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SINOPSE:

Considerando a carência de informação da história natural dos tatus na floresta Amazônica,
a importância ecológica destes e a forte pressão que seu habitat sofre com o processo de
fragmentação, foram avaliadas as respostas destes animais às condições naturais e
modificadas da paisagem. Trabalhou-se nas áreas de estudo do PDBFF, a 80 km ao norte de

Manaus. Utilizando as tocas como fonte de informação, foi determinado o efeito de

características topográficas (altitude e declivade), da estrutura da floresta (árvores caídas e

biomassa vegetal) da granulometria do solo (% de argila e % de areia) e das mudanças na

cobertura de floresta primária sobre o uso do habitat por tatus.

Palavras-chaves: Uso de habitat, tatus, Dasypodidae, topografia, granulometria, estrutura da

floresta, fragmentação, Amazônia Central.

Keywords: use of habitat, armadillos, Dasypodidae, topography, granulometry, forest
structure, fragmentation, Central Amazônia
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<1 RESUMO

d^  O principal grupo de mamíferos escavadores da floresta Amazônica são os tatus. As tocas
d

®  que esses organismos constróem afetam as condições físicas do solo e estão envolvidas em

^  processos ecológicos, já que são usadas como refugio por outros animais. As espécies de tatus

^  registradas na Amazônia Central (Cabassous unicinctus, Dasypus novemcinctus, D. kappleri e

d  Priodontes maximus) também são utilizadas como fonte de alimento por populações humanas e

^  servem como reservatónos de parasitas causadores de importantes doenças tropicais. Pouco se

®  conhece sobre a influência das caracteristicas ambientais na escolha do local para construção de

tocas por tatus. Considerando a carência de informação sobre o grupo, a sua importância

ecológica e a forte pressão que seu habitat sofre com o processo de fragmentação, é fundamental

^  investigar como os tatus respondem às condições naturais e modificadas da paisagem. Utilizando

as tocas como fonte de informação, este trabalho determinou o efeito de características

ambientais e da fragmentação no uso de habitat por tatus. Observou-se que as áreas baixas e

(í^; inclinadas foram usadas de maneira preferencial por esses animais para construir suas tocas.

A

O

A

Buracos deixados pelas raízes das árvores caídas foram também utilizados para fundar seus

refúgios. A biomassa vegetal afetou negativamente o uso de habitat, enquanto que a
n

granulometria do solo não teve nenhum efeito. As mudanças na cobertura de floresta primária

não influenciaram a densidade, fundação nem a ativação de tocas, sugerindo que a matriz é

permeável e permite o deslocamento dos tatus. Contudo, essas mudanças na paisagem

influenciaram a manutenção de tocas ativas, demonstrando um efeito na permanência destes

animais em áreas com baixa cobertura florestal. Assim, indicamos a importância de preservar a

conectividade florestal nas áreas de entorno dos fragmentos para manter populações viáveis

destes organismos. Conservar a mata ciliar também é fundamental para proteger as populações de

tatus, uma vez que ajuda a preservar as áreas que apresentam maior densidade de tocas.
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ABSTRACT

Among mammals of the Amazon forest, armadillos represent the main group of diggers. These

animais influence the physical conditions of the ground and influence ecological processes by

constructions burrows that are used as shelter for other organisms. The species of armadillos
dl

documented in the Central Amazônia include Cabassous unicincíus, Dasypus novemcinctus,

($1
Dasypus kappleri, and Priodontes maximus. These animal are also used as food source for human

populations and serve as reservoirs for parasites of important tropical illnesses in this region.

0  Little is known about the influence of enviromental factors on the choice of the location for the

construction of burrows. Considering the lack of information on these species, their ecological

importance, and the strong pressure that their habitat suffers through the fragmentation process, it

rs

r,

is very important to evaluate their response both natural and modified conditions of the

landscape. Using the burrows as a source of information, this study demostrate how enviromental

factors and forest fragmentation affected the use of habitat by armadillos. Low and sloped areas

were used preferentialy by these animais. Holes lefl firom the roots of fallen trees also were used

to establish shelters. Vegetation biomass affected the establishment of burrows, while soil

n
granulometry did not have any effect. Changes in primary forest cover did not affect the

establishment and activation of burrows by armadillos, suggesting that the matrix is permeable

and allows the movement of these animais. However, forest cover influenced the maintenance of

active burrows, demonstrating the importance to preserve a forest cover surrounding ffagments.

Conservation of gallery forest is also important to protect the populations of armadillos, since

they help to preserve areas with greater density of burrows.

IV



^  INTRODUÇÃO GERAL
(i
^  Na região Neotropical, o principal grupo de mamíferos escavadores são os tatus

^  (Xenarthra: Dasypodidae). A família Dasypodidae é constituída atualmente por 20 espécies

que ocupam áreas desde o nível do mar até os 3000 metros de altitude (Nowak 1997) O
(ü
^  grupo tem uma distribuição restrita à América do Sul, sendo que somente duas espécies,

®  Cabassous centralis Miller 1899 e Dasypus novemcinctus Linneaus 1758, ocorrem na

América Central, esta última chegando ao sul dos EUA, limite setentrional da distribuição

^  da família (Wetzel 1985).
a

^  No Brasil, estão presentes 50% das espécies de Dasypodidae, sendo quatro delas,

Cabassous unicinctus Linneaus 1758, D. novemcinctus Linneaus 1758, Dasypus kappleri

Krauss 1862, e Priodontes maximus Kerr 1792, registradas na Amazônia Central (Emmons

r-

1997). A menor dessas espécies, C. unicinctus, tem comprimento total médio de 55 cm

O  (corpo e cauda) e peso entre 1,6 e 4,8 Kg. O tatu galinha, D. novemcinctus, mede 70 cm e
O

pesa de 2,7 a 6,3 Kg, enquanto D. kappleri, alcança os 90 cm e pesa entre 8,5 e 11,8 Kg.

Por último, Priodontes maximus, conhecido como tatu canastra, é a maior espécie da

família, mede até 140 cm, e pesa aproximadamente 30 Kg (Wetzel 1985). Essa última

espécie se encontra classificada em risco de extinção pelo CITES e como vulnerável pela

UICN.

Em geral, os tatus são solitários, têm hábitos noturnos (Emmons 1997) e uma dieta

basicamente insetívora (Redford 1985). As tocas possuem várias funções importantes,



/

t,

sendo um refugio contra predadores e um lugar seguro para a reprodução (Kinlaw 1999).

Também são uma proteção contra as fortes mudanças de temperatura ambiental, já que os

tatus possuem temperatura corporal baixa (média de 34°C) em comparação com outros

mamíferos (entre 36-38°C) e pouca capacidade de regulação térmica (MacNab 1985).

As tocas servem de refugio para outros animais que tiram vantagem da sua existência.($
&
<5 Nesse aspecto os Dasypodidae, e em geral os vertebrados escavadores, têm efeito na

estruturação e manutenção da comunidade (Kinlaw 1999). Cevallos et al (1999), estudando

^  cães da pradaria, Cynomys ludovicianus (Rodentia: Sciuridae), no México, registraram um

aumento na diversidade de pequenos mamíferos em áreas com populações desta espécie.

^  Taber (1945) e Clark (1951) observaram que mamíferos como o rato de algodão, Sigmodon
•  /

hispidis (Rodentia: Muridae) e o gamba, Mephitis mephitis (Carnívora: Mustelidae), e

artrópodes como Ctyptophagus sp. (Coleoptera: Cryptophagidae) e Ceuthophilus spp.

(Orthoptera: Rhaphidophoridae) utilizavam tocas de D. novemcinctus para se refugiar.

As espécies de tatus que ocorrem na Amazônia Central (C. unicinctus, D.

novemcinctus, D. kappleri, e P. maximus), além de disponibilizar novos habitats para outros

organismos, são intensamente utilizadas como fonte de alimento por populações humanas

(Vickers 1997) e servem como reservatórios de parasitas causadores de doenças tropicais

tais como Leshmaniasis e doença de Chagas (Barreto et al 1985; Shaw 1985). Em relação

a estudos feitos sobre os tatus, para D. novemcinctus se conhece bastante da biologia de

populações que habitam áreas da Flórida, Oklahoma e Texas (Clark, 1951; Layne & Glover

1977; McDonough 1997; McDonough & Loughry 1997a; McDonough & Loughry 1997b;



^  Loughry & McDonough 1998a; Loughry et al 1998; McDonough 2000), Vaughan &
®>

(§ Shoenfelder (1999) pesquisaram o uso de habitat dessa espécie na floresta úmida da Costa

%
Rica, McDonough et al. (2000) abordaram este aspecto na Mata Atlântica, no Brasil e

®  Loughry & McDonough (1998b) fizeram um estudo comparativo entre populações da Mata

^  Atlântica e do Texas. Da Silveira (1997) estudou o uso de habitat e a dieta de P. maximus

®  no Cerrado e Carter & Encamaçao (1983) investigaram o uso das tocas por C unicinctus e
©

P. maximus também neste ecossistema.

0^ Para a floresta Amazônica, não se conhece a ecologia dos tatus nem as respostas destas

espécies à perda e fragmentação do seu habitat. A fragmentação gera uma divisão espacial

das populações naturais (Bowers & Matter 1997) que pode conduzir a uma perda da

diversidade biológica (Harris 1984). Isso ocorre não só pelo decréscimo da área total do

habitat original, mas também pelas mudanças nas características da paisagem (Offerman et

al. 1995), tanto dentro dos remanescentes como na matriz, que é a área que os circunda.

Nos remanescentes de floresta ocorre uma alteração das condições ambientais originais

(Kapos et al. 1997) e na intensidade das relações intra e interespecíficas (Bierregaard et al.

2001). A matriz formada é um novo habitat disponível com uma série de características

próprias e com grande influência sobre a dinâmica das comunidades nos fragmentos

(Laurance 1990; Malcolm 1991). As novas características do habitat, associadas à

flexibilidade das espécies para responder a estas mudanças, possivelmente alteram o padrão

de utilização das áreas por parte dos organismos.

^5»

/



Considerando a importância dos tatus dentro do ecossistema amazônico, o

desconhecimento sobre sua ecologia, e a pressão a que estão expostos pelo processo de

fragmentação do seu habitat, é fundamental avaliar como eles respondem às condições

®  naturais e às modificações da paisagem. As tocas, como estruturas que têm múltiplas

^  funções para esses organismos, podem prover indicações importantes sobre o uso das áreas

®  e serão utilizadas neste trabalho como fonte de informação.

f
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AREA DE ESTUDO

®  Realizei o trabalho a 80 Km ao norte de Manaus, Amazonas, nas áreas de estudo do
#
(^. Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF; Figura 1), um projeto do

convênio entre o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Smithsonian

(% Institution (SI). Essas áreas estão localizadas dentro do distrito agropecuário da

^  SUFRAMA, ocupando uma extensão aproximada de 20 Km x 50 Km (60° 00' O, 2° 20' S).

^  As áreas do PDBFF estão localizadas em terrenos pleistocênicos de origem interglacial

^íj^; (Projeto RADAMBRASIL 1973-1982). A topografia é ondulada e aproximadamente

®  metade da área é composta de terrenos inclinados, recortados por igarapés de primeira e

segunda ordem (Gascon & Bierregaard 2001). A altitude em relação ao nível do mar varia

entre 80 e 100 m, comum para florestas amazônicas de terras baixas. Os solos são ácidos e

pobres em nutrientes (Laurance et al 1999), arenosos ou argilosos, conhecidos como

latossolos amarelos (Ranzani 1980). A precipitação anual varia de 1900 a 2500 mm, com

estação seca de junho a outubro (Gascon & Bierregard 2001). O dossel da floresta é de 30 a

37 m com emergentes atingindo mais de 55 m. A flora possui mais de 1000 espécies

arbóreas identificadas, representando 61 famílias e 288 gêneros (Rankin-de-Merona et al

1992). A diversidade de árvores por hectare é muito alta, ultrapassando 280 espécies em

^  algumas áreas (Oliveira & Mori 1999).

No total, o PDBFF conta com 23 reservas, sendo que 12 destas não foram isoladas e

encontram-se inseridas na floresta contínua e 11 são fragmentos, já isolados e rodeados por

áreas desmatadas. A matriz é bastante heterogênea, composta por capoeiras e pastagem.

Essas áreas foram anteriormente desmatadas para uso agrícola e pastoreio, e por algum

tempo sofreram queimadas anuais (Moreira 2003).
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Figura 1. Localização das áreas de estudo do PDBFF (Fazenda Dimona, Porto Alegre e Esteio).

o



#

(»

%
ra

<9

(9

(%

3

3

3

,v
,1

»  .'

CAPITULO 1,

EFEITO DA ESTRUTURA DO AMBIENTE NO USO DO HABITAT POR TATUS
(XENARTHRA: DASYPODIDAE)



^  INTRODUÇÃO

»  Os vertebrados escavadores de tocas geram mudanças na estrutura física dos habitats
(i
(1^ que ocupam (Kinlaw 1999). Há evidências de que a maioria dos ambientes têm sido

^  gradualmente alterados por populações de escavadores residentes (Hansell 1993), Em

relação às condições físicas do solo, a atividade de escavar gera mistura e redistribuição dos

.  nutrientes inorgânicos (Abaturov 1972), aumenta a aeração afetando as taxas de

mineralização (Inouye et al 1987) e incrementa a quantidade de água no perfil do solo

(Laundre 1993). No entanto, pouco se conhece sobre como as características dos habitats

.■m
influenciam os vertebrados escavadores na escolha do local para construírem as suas tocas

'3

4  i

A distribuição geográfica de alguns roedores escavadores tem sido relacionada com

'3 fatores edáficos (Shenbrot et al 1997), do mesmo modo que a complexidade (Laundre &

Reynolds 1993) e a densidade de tocas (Feldhamer 1979). A topografia também se mostrou

direcionando a utilização de áreas por espécies de escavadores (Zimmerman 1990). Por

último, certas características da estrutura da floresta ainda não testadas, possivelmente

afetam o uso das áreas por esses organismos, porque podem facilitar a atividade de

escavação.

A dificuldade de observação dos tatus na floresta amazônica obriga à utilização de

evidências indiretas para fazer avaliações ecológicas dessas espécies. McDonough et al

(2000), na Mata Atlântica, utilizaram as tocas para determinar o uso de diferentes tipos de

habitat por tatus, e usaram as dimensões das tocas para separar as espécies presentes no

local de estudo, como já tinha sido feito por Carter & Encamação (1983) em áreas do

Cerrado em Minas Gerais.



^  Assim, considerando a importância de entender como os tatus respondem à estrutura

®  do seu ambiente, utilizei as tocas como fonte de informação para determinar o efeito de
#

variáveis topográficas (declividade e altitude), da estmtura da floresta (árvores caídas e

(ê biomassa vegetal) e da granulometria do solo (% a
(§
(f

(9

m

rgila e % de areia) no uso do habitat por

esses animais, avaliando também se a morfometria de tocas é uma característica útil para

diferenciar as quatro espécies que ocorrem nesta região da Amazônia.
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A. 3

MÉTODOS

Declividade e Altitude

A coleta de dados do presente trabalho foi realizada entre os meses de fevereiro e

agosto de 2003. Fiz a amostragem na floresta contínua localizada na reserva Km 41 do

PDBFF, especificamente em uma área de 100 ha (1 000000 m^). Essa área conta com

um gride de trilhas, 100 m distantes entre si, sendo 11 posicionadas no sentido norte-sul

e outras 11 no sentido leste-oeste. Também há uma demarcação com piquetes a cada 20

m para os quais se têm dados de altitude.

<1

Preferência de uso de áreas velos tatus para construir suas tocas

^  Aproveitando as trilhas, fiz 11 linhas de transecção paralelas, distantes 100 m uma

da outra. Cada linha compreendia 5000 m^, tendo 1000 m de comprimento por 5 m de

II largura. Assim, a minha área total amostrada foi de 5,5 ha (55000 m^). Percorri as linhas

a uma velocidade de 0,5 m/s registrando a presença de tocas (ativas e abandonadas) e

sua localização dentro da grade de trilhas, em função do piquete mais próximo.

A partir do mapa de curvas de nível dessa área (Figura 2) retirado da tese de

Marzola (2000), gerei o mapa de declividade e o mapa de altitude no programa

>

ArcView 3.2, no módulo Spatial Analyst. Criei nove classes de declividade (divididas

em intervalos de 3,5°), 10 cotas de altitude (em intervalos de cinco metros) e calculei

nesses mapas a disponibilidade, tanto para a área total como para a área amostrada, de

cada classe e cada cota. Comparei estas disponibilidades com a finalidade de avaliar a

efetividade do método das linhas de transecção.
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Para determinar se os tatus utilizaram preferencialmente algumas declividades e

altitudes, localizei nos mapas (com ajuda dos números dos piquetes) as tocas

registradas. Considerei a área ocupada pelas tocas como a área usada pelos tatus e

calculei a proporção observada de uso de cada classe de declividade e cada cota de

altitude. Além disso, estimei, de acordo com a área disponível amostrada, a proporção

esperada de uso de cada classe de declividade e cada cota de altitude, e finalmente

comparei, através de um teste de G (Sokal & Rohlf 1981), as proporções de área usada

observada e esperada.

Fíeito da declividade e da altitude na construção de tocas pelos tatus

((Ç Trabalhei em 28 parcelas de 1200 m^ (20 m x 60 m) distribuídas proporcionalmente

nas diferentes cotas de altitude (Figura 3), e mantive entre elas uma distância mínima de

100 m para minimizar o problema de amostras dependentes (razão pela qual não tive um

maior número de parcelas). Percorri cada parcela e contei todas as tocas de tatus (ativas

e abandonadas). Estimei a declividade média e a altitude média de cada parcela,

localizando-as nos mapas mencionados no método anterior. Fiz uma regressão linear

múltipla onde minha variável dependente foi o número de tocas e minhas variáveis

independentes foram a altitude e a declividade.

Arvores caídas

Avaliei essa variável nas 28 parcelas mencionadas anteriormente. Com a finalidade

de determinar se os buracos, deixados pela remoção das raízes das árvores quando

caem, têm influência na construção de tocas pelos tatus, contei todas as árvores caídas

com diâmetro maior de 10 cm e que tivessem buraco na área da sua base (como

resultado da remoção da raiz). Registrei também se nesses buracos havia tocas de tatus.

10



Para a análise estatística fiz uma regressão logística onde a variável independente foi o

número de árvores caídas e a variável dependente foi a presença ou ausência de tocas

nos buracos.

Como existe a probabilidade de que a declividade do terreno influencie a queda de
(#

árvores, fiz uma regressão linear simples entre estas variáveis, para assim entender

0  melhor um possível efeito encontrado entre árvores caídas e número de tocas.

Biomassa vegetal e Granulornetria do solo

Para determinar o efeito da biomassa vegetal e da granulometria do solo no número
(%
(f^ de tocas de tatus, trabalhei em 33 áreas de 1 ha do Projeto fitodemográfico do PDBFF,

localizadas em fragmentos de diferentes tamanhos e em floresta contínua. Usei estas

áreas porque para elas se tem informação de biomassa vegetal (Nascimento & Laurance

/iç 2002) e de granulometria do solo (Feamside & Leal-Filho 2001). Dentro de cada área

f*- 2
de 1 ha coloquei aleatoriamente uma parcela de 3200 m (40 m x 80 m) e contei as tocas

de tatus (ativas e abandonadas). Assim, estabeleci 33 parcelas que foram distribuídas em

fragmentos de 1 ha (quatro parcelas, sendo uma por fragmento), de 10 ha (nove

parcelas, sendo três por fragmento), de 100 ha (oito parcelas, sendo quatro por

fragmento) e em floresta contínua (12 parcelas, sendo quatro em cada área de floresta

contínua), mantendo uma distância mínima de 100 m entre as parcelas dentro de um

mesmo fragmento.

O tamanho destas parcelas (3200 m^) foi diferente ao usado para avaliar o efeito da

declividade, altitude e árvores caídas no número de tocas de tatus (1200 m^). Isto se

deve a que nas parcelas maiores também avaliei o efeito da fragmentação sobre o uso do

11
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habitat por tatus (Capítulo 2), e para isso, precisei aumentar o tamanho da minha área

amostrada.

Os dados utilizados para calcular a biomassa vegetal correspondem ao

recenseamento feito entre 1997 e 1999 (disponíveis em http:/pdbff.inpa.gov.br). A

m

(#
biomassa foi calculada a partir do DAP de todas as árvores nas áreas de 1 ha (onde

estavam as parcelas de estudo), usando a fórmula de regressão alométrica de Chambers

^  et al. (2001). Considerando que a biomassa vegetal é afetada pela fragmentação florestal

(Laurance et al 1997), fiz regressões lineares simples para cada tamanho de fragmento

minha variável dependente foi o número de tocas de tatus.

4

e para a floresta contínua, onde minha variável independente foi a biomassa vegetal e

Em relação à granulometria do solo, utilizei os dados presentes em Feamside &

Leal-Filho (2001), disponíveis para 31 das parcelas amostradas

(http:/pdbff.inpa.gov.br). Fiz regressões lineares simples para determinar o efeito da

argila e da areia no número de tocas de tatus, sem separar por tamanho de fragmento e

floresta continua, porque a granulometria não é afetada pela fragmentação.

Morfometria de tocas de tatus

Para determinar se existe um padrão morfométrico para a entrada de toca de

cada espécie de tatu presente na área, medi a altura e a largura da entrada de todas as

tocas encontradas, nas parcelas e nas linhas de transecção mencionadas anteriormente.

Para a analise utilizei correlação simples entre estas duas variáveis.

12
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Figura 2. Mapa das curvas de nível da área de estudo (100 ha) na Reserva Km 41 do PDBFF.
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RESULTADOS

Declividade e Altitude

(p A declividade no local de estudo variou de 0° a 32,3°. Terrenos entre 0° e 14,5°

m

9

%  representaram 19,5%. A altitude variou de 50 a 100 m. Os terrenos mais baixos (50 - 60

(%

m

(%

o método das linhas de transecção foi muito eficiente para medir a disponibilidade

representaram 80,5% da área, enquanto os mais inclinados, entre 14,6° e 32,3°,

m) corresponderam a 9,6% da área; 58,4% ficou entre 61 e 80 m, e 32%

corresponderam às cotas mais altas (81 -100 m).

Preferência de uso de áreas pelos tatus para construir suas tocas

de habitat em relação às duas variáveis avaliadas. Na área amostrada, a porcentagem de

área disponível em cada classe de declividade e cota de altitude é muito semelhante à

disponibilidade na área total (Figura 4). Ao longo das linhas de transecção contei 75

tocas (Figura 3), encontrando diferenças significativas no uso das classes de declividade

(G=18,5, p=0,017, g.l.=8) e das cotas altitudinais (G=21,l, p=0,012, g.l.=9). Quando

comparado com a área disponível, os tatus utilizaram preferencialmente (mais do

esperado) terrenos com declividade maior que 10,9° assim como as áreas mais baixas

(50 - 60 m) (Figura 5).

Efeito da declividade e da altitude na construção de tocas pelos tatus

Encontrei 66 tocas de tatus nas parcelas amostradas e observei influência das

variáveis topográficas no número de tocas (R^=0,28, p=0,017, N=28). A declividade foi

apresentando um efeito significativo (resultado parcial r^=0,199, p=0,008), sendo que

quanto maior a inclinação do terreno, maior o número de refúgios (Figura 6). A altitude,

entretanto, não mostrou efeito (resultado parcial r^=0,005, p=0,381) sobre o número de

tocas. Nessa análise, desconsiderei a parcela 28 porque foi assinalada pelo teste como

um ponto discrepante (outlier).
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Biomassa vegetal

Nas 33 parcelas distribuídas nos fragmentos e na floresta contínua, encontrei 127

tocas. A biomassa vegetal registrada para as áreas de 1 ha onde se localizaram as

parcelas variou de 257,5 tn/ha a 413,5 tn/ha, com uma média de 335,11 ± 37,6 tn/ha

(Nascimento & Laurance 2002). Encontrei um efeito significativo dessa variável no

número de tocas de tatus em fragmentos de 1 ha (r^=0,95, p=0,024, N=4) e de 10 ha

(r^=0,52, p=0,028, N=9), sendo que o número de tocas diminuiu na medida que

aumentou a biomassa vegetal. Porém, não observei efeito da biomassa vegetal sobre o

número de tocas em fragmentos de 100 ha (r^=0,24, p=0,212, N=8) nem em floresta

contínua (r^=0,04, p=0,552, N=12) (Figura 8).

Granulometria do solo

A porcentagem de argila nas parcelas variou de 19,8% a 69,2% e não foi encontrado

efeito dessa variável sobre o número de tocas de tatus (r^=0,015, p=0,513, N=31)

(Figura 9A). Em relação à areia, sua porcentagem variou de 1,16% a 17,6% e também

não se observou efeito significativo sobre o número de tocas (r^=0,016, p=0,501, N=31)

(Figura 9B).
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Morfometria de tocas de tatus

Medi a entrada de 268 tocas de tatus, obtendo uma altura média de 19,4 ± 5 cm e

uma largura média de 22,9 ± 6,2 cm. A altura da entrada das tocas variou entre 8 cm e

40 cm e a largura entre 10 cm e 60 cm, Essas variáveis apresentaram uma correlação

positiva (r=0,531, p=0,0001, N=268) e não foram úteis para separar espécies, já que não

se observou um padrão de agrupamentos diferenciados (Figura 10).
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Figura 10. Relação entre a altura e a largura da entrada das tocas de tatus.
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Declividade e Altitude

Preferência de uso de áreas pelos tatus para construir suas tocasm
%^  Os tatus utilizaram preferencialmente altitudes baixas (50-60 m) e terrenos

inclinados, o que significa que usaram áreas de vertentes perto dos baixios.
ê

Zimmermam (1990) em Oklahoma registrou para Dasypus novemcinctus um maior uso

de terrenos com inclinação média de 16°. Taber (1945) e Clark (1951), também

registraram para essa espécie uma preferência pelo uso de vertentes. Por outro lado,

Carter & Encamação (1983) detectaram que Cabassous unicinctus e Priodontes

maximus não construíram tocas em áreas inclinadas, apesar de ter disponibilidade desse

tipo de terreno. Em relação a D. kappleri^ não se tem nenhum registro na literatura.

Para as quatro espécies de tatu presentes na Amazônia Central, P. maximus, D.

kappleri, D. novemcinctus e C. unicinctus, diferentes autores (Meritt 1985; Nowak

1997; Emmons 1997; McDonough et ai. 2000) registram o uso de solos com boa

drenagem para a construção dos refúgios. As áreas baixas da vertente, onde detectei um

maior número de tocas, se caracterizam por ser bem drenadas (Ferraz et al. 1998). É

comum também que esses locais estejam perto de igarapés de diferentes ordens, e já

observei como os tatus aproveitam as margens destes para fazer poças e tomar banho.

^  Assim, é provável que a disponibilidade de água esteja favorecendo o uso destas áreas,

em comparação com as áreas altas de platô.

Considerando que as espécies de tatu que se registram nesta área são tipicamente

fossoriais (Vizcaíno & Milne 2002), se espera que locais com características físicas que

permitam reduzir o esforço de escavação, e por tanto favoreçam uma poupança
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o
^  energética nos animais, sejam mais usados por eles para construir suas tocas. Segundo

®  Polis et al. (1986), o ângulo ótimo para construir uma toca com o menor custo

^  energético é o de 90°, ou seja, perpendicular à superfície. Dessa forma, quando a

n

escavação é realizada em áreas inclinadas o investimento energético é baixo.

^  Possivelmente a construção de tocas em áreas inclinadas também diminui o risco de

€̂  inundação do refugio, dado que sua entrada não está diretamente exposta à chuva, o que

favorece sua durabilidade.

€)

Efeito da declividade e da altitude na construção de tocas pelos tatus:

Quando comparei o uso que os tatus fizeram do habitat (em relação às áreas

€; utilizadas para construir suas tocas) com a disponibilidade deste, observei uma

preferência por áreas inclinadas e baixas. Entretanto, quando determinei a influência da

declividade e da altitude na construção de tocas pelos tatus, apenas a declividade

,  apresentou um efeito, possivelmente pelas razões expostas anteriormente relacionadas

com a energia investida na escavação e a durabilidade da toca. Em relação à altitude,

observei a presença de tocas em todas as cotas avaliadas. Ainda que os tatus prefiram

construir tocas em áreas mais baixas, também constróem nas demais cotas. Nas

observações de campo, detectei que as tocas achadas nos platôs, geralmente são

construídas em áreas que apresentam alguma condição de microdeclividade. É muito

provável que os tatus usem grandes áreas dentro da floresta. Segundo McDonough

(2000), trabalhando com uma população de D. novemcinctus no Texas, a área de vida de

um adulto é de 4.04 ha, com sobreposição entre indivíduos de diferentes idades e sexos.

Os tatus podem constmir tocas ao longo de toda sua área de uso, mas possivelmente sua

área de maior atividade seja nos locais mais baixos da floresta.
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Arvores caídas
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€) o maior número de árvores caídas aumenta a probabilidade de ocorrência de tocas

0  na base das mesmas. O buraco que fica depois de remexida a raiz da árvore, pelo geral

apresenta características que podem facilitar a escavação de tocas pelos tatus. As

^  paredes destes buracos têm condições de microdeclividade que favorecem um baixo

€'
investimento energético, já que o tatu pode escavar em um ângulo perto do

®  perpendicular à superfície. Entretanto, é provável que depois de um determinado
0
^  número de árvores caídas, as condições da área não sejam tão favoráveis para estes

animais porque as árvores podem ser obstáculo para o seu deslocamento.

Biomassa vegetal

0  A biomassa vegetal teve um efeito negativo sobre o número de tocas de tatus nos

0- fragmentos de 1 ha e 10 ha e nenhuma influência nas áreas maiores. Fragmentos

menores possuem um efeito de borda maior, e nas bordas a mortalidade de árvores

aumenta, o que reduz a biomassa vegetal (Laurance et al 1997). Por sua vez, uma maior

quantidade de madeira se decompondo aumenta a atividade de artrópodes, que são a

principal fonte de alimento dos tatus. Tendo maior disponibilidade de alimento, os tatus

podem ocupar estas áreas e construir mais tocas.

É provável que nos fragmentos menores, as relações ecológicas sejam simplificadas.

Interações intra e interespecíficas podem ser afetadas nestas áreas, favorecendo a

visualização de padrões com variáveis ambientais. Já em fragmentos maiores e em

floresta continua, os tatus possivelmente tenham uma rotatividade do território, onde

conseguem explorar mais o ambiente sem mostrar uma resposta a esta variável.
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iD
^  o fato de ter encontrado respostas diferentes dos tatus à biomassa vegetal em

®  relação ao tamanho dos fragmentos, demonstra que os processos biológicos podem
€)
0  acontecer de maneira diferencial nas áreas fragmentadas e ressalta a importância das

0
avaliações ecológicas em uma escala da paisagem.

^  Granulomeíria do solo

€•

€■ A granulometria do solo, também considerada como uma variável que podia ter
0  influência no investimento energético dos tatus ao construírem suas tocas, não
C;
€
C  tocas de tatus. Para outras espécies de mamíferos escavadores já foi mostrada uma
vC

c
c
0:
C  relação com a quantidade de argila do solo, enquanto que para um terceiro, S.

apresentou nenhum efeito. As porcentagens de areia e argila não afetaram o número de

relação com essa variável. Laundre & Reynold (1993) registraram que a complexidade

estrutural das tocas de dois roedores {Dipodomys ordii e Spermophilus elegans) tinha

C
0

0

€

0-

0

0

0

0

0

townsendii, não teve nenhum efeito. Entretanto, Kolb (1991), em um trabalho feito na

Inglaterra, registrou que os coelhos {Oryctolagus cuniculus) exploram mais os estratos

arenosos para fazer suas tocas.

Contudo, na área de estudo detectei um padrão associado à variabilidade das

porcentagens de areia e argila, sendo que a variação no número de tocas foi bem mais

pronunciada nas parcelas com alta porcentagem de argila e muito menor nas parcelas

com alta porcentagem de areia. Para a Amazônia Central, os solos com textura arenosa

são característicos das áreas mais baixas (Ferraz et ai. 1999) e foi nestas áreas que

observei maior número de tocas. A menor amplitude de variação no número de tocas foi

detectada também nas parcelas dessas áreas. É provável que por ser um habitat com

melhor qualidade para os tatus construírem seu refugio, as áreas baixas se apresentem
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O
^  como um lugar de maior competição (por espaço) entre os indivíduos, e esta interação

®  esteja provavelmente afetando o número de refúgios que os animais constróem.

0

0

0

0  A morfometria da entrada das tocas não foi útil para separar as espécies de tatu que

Morfometria de tocas de tatus

0

0

0

0

0

0

habitam esta região. Segundo as medidas registradas na literatura, as tocas encontradas

0  neste trabalho correspondem provavelmente a três das quatro espécies de tatus presentes
0
^  na área: C. unicinctus, D. novemcinctus e D. kappleri. Contudo, não descarto a

possibilidade de que algumas das tocas sejam de indivíduos juvenis de P. maximus, para

C  quem só se tem informação de medidas de tocas de adultos. Quanto às medidas
0
^  reportadas da entrada das tocas, Da Silveira (1997) registrou para P. maximus uma

c

C/ entradas com uma altura de 16 cm e largura de 17 cm (Carter & Encamação 1983).

€.

íO

#

0,

4  cm e uma largura de 18,12 ± 4,27 cm. Devido à semelhança e à sobreposição das

altura de 38 ± 9,2 cm e uma largura de 46,7 ±5,2 cm. As tocas de C. unicinctus têm

Emmons (1997) registrou um diâmetro de 25 cm para a entrada das tocas de D. kappleri

e McDonough et aí. (2000) registraram para D. novemcinctus uma altura de 14,3 ± 2,7

medidas, é difícil definir a qual espécie corresponde cada toca encontrada neste estudo.

^  Pode existir um padrão de morfometria de tocas para cada espécie, só que eles se
4.

0  sobrepõem, e por isto não são facilmente diferenciáveis.

4  Carter & Encamação (1983) usaram radiotransmisores colocados em indivíduos de

quatro espécies de tatus (C. unicinctus, P. maximus, C. tatouay e Euphractus sexcinctus)
€

0

í  0

0  maximus (N=2) tem uma entrada 75% mais larga que alta, com forma de meio círculo.

e registraram que a forma da entrada da toca é diferente entre espécies. A toca de P.

enquanto a entrada da toca de C. unicinctus (N-5) é arredondada porque os indivíduos

escavam girando o corpo de fomia helicoidal. O trabalho com indivíduos (e não só com

27



C;

(fj

«)

€)

O

i>
l|N as tocas) permitiu a esses autores chegar a essas conclusões. Mas é importante

®  considerar que o formato e o diâmetro da entrada também pode ser afetado pela idade
€)

da toca, freqüência de uso por tatus e outras espécies, o reforço na entrada por raízes de

f)
^  árvores (geralmente no teto dessa), a textura do solo e o grau de inclinação em que foi

construída (Clark 1951). É difícil também definir só com as dimensões da entrada da

0  toca qual espécie a escavou, se consideramos que em uma área existe sobreposição de

i) espécies com tamanhos semelhantes, e indivíduos da mesma espécie com idades

€) diferentes podem construir estruturas de tamanhos similares às construídas por outras
O

espécies.

e
C; Outro mamífero escavador que se registra na Amazônia Central é Agouti paca. Esse

roedor, assim como os tatus, constrói tocas para se refugiar e faz elas perto da água

(Emmons 1997). Portanto, é provável que nos censos eu tenha contado alguma toca de

paca como se fosse de tatu, o que traz um erro aos dados. Mas considero que esse erro

deve ter sido baixo porque as pacas constróem tocas grandes. Munoz et al. (2002),

trabalhando com uma população dessa espécie na floresta úmida tropical do Choco

colombiano, registraram uma altura mínima da entrada da toca de 25 cm e uma largura

mínima de 24 cm, com altura média de 33 cm e largura média de 35 cm. Para a área da

Amazônia onde fiz este trabalho, o número de tocas encontradas com dimensões

superiores às medidas mínimas registradas por Munoz et al (2002) foi de 7%.

Entretanto, deve ser considerado que nesta porcentagem podem estar incluídas tocas das

espécies maiores de tatu {D. kappleri e P. maximus). Outro aspecto importante que

diminui o erro, é que as pacas utilizam os sistemas de tocas por mais de uma semana,

sem construir constantemente tocas novas (Beck-King et al. 1999).
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O
0  A dificuldade para diferenciar as espécies de tatus pela morfometria dos seus

®  refugies, impossibilitou a identificação das respostas de cada espécie às variáveis

avaliadas. Porém, a maioria destas variáveis (declividade, altitude e árvores caídas)

f)^  estão relacionadas com o habito de escavar, e por tanto, considero que é fatível que as

C* respostas das espécies sejam semelhantes.

0
Este estudo permite entender como os principais vertebrados escavadores da

t)

i) floresta amazônica se comportam em relação a algumas características do ambiente Os

resultados apresentados ajudarão no posterior planejamento de trabalhos mais pontuais,

J

fj

0

C;

j

j

)

!

)

.1

onde, por meio de outras metodologias, se consiga fazer avaliações mais específicas.
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EFEITO DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL NO USO DO HABITAT POR
TATUS (XENARTHRA: DASYPODIDAE)



«>

c

€)

®  INTRODUÇÃO

€

O desflorestamento freqüentemente não é um processo aleatório (Laurance 1997),
€)

C* sendo dirigido por interesses socioeconômicos como a abertura de estradas, locais para

^  cultivo e criação de gado. Geralmente, a perda de espécies também não é um processo

®  aleatório (Simberloff 1978), porque está ligado à capacidade que as populações têm
0

0  para enfrentar as mudanças nas condições da paisagem e na distribuição e

^  disponibilidade dos seus recursos. A habilidade das espécies para explorar ambientes
€) fragmentados, incluindo os remanescentes e a matriz que os circunda, pode determinar
c

quais delas permanecerão no ecossistema (Gascon et al. 1999).

€)

Diferentes tipos de matriz como pastagens para gado, agricultura ou capoeira podem

C
^  ter diferentes efeitos nas biotas fragmentadas (Stouffer & Bierregaard 1995).

' ^ Fragmentos rodeados por uma matriz hostil provavelmente têm menor diversidade de

€) espécies que dependem da floresta, quando comparados com um fragmento inserido em

uma matriz com crescimento secundário (Bierregaard & Dale 1996).

Em geral, um número substancial de espécies de floresta primária são capazes de

usar a matriz se outros remanescentes com disponibilidade de recursos estão próximos

(Gascon et al. 1999). Em Illinois, EUA, Schim-Holmes & Drickamer (2001)

observaram que para pequenos mamíferos, o efeito do tamanho e forma do fragmento

foi mais negativo quando este se encontrava muito isolado de outros fragmentos. Na

Amazônia Central, as condições circundantes dos remanescentes de floresta foram

importantes para determinar que espécies de roedores e marsupiais persistiam numa

paisagem fragmentada (Malcolm 1991). Rylands & Keuroghlean (1988) e Timo (2003)

registraram também para Amazônia Central, que as respostas de mamíferos de médio e
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€
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«)

O
grande porte à fragmentação foram diferentes, principalmente em função da capacidade

€

O

C

das espécies para explorar a matriz.

Informações sobre as respostas das espécies ao habitat secundário são

indispensáveis para fazer predições sobre a viabilidade das populações frente à

0  fragmentação (Malcolm 1991). Este estudo avaliou o efeito da fragmentação, utilizando

f)

C) habitat por tatus
€)

€)

C

ç

c.

#

4

4

0.

4 ,

0,

0\

0,

4 .

0 ,

0

0

0 r

0

0

0

0

0

0

0

como indicativo desta as mudanças na cobertura da floresta primária, sobre o uso do
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MÉTODOS

Para determinar o efeito da fragmentação sobre o uso do habitat por tatus, trabalhei

em locais com diferentes graus de cobertura florestal. Usei 33 áreas de 1 ha do projeto

fitodemografico do PDBFF, localizadas em fragmentos de diferentes tamanhos e em

floresta contínua. A maioria dessas áreas está em platôs, o que é vantajoso porque se
€)
0  reduz o efeito de variáveis topográficas sobre o número de tocas de tatus (Capitulo 1), e

C

«)
permite-se uma melhor visualização de um possível efeito das variáveis a serem

#

'i) avaliadas. Dentro de cada área de 1 ha coloquei uma parcela de 3200 m^ (40 m x 80 m).
€

Assim, estabeleci 33 parcelas que foram distribuídas em fragmentos de 1 ha (quatro

€

C; de 100 ha (oito parcelas, sendo quatro por fragmento) e em floresta contínua (12

€

entre as parcelas dentro de um mesmo fragmento foi de 100 m.

parcelas, sendo uma por fragmento), de 10 ha (nove parcelas, sendo três por fragmento).

parcelas, sendo quatro em cada área de floresta contínua). A distância mínima mantida

Fiz duas visitas a cada parcela, com um intervalo aproximado de 70 dias. Durante a

primeira visita, contei todas as tocas de tatu em cada parcela, determinando o seu estado

de uso (ativas/abandonadas). Considerei uma toca como ativa se apresentava terra

remexida na entrada (McDonough et aL, 2000), solo limpo dentro dela, caminho ou

pegadas de tatu perto dela e/ou a presença de insetos (principalmente flebotomíneos) no

seu interior. Marquei cada toca com fita colorida e a localizei no mapa da parcela. Na

segunda visita, percorri novamente cada parcela contando as tocas novas. Para todas as

tocas presentes (novas e velhas) determinei o estado de uso por tatus

(ativas/abandonadas).
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4
As áreas do projeto Fitodemográfico possuem piquetes a cada 20 m, e com ajuda

t destes, localizei as parcelas nos mapas das reservas do PDBFF. Esses mapas têm uma

classificação da paisagem em floresta, capoeiras e pastagem, que foi realizada pelo

Laboratório de Geoprocessamento do PDBFF (Maloca) a partir da imagem LANDSAT

TM5, no programa IDRISI 3,2. A partir das margens de cada parcela criei uma área de

entomo de 100 m, 200 m e 300 m onde calculei a porcentagem de floresta primária e

capoeira, desconsiderando a pastagem porque, em geral, apresentou baixas proporções.

Avaliei o uso das áreas pelos tatus calculando três taxas: a presença de tocas novas

na segunda visita (taxa de fundação de tocas); a ativação de tocas que na primeira visita

estavam abandonadas (taxa de ativação de tocas); e a manutenção de tocas ativas entre

as duas visitas (taxa de manutenção de tocas ativas). Calculei a taxa de fundação como a

diferença no número de tocas entre a segunda e a primeira visita (tocas novas). Para

estimar a taxa de ativação de tocas, só considerei aquelas parcelas que tiveram tocas

abandonadas na primeira visita. Assim, para cada uma dessas parcelas, dividi o número

de tocas que tinham sido ativadas na segunda visita pelo número de tocas que estavam

abandonadas na primeira visita. Por último, determinei a taxa de manutenção de tocas

ativas considerando só as parcelas que apresentaram tocas ativas na primeira visita. Para

essas parcelas, dividi o número de tocas que se mantiveram ativas na segunda visita

pelo número de tocas que estavam ativas na primeira visita.

As taxas encontradas correspondiam a uma área de 0,36 ha (tamanho da parcela) e

a um período de 70 dias (tempo entre as duas visitas). Recalculei as taxas para uma área

de um hectare e um tempo de 30 dias (um mês). Utilizei regressões lineares simples

para determinar o efeito das mudanças na porcentagem de cobertura de floresta primária
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6)

€)

€)
0  a 100 m, 200 m e 300 m de entorno sobre as taxas de fundação, ativação e manutenção

^  de tocas ativas.
€)

0  Também estimei a densidade de tocas para cada parcela considerando o número

^  total de tocas encontradas durante as duas visitas, e recalculei a densidade para uma área
€)

de 1 hectare. Fiz regressões lineares simples para determinar o efeito da porcentagem de

€)
cobertura de floresta primária a 100 m, 200 m e 300 m de entorno sobre esta densidade

€

fO

€

€

C;

€)

é)

é)

0

0
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4

RESULTADOS

Foram contadas um total de 128 tocas de tatu nas 33 parcelas de estudo, sendo

€>

«)

C

0

f)

0

0  que 48,5% destas parcelas (16 das 33) tiveram fundação de tocas, com uma taxa que
0
^-) variou entre 1,2 e 3,6 tocas/ha/mês (Tabela 1). A taxa de fundação de tocas não foi

^  afetada pelas mudanças na porcentagem de cobertura de floresta primária para áreas de
0  entorno de 100 m (r^=0,09, p=0,080, N=33), 200 m (r^=0,05, p=0,213, N=33), nem 300
0  2m (r^=0,05, p=0,195, N=33).
•2

f)
Em 29 parcelas registrei tocas abandonadas na primeira visita e em 41,4% destas

€

0

0

^—C\ n/1 n ono XT_on\ nnn /„2.

(12 das 29) os tatus ativaram tocas, sendo que a taxa variou entre 0,4 e 1,2 tocas

ativadas/ha/mês (Tabela 1). Não se detectou um efeito da cobertura de floresta primária

I) a 100 m (r=0,04, p=0,298, N=29), 200 m (r^=0,017, p=0,505, N=29) nem 300 m

o

4.

4

4 ) taxa variou entre 0,6 e 1,2 tocas ativas/ha/mês (Tabela 1) e a porcentagem de cobertura

(r =0,012, p=0,576, N=29) sobre a ativação de tocas pelos tatus.

Em relação à manutenção de tocas ativas, na primeira visita detectei 22 parcelas

com tocas ativas e na segunda visita, 54,5% destas parcelas mantinham tocas ativas. A

de floresta primária influenciou a manutenção de tocas ativas em um entorno de 100 m

^' (r2=0,31, p=0,007, N=22), 200 m (r^=0,36, p=0,003, N=22) e 300 m (/=0,23, p=0,022,

0-, N=22) (Figura 11).
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Figura 12. Relação da porcentagem de floresta primária a 100 m (A), 200 m (B) e 300
m (C) de área de entorno com a taxa de manuteção de tocas ativas pelos tatus.
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Durante a primeira visita nas 33 parcelas registrei um total de 90 tocas, sendo

€)

€)

O

€)

€

C' que 36,6 % (33 das 90 tocas) estavam ativas. Na segunda visita registrei um total de 22
€)
0  tocas novas, com 77,3% (17 das 22 tocas) delas ativas. Na segunda visita também

€)•

C'
abandonadas que claramente não foram construídas no tempo entre as duas visitas. Este

0
^  aspecto é considerado como um erro da amostragem e para o cálculo das taxas, estas

tocas não foram consideradas. No total, 45,5 % das tocas que estavam ativas na primeira

visita permaneceram ativas na segunda, e 26,3% das tocas que estavam inativas foram

1
0

A densidade de tocas variou entre O e 22,24 tocas/ha (Tabela 1), com uma média

de 9,43 ± 4,4 tocas/ha. Observei densidades maiores que 10 tocas/ha em 51,5% das

C  parcelas (17 das 33 parcelas). A porcentagem de cobertura de floresta não mostrou

^  nenhuma relação com a densidade de tocas para áreas de entorno de 100 m (r^=0,038,

registrei 16 tocas que não tinham sido localizadas na primeira vez. Eram tocas

0

€  N=33).

é

#

é.

0

f

4

é

4

ê

ê

f

ê

0

0

0

0

/

f

0

p=0,277, N=33), 200 m (r^=0,018, p=0,457, N=33), nem 300 m (r^=0,011, p=0,562.
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Tabela 1. Variáveis ligadas ao uso do habitat dos tatus (TxF=taxa de fundação;
TxA=taxa de ativação; TxM=taxa de manutenção; Densidade=n° de tocas/ha) e
porcentagens de cobertura de floresta primária (FL) nas áreas de entorno (100 m, 200 m
e 300 m) de cada parcela.

Reserva Area TxF TxA TxM Densidade lOOFL 200FL 300FL

Colosso lha 0,00 0,00 2,78 36,6 9,8 23,9
Porto Alegre lha 0,00 1,19 0,00 5,56 31,6 4,6 9,8
Dimona lha 1,19 0,00 0,00 11,11 69,2 10,8 32,2
Dimona lha 0,00 0,60 5,56 16,6 5,4 2,4

Colosso lOha 2,38 0,00 1,19 19,44 85,9 47,6 14,6
Colosso lOha 0,00 0,00 2,78 34,4 37,9 35,8
Colosso lOha 0,00 0,00 5.56 61,3 40 35,3
Porto Alegre lOha 0,00 0,40 8,33 37,7 38 21,8
Porto Alegre lOha 0,00 0,00 0,00 8,33 95,3 44,8 7

Porto Alegre lOha 0,00 1,19 0,00 5,56 52,2 33,6 26,1
Dimona lOha 1,19 0,00 0,00 19,44 41,8 38,5 40,6
Dimona lOha 1,19 0,40 11,11 89,5 47,8 37,6

Dimona lOha 1,19 0,60 0,60 13,89 56,4 48,5 45,7

Porto Alegre lOOha 0,00 0,00 100 100 80,5
Porto Alegre lOOha 0,00 1,19 0,00 11,11 56,5 52,6 54,2

Porto Alegre lOOha 1,19 0,00 5,56 72,3 43,3 40,5
Porto Alegre lOOha 3,57 0,00 11,11 85 76,5 91,4
Dimona lOOha 0,00 0,00 0,60 11,11 71,2 62,4 52,2

Dimona lOOha 1,19 1,19 0,60 13,89 77,2 64,8 53,3

Dimona lOOha 2,38 1,19 8,33 100 97,6 81,7

Dimona lOOha 0,00 0,00 1,19 8,33 96,7 95,9 98,9

Florestal F.C. 3,57 0,00 0,00 16,67 100 100 96,5

Florestal F.C. 1,19 1,19 8,33 100 99,2 99

Florestal F.C. 1,19 0,00 1,19 11,11 94,7 95,4 99,5

Florestal F.C. 1,19 0,00 5,56 100 100 93,7

Gavião F.C. 0,00 0,00 0,60 11,11 100 100 98,6

Gavião F.C. 1,19 0,79 11,11 100 100 100

Gavião F.C. 0,00 0,00 1,19 11,11 98,5 100 98,5

Gavião F.C. 0,00 0,00 0,00 11,11 100 100 99,5

Cabo Frio F.C. 1,19 1,19 1,19 8,33 100 100 99,5

Cabo Frio F.C. 0,00 0,40 1,19 11,11 100 99,2 97,4

Cabo Frio F.C. 1,19 0,00 5,56 100 100 100

Cabo Frio F.C. 0,00 0,00 1,19 11,11 100 100 98

Alegre, e Dimona na fazenda Dimona.
Área: tamanho de fragmento onde se encontra a parcela; F.C.= Floresta Contínua

Alegre na fazenda Porto

38



€)

e

c

€

€

€) DISCUSSÃO
©

0  o fato de trabalhar com as porcentagens de cobertura florestal ao redor das parcelas
©

de estudo permitiu incluir na análise ecológica informação sobre a estmtura da paisagem.

As trcs tãxãs utilízã.dãs para avaliar o uso do habitat por tatus tivsrain valores maiores oue
0

)  zero ao final do período de coleta, no entanto, a taxa de flindação foi a que apresentou

maiores valores. E de se esperar que isso aconteça porque os tatus, ao longo da sua vida,

constróem vários refúgios dentro do seu território, mas a freqüência com que os indivíduos

(de diferentes idades e de diferentes espécies) fazem uma nova toca pode ser diferente.

Adicionalmente, as novas gerações de indivíduos fundarão tocas depois de sair da toca da

)  mãe, o que incrementará o número destas na área. Ainda que é pouco provável que essa

seja causa da taxa observada, é importante considerá-la para o entendimento da dinâmica de

utilização das áreas pelas espécies.

Os valores obtidos nas três taxas devem ser compreendidos para os tatus como um

grupo, sem analisar o papel de cada espécie. Entretanto, segundo a literatura, algumas

espécies devem ter maior influência nas taxas que outras. Carter & Encamação (1983)

registraram que Cabassous unicinctus utiliza uma toca por períodos curtos de tempo e

Emmons (1997) observou que esta espécie geralmente usa seus refúgios só por uma noite, o

que indica que ela contribui para manter uma taxa de fundação alta nas áreas em que

ocorre. No Cerrado, Da Silveira (1997) observou que Priodontes maximus não voltava a

uma toca recém usada, mas reutilizava tocas velhas, aumentando assim a taxa de ativação.

O tatu galinha, Dasypus novemcinctus, usa várias vezes uma mesma toca e pode manter

numerosos refúgios ativos na sua área de vida (Vaughan & Shoenfelder 1999) afetando a

taxa de manutenção. McDonough et al (2000) sugerem que os juvenis desta espécie não
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€

C

€

€

C>
^  escavam tocas novas, mas usam tocas de indivíduos adultos, influenciando a taxa de

€

c
|[) que faz dos seus refúgios, é importante considerar as três taxas para avaliar o uso do

#")

ativação de tocas. Como cada espécie tem um comportamento próprio em relação ao uso

habitat.

Existe uma grande limitação deste estudo relacionada com a impossibilidade de

C' analisar os resultados no nível de espécies. Deve-se considerar a probabilidade de que os
#)
^) padrões observados sejam influenciados de maneira diferencial por uma o varias das

^ ̂ espécies presentes na área.

Em relação à fragmentação, não registrei influência das mudanças na porcentagem
í)
^  de cobertura de floresta primária sobre as taxas de fundação e ativação de tocas, o que pode

#' manutenção foi afetada por essas mudanças, aumentando fortemente quando havia mais de

significar que os tatus estão se deslocando por toda a paisagem. No entanto, a taxa de

40% de cobertura florestal no entorno de 100 m, 200 m, e 300 m, sugerindo que em áreas

envolvidas por uma porcentagem menor de floresta os animais não permanecem por muito

tempo.

Os tatus podem estar usando a matriz para se deslocar pela paisagem. Já foi

registrado por Timo (2003), a presença de pegadas de Dasypus spp. nas capoeiras da área

de estudo. Gascon et al (1999) observaram que populações de vertebrados que usam a

matriz tendem a aumentar ou a permanecer estáveis nos fragmentos, enquanto aqueles que

a evitam, freqüentemente declinam ou desaparecem. Apesar disso, sabemos que diferentes

tipos de matriz têm efeitos diferentes nas biotas fragmentadas (Stouffer & Bierregaard

1995). Chiarello (1999) em uma paisagem fragmentada da Mata Atlântica, registrou a

ocorrência de P. mqxíitíus em fragmentos com mais de 20.000 ha, C. unicinctus ocorreu em

40



€)
O

é)

€)

€

€)
g) fragmentos de 21.800 ha e de 2.400 ha, e observou D. novemcinctus em remanescentes

c

C)

C  cana e eucalipto, que são condições contrastantes em relação ao habitat de floresta, o que

pequenos e grandes. A matriz nessa paisagem era composta por pastos, cultivos de café,

á

ê

0

4

4

0

0

0

provavelmente potencializou o efeito de isolamento, porque reduziu a possibilidade de uso

^ ̂ e a permeabilidade da matriz.
%)

€) De forma diferente, a matriz da paisagem nas áreas do PDBFF é composta, na sua
#)
^ ) maioria, por capoeiras maduras de até 20 anos e pastos abandonados (Moreira 2003), o que

pode diminuir a resistência para o deslocamento dos tatus. A toca encontrada com maiores

dimensões na entrada (altura 34 cm, largura 43 cm), e que provavelmente era de um

I)
indivíduo adulto de P. maximus, foi registrada em um fragmento de 100 ha, remanescente

florestal de um tamanho muito menor do que já foi registrado para esta espécie numa

#
paisagem fragmentada (Chiarello 1999). É provável que uma população dessa espécie não

^  se mantenha em um fragmento tão pequeno tendo que usar a paisagem em volta, sugerindo

a permeabilidade da matriz.

é

$ i 1997); C. unicinctus habita áreas abertas e floresta (Meritt 1985); P. maximus se encontra

é

é ' tocas em zonas de transição e em locais com poucas árvores (Wetzel 1985); e D.

í

ê

0

4  floresta. Zimmerman (1990), trabalhando com uma população no Texas, encontrou um

A distribuição dos tatus em diversos ecossistemas indica uma alta capacidade de se

adaptar a diferentes condições ambientais. Só D. kappleri é restrito à floresta (Emmons

preferencialmente em áreas abertas, mas também ocupa áreas de floresta, escavando suas

novemcinctus ocupa savanas, cerrados e floresta (Emmons 1997). Apesar de D.

novemcinctus se encontrar em diversos ambientes, parece ter uma preferência pelo uso de

grande número de tocas em floresta e nenhuma nas áreas de pastagem nem em cultivos. Da
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0  mesma forma, Fitch et ai (1952) em Louisiana, não encontraram tocas nas áreas de

®  pastagem. Na Mata Atlântica, McDonough (2000) registrou maior número de tocas em
C)
f) floresta que em pastagem, e observou mais indivíduos do que o esperado em floresta

í)

6)

alterada, sugerindo que eles podem estar usando a matriz para se deslocar até a mata

primária. Isso é congruente com o que encontrei nesta área da Amazônia, sendo a matriz

provavelmente permeável para os tatus.

As tocas sao estruturas que podem permanecer no terreno por muito tempo e têm a

í ̂ sua durabilidade influenciada pelas características ambientais. Para o local de estudo, era
f)

esperado um acúmulo de tocas ao longo dos meses, porque em geral, não se dão grandes

movimentos de terra por erosão, deslizamentos ou ventos, que poderiam causar o

^ ̂ desaparecimento dessas estruturas. Observei um incremento de 20,7% de tocas entre as

0'

todas as alterações que esses animais causam no ambiente, desde modificações nas

duas visitas, o que demonstra uma intensa atividade dos tatus. É importante considerar

características do solo devido à escavação do terreno, até a criação permanente de refúgios

a serem habitados por espécies oportunistas que tiram vantagem da sua existência (Kinlaw

1999). Contudo, também existem processos que levam à perda destas estruturas, como a

queda de folhas e de árvores, que bloqueiam a entrada das tocas dificultando que os tatus as

utilizem. Além disso, animais como antas {Tapirus terrestris) e bandos de caititus {Pecari

tajacu) e queixadas {Tayassu pecari), podem desmoronar as tocas inviabilizando seu uso.

Não existem registros de densidade de tocas de tatu para outras áreas, mas considero

que os valores encontrados, a maioria superiores a 5 tocas/ha, mostram um uso acentuado

da área de estudo. Não observei efeito das mudanças na porcentagem de cobertura de

floresta primária na densidade de tocas, o que indica novamente que os tatus estão usando
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i)
if) as áreas sem ter influência da fragmentação. A permeabilidade da matriz, como habitat

í
é

aparentemente pouco contrastante com a floresta contínua, pode ser a principal causa desse©
©
©  registro.
©
^  Estudos anteriores feitos nas áreas do PDBFF registram que alguns grupos animais

©
como formigas cortadoras de folhas (Vasconcelos 1988), anuros (Offerman et ai. 1995) e

#' algumas aves insetívoras de sub-bosque (Stouffer & Bierregaard 1995) são vulneráveis à
©
^) fragmentação. Em relação aos mamíferos, se registrou o declínio de marsupiais arbóreos
©

HA & Keuroghlean 1988). Mas outras espécies de marsupiais como Didelphis marsupialis,

como Caluromys philander (Malcolm 1991) e primatas como Chiropotes satanus (Rylands

Metachirus nudicaudatus (Malcolm 1991) e primatas como Alouatta seniculus e Saguinus

(Schwarzkopf & Rylands 1989) foram positivamente afetados.
Ó'
#' As mudanças na cobertura de floresta primária não afetaram a densidade de tocas, nem

a fundação e ativação destas pelos tatus, sugerindo que a matriz é permeável ao

♦ * deslocamento destes animais. Contudo, essas mudanças na paisagem influenciaram a
4

manutenção de tocas ativas, o que demonstra um efeito na permanência dos tatus em áreas
#

com baixa cobertura florestal. Assim, indicamos a importância de preservar a conectividade

organismos. Conservar a mata ciliar também é fundamental para proteger as populações das

densidade de tocas.

©

florestal nas áreas de entorno dos fragmentos para manter populações viáveis destes

4
4'

©  espécies de tatus, uma vez que estas ajudam a preservar as áreas que apresentam maior
é

4
ê

4

é '

/

§

0

0
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0

0

0
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and infection with Trypanosoma cnizi. Joumal of Mammalogy 66: 188-193
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