos padrões identificados em 

estudos semelhantes, realizados em outras regiões de ocorrência da espécie (Duplaix, 1980; 

Schweizer, 1992; Damasceno, 2004) onde as tocas analisadas apresentaram graus de 

cobertura vegetal variando entre 75% e 97%. Possivelmente, estes ambientes são mais 

utilizados pelas ariranhas para a construção de tocas em decorrência de uma maior proteção 

contra invasores e também pelo fato do local apresentar um solo predominantemente argiloso 

o que, juntamente com as raízes e galhos da vegetação associada, aumenta a estabilidade do 

local com menores riscos de erosão dos barrancos e consequente destruição destes refúgios. 

Os resultados observados por Lima (2009) no entorno do lago Amanã (Amazônia 

brasileira) e Lasso (2003) na Amazônia equatoriana, também revelaram graus de cobertura 

vegetal das entradas das tocas semelhantes ao presente estudo, mas em relação às 

características dos locais onde as mesmas foram escavadas, os resultados diferiram, 

observando-se um maior percentual de tocas construídas diretamente no solo, sem a presença 

de raízes ou galhos. Essa diferença do padrão apontado no lago de Balbina pode ser 

ocasionada devido às características ambientais específicas destas regiões. 
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Carter & Rosas (1997) mencionam que 96% das tocas de ariranhas estão localizadas 

em áreas com pelo menos 50% de cobertura arbórea. Schweizer (1992) registra que no 

Pantanal é evidente a preferência das ariranhas por cavarem suas tocas em lugares camuflados 

por galhos e folhas, ao invés de deixá-las visíveis, sem vegetação. Analisando o hábito da 

vegetação encontrada ao redor das tocas de ariranhas no lago de Balbina, percebe-se também 

uma grande predominância de árvores (63,3% para as tocas com ≥40% de uso e 30,8% para 

as tocas < 40% de uso), outros tipos vegetais como cipós, ervas, arbustos, palmeiras, epífitas e 

hemiepífitas também são encontradas nas áreas de entorno das tocas, os quais também estão 

ligados ao aspecto de camuflagem e maior proteção das tocas das ariranhas, só que com uma 

frequência de ocorrência bem menor, comparadas com a grande quantidade de árvores 

existentes neste ambiente.Todos esses dados se assemelham aos resultados obtidos por 

Duplaix (1980) no Suriname, onde cerca de 75% das tocas de ariranhas haviam sido 

escavadas sob as árvores. 

As ariranhas costumam modificar as áreas que usam para construir suas tocas, 

paragens e latrinas comunitárias, amassando a vegetação, retirando as folhas secas do solo e 

deixando rastros e marcas olfativas. Estes ambientes estão associados à função de marcação e 

defesa territorial e geralmente situam-se em áreas mais abertas, de forma que possam ser 

percebidos por outros indivíduos (Duplaix, 1980; Carter & Rosas, 1997; Leuchtenberger & 

Mourão, 2009). Essas informações corroboram com o presente estudo onde foi registrado que 

conforme diminui a frequência de utilização das tocas pelas ariranhas ocorre um aumento na 

diversidade de tipos vegetais e na frequência de ocorrência de ervas e arbustos na área de 

entorno das tocas menos usadas (<40% de uso) no lago de Balbina. Isto pode ser ocasionado 

pelo “abandono” temporário maior dessas tocas permitindo o crescimento destes tipos de 

plantas, que em geral, apresentam um desenvolvimento mais rápido se comparados a tipos 

vegetais de maior porte como as árvores. 

A vegetação encontrada às margens dos corpos d’água, juntamente com diversos 

troncos e raízes associadas, são muito importantes para as ariranhas, pois além de serem 

utilizadas para o estabelecimento de vários sítios de marcação, tocas, locais de descanso e 

rampas de acesso para as tocas, os troncos e raízes caídos na água servem também como 

importantes áreas de pesca, onde muitas espécies de peixes utilizam para se refugiar e se 

alimentar ao longo das estações hidroclimáticas (Lowe McConnel, 1975; Rosas et al.,1999; 

Schenck, 1999, Staib, 2005).  
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Um estudo realizado por Muanis (2008), no Pantanal, encontrou uma forte correlação entre as 

ariranhas e espécies de palmeiras. Segundo Duplaix (1980) e Groenendijk et al. (2005) a 

importância das palmeiras nos ambientes utilizados pelas ariranhas demonstra que a espécie 

está relacionada a locais com zonas de margem com matas fechadas e florestas densas. Na 

Amazônia, as palmeiras estão normalmente entre as 05 (cinco) famílias de plantas mais 

abundantes em parcelas de terra firme (Ayres, 1993), porém no presente estudo estiveram em 

menos de 5% da vegetação de entorno das tocas identificadas. 

A similaridade nos hábitos e nas frequências de ocorrência das famílias das plantas 

observadas no entorno das tocas de ariranhas com uso igual ou superior a 40% e com menos 

de 40% de uso, sugere que a construção das tocas de ariranhas no lago de Balbina, assim 

como sua frequência de utilização, está, aparentemente, mais ligada ao aspecto de 

camuflagem e proteção que o conjunto da vegetação proporciona, do que a uma espécie 

vegetal específica. 

 

4.3 Caracterização das estruturas internas das tocas e suas ramificações  

 

A análise das tocas abertas revelou que sua construção é feita de tal modo a não 

permitir observar o fundo da toca, uma vez que essas têm próxima à entrada, um ou mais 

túneis ascendentes e não lineares que conduzem a uma ou mais câmaras ovais onde as 

ariranhas se abrigam e/ou criam seus filhotes. No Suriname, os resultados apresentados por 

Duplaix (1980) revelaram que os túneis das tocas das ariranhas variavam de 30 cm até 3,6 m 

de comprimento, os quais levavam até câmaras ovais medindo entre 1,2 m e 1,8 m de 

diâmetro e alturas de até 74 cm. Schweizer (1992) ao caracterizar a estrutura interna de uma 

única toca no Pantanal brasileiro revelou medidas com dimensões superiores às observadas 

por Duplaix (1980) com valores de comprimento total e largura máxima do túnel principal da 

toca de 5,5 m e 9,5 m, respectivamente, e câmaras no final dos túneis com até 1,10 m de 

altura. Staib (2005), no Peru, registrou que as medidas de uma única toca foram semelhantes 

às observadas por Duplaix (1980) no Suriname.  

Segundo Duplaix (1980) e Staib (2005), a altura interna da toca (do “chão” até o teto) 

apresenta valor médio de 30 cm podendo aumentar em direção ao fundo da toca. As tocas do 

lago de Balbina tendem a apresentar em média uma altura interna maior, com registro de até  
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90 cm, o que poderia facilitar a movimentação das ariranhas no interior das tocas podendo, 

muitas vezes, se deslocar sem precisar rastejar no solo e com maior mobilidade por entre os 

túneis e suas ramificações. Por outro lado, de acordo com o registrado no lago de Balbina, e 

também mencionado por outros autores em ambientes não represados, é razoável que as 

câmaras sejam mais altas que os túneis, podendo ultrapassar 1 m de altura, pois permitem 

acomodar melhor os animais para dormir e/ou criar seus filhotes já que ficam sempre 

localizadas no final dos túneis, próximas ao fundo das tocas. 

A presença de abertura secundária foi registrada em uma das seis tocas abertas no 

presente estudo e apresentou dimensões similares à mencionada por Staib (2005), no Peru, 

que foi de 45 cm de comprimento e 20 cm de altura. Estas aberturas podem ser voltadas tanto 

para o leito do rio, como para o interior da floresta e, geralmente são usadas, como “saída de 

emergência” pelas ariranhas auxiliando numa possível fuga de alguma ameaça em potencial 

com riscos, principalmente, para fêmeas e filhotes em período de lactação. 

Duas das seis tocas abertas no presente estudo apresentaram suspiros no barranco 

acima das câmaras principais, próximos ao fundo das tocas, localizados a uma distância média 

de 3,0 m da entrada principal da toca. Acredita-se que tocas maiores e mais profundas talvez 

necessitem de suspiros para uma melhor circulação e renovação do ar, principalmente quando 

esta toca é utilizada por um grupo grande de ariranhas ou com filhotes no seu interior. 

Dentre as tocas abertas para caracterização do layout interno foi observado que uma 

delas havia abrigado em anos anteriores ao processo de abertura, um total de 08 ariranhas (07 

adultos e 01 filhote) e apresentavam cinco “dormitórios”, tratando-se de uma toca bastante 

utilizada pelo grupo. No entanto, tocas menores também foram abertas no lago de Balbina 

com registros anteriores de ocupação dessas tocas variando entre 2 e 4 animais e muito 

provavelmente pela simplicidade de sua estrutura interna seriam apenas abrigos temporários 

de apoio com, no máximo, três “dormitórios/câmaras” que seriam utilizadas como locais de 

descansos rápidos ou esconderijos, ou então, ocupadas, até mesmo, por ariranhas solitárias 

sem território definido. 

De modo geral, todas as dimensões e padrões escolhidos pela espécie para definir a 

estrutura interna das tocas no presente estudo apresentaram valores superiores aos 

mencionados em outras áreas de distribuição da espécie (Duplaix, 1980; Schweizer, 1992; 

Staib, 2005). Somente em relação ao número de animais registrados no interior das tocas, 

antes de suas aberturas, é que os resultados mencionados, no lago de Balbina, se assemelham  
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com os estudos anteriormente citados, sendo observados grupos formados por até 08 animais 

entre adultos e filhotes. As razões para isto são incertas, mas podem ser ocasionadas devido às 

características ambientais específicas de cada região e/ou características intrínsecas à espécie.  

 

 

4.4 Ângulo de inclinação dos barrancos em frente às tocas  

 

Os ângulos de inclinação dos barrancos em frente às tocas das ariranhas no lago de 

Balbina (média de 53±14°, n=164) apresentaram uma inclinação média superior quando 

comparada às médias observadas por Damasceno (2004) no Pantanal e por Lima (2009) na 

Amazônia ocidental, onde foram registrados ângulos de inclinações médios de 30° (n=38) e 

29° (n=182), respectivamente. 

De acordo com Duplaix (1980), a disponibilidade de alimento e ambientes adequados 

para a construção de refúgios, com cobertura vegetal densa e declive suave, são fatores que 

possuem grande relevância para o estabelecimento de território pelas ariranhas. No 

reservatório de Balbina, a classe de ângulos com maior frequência de uso pelas ariranhas 

variou entre 46-60°, sugerindo que barrancos com estas declividades provavelmente permitem 

fácil acesso às tocas pelas ariranhas e podem facilitar a escavação fazendo com que os túneis 

e as câmaras internas tenham um solo relativamente paralelo à parte superior do barranco, e 

ao mesmo tempo evitem a entrada excessiva das águas das chuvas. 

No lago de Balbina, percebe-se que quando os barrancos apresentam inclinações 

superiores a 75°, a frequência de uso se reduz bastante e não ultrapassa a frequência de 

ocorrência de 5%. Isso talvez possa ser explicado pelo fato de que cavar tocas em barrancos 

muito íngremes torna o trabalho muito mais difícil e demorado, já que para iniciar o processo 

de escavação as ariranhas teriam que, praticamente, ficar suspensas no barranco ou apoiadas 

em troncos e galhos da vegetação associada às margens, além de certo esforço para subir 

barrancos muito íngremes. Além disso, o menor uso de tocas em barrancos mais inclinados 

pode estar relacionado com aspectos da consistência do solo, no qual solos mais macios, com 

elevado teor de umidade e pouca cobertura vegetal estão sujeitos a maiores erosões, 

ocasionados pelas fortes chuvas e oscilações do nível d’água ao longo do ciclo hidrológico 

resultando em deslizamentos de terra e da vegetação de entorno do barranco. Tais eventos de 

erosão foram observados em várias ocasiões, no reservatório de Balbina, com algumas tocas  
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destruídas e soterradas pelo barranco desmoronado e, em todos os casos, resultaram no 

abandono da área pelas ariranhas. 

Da mesma forma, os barrancos com ângulos de inclinações muito baixos também são 

pouco utilizados pela espécie no lago de Balbina. O menor ângulo de inclinação registrado no 

presente estudo foi de 12°, sugerindo que as ariranhas devem determinar um ângulo mínimo 

para que possam iniciar a escavação das tocas e que ao mesmo tempo não percam seu 

paralelismo com o solo acima do barranco. Acredita-se que, a partir deste ponto (inclinação 

mínima de 12°), as tocas já começariam a ser escavadas para baixo num solo muito plano bem 

rente à linha da água e com isto sujeitas à inundação e acúmulo da água das chuvas o que 

inutilizaria a toca fazendo com que os animais mudem constantemente de lugar, podendo 

trazer prejuízos aos grupos de ariranhas que possuem territórios bem definidos e os defendem 

ativamente. 

Contudo, os resultados obtidos sugerem que os ângulos de inclinação dos barrancos 

em frente às tocas de ariranhas do lago de Balbina são representados por inclinações 

intermediárias, formadas por um declive suave, com boas condições de escavação e maior 

segurança em relação ao acúmulo de água das chuvas, e foram determinantes para explicar a 

maior frequência de uso de algumas tocas na área de estudo. 

 

4.5 Altura da entrada das tocas em relação ao nível da água 

 

Durante nove anos de observação de grupos de ariranhas no reservatório de Balbina, 

F. Rosas (com. pess.) observou que a rota primária de fuga das ariranhas, ao saírem de suas 

tocas, é a água. Somente em poucas ocasiões os animais empreendem a fuga subindo o 

barranco acima das tocas. A altura predominante das tocas no lago de Balbina, ao nível da 

água, situada entre 0,10 m e 1,5m, e observada tanto para as tocas mais frequentemente 

utilizadas (≥ 40% de uso), como para as menos frequentemente utilizadas (< 40% de uso), 

pode ter relação com as rotas primárias de fuga da espécie, já que tocas mais elevadas 

exporiam os animais em terra por mais tempo e, por conseguinte, mais sujeitos à predação. 

Duplaix (1980) menciona que no Suriname as ariranhas utilizam tocas em barrancos 

com alturas que variam em média de 50 cm a 2,5 m acima da linha da água, onde muitas 

vezes ao subir nos barrancos as ariranhas deixam marcas de arranhões profundos e pisoteiam  
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a terra para baixo. Lima (2009) na área de entorno do lago Amanã (Amazônia central) 

registrou tocas com altura média de 1,75 m e com maior frequência de uso na classe que varia 

de 0-1,13 m. Lasso (2003) menciona que cerca de 40% das tocas de ariranhas, na Amazônia 

equatoriana, foram registradas entre alturas variando de 6-12 m. No lago de Balbina, as 

alturas médias das aberturas das tocas ao nível da água apresentaram valores semelhantes aos 

estudos realizados por Duplaix (1980) e Lima (2009) em outras áreas naturais de ocorrência 

da espécie, o que poderia ser uma característica intrínseca da ariranha, independentemente da 

localização de seu habitat; no entanto, os valores encontrados por Lasso (2003) foram muito 

superiores aos do presente estudo, onde somente 3,6% das tocas registradas no reservatório de 

Balbina foram construídas nos padrões de alturas ao nível da água mencionados por aquela 

autora. 

De um modo geral, o nível das águas no lago de Balbina acompanha o ciclo 

hidrológico da bacia amazônica, porém em proporções bem menores, com uma variação de 

pouco mais de 3,5 m entre o pico de cheia e o pico de seca (Rosas et al., 2007) com isso as 

tocas, no presente estudo, apresentam alturas mais definidas, com médias e valores similares 

ao Suriname e ao lago Amanã, apresentando uma maior segurança ao longo dos períodos de 

cheia e seca, evitando assim o alagamento destas tocas e foram determinantes para explicar a 

maior frequência de uso de algumas tocas ao longo do ciclo hidrológico. 

 

 

4.6 Ângulo de abertura das tocas em relação aos pontos cardeais (ângulo de azimute) 

 

A ausência de um quadrante predominante na abertura das tocas das ariranhas no 

reservatório de Balbina pode ser decorrente das próprias características físicas e topográficas 

da região, com ambientes variando desde canais principais de rios, com margens mais 

definidas e delimitadas por barrancos de terra firme, passando por igarapés, enseadas, e um 

conjunto com cerca de 3.300 ilhas, cujas margens de muitas destas ilhas apresentam 

características propícias para as ariranhas cavarem suas tocas em boa parte de seus 

perímetros. 
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No entanto, pode se destacar que dentre aquelas tocas mais usadas (≥ 40% de uso) 

pelas ariranhas, 20% delas apresentaram suas aberturas voltadas para o quadrante leste 

(posição do nascer do sol), sugerindo-se que já nas primeiras horas da manhã elas recebam 

uma boa quantidade de iluminação através dos raios solares, o que pode influenciar nas 

atividades diárias e de rotina da espécie, fazendo iniciarem mais cedo. Por outro lado, no 

momento em que os animais finalizam suas atividades diárias (marcação e defesa territorial, 

forrageio) e retornam para as tocas no fim da tarde encontrariam um ambiente com pouca 

iluminação e temperaturas mais amenas. Contudo, os resultados obtidos, de uma maneira 

geral, sugerem que o ângulo de disposição das aberturas e seus quadrantes em relação aos 

pontos cardeais não foram determinantes ou em nada influenciaram a frequência de utilização 

das tocas no reservatório de Balbina. 

 

 

4.7 Transparência da água 

 

A profundidade e a transparência dos corpos d’água, bem como a morfologia e a 

disposição das margens são fatores que podem ter grande relevância para explicar a seleção 

de habitat por Pteronura brasiliensis (Rosas et al.,1999). De acordo com Lima (2009) as 

maiores frequências de ocorrência de ariranhas foram registradas em trechos de igarapés com, 

aproximadamente, um metro de transparência e até três metros de profundidade. No 

Suriname, Duplaix (1980) menciona que a transparência da água nos locais utilizados pelas 

ariranhas pode chegar acima de 1,80 m em ambientes formados por solos arenosos, que 

apresentam uma melhor reflexão da luz. Os resultados obtidos no reservatório de Balbina 

corroboram com estes autores, uma vez que a transparência média da água em frente às tocas 

variou de 1,33 m a 1,69 m e não apresentou nenhuma relação significativa (P>0,05) para a 

frequência de uso das tocas ao longo do ciclo hidrológico. 

Duplaix (1980) e Carter & Rosas (1997) relataram que as variáveis transparência e 

profundidade são importantes quando se referem aos corpos d’água explorados por ariranhas 

para captura de peixes. Por serem predadores orientados principalmente pela visão (Rosas et 

al., 1999), as ariranhas preferem águas claras ou pretas e caçam, mais efetivamente, em águas 

rasas e calmas, sendo mais frequentemente observadas em riachos e lagos do que no canal 

principal dos grandes rios (Duplaix, 1980; Laidler, 1984; Rosas et al., 1999; Schenck, 1999).  
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Ao se interromper o fluxo normal do curso de um rio, pela formação de barragens, acontecem 

diversas mudanças na composição química da água com alterações na sua qualidade e 

transparência. Durante os primeiros anos da formação do lago de Balbina o gás sulfídrico 

(H2S) produzido pela decomposição das folhas das árvores permanentemente inundadas 

provocou uma redução do nível de oxigênio dissolvido na água (Fearnside, 1989). No entanto, 

a transparência da água aumentou ao passar de um ambiente lótico para lêntico, beneficiando 

as ariranhas. 

De acordo com Santos et al.(2006) as piranhas estão entre os mais bem sucedidos 

peixes em reservatórios artificiais na Amazônia. Rosas et al. (2007) relatam que, nos 

primeiros anos após o represamento do lago de Balbina, os peixes predadores, como as 

piranhas, passaram a predominar na área de estudo. Nesse sentido, o grande número de 

piranhas e uma maior visibilidade da água também parecem ter beneficiado as ariranhas, uma 

vez que estudos recentes revelaram uma alta ocorrência de piranhas nas fezes desses animais, 

cuja frequencia de ocorrência na represa de Balbina é o dobro daquela observada em outras 

regiões da Amazônia (Cabral et al., 2010). 

 

 

4.8 Período reprodutivo, tamanho da prole e biometria dos filhotes de ariranha no lago 

de Balbina  

 

Considerando que, dentre os 36 registros de filhotes observados no reservatório de 

Balbina, ao longo de nove anos consecutivos, 97,2% ocorreu no segundo semestre do ano, a 

condição de lago artificial (lago de hidrelétrica) não parece ter alterado a sazonalidade 

reprodutiva da espécie, uma vez que Duplaix (1980) no Suriname, Laidler (1984) na Guiana, 

Evangelista & Rosas (2011) na Amazônia central e Rosas et al. (2004; 2007) na mesma área 

do presente estudo relatam que as ariranhas apresentam certa sazonalidade reprodutiva, 

fortemente relacionada com o nível das águas nos ambientes que habitam, com a maioria dos 

nascimentos ocorrendo no segundo semestre do ano, durante as estações de cheia, vazante e 

início de seca dos rios. De acordo com Duplaix (1980) e Laidler (1984) aproximadamente 

80% dos nascimentos de ariranhas ocorrem durante as estações de cheia e vazante dos rios, 

resultados que corroboram com os nascimentos registrados atualmente no lago de Balbina, 

onde 19,4 % dos nascimentos ocorreram na cheia e 77,8%, na vazante. Com base nessas  
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informações sugere-se que P.brasiliensis em geral, apresenta, com algumas variações, um 

período reprodutivo bem evidenciado na região amazônica, independente do tipo de habitat ou 

interferência antrópica. 

A ariranha é um predador de topo de cadeia e alimenta-se, principalmente, de peixes 

bentônicos e de hábitos noturnos, que possuem movimentos lentos durante o dia e 

provavelmente mais fáceis de ser capturados (Schweizer, 1992; Rosas et al., 1999; Cabral et 

al., 2010) . Durante a vazante, os peixes que estavam dispersos pelas áreas alagadas (igapós), 

movimentam-se em direção ao grande lago ou para os rios e igarapés, ambientes de águas 

mais abertas e profundas. Consequentemente, as ariranhas são induzidas a se deslocarem para 

essas mesmas áreas em busca de suas presas. Isso pode ter especial importância para as 

fêmeas no final de gestação e início de lactação, permitindo que supram os requisitos de 

elevado valor energético e nutricional nessa fase do ciclo reprodutivo (Rosas et al.,2007). 

Essa sazonalidade reprodutiva parece ter também papel fundamental para os filhotes que 

deverão estar desmamando na estação de seca (níveis de água mais baixos), encontrando 

nessa época maior facilidade de captura do alimento por conta própria, já que os peixes 

estarão concentrados em menor volume de água se comparado com o período de enchente e 

cheia. 

A literatura menciona que o tamanho da prole em P. brasiliensis varia de 1 a 5 filhotes 

(normalmente 2) por ano (Duplaix, 1980; Carter & Rosas, 1997; Rosas, 2004; Staib, 2005; 

Evangelista & Rosas, 2011). O número de filhotes por gestação observado no reservatório de 

Balbina (entre 1 e 3 filhotes) encontra-se dentro da variação mencionada para a espécie em 

outras áreas de sua distribuição sem a influência de hidrelétricas. Staib (2005) ao registrar um 

número máximo de quatro filhotes por grupo reprodutivo na Amazônia peruana sugere que o 

tamanho médio da prole de ariranhas, de um modo geral, não deve ultrapassar quatro filhotes 

por ninhada, tendo em vista que as fêmeas de ariranhas possuem somente quatro mamilos e 

dessa forma teriam melhores condições de cuidar e amamentar todos os filhotes ao longo da 

lactação, o que somados aos cuidados aloparentais presentes na espécie (Carter & Rosas, 

1997; Staib, 2005; Rosas et al., 2009) apresentariam um maior sucesso reprodutivo, pois 

contam com uma maior cooperação do grupo na criação dos filhotes, garantindo assim um 

maior êxito na reprodução. 
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O número de mamilos varia consideravelmente, dependendo da espécie, e está mais ou 

menos relacionado ao número de filhotes que a fêmea gera (Orr, 1986). De acordo com os 

resultados do presente estudo sugere-se que para as ariranhas do lago de Balbina, assim como, 

supôs Staib (2005), no Peru, o tamanho médio da prole por ninhada também pode ser 

influenciado pelo número de mamilos que as fêmeas apresentam. Padrão que pode ser 

verificado nas fêmeas de outras espécies de carnívoros, como o cão doméstico (Canis 

familiaris), por exemplo, que possui normalmente 10 mamilos Luiz et al.(2004) e produz 

ninhadas com tamanho médio variando entre 8 e 10 filhotes (Nishida, 2006). 

A semelhança quanto ao período reprodutivo e número de filhotes gerados pelas 

ariranhas no lago de Balbina quando comparados com outras áreas não represadas sugere que 

mesmo com o enorme distúrbio antrópico causado pelo represamento do rio Uatumã, as 

populações de ariranhas estão muito bem adaptadas e estabelecidas neste ambiente represado, 

apresentando períodos reprodutivos e tamanhos da prole por ninhada semelhante a outros 

ambientes naturais de distribuição da espécie. 

Existem poucos registros de peso e comprimento de filhotes recém nascidos de 

ariranhas e todos eles são provenientes de animais de cativeiro (Autuori & Deutsch, 1977; 

Duplaix, 1980). De acordo com Autuori & Deutsch (1977) em estudo realizado no zoológico 

de São Paulo, o peso e comprimento médio de filhotes recém nascidos de ariranhas foi de 200 

g e 33 cm (n=5), respectivamente. Duplaix (1980) no zoológico de Paramaribo, no Suriname, 

registrou o peso e comprimento de dois filhotes moribundos com aproximadamente seis 

semanas de idade pesando em média 1300 g e comprimento médio de 54 cm. Mais 

recentemente, McTurk & Spelman (2005) estimaram o peso e idade de 34 ariranhas órfãs 

levadas entre 1985 e 2002 para um centro de reabilitação as margens do rio Rupununi na 

Guiana. Os órfãos de P.brasiliensis foram divididos em quatro grupos etários distintos de 

acordo com seu tamanho, idade estimada, peso real ou estimado, desenvolvimento dentário e 

comportamento alimentar, e apresentaram na sua grande maioria (79%) idades e pesos 

estimados variando entre 8-10 semanas de vida e 2.0-5.0 kg, respectivamente. 

De acordo com os pesos, comprimentos e idades estimadas mencionados 

anteriormente, percebe-se que os registros de filhotes de ariranhas (n=5) no lago de Balbina se 

assemelham mais com os resultados apresentados por Autuori & Deutsch (1977) e Duplaix 

(1980), do que com aqueles apresentados por McTurk & Spelman (2005). Apesar dos filhotes 

medidos por Autuori & Deutsch (1977) e Duplaix (1980) apresentarem tamanhos corporais 
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 similares ao presente estudo, os valores registrados quanto ao peso destes filhotes foram 

diferentes, ou seja, de acordo com o tamanho corporal e idade estimada dos filhotes os 

resultados são similares aos de Balbina, mas seus pesos foram menores em relação ao estudo 

recente. O fato dos animais pesados e medidos no lago de Balbina serem animais de vida livre 

e que encontraram no local, condições ideais para sua sobrevivência e reprodução regular, 

pode explicar em parte o maior peso registrado para estes filhotes em relação àqueles do 

cativeiro mencionado na literatura. 

De acordo com as características ambientais das tocas onde foram registradas 

reprodução (n=27) foi verificado que os parâmetros ambientais analisados apresentam 

padrões, dimensões e características semelhantes ao conjunto de tocas onde não houve 

registro reprodutivo. Desta forma, acredita-se, que de uma maneira geral, todas as tocas 

caracterizadas no presente estudo apresentam condições ideais de abrigo, descanso e/ou 

criação de filhotes no período reprodutivo e que são as ariranhas que definem sua utilidade (se 

para descanso e/ou reprodução), provavelmente de acordo com as características do ambiente 

naquele momento e o tempo de permanência que pretendem utilizar o abrigo. Todos esses 

fatores são importantes para os grupos de ariranhas que estão muito bem adaptadas e 

estabelecidas nestes ambientes represados e que tem encontrado no reservatório de Balbina 

condições favoráveis para a manutenção de populações estáveis (Rosas et al., 2007). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ausência de parâmetros na análise de Regressão Múltipla que pudessem explicar 

porque algumas tocas tiveram uma maior frequência de uso (≥ 40%) do que outras (<40%) 

poderia ser interpretada como uma evidência de que a frequência de utilização das tocas pelas 

ariranhas no lago de Balbina não é fortemente condicionada por nenhuma das variáveis 

ambientais analisadas. Contudo, as características aqui descritas desses parâmetros e suas 

tendências, permitem um melhor entendimento dos ambientes utilizados pela espécie na área 

de estudo, e talvez na região amazônica, como um todo, revelando que as ariranhas usam uma 

variada combinação de ambientes aquáticos e terrestres, utilizando barrancos com diferentes 

inclinações, cavando tocas em distintas alturas da água, com vários tamanhos de abertura, 
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dimensões e conformações internas, distintos tipos de solo, com vários níveis de cobertura 

vegetal e transparências da água, e sem aparente predominância de ângulos de azimute da 

abertura das tocas. Os dados demonstram ainda, com algumas variações, um período 

reprodutivo bem evidenciado na região amazônica, independente do tipo de habitat ou 

interferência antrópica. 

De acordo com os resultados obtidos pelo test t de Student somente os ângulos de 

inclinação dos barrancos em frente às tocas de ariranhas e altura da abertura das tocas ao nível 

da água ao longo do ciclo hidrológico foram determinantes para explicar a maior frequência 

de uso de algumas tocas na área de estudo, sendo representados na sua grande maioria por 

inclinações intermediárias, formadas por um declive suave, com boas condições de escavação 

e maior segurança em relação ao acúmulo de água das chuvas. 

É importante salientar que os resultados aqui apresentados não são requisitos 

obrigatórios para a ocorrência de P.brasiliensis, dada sua ampla capacidade de tolerância aos 

diferentes parâmetros ambientais, mas contribuem para a caracterização dos ambientes 

utilizados pelas ariranhas na construção de suas tocas e reprodução, analisando características 

e padrões de uso dos habitats que permitam identificar áreas de potencial uso em áreas 

represadas e, quando comparadas com ambientes naturais, auxiliarão na melhor compreensão 

das relações da espécie com seu meio ambiente. 

Os resultados demonstram que as barragens hidrelétricas por si só não constituem uma 

ameaça às ariranhas na Amazônia. No entanto, de acordo com Rosas et al. (2007) algumas 

condições ou pré-requisitos necessitam ser respeitados para que a espécie utilize os 

reservatórios de hidrelétricas, tais como a presença pretérita da espécie nos rios previamente 

ao represamento e ausência ou reduzida presença humana no reservatório após a formação do 

lago. Ambas as condições são encontradas em Balbina e explicam a ocorrência da espécie em 

todos os meses do ano naquele reservatório com reprodução anual e regular. Contudo, cada 

caso necessita ser estudado em detalhe e a ocorrência de P. brasiliensis em outras áreas a 

serem represadas necessitará de estudos particulares voltados às condições locais para que 

permitam inferir os níveis de impactos às populações de ariranhas nestas áreas.  
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