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Uma riqueza de 50 espécies de pseudoscorpiões (24 descritas e 26 morfoespécies), de
24 gêneros, pertencendo a 10 famílias (Chthoniidae, Tridenchthoniidae, Geogarypidae,

Olpiidae, Syarinidae, Cheiridiidae, Atemnidae, Chemetidae, Cheliferidae e Withiidae), ocorreu

em toda a amostragem realizada no alto rio Urucu, Coari, Amazonas, de 1991 a 1996. Foi feita

análise da composição das espécies desses aracnídeos, em diferentes tipos de hábitats,

avaliando as diversas condições de cada um deles, conforme o modo-Q, cujos resultados

foram apresentados em dendrograma de agrupamento elaborado pelo método "UPGMA", tendo

com base matriz de coeficientes de similaridade de Jaccard, bem como a distribuição das

espécies por hábitat, demonstrada em diagrama de Venn. Nos hábitats avaliados, obteve-se:

14 espécies compuseram a fauna edáfica, considerando separadamente a de serapilheira e de

amostras de solo; 15 sobre a vegetação do sut>-lx>sque, observando sua preferência por

diferentes tipos de plantas, tais como, pequenas palmeiras (com fronde Junto ao chão e com

estipe erecta), aráceas e bromélias (tanto de chão, como epífitas) e outras plantas (com

detritos acumulados Junto e acima do chão); 16 espécies sobre grandes palmeiras vivas
(ínajazeiros, bacabeiras, patauazeiros e murumuruzeiros); 20 em troncos de árvores em

decomposição, cujos dados de distribuição dessas espécies nas camadas - sobre casca,

subcortical, albumo e ceme e observações da ocorrência em galerias de coleópteros
passalídeos, são referidos; 6 em fronde de uma grande palmeira em decomposição; 20
espécies de pseudoscorpiões em associação forética com 29 espécies de insetos, a maioria
Coleoptera e apenas 4 Lepidoptera, bem como encontradas em coletores de armadilhas
"Pennsylvania" com luz negra BLB e de Shannon, também em frascos mortíferos Juntos com

insetos coletados à luz mista de mercúrio sobre lençol branco, cujos transportadores não foram

conhecidos. Os dados obtidos sobre a distribuição geográfica e história natural são também

apresentados e discutidos para cada uma das espécies coligidas na área estudada.
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A specíes ríchness of 50 pseudoscorpions (24 descríbed and 26 morphospecíes), of 24

genera, belonging to 10 famíiíes (Chthcníídae, Trídenchthoniidae, Geogarypidae, Olpiidae,

Syarínídae, Cheirídiidae, Atemnídae, Chemetidae, Chelíferídae e Withiidae) was found in the

whole sampiing carríed out at the upper course Urucu ríver, Coari, Amazonas, from 1991 to

1996. The specíes compositlon of these arachnids were studied In different kinds of habítats,

evaluatíng the conditions of each one, according to the Q-mode cluster analysis, In which

results are presented In dendrograms obtalned by UPGMA ciusterlng method, based on

Jaccard's símliarlty coeffíclents, as much as the habitat specíes distribution are showed In Venn

dlagrams. Among the anaiysed habítats, 14 specíes were found comprísing the edaphic fauna,

consideríng litter and sol! sampilngs apart; 15 specíes over the understory forest vegetatíon,

takíng íts plant preference ínto account, such as small palms (subterranean trunked palms erect

stemmed), Araceae and bromelíads (ground as much as epíphytíc) and other plants (wíth debrís

heaped on the sol! and over the soíl); 16 specíes upon tal! alíve palms; 20 specíes In rotten tree

trunks, consideríng the layers In whích they líve - over the bark, under the bark, sapwood and

hearthwood, aiso consideríng theír occurrence insíde passalíd gaiíeríes; 6 specíes ín the crown

of rotten tal! palms; 20 specíes ín phoretíc assocíatíon wíth 29 specíes of flyíng ínsects, most of

them assocíated wíth Coleoptera and only 4 specíes wíth Lepídoptera, so much as specíes

found ín the collectíng bottles of "Pennsylvanía" black light BLB and Shannon traps, and kíilíng

bottles of ínsects captured on a whíte sheet under mercury vapor/tungsten light, whose hosts

were unknown. Geographíc distribution and lífe hístory data obtalned are aIso presented and

díscussed for each one of the specíes collected at the studied area.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

Os pseudoscorpiões, são todos animais predadores, como a maioria dos aracnídeos.

Seu tamanho varia, entre cerca de 0,80 a 8mm de comprimento e se distinguem facilmente

dos outros aracnídeos, por ter o corpo dividido em duas regiões largamente unidas uma à

outra, que consistem de um cefalotórax revestido por uma carapaça quitinosa e de um abdome

desenvolvido formado por 12 segmentos. Distinguem-se dos escorpiões, com os quais se

assemelham por não apresentarem o pós-abdome. As quelíceras são bl-articuiadas e

reduzidas, os pedipaipos são bem desenvolvidos e terminam numa pinça, como nos

escorpiões. Os quatro últimos pares de apêndices constituem as pernas ambulatórias (Vachon,

1949).

O

iO

Diversidade dos pseudoscorpiões em todo mundo e na Amazônia.

Os pseudoscorpiões estão entre as três maiores ordens de aracnídeos. A sua

diversidade registrada em catálogo elaborado por Harvey (1991), revela existir até essa data

3.064 espécies, de 434 gêneros e 22 famílias conhecidos em todo o mundo, incluindo espécies

viventes e fósseis. Distribuem-se essencialmente nos trópicos e sul>tróplcos de todo o mundo.

Na Amazônia brasileira são assinaladas apenas 65 espécies descritas, de 30 gêneros e 11

famílias, todas pertencendo à fauna recente da região e nenhuma espécie fóssil daí foi

descrita.

Mahnert, Adis & Bühmheim (1986) publicaram chave de identificação para famílias de

pseudoscorpiões da Amazônia, na qual 12 famílias são relacionadas, pois consideraram

Miratemnidae neste nível, enquanto no catálogo de Harvey (1991) é citada como sub-família

de Atemnidae.

As primeiras espécies de pseudoscorpiões da fauna Amazônica foram conhecidas a

partir dos estudos de Balzan (1892), quando assinalou Corctylochemes scoq^ioides (LIn., 1857),

no Amazonas e descreveu Lustnochemes similis, de material procedente também do

Amazonas. Depois Ellingsen (1905a) acrescentou a esta lista Dolichowithius canestrinii (Balzan,

1890) e descreveu Parachemes nitidimanus, estes ocorrendo no estado do Pará. Em seguida,

Wlth (1908) referiu Semeiochemes armiger (Balzan, 1892) no Amazonas e Hoff (1946a),

Paratemnoides nidificator {Ba\zan, 1890) no Pará. Muchmore (1970, 1975 e 1982b) descreveu,

respectivamente, três espécies desta fauna, uma ocorrendo no Pará {Pseudochthonius



orthodactylus) e duas no estado do Amazonas {Brazilatemnus browni e ideobisium peckorum).

^  Os trat>alhos de Mahnert (1979; 1985a; 1985b; 1987) deram grande contribuição ao

^  conhecimento da composição da fauna da região, nos quais são descritas 39 espécies novas

^  para a ciência e assinaladas 13 já conhecidas ocorrendo pela primeira vez, principalmente na

$  Amazônia Central. Ainda, Mahnert & Aguiar (1986) descreveram Neocheirídium tríangulare,

$  ocorrendo no Amazonas e Pará. Na década de noventa, mais quatro pseudoscorpiões foram

®  assinalados compondo a fauna Amazônica, por Aguiar & Bürhnheim (1991,1992b e 1998a, b),

®  dos quais Lechytia chthonüfonTtis (Balzan, 1890), Neocheiridiium corticum (Balzan,1890) e

®  Parachemes aibomaculatus (Balzan, 1891), ocorreram em Roraima e Amazonas e Parachefífer

^  lativittatus (Chamberiin,1923), somente no Amazonas.
^  Ainda, são citadas na literatura, ampliando a riqueza da fauna de pseudoscorpiões da
^  Amazônia, 21 morfoespécíes, de 14 gêneros, distribuídos em 5 famílias. Algumas até,
^  acompanhadas de uma pequena descrição, como fez Mahnert (1985b), para Pseudopilanus aff.

crassifemoratus. dois Americhemes e um Sphenochemes, todas representadas por um

exemplar macho, coletados na Amazônia central, sendo o gênero Sphenochemes assinalado

pela primeira vez na região. Destas morfoespécíes, 17 foram citadas por Aguiar & Bühmheim

(1998a, b) ocorrendo nos estados do Amazonas e de Roraima. Certamente, um estudo

taxonômico deste material poderá expandir para 86, o número de espécies de pseudoscorpiões

que compõem a fauna Amazônica brasileira.

Adis & Mahnert (1990) assinalam, principalmente nas proximidades de Manaus

(Amazonas) e de outros centros urt>anos da região, uma riqueza faunística de 60 espécies, de

26 gêneros e 10 famílias de pseudoscorpiões.

Pelo conhecimento da riqueza da fauna de pseudoscorpiões e a distribuição geográfica

das 64 espécies registradas na região, conforme as citações bibliográficas anteriores, verifica-

se que a maioria, ou seja 58 espécies, foi assinalada no estado do Amazonas. Só em tomo de

Manaus há registro de 51 espécies, além de mais 13 municípios do estado, tais como: em

Coari foram registradas 9 espécies; Novo Airâo 8; Presidente Figueredo 4; Juruá e São Gabriel

da Cachoeira 3; Autazes, Barcelos, Carauari, Itacoatíara e Uarini, duas em cada; Guajará, São

Sebastião do Uatumã e Tefé apenas uma em cada. No estado do Pará, 20 espécies são

conhecidas de seis localidades, a maioria em tomo de Belém, 13 espécies; Santarém 9;

Tucuruí, Altamira, rio Mapuera e Monte Alegre com uma espécie cada. Em Roraima foram

assinaladas 11 espécies, a maioria na Ilha de Maracá com 10 e uma no rio Branco. No estado

Acre 4 espécies foram registradas, ocorrendo em Rio Branco duas. Plácido de Castro e

Cruzeiro do Sul uma em cada. Do estado de Rondônia, apenas duas são conhecidas,

procedentes de Porto Velho e Ariquemes, uma em cada localidade (Figura 1-1).

O
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^  História natural e ecologia das espécies Amazônicas.
<1

^  Estudos sobre a história natural e ecologia dos pseudoscorpiões na Amazônia, tiveram
^  início nos últimos 20 anos por Adis (1977 e 1981), em suas pesquisas sobre artrópodes
^  terrestres em florestas inundáveis de água preta (igapós), nas proximidades de Manaus, que

geraram dados para avaliação realizada por Adis & Mahnert (1985), principalmente sobre o

comportamento da fauna edáfica e arborícola de pseudoscorpiões, durante o ciclo sazonal de

cheia e vazante dos rios e também fomeceram importante material para o conhecimento da

diversidade desses aracnídeos na Amazônia (Mahnert 1979).

A sazonalidade e distribuição vertical de algumas espécies de pseudoscorpiões edáficos,

em floresta primária de terra firme, foi averiguada por Morais (1985) e em floresta secundária

de terra firme (capoeira) por Rodrigues (1986). Ainda, Adis & Mahnert (1993) verificaram este

fenômeno, para Brazilatemnus bnowni, ocorrendo em duas diferentes florestas primárias de

terra firme, também na Amazônia central, nos arredores de Manaus, durante a estação seca e

a chuvosa. Também em relação a esta espécie de pseudoscorpião. Adis et al. (1988)

discutiram mecanismos de adaptação às florestas inundáveis e de terra firme.

Mahnert & Adis (1985) referiram para cada uma das 60 espécies assinaladas em suas

pesquisas anteriores, o tipo de floresta que habita, seu hábitat e distribuição na Amazônia.

^  'i

Dispersão por fcrésía de pseudoscorpiões na Amazônia.

EIlingsen (1905a) referiu a primeira espécie de pseudoscorpião em forésia na Amazônia,

quando assinalou Cordylochemes scorpioides sendo transportado sob os élitros de Acrocinus

r\ longimanus (Lin., 1758) (Coleoptera, Cerambycidae), no Pará e Beck (1968), refere-os no

Amazonas. Outro registro sobre este fenômeno na região foi dada por Mahnert (1987), quando

assinalou Semeiochemes militarís Beier, 1932, sendo carregado por um exemplar de díptero

Brachycera, no estado do Pará, que mais tarde foi sinonimizado por Zeh & Zeh (1992c), como

Semeiochemes armiger {Bslzan, 1892), já registrada na região por With (1908).

Na Amazônia brasileira foram realizados alguns estudos sobre a regularidade e

especificidade de pseudoscorpiões em associação forética com insetos voadores, a considerar:

• Mahnert & Aguiar (1986), quando descreveram Neocheirídium triangulare, o fizeram a partir

de 15 machos, 11 fêmeas e 6 ninfas, coletados sobre 11 exemplares de Cocytius duponchel

Poey, 1832 (Lepidoptera, Sphingidae), procedentes do Amazonas e Pará;

• Aguiar & Bühmheim (1991) referem 7 exemplares de Stenodontes spinibarbis (Lin., 1758)

(Coleoptera, Cerambycidae), transportando vários exemplares de 3 espécies de
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pseudoscorpiões, Lechytia chthoniiformis (Balzan, 1887), Neocheiridium corticum (Balzan,

1887) e Lustrochemes intermedius (Balzan, 1892), todos da ilha de Maracá, em Roraima;

^  • Aguiar, Vlcente-da-Siiva & Bühmehim (1992) referem 7 exemplares de Dofíchowithius (D.)
^  mediofasciatus Mahnert, 1979, cada um agarrado a um Platypus sp. (Coleoptera,
^  Platypodidae), nas proximidades de Manaus (Amazonas) e esta associação, também foi
^  comprovada por Aguiar, Arruda & BQhmheim (1998), em estudo sobre a dispersão por
^  forésia de pseudoscorpiões em indústrias madeireiras de Manaus, onde foi coletado D.

mediofasciatus agarrado a Platypus paralleius (Fabrídus, 1801);

%

• Aguiar & Bühmheim (1992a) fizeram estudo com acompanhamento durante 24 meses

consecutivos, no alto rio Urubu, no Amazonas, sobre as relações foréticas de

pseudoscorpiões com Coleoptera, Passalidae, no qual 5 espécies desse aracnídeo estavam

associadas a 12 espécies de passalídeos;

%  • Quando Aguiar & Bühmheim (1992b) assinalaram pela primeira vez, um Cheliferídae,

^  Parachelifer lativittatus, na Amazônia, o fizeram a partir do encontro de um macho e três

^  fêmeas sendo transportados por 3 exemplares de Acrocinus longimanus e referiram

^  Ijustrochemes intermedius, agora em forésia com A. longimanus e pela primeira vez

Cordyiochemes scorpioides sendo transportado por 5 exemplares de Macrodontia

oervicomis (Lin., 1758) (Coleoptera, Cerambycidae), um dos quais carregava sob suas asas

^  197 C. scorpioides;

O

Aguiar & Bühmheim (1998b) fizeram uma sinopse das associações foréticas entre

psedoscorpiões e insetos voadores na Amazônia brasileira, relacionando 24 espécies desse

aracnídeo encontradas em forésia com 56 espécies de insetos voadores, envolvendo cinco

ordens [Hemiptera (Homoptera e Heteroptera), Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera e

Diptera].

f.

o
Estudos sobre pseudoscorpiões no alto rio Urucu, Coari, Amazonas.

A maioria dos estudos sobre a história natural, ecologia e forésia de pseudoscorpiões na

Amazônia, foram realizados em áreas nas proximidades de Manaus (Amazonas), alguns em

Roraima na Ilha de Maracá, principalmente ao norte da calha do rio Solimões e os únicos

registros, de pseudoscorpiões ocorrendo na bacia do rio Urucu (Coari, Amazonas), portanto ao

sul da calha do mesmo grande rio, foram realizados por Aguiar & Bühmheim (1992b e 1998b),



que assinalaram nove espécies e oito morfoespécies para esta região, todas em forésia com

várias famílias de insetos voadores, a maioria coleópteros.

A peculiaridade da fauna de pseudoscorpiões do alto rio Urucu e a oportunidade de

contar com o apoio logístico da PETROBRAS, para alcançar áreas de floresta primária de tenra

firme, numa região livre da ação antrópica continuada, ofereceram condições para um estudo

mais amplo e prolongado naquela região, de modo a expandir o conhecimento da riqueza e da

distribuição geográfica desses aracnídeos na Amazônia, estudar sua história natural e a

composição da fauna em diferentes hábitats, comparando os resultados com os de Adis &

Mahnert (1985), nas proximidades de Manaus.
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Figura 1-1. Localidades da Amazônia brasileira, onde foram assinaladas espécies de

pseudoscorpiões, até o momento (no parêntese a riqueza de espécies em cada local).



CAPITULO II

MATERIAL E MÉTODOS

Localização e caracterização da área de estudo.

9

O estudo foi realizado no estado do Amazonas, município de Coari, na Província

Petrolífera da PETROBRAS no alto rio Urucu, em localidades dentro de uma área, no

interflúvio Juruá-Purus, entre os paralelos 04°57' a 05°03' S e os meridianos 64°55* a 65®22' W

(Figura 11-1).

A tipologia florestal dominante, conforme o RADAMBRASIL (1978) (apud Amaral, 1996),

é de Floresta Primária Pluvial Tropical Densa de Terra Firme. Estudos fitogeográficos da área

foram apresentados por Amaral (1996) e estudos geológicos da região de Urucu constam em

Eirasef a/. (1994).

'O

r>

Localidades e períodos das coletas de dados e de material, no alto rio Urucu.

Foram realizados estudos numa área de reserva florestal, com floresta primária de terra

firme (à margem direita do rio Urucu), numa Reserva Biológica próxima ao Aeroporto da

Província de Urucu, 04°53'05''S/ 65'*22' 09" W, com coletas de dados bimestrais, durante o

período de agosto de 1995 a outubro de 1996 (Tabela 11-1 e Figura 11-2).

Também foram feitas coletas, em áreas sob efeito de ação antrópica recente, nas

proximidades de clareiras em fase de desmatamento ou recém-desmatadas para sondagem

petrolífera (à margem direita do rio Urucu), num total de doze localidades, cujas coordenadas

geográficas e períodos de coleta vão listados na Tabela 11-2. Uma das localidades, o LUC-09,

foi visitada por duas vezes, quando da sua abertura em 1991 e depois em 1995. Ainda foi feita

uma coleta na trilha do duto que liga o rio Urucu ao Porto Terminal, no rio Tefé (à BOOm da

margem esquerda do rio Urucu) (Tabela 11-2 e Figura 11-1). As viagens foram realizadas durante

o período lunar, entre o início da Lua Quarto Minguante até o final da Lua Nova.

r
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Estudo numa Reserva Biológica próxima ao Aeroporto da Província de Urucu.

1. Coleta de pseudoscorpiões edáficos:

Foram realizados dois tipos de amostragens para avaliação da composição da fauna

edáfica, que vão descritas abaixo. Uma envolvendo apenas coleta de animais que vivem na

superfície, ou seja na serapilheira, conhecidas como espécies epi-edáficas e outra que tamt)ém

pudesse avaliar os animais que vivem no horizonte orgânico do solo, as espécies hemi-

edáficas. conforme Bachelier (1978).

a) Na serapüheira depositada naturaimente sobre o solo - Foi demarcada uma área de 512m^

(32 X 16m) e a cada bimestre de coleta, uma parcela de 4 x 16m foi trabalhada, num total

de 8 parcelas durante o estudo (Tabela 11-2 e Figura 11-3 O). A cada mês de coleta, foram

retiradas quatro amostras de serapilheira, em dois dias consecutivos, sendo duas manhãs e

duas tardes. Cada amostra recebeu um número de registro (Tat)ela 11-3) e foi composta por

1m^ de serapilheira tamisada, constituída de quatro sub-amostras, recolhidas numa
superfície delimitada com trado de 0,50 x 0,50m (0,25m^) coletada dentro de um quadrante

2m X 2m (Figura 11-3 C). No mesmo local processou-se a tamisaçâo, uma a uma, de cada

sub-amostra de serapilheira. Utilizou-se um tamis de 50 x 50 cm, com um saco coletor,

confeccionado de tecido de algodão e tela plástica com maiha de 5 mm (Figura 11-6)

(adaptado de Balogh, 1958 - apud Janetschek, 1982). Logo após a coleta, o material

tamisado foi colocado numa bandeja branca de 25 x 30 x 6cm, de onde os pseudoscorpiões

foram catados, com pinça sob lupa manual. Após a triagem de cada amostra, o material

tamisado foi depositado num saco piástico, para medida dos pesos úmido e seco no

laboratório, em balança eletrônica de precisão "Gehaka" mod. BG8000, para cálculo da

umidade relativa. Também no momento de cada coleta foi anotada a temperatura do ar e a

condição do tempo, com as observações: claro, nublado, chuvoso ou fríagem. Além dessa

amostragem, nos últimos três meses de coleta, em 1996, foi retirada em cada mês, uma

amostra de 1m^ de serapilheira, com o mesmo trado usado anteriormente, em quadrantes

das amostragens mencionadas acima, tais como T24 em junho, T27 em agosto e T32 em

outubro (Figura 11-3, Tabela 11-3), que foram transportadas em saco plástico ao laboratório,

para extração dessa fauna em funil de Berlese simples.

b) Amostras de solo e extração da fauna em at)arelho de Berlese - Numa área demarcada de

400m^ (16 X 25m), dividida em 8 parcelas de 2 X 25m (Figura 11-3), foram recolhidas 24

amostras de metro em metro, linearmente, numa parcela por viagem. Cada amostra foi

coletada com ajuda de um trado, de 8 cm de diâmetro e 8 cm de profundidade e colocada

imediatamente num funil, do mesmo tamanho da amostra, acoplado a um coletor, com

pequenas perfurações próximo ao encaixe do funil (Figura 11-4), para receber o líquido
fixador, quando da chegada ao laboratório, cerca de 24 horas após a retirada das amostras.



O transporte das amostras foi feito, numa caixa de espuma de poiiestireno, "isopor^, de 37

litros e os recipientes contendo as amostras arrumados em duas camadas, uma sobre a

outra. Como líquido fixador foi usada uma solução contendo água potável (95%), formol

^  comercial (1%) e detergente comercial doméstico com glícerína (4%). O Aparelho de

•í® Berlese é constituído por três caixas de madeira compensada com 45 cm de frente, 28 cm
®  de lado e 50 cm de altura (Figura 11-5), cada caixa equipada com duas lâmpadas de
®  tungstênio de 40W, controladas por um interruptor de resistência regulável, com instalação

elétrica em paralelo comum às três caixas. Foram colocadas 8 amostras por caixa e os

recipientes encaixados numa placa de "isopor" perfurada no mesmo diâmetro dos

recipientes, de forma que o coletor ficasse abaixo da placa, que aí permaneceu durante 10

^  dias, após os quais, o material foi filtrado, lavado e depositado em frascos de vidro
contendo álcool a 70%, para posterior triagem dos pseudoscorpiões sob microscópio-

^  estereoscópio. A umidade relativa do solo, também foi medida. Para o cálculo da densidade
^  (número de indivíduo/m^), foi utilizada a área total da amostragem em cada coleta (0,12m^).

•íl")
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2. Coletas por bateçâo na vegetação do sub-bosque.

^  Foi demarcada uma área de 1.600m^ (32 x 50m) e em cada mês de coleta uma
parcela de 4 x 50m foi trabalhada, perfazendo um total de 8 parcelas (Figura 11-2, Tabela 11-1).

As plantas examinadas foram mapeadas por quadrantes de 1m^ e identificados por numeração,
numa ficha conforme modelo da Figura 11-8. No mapeamento, levou-se em conta os tipos de

plantas, cujos detritos ficam acumulados Junto ao chão, até plantas com 2m de altura e com

detritos acumulados suspensos acima do chão, tais como plantas arbóreas, várias palmeiras

pequenas e plantas epífitas, entre elas bromélias, aráceas e arbustos (Figura 11-9), as quais

somaram um total de 2.337 plantas examinadas, que vão discriminadas por tipo e período de

coleta na Tabela 11-4. As plantas com pseudoscorpiões foram marcadas, na ficha, com um sinal

positivo. Para coleta dos pseudoscorpiões sobre as plantas utilizou-se um bastão, com cerca

de 500g de peso e um "guarda-chuva-entomológico" quadrado de tecido branco de algodão,

com 50 cm de lado, com os vértices fixados nas extremidades de um suporte de cano de PVC

de y2 " em cruz, de modo a ficar esticado (Figura 11-7). Dos detritos caídos sobre o "guarda-

chuva-entomológico", imediatamente, foram triados os pseudoscorpiões ainda vivos, com

^  ajuda de uma pinça fina e fixados em álcool 70%, em pequenos frascos de vidro.

r i

^  Coletas em localidades no rio Urucu, relacionadas com os tipos de hábitats.

^ ' Diferentes técnicas de coleta foram utilizados na maioria das localidades estudadas,
conforme os tipos hábitats colonizados pelos pseudoscorpiões, principalmente a partir de
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setembro de 1992, no RUC-30 até a última coleta em junho de 1996, no duto Urucu/Tefé.

Neste trabalho considerou-se, principalmente, as que foram encontrados pseudoscorpiões,

cujas técnicas de coleta vão relacionados a seguir.

^  1. Coleta de pseudoscorpiões edáficos:

a) Tamisacão de serapilheira - Esta coleta foi realizada, em nove localidades, a partir do
RUC-30, em setembro de 1993 até o duto Urucu/Tefé, em junho de 1996 (TaÍDela 11-2).

Durante os dias de trabalho, em cada localidade, foram recolhidos aleatoriamente de dentro

^  da mata, cerca de 2m^ de serapilheira depositada naturalmente sobre o solo. O método de
^  retirada das amostras, tais como o tamis usado e os procedimentos na triagem do material,
^  foram os mesmos aplicados nas coletas realizadas na área da Reserva Biológica próxima
^  ao Aeroporto de Urucu.

b) Extração da fauna de amostras de solo, em aparelho de Beriese - Em todas as localidades
#  estudadas, foram recolhidas aleatoriamente dentro da mata, 24 amostras de solo por

^  viagem. Os métodos de retirada da amostra, transporte e extração em aparelho de Beriese
^3 foram os mesmos utilizados na área da Reserva Biológica próximo ao Aeroporto de Urucu,

'9 já descritos acima.
#

9

^  2. Coleta em diferentes tipos de palmeiras, sob diversas condições:

a) Entre bainhas de folhas de palmeiras adultas recém-derrubadas - Foram realizadas coletas
sobre 3 (três) tipos de palmeiras adultas, sendo oito patauazeiros {Oenocarpus bataua

Mart.), três inajazeiros {Maximiliana marípa (Corrêa de Serra)) e duas bacaljeiras
{Oenocarpus bacaba Mart.), entre 8 e 23m de altura, derrut)adas com ajuda de uma

^  motossera em áreas a serem desmatadas de seis localidades no alto rio Urucu (Tabela 11-5).
Cada palmeira foi examinada cuidadosamente, cortando, uma a uma, as bainhas de suas
folhas com motossera (Figura 11-10). Os pseudoscorpiões encontrados foram recolhidos,

com ajuda de pinça fina e colocados, imediatamente, em pequenos frascos de vidro
contendo álcool a 70%.

'5

n
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b) Psitailareiro jovem recém-derrubado {Oenocarpus bataua Mart.) - Sobre apenas um

patauazeiro jovem com 9m de altura, recentemente derrulsado na localidade de RUC-30,
foi realizada coleta entre as fibras e detritos que revestiam a estipe, examinada desde a

base até junto a fronde, bem como, na fronde entre a t)ainha de suas folhas, retiradas uma

a uma, com auxílio de motossera. Os pseudoscorpiões encontrados foram recolhidos, com



'IJ

'A

A

/ í

4'

10

ajuda de pinça fina e cx)lcxíados, imediatamente, em pequenos frascos de vidro contendo

álcool a 70%.

c) Entre os detritos acumulados nas fibras da estioe de patauazeiros iovens {Oenocarpus

bataua Mart.) - Nas localidades estudadas foram feitas coletas sobre vários patauazeiros

Jovens, por bateção nas fibras e detritos que revestiam a estipe dessas palmeiras, desde

próximo à base até a altura de aproximadamente 1,80m, usando-se um bastão e "guarda-

chuva-entomológico. Os pseudoscorpiões encontrados foram recolhidos dentre os detritos

caídos, com ajuda de pinça fina e colocados, imediatamente, em pequenos frascos de vidro

contendo álcool a 70%.

d) Em bainhas de folhas em decomposição de grandes palmeiras caídas - Foram realizadas

coletas em bainhas de folhas em decomposição, de várias grandes palmeiras caídas, nas

iocaiidades estudadas. Os pseudoscorpiões encontrados foram recolhidos, com ajuda de

pinça fina e colocados, imediatamente, em pequenos frascos de vidro contendo álcool a

70%.

e) Entre espinhos de estioe e bainha de folha de murumuruzeiros {Astrocaryum murumuru

Mart.) - Foram feitas coletas entre espinhos da estipe e da bainha de folhas, de diversos

murumuruzeiros em localidades no rio Urucu. Utilizou-se um "guarda-chuva-entomológico",

para reter os detritos caídos pela ação da raspagem entre os espinhos, com ajuda de um

facão (Figura 11-11) e os pseudoscorpiões encontrados dentre os detritos, foram

imediatamente colocados em pequenos frascos de vidros contendo álcool a 70%.

3. Pseudoscorpiões coletados por bateção sobre a vegetação do sub-bosque.

Este tipo de coleta teve inicio a partir dos estudos na localidade RUC-30, em setembro

de 1993 e continuou até a última coleta, na trilha do Duto-Urucu/Tefé, em junho de 1996

(Tabela 11-2). Foram examinados diferentes tipos de plantas, do sub-bosque da mata
circunvizinha às clareiras, todas selecionadas e quantificadas aleatoriamente, conforme a sua

disponibilidade em cada local, tais como aráceas, pequenas paimeiras e outras, cujas detritos

ficavam acumuiados junto ao chão até plantas com 2m de altura, com detritos retidos

suspensos do chão, tais como plantas artjóreas, várias pequenas palmeiras e piantas epífitas,

entre elas bromélias e aráceas. O material usado para bateção, no exame das plantas e os

procedimentos de coleta foram os mesmos utilizados na área da Reserva Biológica próxima ao

Aeroporto de Urucu, já descritos acima.
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4. Pseudoscorpiões habitantes de troncos caldos em decomposição.

^  Em todas as localidades estudadas, no alto rio Urucu, foram examinados desde troncos
^  finos até grandes troncos de árvores caídas em decomposição, encontrados aleatoriamente na

periferia das clareiras e dentro da mata circunvizinha. O número variou conforme a

^  disponibilidade em cada localidade visitada.

0  Na análise dos dados foram considerados, separadamente, os troncos que estavam

sendo colonizados por Coleoptera Passalidae e troncos não colonizados por estes besouros. Só

foram registrados os troncos em que se constatou a presença dos pseudoscorpiões, os quais

totalizaram 48 não colonizados por passalídeos (Tabela 11-6) e 35 com colônias de passalídeos

^  (Tabela 11-7). Vale ressaltar que houve casos, em que existia mais de uma colônia do besouro

num mesmo tronco, no entanto foi considerado apenas o número de colônias, levando em

conta, que todos pseudoscorpiões aí encontrados, habitavam as galerias dessas colônias.

^  Ainda foram consideradas amostras em separado, dos pseudoscorpiões coletados em cada

camada do tronco, desde a superfície da casca até o ceme, que vão discriminadas a seguir.

A coleta dos pseudoscorpiões foi feita por catação direta, com ajuda de uma pinça fina

e removendo as camadas com auxilio de facões, machadinhas e/ou motosserra.

<^5 a) Sobre a superfície da casca - Catação nas fendas, entre grânulos ou sob películas;
@  b) Dentro ou sob a casca - Catação em pequenas galerias, principalmente de cascas grossas e
®  logo abaixo da casca;
^  c) Albumo - Catação em galerias, túneis ou fendas localizadas no albumo;
-5 d) Cerne - Catação em galerias, túneis ou fendas dentro do ceme do tronco.

^  5. Pseudoscorpiões foréticos sobre insetos voadores.
-ít:)

O Foram coletados pseudoscorpiões, sobre o corpo, agarrados a apêndices de insetos

voadores capturados por diversas técnicas ou encontrados livres em coletores de armadilhas

usadas na coleta dos insetos, que vão descritas abaixo.

a) Luz mista de mercúrio - Utilizou-se esta técnica, desde a localidade do LUC-09, em

maio/1991 até a última coleta realizada em clareiras, no duto UrucuATefé, em junho/1996.

Foram usadas duas lâmpadas mistas de mercúrio para 220V, uma de 250W e outra de

160W e alimentadas por um gerador portátil de 600W. Cada lâmpada foi instalada sobre um

lençol branco de 1,50 x 2,30m, esticado no seu maior comprimento e perpendicularmente

ao solo, amtx)s em tomo do alojamento de apoio, construído na periferia da clareira (Figura

11-12). As mariposas esfingídeas foram sacrificadas com amoníaco injetado no tórax e

depositadas imediatamente em envelopes, os quais foram acondicionados em sacos

plásticos com naftalina. Os coleópteros e outras insetos que carregavam pseudoscorpiões

foram depositados, logo após a sua chegada à área iluminada, em frascos de vidro

contendo álcool a 70%.
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^  b) Armadilha de luz tíPO "Pennsvivania" - Esta técnica de captura de inseto, foi utilizada desde
^  a localidade do RUC-30, em setembro/1992 até a última coleta realizada em clareiras, no

duto Urucu/Tefé, em junho/1996. Utilizou-se uma armadilha com uma lâmpada de luz negra

^  BLB de 15W (Figura 11-13), alimentada por um gerador e a partir da localidade IMT-1, em
setembro/1995, outra armadilha foi acrescentada, mas com lâmpada de luz negra BLB de

6W e bateria recarregável, ambas com um frasco coletor contendo álcool a 70% e

instaladas dentro da mata.

^  c) Armadilha de Malaise - Em cada uma das localidades estudas foram usadas duas

^  armadilhas, uma com 9m de comprimento e outra de 6m, ambas com dois coletores. Foram

^  instaladas dentro da mata ou na periferia de clareira, sempre no sentido leste-oeste e o

material dos coletores era recolhido diariamente.

#

d) Armadilha de Shannon - Em cada localidade, utilizou-se apenas uma armadilha com dois

^  coletores, instalada no sentido leste-oeste e dentro da mata. Foram usados vários tipos de

iscas, tais como fermentado de frutas, came apodrecida e fezes humanas e o material dos

coletores foi recolhido diariamente.

^  e) Coleta direta - Em todas as localidades de estudo, coletou-se insetos manualmente ou com
ajuda de uma rede entomológica, dentro da mata, na periferia ou na própria clareira.
Examinou-se cada inseto capturado, observando a presença de pseudoscorpiões sobre seu

corpo ou agarrados aos seus apêndices.

-O
Análise dos dados

A diversidade dos pseudoscorpiões nas localidades estudadas, bem como em cada

hábitat, foi medida pela riqueza de espécies, ou seja o número absoluto de espécies ocorridas

(=n).

A análise da composição das espécies, nas localidades e nos diferentes tipos de

hábitats, teve como t>ase o modo-Q, utilizando-se o coeficiente de similaridade de Jaccard, que

admite dados binários (presença e ausência) e por considerar somente a presença conjunta

das espécies como fator de associação, incorporando informações relacionadas com a
freqüência da ocorrência das espécies entre as comunidades estudadas. A amplitude dos
valores deste coeficiente varia entre O (mínima similaridade) e 1 (máxima similaridade). O

coeficiente de similaridade de Jaccard é obtido pela fórmula:

Jaccard = • . ̂  ^
a + D + c
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#
onde: a = número de espécies com presença em ambas as amostragens / e j.

b = número de espécies com presença em / e ausência em j.

c = número de espécies com presença em J e ausência em /.

Os dendrogramas de agrupamento foram obtidos a partir da matriz de similaridade,

utilizando o "método de agrupamento por médias", "UPGMA = unwelghted pair-group method

using arithmetric averages". Os cálculos dos valores da matriz de similaridade com os
coeficientes de Jaccard, obtidos a partir de uma matriz de presença e ausência e ainda o

dendrograma de agrupamento, foram feitos através do programa "SYSTAT W5".

Identificação dos pseudoscorpiões e insetos envolvidos no estudo.

Os pseudoscorpiões foram Identificados por nós e comparados com material de

referência. Para tanto, os exemplares após tratamento em KOH, foram colocados em lâminas

escavadas sob lamínulas e examinados sob microscópio estereoscópio Zelss StemI SV11 e

microscópio composto Zelss Standard 20, ambos com câmara clara e ocular micrométrica

aferida com micrômetro-objeto.

As espécies de Passalldae (Coleoptera), citadas neste estudo, associadas por forésia

com pseudoscorpiões, foram Identificadas pelo o Orientador Dr. Paulo F. Bühmhelm,

especialista no grupo.

As espécies de Cerambycidae (Coleoptera), transportadoras de pseudoscorpiões, que

são citadas neste trabalho, foram Identificadas pelos especialistas: Dr. Ubirajara Martins, do

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e Dra. Maria Helena Gallleo, da Fundação

Zoobotânica do Rio Grande do Sul.

As espécies de mariposas Sphingidae (Lepidoptera), em associação forética com

pseudoscorpiões, também citadas neste trabalho, foram identificadas pela especialista no
grupo M.Sc. Catarina da Silva Motta, pesquisadora do INPA.

(Q

A

n
Laboratório onde o material foi estudado e Coleção depositária do material.

Os trabalhos de extração, triagem, preparação e Identificação dos pseudoscorpiões

foram realizados no l-atx)ratório de Zoologia, do Departamento de Biologia (DB), do Instituto de
r  Ciências Biológicas (ICB), da Universidade do Amazonas (UA), o qual dispõe de toda a Infra-

t  estrutura básica necessária, para o desenvolvimento destas atividades,

-f*» Todos os exemplares referidos neste estudo, encontram-se depositados e registrados

em livro tombo da Coleção Entomológica da Universidade do Amazonas (UA-CE), vinculada
^  ao l-afc)oratório de Zoologia, do DB/ ICB, da referida Universidade.
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Tabela 11-1. Períodos das coletas bimestrais, de agosto de 1995 a outubro de 1996, na área da

Reserva Biológica, localizada próxima ao Aeroporto da Província de Urucu, Coari, Amazonas.

Viagens DATAS Número de dias

Ia. 25 a 29 de agosto de 1995 5

2a. 27 a 31 de outubro de 1995 5

3a. 15 a 19 de dezembro de 1995 5

4a. 17 a 23 de fevereiro de 1996 7

5a. 26 a 30 de abril de 1996 5

6a. 28 de junho a 02 de julho de 1996 5

7a. 23 a 27 de agosto de 1996 5

8a. 29 a 29 de outubro de 1996 5

r-\

r\

f

Tat}ela 11-2. Períodos e localidades das coletas, em clareiras para sondagem petrolífera e num duto,

com suas respectivas coordenadas geográficas, no alto rio Urucu (Coari, AM), de 1991 a 1996.

Período da coleta N"de
dias

Local Coordenadas Ação antrópica na área, no
momento da coleta.

01-10.IV.1991 10 Sumaúma 04°49'23'' 8/ 64«55*02" W - Antes do desmatamento.

11-20.V.1991 10 LUC*-09 04°5r56" 8/ 65«00'56" W - Durante o desmatamento.

01-10.11.1992 10 RUC*-29 04«51'58''8/65M7TrW - Durante o desmatamento.

07-14.IX.1992 08 RUC-30 04«52'3rS/65°19*4rW - Récem-desmatada.

23.XI - 02.XII.1992 10 Angelim 05°03*33'' 8/ 65®14'48" W - Antes do desmatamento.

19.11-01.111.1993 11 LUC-18 04®53'54''8/65«ir58"W - Recém-desmatada.

14-24.V.1993 11 SUC*-02 04'»57'59"8/65«19'39''W - Durante o desmatamento.

14-25.IX.1993 12 IMT-O 04«50'0r 8/65«02'37''W - Durante o desmatamento.

05-18.111.1994 14 RUC-27 04''49'34'' 8/ 65"15'38" W - Com desmatamento antigo e recente.

24.1 -10.11.1995 18 LUC-09 04°5r56" 8/ 65°00'56" W - Desmatada há 4 anos.

25.11 -10.111.1995 14 RUC-36 04®55'55'' 8/ 65®18T3'' W - Durante a abertura da estrada de

acesso à locação.

17-29.IX.1995 13 IMT-1 04®49'33" 8/ 65®01'49" W - Durante o desmatamento de uma
jazida de barro.

12-21.VI.1996 10 DUTO^ 04"'50'16"8/65«'20*36''W - Trilha já aberta há 8 anos.

Trilha do duto Urucu/ Porto Terminal no rio Tefé, a única área de coleta à margem esquerda do rio Urucu
o local da coleta foi a ca. de 800m distante da margem do rio Urucu.
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Tabela 11-3. Amostras de serapilheira tamisada, recolhida pela manhã e à tarde, na Reserva

Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu, em 1995 e 1996, com suas respectivas medidas de:

peso (em g) do material tamisado da serapilheira, de área igual a 1m^ (PMT); umidade relativa

(%) do material tamisado (URs); média da umidade relativa das amostras (mURs); temperatura

do ar (em ®C) no momento da coleta (Ta); condição do tempo no momento da coleta.

Período da coleta Manhã - entre 8:30 e 10:30 h Tarde - entre 14:30 e 16:30 h

No. da PMT URs Ta condição No. da PMT URs Ta condição mURs
mês dia amostra g % «>0 do amostra g % do (%)

tempo tempo

1995

Agosto 27 T01 100,0 ~ 29,0 claro T02 100,0 — 31,0 nublado

28 TOS 200,0 ~ 24,5 nublado T04 140,0 ~ 27,0 nublado -

Outubro 28 TOS 296,1 42,2 26,0 claro T06 153,9 37,0 29,0 nublado

29 T07 211,6 60,0 24,0 chuvoso T08 163,7 59,8 26,5 claro 49,8

Dezembro 16 T09 163,8 62,0 25,0 nublado TIO 110,0 64,4 26,8 chuvoso
17 T11 100,9 60,0 27,0 claro TI 2 52,8 65,5 24,0 chuvoso 63,0

1996

17 T13Fevereiro 58,0 62,2 25,0 claro T14 80,3 58,8 27,0 claro

18 T15 107,4 67,2 25,0 chuvoso T16 101,8 63,7 26,8 chuvoso 63,0

Abril 27 T17 82,9 60,9 25,0 claro T18 29,0 65,2 27,0 chuvoso

28 T19 48,1 77.0 24,5 nublado T20 114,0 61,6 26,0 nublado 66,0

Junho 29 T21 42,5 60,0 15,2 friagem T22 26,1 58,0 16,2 friagem
30 T23 44,1 59,0 16,0 friagem T24* 84,0 57,6 20,0 friagem 50,6

Agosto 24 T25 59,3 42.7 25,0 claro T26 41,1 56,9 24,0 chuvoso

24 T2r 49,9 54,7 26,0 claro T28 29,2 55,8 26,5 chuvoso 37,0

Outubro 25 — T29 66,7 56,1 28,2 claro

A
26 T30 74,8 53,6 26,0 claro T31 55,4 49,6 24,5 chuvoso

27 T32* 66,7 55,8 27,0 claro — — — — — 61,8

* Nos quadrantes em que foram retiradas estas amostras, também se coletaram amostras
serapilheira, numa área de mesmo tamanho (1m^), para extração da fauna em aparelho de Berlese.

da

/•x

/ \

r
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Tabela 11-4. Plantas do sub-bosque examinadas por bateçâo em cada m^, em 8 parcelas de 200m^

(4x50m), cada uma trabalhada bimestralmente no período de agosto/ 1995 a outubro/1996, na

Reserva Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu (Coari, Amazonas).

Mês de

viagem

No. de quadrantes com plantas/m2 Tipos de plantas examinadas No. de

plantasO/nf 1/m^ TJrrí' 3/m^ 4/m^ Total ac ae bc be pa pc oc op

1995

AGO 30 94 54 20 2 200 18 1 0 0 27 82 24 118 270

OUT 41 91 59 9 0 200 15 2 0 1 18 80 11 109 236

DEZ 23 79 73 21 4 200 14 1 1 3 16 82 8 178 303

1996

FEV 22 69 75 31 3 200 12 9 3 5 35 87 9 164 324

ABR 27 64 88 20 1 200 13 8 0 5 22 90 15 151 304

JUN 25 74 80 20 1 200 22 0 3 11 20 72 15 155 298

AGO 21 63 84 27 5 200 21 1 2 7 26 67 5 203 332

OUT 17 76 88 18 1 200 22 2 0 14 13 57 10 192 310

Total 206 610 601 166 17 1.600 137 24 9 46 177 617 97 1.270 2.377

^ ' , —• — — —— —■ —' ■ WI w» ■ • waiM ViWI IW4W

palmeiras com estipe cuja fronde está acima do chão pelo menos 0.50m; pc = pequenas palmeiras com
fronde junto ao chão; oc = outras plantas com detritos acumulados junto ao chão; op = outras plantas e
arbustos com detritos acumulados acima do chão;

Tabela 11-5. Palmeiras adultas, inajazeiros - Maximiliana marípa (Corrêa de Serra), bacabeiras -
Oenocarpus bacaba Mart. e patauazeiros - Oenocarpus bataua Mart., recém derrubadas, em

seis localidades no alto rio Urucu (Coari, AM), de 1993 a 1995.

A
Localidades registro da

palmeira
Tipos de
palmeiras

Altura
(m)

Estipe
(m)

Fronde
(m)

DAP*
(m)

SUC-02 01-11 Inajazeiro ? ? ? ?
V.1993 02-12 Inajazeiro ? ? ? 7

4  y
IMT-3 03-P1 Patauazeiro 11,92 13,92 2,00 0,16
IX. 1993 04-P2 Patauazeiro 13,75 12,15 1,60 0,17

05-13 Inajazeiro 15,40 11,40 4,00 0,25

RUC-27 06-P3 Patauazeiro 14,76 12,52 2,24 0,19

/A
111.1994 07-P4 Patauazeiro 17,77 15,27 2,50 0,22

08-81 Bacabeíra 11,76 9,16 2,00 0,19

LUC-09/ 1995 09-02 Bacabeira 19,00 18,00 1,00 0,20
/ 1 -11.1995 10-P5 Patauazeiro 8,50 ? ? 0,13

RUC-36 11-P6 Patauazeiro 16,00 15,00 1,00 0,18
11-11.1995 12-P7 Patauazeiro 23,50 22,00 1,50 0,22

IMT-1 13-P8 Patauazeiro 10,00 ? ? 0,11
< IX.1995

^Diâmetro à Altura do Peito - DAP.
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Tabela 11-6. Registros, no livro tombo da Coleção Entomológica da Universidade do Amazonas

(UA-CE), de troncos em decomposição, não colonizados por passalídeos, examinados em

localidades no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

#

O

'3

Registro Localidade Registro Localidade Registro Localidade

TRC-01 Sumaúma TRC-17 IMT-3 TRC-33 RUC-36

TRC-02 Sumaúma TRC-18 RUC-27 TRC-34 RUC-36

TRC-03 Sumaúma TRC-19 RUC-27 TRC-35 RUC-36

TRC-04 LUC-9 /1991 TRC-20 RUC-27 TRC-36 IMT-1

TRC-05 RUC-30 TRC-21 RUC-27 TRC-37 IMT-1

TRC-06 Angelim TRC-22 LUC-9/1995 TRC-38 IMT-1

TRC-07 Angeiim TRC-23 LUC-9/1995 TRC-39- IMT-1

TRC-08 LUC-18 TRC-24 LUC-9/1995 TRC-40 IMT-1

TRC-09 LUC-18 TRC-25 LUC-9 /1995 TRC-41 IMT-1

TRG-10 LUC-18 TRC-26 LUC-9/1995 TRC-42 IMT-1

TRC-11 LUC-18 TRC-27 LUC-9/1995 TRC-43 IMT-1

TRG-12 LUC-18 TRC-28 LUC-9/1995 TRC-44 IMT-1

TRC-13 LUC-18 TRC-29 LUC-9/1995 TRC-45 IMT-1

TRC-14 SUC-2 TRC-30 LUC-9 /1995 TRC-46 IMT-1

TRC-15 SUC-2 TRC-31 LUC-9/1995 TRC-47 Duto

TRC-16 ÍMT-3 TRC-32 RUC-36 TRC-48 Duto

Tabela 11-7. Registros, no livro tombo da Coleção Entomológica da Universidade do Amazonas

(UA-CE), de colônias de passaiídeos em troncos em decomposição, examinadas em localidades

no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

Localidade Registro Camada do tronco Localidade Registro Camada do tronco

Sumaúma Pas.psc-030 subcortical ÍMT-3 Pas.psc-050a subcortical

LUC-09/ 91 Pas.psc-031 subcortical RUC-27 Pas.psoOOO subcortical

LUC-09/ 91 Pas.pso-032 subcortical RUC-27 Pas.psc-051 alburno

LUC-09/91 Pas.psc-033 subcortical RUC-27 Pas.psc-052 aburno

RUC-29 Pas.psc-037 subcortical RUC-27 Pas.pso-053 subcortical

RUC-29 Pas.psc-038 subcortical RUC-27 Pas.pso-054 subcortical *

RUC-29 Pas.psc-039 subcortical RUC-27 Pas.psc-055 subcortical
/X RUC-30 Pas.pso-040 alburno/cerne RUC-27 Pas.pso056 alburno

•t ̂
RUC-30 Pas.pso-041 alburno RUC-27 Pas.psc-057 subcortical

Angelim Pas.psc-042 subcortical LUC-9 795 Pas.psc-059 subcortical
/ -S Angeiim Pas.psc-058 cerne LUC-9 795 Pas.psc-060 subcortical

/X
LUC-18 Pas.psc-043 alburno * RUC-36 Pas.psc-061 alburno

LUC-18 Pas.psc-044 subcortical * RUC-36 Pas.psc-062 subcortical

/\ LUC-18 Pas.psc-045 subcortical IMT-1 Pas.psc-063 subcortical

LUC-18 Pas.psc-046 subcortical/albumo Duto Pas.psc-064 subcortical/alburno
/ SUC-2 Pas.psc-047 alburno Duto Pas.pso-065 alburno

SUC-2 Pas.pso-048 alburno Duto Pas.psc-066 subcortical

1

SUC-2 Pas.psc-049 albumo/cerne

ambas no mesmo tronco
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Figura 11-4. Esquema do funil usado no aparelho de Berlese, para extração da fauna das

amostras de solo. a. tampa plástica com furos e forrada Intemamente com tecido de algodão

preto; b. funil plástico com fundo de tela. c. coletor com furos na parte superior.

Figura 11-5. Aparelho de Berlese usado para extração

da fauna das amostras de solo. Formado por 3 caixas

de madeira, com placa de 'isopor" perfurada para
encaixe de 8 funis e com 2 lâmpadas de 40W. Ao
lado a balança digital usada para pesar as amostras.
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Figura 11-6. Esquema do tamis usado para tamisaçâo de

serapilheira, adaptado de Balogh (1958), apue/Janetschek (1982).
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Figura 11-7. Esquema do "guarda-chuva-entomoiógico", utilizado nas

coletas por bateçâo de plantas do sub-bosque.
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Figura 11-8. Ficha de campo, do mapeamento das piantas examinadas por

bateção da vegetação de sub-bosque, na área da Reserva Bioiógica, próxima ao

Aeroporto da Província de Urucu (Coari, Amazonas), de 1995 a 1996.
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be = bromélia epífita

ac = arácea de chão

i

ae = arácea epifita

pc = pequena palmeira de chão.

op = outras plantas que acumulam
detritos acima do chão.

pa = pequena palmeira que acumula
detritos acima do chão.

Figura 11-9. Alguns tipos de plantas da vegetação do sub-bosque, que foram

examinadas por bateção, na Reserva Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu, Coari,
Amazonas, de 1995 a 1995.
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Figura 11-10. Coleta de pseudoscorpiões na fronde de um

patauazeíro recém-derrubado, numa das localidades de estudo
no alto rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.

Figura 11-11. Coleta de pseudoscorpiões entre espinhos da
bainha das folhas inferiores da fronde de um murumuruzeiro

(após já terem sido raspados durante a coleta), na localidade de
RUC-27, no rio Urucu, Coari (AM), em março de 1994.
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Figura 11-10. Coleta de pseudoscorpiões na fronde de um

patauazeiro recém-derrubado, numa das localidades de estudo

no alto rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.

Figura 11-11. Coleta de pseudoscorpiões entre espinhos da

bainha das folhas inferiores da fronde de um murumuruzeiro

(após já terem sido raspados durante a coleta), na localidade de

RUC-27. no rio Urucu, Coari (AM), em março de 1994.



26

%

'd

»■>

'>

--x

o

/%

í">

.>

o

' >

s^ ^± ; 12,'' •'. • -«^--^

fmmüpfi«j

Figura 11-12. Coleta com luz mista de mercúrio sobre lençol

branco, num alojamento de pesquisa de campo, na localidade

RUC-36, Coari (AM), em março de 1995.

Figura 11-13. Armadilhas tipo "Pennsylvania": A. com lâmpada de luz

negra BLB 15W e B. de com lâmpada de luz negra BLB 6W e
bateria recarregável. Utilizadas em coletas de insetos noturnos, nas
áreas de estudo no rio ürucu, Coari (AM), de 1992 a 1996,

/ ,■*
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capítulo III

DIVERSIDADE DE PSEUDOSCORPIÕES NO ALTO RIO URUCU, COARI, AM.

©

A diversidade dos pseudoscorpiões coletados nas áreas de estudo, no alto rio Urucu,

apresentou uma riqueza de 50 espécies, de 24 gêneros, distribuídos em 10 famílias,

representando 5 das 6 superfamílias que compõem a ordem Pseudoscorpionida.

Somente 24 espécies foram identificadas e 26 delas, só puderam ser aproximadas de

uma espécie já descrita ou determinadas apenas no nível de gênero. Dessas morfoespécies,

cinco foram aproximadas por afinidade de uma outra já descrita e ainda não assinalada na

região Amazônica, dentre as quais um Olpiidae {Apolpium vastum Beier, 1959), 3 Chemetidae

{Lustrochemes reimoseri Beier, 1932, Ceriochemes foliaceosetosus Beier, 1974 e

Pachychemes subgmcilis (With, 1908» e um Withiidae {Dolichowithius (D.) longichelifer

(Balzan, 1887», embora outras espécies desses gêneros tenham sido descritas e referidas para

a região. Já, Americhemes incertus Mahnert, 1979 e Parachemes adisi Mahnert, 1979, cuja

localidade-tipo é no Amazonas, também serviram para aproximar mais duas das espécies

encontradas. Das 19 morfoespécies restantes, 18 foram determinadas no nível de gênero e

uma em nível de tribo, um Tridenchthoniini cujo o gênero, provavelmente, ainda não tenha sido

descrito. Algumas dessas morfoespécies pertencem a 4 gêneros, que até o momento, não

foram assinalados na região Amazônica, sendo um Chemetidae - Rhopalochemes Beier, 1932

e dois Withiidae - Tropidowithius Beier, 1955 e Cacodemonius? Chamberiin, 1931. Este último

com duas espécies e de sua tribo (Cacodemonini) é a primeira vez que se coletam

representantes na Amazônia brasileira.

Somente um estudo mais aprofundado dos grupos taxonômicos a que pertencem,

poderá esclarecer essas questões.
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Posição sistemática das espécies de pseudoscorpiões, coietadas no rio Urucu.
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Classe ARACHNIDA

Ordem PSEUDGSGGRPIGNIDA de Geer, 1778

CHTHONIOIDEA Daday, 1888

Chthoniidae Daday, 1888

Lechytini Chamberiin, 1929

Lechytia Balzan, 1892

chthoniiformis {Ba\zan, 1887)

Chthoniíni Chamberiin, 1929

Pseudochthonius Balzan, 1892

homodentatus Chamberiin, 1929

Tyrannochthonius Chamberiin, 1929

amazonicus Mahnert, 1979

brasiliensis Mahnert, 1979

irmieri Mahnert, 1979

migrans Mahnert, 1979

minor Mahnert, 1979

Tridenchthonildae Balzan, 1892

Tridenchthoniinae Hansen, 1894

Tridenchthoniini Chamberiin & Chamberiin, 1945

Tridenchthonius Balzan, 1887

mexicanus Chamberiin & Chamberiin, 1945

Gen. nov.?

^  sp. (n. det.)

GARYPOIDEA Simon, 1879

Geogarypídae Simon, 1879

Geoga/ypt/s Chamt)eriin, 1930

^  amazonicus Mahnert, 1979

Giplidae Banks, 1895

Olpiinae Banks, 1895

Apolpium Chamíjeriin, 1930

aff. vastum Beier, 1959
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NEOBISIOIDEAChamberlin, 1930

Syarinidae Chamberiin, 1930

Ideoblothrus Balzan, 1892

brasiliensis (Mahnert, 1979)

CHEIRIDIOIDEA Hansen, 1893

Cheírídiidae Hansen, 1893

Neocheiridium Beier, 1932

tríangulare Mahnert & Aguiar, 1986

spl (n. det.)

sp2 (n. det.)

CHELIFEROIDEA Risso, 1826

Atemnidae Chamberiin, 1931

Miratemninae Beier, 1932

Brazilatemnus Muchmore, 1975

bmwni Muchmore, 1975

Atemninae Beier, 1932

Paratemnoides Haryey, 1991

minor (Balzan,1892)

Chemetidae Menge, 1855

Lamprochemetinae Beier, 1932
Americhemes Muchmore, 1976

bethaniae Mahnert, 1979

incertus Mahnert, 1979

afff. incertus Mahnert, 1979

spl (n. det.)

sp2 (n. det.)

sp3 n. det.)

sp4(n. det.)

Cordylochemes Beier, 1932
scorpoides (Lin., 1758)

Lustrochemes Beier, 1932

intermedius (Balzan, 1892)
simílis (Balzan, 1892)
a/f. relmoseri Beier, 1932
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sp1 (n. det.)

sp2 (n. det.)

sp3 n. det.)

sp4 (n. det.)

Chemetínae Beier, 1932

Ceríochemes Beier, 1937

aff. foliaceosetosus Beier, 1974

sp. (n. det.)

Pachychemes Beier, 1932

aff. subgracilis (With, 1908)

sp. (n. det.)

Parachemes Chamíjeriin, 1931

(P.) plumosus (With, 1908)

(P.) aff. adisi Mahnert, 1979

sp. (n. det.).

Phymatochemes Mahnert, 1979

ctassimanus Mahnert, 1979

Pseudopilanus Beier, 1957

crassifemoratus Mahnert, 1985

sp. (n. det.)

Rhopalochemes Beier, 1932

sp. (n. det.)

Cheliferídae Risso, 1826

Parachelifer Chamberlin, 1932

lativittatus (Chamt)erlin, 1923)

Withiidae Chamt)erlin,1931

Cacodemonini Chamt)eriin, 1931

Cacodemonius? Chamberlin, 1931

spl (n. det.)

sp2 (n. det.)

Withiini Chamberlin, 1931

Dolichowithius Chamberlin, 1931

(D.) emigrans (Tullgren, 1907)

(D.) mec//ofasc/afws Mahnert, 1979

(D.) aff. longichelifer (Balzan, 1887)

Tropidowithius Beier, 1955

sp. (n. det.)
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Discussão sobre a taxonomia das espécies de pseudoscorpiões ocorridas.

A classificação acima, baseia-se principalmente na adotada por Harvey (1991), em seu

Catálogo de Pseudoscorpiões, onde são relacionadas todas as espécies descritas até 1990 e

segue ainda a classificação de Muchmore (1982a), que justifica a divisão da ordem

Pseudoscorpionida, diretamente em 6 superfamílias (Chthonioidea, Feaelloidea, Garypoidea,

Neobisiodea, Cheiridioídea e Cheliferoidea) e considera desnecessária a divisão nas 3 sub-

ordens, Chthoniinea (=Heterosphyronida), Neobisiinea (=Diplosphyronida) e Cheliferoidea

(=Monosphyronida), como era considerada até então, pela a maioria dos autores que

publicaram trabalhos de revisão geral do grupo, como Chamberiin (1931a) e Beier (1932 a, b).

Dessas seis superfamílias, apenas Feaelloidea não foi coletada nas áreas de estudo e

nenhuma espécie deste taxon, até o momento, é conhecida da região Neotropical (Harvey,

1991).

Os níveis de sub-família e tribo também não são considerados no Catálogo de Harvey

(1991). Entretanto, na classificação acima, as espécies coletadas no alto rio Urucu estão

agrupadas, em sub-famílias e tribos, com base em outros autores, que trabalharam em

revisões, principalmente de famílias, como Chamberiin (1929) revisando Chthoniidae;

Chamberiin & Chamberiin (1945), Tridenchthoniidae; Chamberiin (1930), Hoff (1964) e

Muchmore (1980), no estudo dos Diplosphyronida, principalmente Olpiidae; Chamberiin

(1931c), revisando Withiidae (citando com Withiinae); Beier (1932 a, d), revisando todas as

espécies conhecidas à época e Feio (1945) em sua monografia dos pseseudoscorpiões da

região Neotropical.

A maioria das morfoespécies coletadas pertencem a gêneros da família Chemetidae,

considerada a maior família da ordem em número de espécies, com cerca de 603 espécies de

110 gêneros (Harvey, 1991). A maioria dessas morfoespécies estão representadas,

principalmente, pelos gêneros de Lamprochemetinae, Americhemes e Lustrochemes, dos quais

coletou-se 4 morfoespécies para cada um, além das espécies descritas e já assinaladas na

Amazônia. Mahnert, em comunicação pessoal, considera que: "A situação taxonõmica dos

Chemetidae da Amazônia é fato obscuro e o esclarecimento do problema é altamente

necessário, mas só poderá ser solucionado através de estudos sobre todos os Chemetidae da

América do Sul e Central, fazendo revisão genérica e específica e descrevendo todos os taxa".

Mahnert (1985b), já referia alguns problemas taxonômicos desta família.



32

&

Conclusões.

O

No presente estudo são assinalados quatro gêneros ocorrendo pela primeira vez na

Amazônia, Rhopalochemes, Cacodemonius e Tropidowithius, além um Tridenchthoniini, que

possivelmente seja de um gênero novo para a ciência e a maioria das morfoespécies
provavelmente ainda não foram descritas.

Somente um estudo taxonômico destes grupos poderia solucionar estes problemas e

ampliar o conhecimento da diversidade dos pseudoscorpiões na Amazônia.

^5
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CAPITULO IV

PSEUDOSCORPIÕES EDAFiCOS

Os pseudoscorpiões edáfícos, que colonizam a serapilheira e o solo, foram

acompanhados através de coletas regalares bimestrais, durante 14 meses, numa reserva de

floresta primária de terra firme, próximo ao Aeroporto de Urucu (Tabela 11-1). Também foram

estudados através de coletas esparsas em várias outras localidades do alto rio Urucu (Tat)eia

11-2), no mesmo tipo de floresta, junto à clareiras recém aisertas e à trilha do Duto-Urucu/Tefé.

Em ambos os casos buscou-se avaliar a composição da fauna, sazonalidade e abundância

relativa das espécies, assim como sua estrutura etária e razão sexual, cujos resultados são

apresentados a seguir.

Habitantes de serapilheira.

A fauna de pseudoscorpiões em serapilheira depositada naturalmente sobre o solo,

apresentou uma riqueza de oito espécies, que pertencem a cinco gêneros, cada um de uma

família diferente.

CHTHONIIDAE

Tyrannochthonius amazonicus

Tyrannochthonius irmlerí

Tyrannochthonius migrans

Tyrannochthonius minor

OLPiiDAE

Apolpium aff. vastum

ATEMiNIDAE: Miratemninae

Brazilatemnus browni

SYARiNIDAE

ideobiothrus brasiliensis

CHERNETIDAE

Lustrochemes intermedius

1. Na Reserva Biológica, em coletas sistematizadas durante 14 meses.

A fauna de pseudoscorpiões em serapilheira depositada naturalmente sobre o solo da

Reserva Biológica, nas coletas por tamisação e nas extraídas em Beiiese, apresentou uma

riqueza de sete espécies, que pertencem a quatro gêneros de diferentes famílias (Tabela iV-3).
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^  1.1. Em coletas por tamisação.

0  Durante o período de coleta foram triados do material tamisado de serapilheira 53

0  exemplares pseudoscorpiões, de três espécies (Tabela IV-1).

0  O miratemníneo 6. browni foi a espécie mais abundante com 49 exemplares, tanto

0  adultos como imaturos, sendo a maioria representada por machos com 49%, fêmeas com

0  22,5%, tritonínfas com 22,5% e deutoninfas com 3%. Ocorreram em todos os meses de estudo,

0  sendo mais abundante nos meses de agosto e outubro, durante a estação menos chuvosa,

0  quando as médias da umidade relativa das amostras apresentaram valores inferiores a 50%.

Foram menos abundante, em junho/1996, em dias de fríagem intensa, quando a temperatura

0  do ar variou durante o primeiro dia entre 15,2 e 16,2°C e no segundo entre 16,0 e 20,0®C,
quando se coletou apenas uma trítoninfa (Figura IV-1). Numa avaliação feita por turno do dia,

foi verificado que a maioria dos exemplares ou seja, 53% foram coletados no turno matutino

(entre 8:30 às 10:30 h) e 47% no vespertino (entre 14:30 às 16:30 h), embora numa avaliação

de cada coleta, não tenha havido uma uniformidade, podendo ocorrer em igual proporção tanto

pela manhã como pela tarde.

Tyrannochthonius irmieri e T. minor, tiveram baixa freqüência nesta amostragem, com

poucos exemplares e ocorreram apenas em três meses de coleta. 7. minor ocorreu em dois

dos meses de coleta, ambos em agosto, sendo uma protoninfa em 1995, uma fêmea e uma

trítoninfa em 1996 e de 7. irmieri foi encontrado apenas um macho no mês de abril/1996

(Tabela IV-1).

0

0

0

1.2. Em amostras extraídas em Berlese simples.

Na avaliação, em que a fauna de serapilheira foi extraída em funis de Berlese,

realizada apenas nos últimos três meses de estudo, em junho, agosto e outubro de 1996, foram

coletados 61 exemplares de pseudoscorpiões e com uma riqueza de seis espécies (Tabela

IV-2).

Nesta amostragem, também Braziiatemnus browni foi a espécie mais abundante,

representada por 30 exemplares, distribuídos em 5 machos, 3 fêmeas, 6 trito, 7 deuto e 9

protoninfas ou seja, 49% da abundância relativa dos pseudoscorpiões e ocorreram nos três

meses dessa amostragem.

De Tyrannochthonius minor foram coletados 14 exemplares, sendo 5 machos, 6

fêmeas, 2 deuto e 1 protoninfa, o que representou 23% da abundância relativa e ocorreram em

junho e agosto.

Tyrannochthonius migrans foi representado por 2 fêmeas e 3 tritonínfas, todos em

junho, correspondendo a 8% da abundância relativa.
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De Apolpium aff. vastum foi coletada apenas uma fêmea, em agosto, significando 2%

«3 da abundância relativa.

0  Tyrannochthonius amazonicus esteve representado por 2 machos, 1 trito, 3 deuto e 4

^  protonínfas, todos coletados em outubro, com 16% da abundância relativa dos

®  pseudoscorpiões.

De Ideoblothnis brasiliensis ocorreu apenas uma tritoninfa, coletada em outubro e

correspondeu a 2% da abundância relativa.

O

1.3. Composição da fauna de serapilheira representada nos dois métodos de coleta.

®  Foram capturados 114 exemplares, dos quais a maioria e também a maior diversidade,

^  ocorreu na extração em funis de Beríese, embora este método tenha sido realizado apenas nos
três últimos meses de coleta demonstrou ser mais eficiente que a tamísação da serapilheira

(Tabela IV-3). Considerando a presença das espécies nas duas amostragens, observa-se na
®  Figura IV-2, que T. irmlerí só foi coletado em material tamisado, T. minore B. browni ocorreram

nas duas avaliações, além de terem sido as mais abundantes e T. amazonicus, T. migrans, /.

brasiliensis e A. aff. vastum foram encontradas somente nas amostras extraídas em funis de

Berlese.

2. Composição da fauna em localidades junto à clareiras recentes e no duto Urucu/Tefé.

Foram coletados 71 exemplares de pseudoscorpiões, representando uma riqueza de seis

espécies, de quatro gêneros, cada um de família diferente, nas coletas por tamísação de
serapilheira depositada naturalmente sobre o solo.

Ocorreram em 7 das 10 localidades onde se realizou este tipo de amostragem, só não

foram coletados em Angelim, LUC-18 e no Duto/Urucu-Tefé. A localidade SUC-2 apresentou a

maior diversidade, com 4 espécies, bem como a maior abundância relativa dos
pseudoscorpiões, o que alcançou 70,4%, correspondendo a 50 exemplares coletados. Em
seguida IMT-3 e RUC-27, ambas com 3 espécies e respectivamente, 7% e 11,3% da
abundância. Nas localidades RUC-30, LUC-09, RUC-36 e IMT-1, com uma espécie em cada e

respectivamente 1,4%, 2,8% 4,2% e 2,8% da abundância relativa. A diversidade de seis
espécies só foi conhecida a partir da sexta coleta, no RUC-27, em março/1994 e de todos
gêneros, já a partir de SUC-2, em maio/1993 (Tabela IV-4).

Brazilatemnus browni fo\ a espécie mais freqüente, ocorrendo em 6 localidades, só não

foi coletado em IMT-1. Apresentou 70,4% da abundância relativa dos pseudoscorpioes, o que

representou 50 exemplares, sendo 13 machos 11 fêmeas, 16 trito, 9 deuto e uma protoninfa,

portanto a maioria adultos, porém a razão sexual não foi uniforme (Tabela IV-4).
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Tyrannochthonius minor ocorreu em 3 localidades, SUC-2, IMT-1 e RUC-27, com uma

abundância de 18,3%, a maioria adultos, sendo 7 machos, 4 fêmeas, uma tríto e uma

deutoninfa.

Tyrannochthonius irmleri foi coletado em duas localidades, RUC-27 e IMT-1, com 5,6%

de abundância, o que corresponde a 4 exemplares, sendo dois machos, uma fêmea e uma

deutoninfa.

Tyrannochthonius amazônicas só foi coletado na localidade IMT-3, representado

apenas por um exemplar macho, correspondendo a 1,4% da abundância relativa dos

pseudoscorpiões.

Apolpium aff. vastum ocorreu somente na localidade SUC-2 e representado por um

exemplar macho e com abundância de 1,4%.

Lustrochemes intermedias, também foi coletado somente na localidade SUC-2, onde

ocorreram um macho e uma deutoninfa, o que representou uma abundância relativa de 2,8%.

3. Considerações sobre a fauna de serapilheira da Reserva Biológica e das localidades.

Das oito espécies de pseudoscorpiões, que foram verificadas colonizando a

serapilheira, Tyrannochthonius migrans e Ideoblothras brasiliensis foram encontradas somente

nas coletas sistematizadas, em 14 meses, realizadas na Reserva Biológica próxima ao

Aeroporto de Urucu, Lustrochemes intermedias ocorreu apenas numa localidade, em SUC-2 e

mais cinco espécies, Tyrannochthonius amazônicas, T irmeri, T. minor, Apolpium aff. vastum e

Brazilatemnus browni foram comuns tanto na amostragem mais prolongada na reserva, como

nas coletas realizadas em várias localidades, com áreas em processo de alteração antrópica

(Figura IV-3).
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Tabela IV-1. Freqüência de pseudoscorpiões coletados em material tamisado de serapiiheira, recolhidos bimestralmente, de agosto de 1995 a outubro de

1996, no período da manhã e da tarde, na Reserva próxima ao Aeroporto de Urucu, Coari, Amazonas. M= macho, F= fêmea, T= tritoninfa, D= deutonlnfa e

P= protoninfa.

1995 1996

ESPÉCIES
manhã

T01 T03

AGO

tarde

T02T04

manhã

TO5T07

OUT

tarde

T06T08

manhã

109 T11

DEZ

tarde

T10T12

manhã

T13T15

FEV

tarde

T14T16

manhã

T17T19

ABR JUN

tarde manhã tarde

T18 T20 T21 T23 T22 T24

AGO

manhã tarde

T25 T27 T26 T28

OUT

manhã tarde

T30 T32 T29 T31

Total

Tyrannochthonius M .. ..
•• mm — 1 _  __ 1

irmierí

Tyrannochthonius F — — — — — — — — - —  — - 1 -  - 1

minor T

P 1

— " ~~ ""

:
M  mm ^

1

:  :
1

1

Brazilatemnus M 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1  1 3 3 24

browni F - 1  3 1  1 — - - - - - -- - - 1  1 1  1 1 11

T — 1 2  1 ~ — - 1 - 1 1  - 1 2 1 11

D - ~ 1 1 ~ 1 " - - ~  - ~  ~

- 03

TOTAL 2 6 8 3 2 3 5 - 2 3  " 1 5  6 3  4

8 11 5 5 5  1 11 7 53

O)
■vj
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Tabela IV-2. Pseudoscorpiões de três amostras de serapilheira (de junho, agosto e

outrobro/1996), extraídos em Berlese, na Reserva próxima ao Aeroporto de Urucu, Coari,

Amazonas. M= macho, F= fêmea, T= tritoninfa, D= deutoninfa e P= protoninfa.

'.S*

(ê

(§

3

'3

(3

(3

3

<3

3

1996

ESPÉCIES JUN AGO CUT
Total

T24-tarde T27- manhã T32- manhã (%)

Tyrannochthonius amazonicus M 2 2

T — — 1 2

D — — 3 2

P ~ - 4 4 = 10(16%)

Tyrannochthonius migrans F 2 2

T 3 — — 3= 5(8%)

Tyrannochthonius minor M 2 3 5

F 2 4 _ 6

D 2 -- 2

P 1 - -
1 = 14 (23%)

Ideoblothus brasiliensis T - - 1 = 1 (2%)

Apolpium aff. vastum F - 1 - = 1 (2%)

Brazilatemnus brownl M 4 1 5

F 1 1 1 3

T 2 2 2 6

D 1 4 2 7

P — 5 4 9 = 30 (49%)

TOTAL 20 20 21 61

33% 33% 34% 100%

Tabela IV-3. Pseudoscorpiões de serapilheira de material tamisado e extraídos em Berlese, na

Reserva próxima ao Aeroporto de Urucu, Coari, Amazonas, de 1995 a 1996.

1

O

■

S

Espécies de pseudoscorpiões Coletados por
tamisação

Extraídos em

Berlese

Número de

exemplares

1. Tyrannochthonius amazônicas - 10(16%) 10

2. Tyrannochthonius irmleii 01 (02%) -- 01

3. Tyrannochthonius migrans ~ 05 (08%) 05

A. Tyrannochthonius minor 03 (06%) 14(23%) 17

5. Ideoblothrus brasiliensis -- 01 (02%) 01

6. Apolpium aff. vastum ~ 01 (02%) 01

7. Brazilatemnus brownl 49 (92%) 30 (49%) 79

Número de exemplares 53 61 114
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Tabela IV-4. Freqüência de machos, fêmeas e Imaturos de pseudoscorpiões, coletados por tamisação
de serapilheira, em dez localidades no alto rio Urucu (Coari, Amazonas), de 1992 a 1996. São
mencionadas somente as localidades em que estiveram presentes. M = macho; F = fêmea; T = trito;
D= deuto e P = protoninfa.

ESPÉCIES RUC-30 SUC-2 IMT-3 RUC-27 LUC-9 RUC-36 IMT-1 Total %

Tyrannochthonius amazonicus M - - 1 - - - - = 01 1.41

Tyrannochthonius minor M - 5 1 1 _ _ _ 07
F - 3 1 - - - - 04
T - 1 - - - - - 01
D - 1 - - - - - 01= 13 18,31

Tyrannochthonius inmleri M - - - 1 _ _ 1 02
F - - - 1 - - - 01
D - - - - - - 1 01=04 5,63

/^Iplum aff. vastum M - 1 - - - - - = 01 1,41

BrazSatemnus browni M 1 9 _ 2 _ 1 _ 13
F - 6 - 2 2 1 - 11
T - 12 2 1 - 1 - 16
D - 9 - - - - 09
P - 1 - - - - 01=50 70,42

Lustrochemes intermedias M - 1 _ _ _ _ 01
D - 1 - - - - - 01=02 2,82

TOTAL 1 50 5 8 2 3 2 71

Percentual (%) 1,41 70,42 7,04 11,27 2,82 4,22 2,82 100,0

Número de espécies 1 4 3 3 1 1 1

1°. vez coletadas 1 3 0 1 0 0 0

ACUMULADO 1 4 5 6 6 6 6 = 6

Número de gêneros 1 4 2 2 1 1 1

1°. vez coletados 1 3 1 0 0 0 0

ACUMULADO 1 4 4 4 4 4 4 = 4

Os
J
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^^SB.browni

ago out dez
1995

fev abr jun ago
1996

out

Figura IV-1. Freqüência de Brazilatemnus browni coletado por tamisaçâo de serapilheira,

bimestraimente de agosto/1995 a outubro/l 996, na Reserva Biológica próxima ao Aeroporto

de Urucu. Coari fAMI e média da umidade relativa das amostras de seraoiihelra fmURsI.

Fauna de serapilheira

a) de material
tamisado

T. irmieri

T, minor
B. browni

b) extraída em
Berlese

T. amazonicus i
T. migrans J.
1. brasiiiensis Jy
A. aff. vastum

Figura IV-2. Diagrama de Venn com o conjunto das espécies de pseudoscorpiões de

serapilheira, coletadas por dois métodos: a) por tamisaçâo; b) extraída em funis de Berlese. Na

Reserva Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu, Coari, AM, de 1995 e 1996.

A. aff. vastum
B. browni
T. amazonicus
T. irmieri
T. minor

Reserva Biológica Localidades junto
a clareiras

/. brasiiiensis
T. migrans

L. intermedius

Figura IV-3. Diagrama de Venn com o conjunto das 8 espécies, que compõem a fauna de

serapilheira, distribuídas na Reserva Biológica e localidades do rio Urucu, Coari, AM.
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Pseudoscorpiões extraídos de amostras de solo em Berlese.

Uma riqueza de doze espécies, que pertencem a sete gêneros de cinco famílias

diferentes, foi conhecida de amostras de solo extraídas em aparelho de Berlese, coletadas nas

áreas de estudo no alto rio Urucu, Coari, Amazonas.

CHTHONIIDAE

Pseudochthonius homodentatus

Tyrannochthonius amazonicus

Tyrannochthonius brasiliensis

Tyrannochthonius irmieri

Tyrannochthonius migrans

Tyrannochthonius minor

SYARINIDAE

Ideoblothrus brasiliensis

GHEIRIDIIDAE

Neocheirídium sp2

ATEMNIDAE

BrazHatemnus browni

CHERNETIDAE

Pseudopiianus crassifemoratus

Pseudopiianus sp.

Phymatochemes crassimanus

■D

Ç)

1. Na Reserva Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu.

Durante o período de estudo, de agosto/1995 a outubro/1996, foram extraídos das

amostras de solo em aparelho de Berlese, 171 exemplares de pseudoscorpiões, que
representaram uma riqueza de 6 espécies, de 4 gêneros de famílias diferentes. Essa riqueza já
havia sido conhecida, logo a partir da terceira coleta em dezembro de 1995 e houve uma

freqüência, de 2 a 4 espécies diferentes por mês de coleta (Tabela IV-5, Figura IV-5).

A abundância relativa dos pseudoscorpiões em relação aos outros artrópodes ocomdos

nas amostras, por mês de coleta, manteve-se num percentual baixo, entre 0,7 a 3,7% (Tabela

IV-5). Os maiores percentuais ocorreram em agosto de 1995, quando foram coletados 53

exemplares de pseudoscorpiões, correspondendo a uma densidade de 441 ind./m^, o que
representou 3,7% da abundância relativa dos artrópodes coletados e em outubro de 1996,
quando foram coletados 43 exemplares, correspondendo a uma densidade de 357 índ./m^ e
com 3,1% da abundância relativa dos artrópodes. Já nos meses de abril e Junho, os

pseudoscorpiões tiveram menor abundância em relação aos outros artrópodes extraídos,

respectivamente, 0,8% e 0,7% e também com baixa freqüência (Tabela IV-5 e IV-6, Figura IV-
4). Vale ressaltar, que nesses dois meses foram registrados os maiores percentuais na

umidade relativa das amostras, em abril com 44,7% e junho com 45,6%, além de que, em
junho as coletas foram realizadas em condições climáticas, de intensa friagem.

A espécie mais abundante nesta amostragem e também uma das mais freqüentes foi
Tyrannochthonius minor. Ocorrendo em todos os meses de coleta, com um total de 69
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exemplares, sendo 10 machos, 14 fêmeas, 18 trito, 14 deuto e 13 protoninfas. Apresentou

m  maior densidade em outubro/1996, quando se obteve 258 ind./m^, o que representou a maior
m  abundância relativa dos pseudoscorpiões coletados, 72,1% e a menor densidade ocorreu em
^  dezembro/1995 com 17 indVm^, que também coincidiu com sua menor abundância relativa,

#  15,7% dentre os pseudoscorpiões coletados (Tabela IV-5 e IV-6, Figura IV-5).
^  Ideoblothrus brasiliensis também ocorreu em todos os meses de coleta, com 45

exemplares, sendo 4 machos, 15 fêmeas, 17 trito, 7 deuto e 2 protoninfas. Apresentou maior

#  densidade em agosto/1995 com 125 ind./m^, embora a maior abundância relativa em relação

aos pseudoscorpiões coletados tenha ocorrido em agosto/1996, com 56,4% e a menor

densidade verificada foi em outubro/1995 com 8 ind./m^, o que coincidiu também com sua

menor abundância relativa na amostragem, com 2,3% (Tabela IV-5 e IV-6, Figura IV-5).

®  Brazilatemnus bmwni ocorreu em seis dos meses de coleta e sua ausência só foi

^  verificada nos meses de abrii e agosto de 1996. Foi representado nesta amostragem por 40
exemplares, a maioria imaturos, sendo 6 machos, 5 fêmeas, 9 trito, 9 deuto e 11 protoninfas.

Apresentou maior densidade, com 133 ind./m^ em agosto/1995 e a menor foi de 17 ind./m^, o

que ocorreu nos meses de outubro/1995 e fevereiro/1996, contudo sua maior abundância em

relação aos pseudoscorpiões ocorreu em dezembro/1995, com 46,3% e a menor em

fevereiro/1996, com 15,7% (Tabela IV-5 e IV-6, Figura IV-5).

Tyrannochthonius migrans ocorreu em dois dos meses de coleta, em dezembro/1995 e
a

CN
7

fevereiro/1996 e com poucos indivíduos, uma fêmea em dezembro/1995 e um macho em

^  fevereiro/1996, o que representou 8 ind./m^ e a menor abundância relativa nos dois meses.
com 7,4% (Tabeia IV-5 e IV-6, Figura IV-5).

Pseudopilanus sp. foi coletado, no mês de outubro, 2 machos, um em 1995 e outro em

1996, o que representou em cada um desses meses 8 ind./m^ e respectivamente com 8,9% e

2,3% da abundância relativa dos pseudoscorpiões (Tabela IV-5 e IV-6, Figura IV-5).

Tyrannochthonius innlerí ocorreu apenas em agosto/1995, com 13 exemplares, sendo 1

macho, 5 fêmeas, 3 trito, 2 deuto e 2 protoninfas, o que corresponde a 108 ind./m^ e 24,5% da

abundância relativa dos pseudoscorpiões da amostra (Tabela IV-5 e IV-6, Figura IV-5).

2. Em localidades às margens de clareiras recentes e na trilha do duto Urucu/Tefé.

Foram extraídos de amostras de solo, processadas em aparelho de Beriese, em doze

localidades estudadas, 308 exemplares de pseudoscorpiões, cuja diversidade foi representada

por uma riqueza de dez espécies, de sete gêneros e cinco famílias diferentes. Esta riqueza,

tanto em número de espécies, como gêneros e famílias, só foi conhecida totalmente a partir da

décima segunda coleta, na localidade de IMT-1, em IX/1995 e ocorreram de duas a quatro

espécies por localidade (Tabela IV-7).

A maior densidade de pseudoscorpiões foi observada na localidade IMT-1, com 433

indivíduos/m^ e também alcançou uma maior abundância, de 3,56% em relação aos outros
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artrópcxJes da amostra, bem como uma das maiores diversidades, com uma riqueza de quatro

p  espécies. Enquanto que a menor foi obtida nas localidades LUC-09 (em maio de 1991) e na

^  mata circunvizinha da trilha do duto Urucu/Tefé, ambas com 33 indivíduos/m^ e
^  respectivamente, 0,89% e 0,34% da abundância em relação aos outros artrópodes da amostra,

bem como a diversidade de apenas duas espécies, sendo estas, em toda amostragem as mais

^  abundantes (Tabela IV-7).

(0 Dentre as 10 espécies que fizeram parte da composição da fauna de pseudoscorpiões

#  nesta amostragem, Brazilatemnus browni foi a mais freqüente, só nâo ocorreu na localidade

#  RUC-36 e também a mais abundante dentre os pseudoscorpiões, com 46,4% da abundância

V® relativa (Tabela IV-7). O que correspondeu 143 exemplares, sendo 13 machos, 10 fêmeas, 15

^  trito, 50 deuto e 55 protoninfas, ou seja ocorrendo mais indivíduos imaturos do que adultos e

®  em três das localidades somente imaturos foram coletados, a maioria proto e deutoninfa. Nas

localidades em que ocorreram indivíduos adultos nâo houve uma uniformidade na razão

sexual, mas na maioria dos casos mostrou-se 1:1 (Tabela lV-8).

^  Tyrannochthonius minor, segunda espécie mais freqüente, só não foi coletada em duas
das localidades, RUC-30 e LUC-18 e com abundância relativa dentre os pseudoscorpiões de

32,7%, correspondendo a 101 exemplares, sendo 18 machos, 20 fêmeas, 26 trito, 27 deuto e

10 protoninfas. Apresentou mais imaturos do que adultos, porém com número maior de deuto e

tritoninfas e na maioria das localidades o número de fêmeas foi superior ao de machos, ainda

que nâo tenha havido uma uniformidade na razão sexual (Tabela IV-8).

Tyrannochthonius Irmierí ocorreu em três localidades, RUC-30, ITM-3 e RUG-36,

representando 9,2% da abundância relativa dos pseudoscorpiões, o que corresponde a 28

exemplares, sendo 1 macho, 5 fêmeas, 7 trito, 9 deuto e 6 protoninfas. Como se vê, os

imaturos foram mais abundantes que os adultos, embora somente em RUC-30 tenham ocorrido

todos os estádios imaturos, porém os adultos ocorreram nas três localidades onde se coletou

este pseudoscorpiâo (Tabela IV-8).

Ideoblothrus brasHiensis foi coletado em três localidades, RUC-29, RUC-36 e no duto

Urucu/Tefé. Representou 4,9% da abundância relativa dos pseudoscorpiões, correspondendo a

15 exemplares, sendo 1 macho, 6 fêmeas e 8 tritoninfas. Ainda que, o número de imaturos

tenha sido maior e apenas tritoninfas, porém todas foram coletadas na localidade de IMT-1,

enquanto que o número de fêmeas foi dividido entre RUC-30 e RUC-36 (Tabela IV-8).

Pseudochthonius homodentatus foi capturado em duas localidades, LUC-18 e SUC-2,

com 1,7% dos pseudoscorpiões. Ocorreram 5 indivíduos, sendo 2 machos, 2 fêmeas e 1

deutoninfa. Os adultos foram distribuídos, um exemplar em cada localidade onde verificou-se

sua presença e a deutoninfa foi coletada em LUC-18 (Tabela IV-8).

Pseudopilanus crassifemoratus ocorreu em duas localidades, LUC-18 e LUC-09, esta

última quando visitada pela segunda vez em 1995 e com 0,6% da abundância relativa dos

pseudoscorpiões. Representado somente por duas tritoninfas, cada uma, numa das localidades

onde ocorreu (Tabela IV-8).
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4^ Tymnnochthonius brasiliensis foi coletado apenas na localidade LUC-18, aí

^  representado por 11 exemplares, sendo um macho, uma fêmea, 2 tríto, 4 deuto e 3 protoninfas.

0  Verifica-se que o número de imaturos foi maior do que o

#  de adultos. Ainda que tenha ocorrido somente numa localidade, mesmo assim

^  contribuiu com uma abundância relativa de 3,6% dos pseudoscorpiões nesta amostragem.

^  De Tyrannochthonius amazonicus foi coletado somente um macho em IMT-3, o que

^  corresponde a 0,3% da abundância relativa dentre os pseudoscorpiões.

#  Tamljém de Neocheiridium sp2 foi capturado apenas um exemplar macho, na
^  localidade de IMT-1, correspondendo a 0,3% da abundância relativa dos pseudoscorpiões.
^  Phymatochemes crassimanus foi aqui representado apenas por um exemplar fêmea
®  em RUC-30, contribuindo com 0,3% da abundância relativa dos pseudoscorpiões.
9  Vale ressaltar, que ocorreram várias fêmeas entre os exemplares de sete das espécies,
^  contudo nenhuma foi observada portando saco ovígero.

3. Análise da composição das espécies ocorridas nas amostras de solo extraídas em Berlese.

Observa-se na matriz de presença e ausência das espécies coletadas, tanto na

Reserva Biológica como nas localidades, demonstrada na Tat)ela IV-9, que Tyrannochthonius

minor e BrazHatemnus browni estiveram presentes em quase todas as áreas estudadas,

Tyrannochthonius irmlerí e Ideoblothrus brasiliensis foram presentes em quatro das áreas,

Pseudochthonius homodentatus e Pseudopilanus crassifemoratus foram encontrados em duas

e as demais espécies apenas numa das localidades.

A partir da matriz da Tabela IV-9, obteve-se os coeficientes de similaridade de Jaccard

da composição das espécies das comunidades de pseudoscorpiões nas áreas de estudo, que

vâo apresentados na Tabela IV-10 e cujos valores alcançaram uma amplitude de 1,000

.  (máxima similaridade), o que foi verificado entre a fauna de Sumaúma, Angelim, RUC-27 e

Duto-Urucu/Téfe e 0,000 (mínima similaridade), observada entre a fauna de LUC-18 e RUC-36.

^  Este resultado reforça o dendrograma de agrupamento, que ilustra a Figura IV-6, obtido a partir
^  dos coeficientes de Jaccard (Tabela IV-10), onde se destaca um grande subconjunto formado

por dois núcleos, um composto por quatro localidades com a mesma composição faunística

(Sumaúma, Angelim, RUC-27 e Duto Urucu/Téfe) e outro pelo SUC-2, que se une

^  sucessivamente a LUC-09 e ao outro núcleo RUC-29 e IMT-1, este subconjunto unido a IMT-3

liga-se ao núcleo formado pela Reserva Biológica e RUC-36, enquanto que a fauna de RUC-30

e LUC-18 foram distintas.

Ainda, no diagrama de Venn da distribuição das espécies, comparando a fauna

verificada na Reserva Biológica, em coletas sistematizada durante 14 meses, com as ocorridas

nas localidades junto a clareiras e na trilha do duto Urucu/Tefé (Figura IV-7), observa-se que
duas das espécies, Tyrannochthonius migrans e Pseudopilanus sp., ocorreram somente nas

amostras recolhidas na Reserva Biológica e seis, Pseudochthonius homodentatus
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Tyrannochthonius amazonicus, T. brasiliensis, Neocheiridium sp2, Phymatochemes

crassimanus e Pseudopilanus crassrfemoratus, foram encontradas exclusivamente, em pelo

menos uma das localidades estudadas, enquanto que quatro das espécies foram comuns

nestas áreas avaliadas.

#

o

Q

C)

Tabela IV-5. Freqüência de indivíduos das espécies de pseudoscorpiões, que ocorreram em

amostras de solo, extraídas em aparelho de Berlese, coletadas bimestralmente de agosto/1995

a outubro/1996, na Reserva Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu, Coari, AM. M= macho,

F= fêmea, T= trito, D= deuto, P= protoninfa.

ESPÉCIES DE
PSEUDOSCORPIÕES AGO

1995

OUT DEZ FEV ABR

1996

JUN AGO OUT

TOTAL

Tyrannochthonius Irmieri M 1 _ _ _ _ _ _ _ 1

F 5 - - - - - - - 5

T 3 - - - - - - - 3

D 2 - - - - - - - 2

P 2 - - - - - - - 2  = 13

Tyrannochthonius migrans M - . - 1 - - - - 1

F - - 1 - - - - - 1  =02

Tyrannochthonius minor M 1 1 - 1 1 1 1 4 10

F 1 2 1 1 2 2 3 2 14

T 3 1 1 3 - 1 1 8 18

D 2 - - - 2 1 2 7 14

P 2 - - 1 - - - 10 13 =69

ideobtothrus brasiSensis M . _ 1 _ _ _ 3 - 4

F - - 3 2 4 - 6 - 15

T 8 3 - 2 1 2 - 1 17

D 5 1 - - - 1 - - 7

P 2 - - - - - - - 2  =45

Brazilatemnus browni M . _ 2 1 _ 1 _ 2 6

F 2 - 2 - - - - 1 5

T 4 - 1 1 - 1 - 2 9

D 6 1 - - - 1 - 1 9

P 4 1 1 - - 1 - 4 11 =40

Pseudopilanus sp. M - 1 - - - -
- 1

o
li

CM

'"3
Número de exemplares 53 11 13 13 10 12 16 43 171

% de pseudoscorpiões 3.7 1.4 1.1 1.2 0.8 0.7 1.4 3.1
% de outros artrópodos 96,3 98,6 98,9 98,8 99,2 99,3 98,6 96,9

'"3 URs* (%) ~
30,7 36,4 40,4 44,7 45,6 35,8 41,1

; Número de espécies 4 4 4 4 2 3 2 4

1®. vez coletada 4 1 1 0 0 0 0 0

ACUMULADO 4 5 6 6 6 6 6 6

* Média das umidades relativas das amostras de sdo, N=24
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Tabela IV-6. Densidade (ind./m^) e abundância relativa (%) de pseudoscorpiões extraídos de amostras de solo em aparelho de Berlese, na Reserva

Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu (Coari, Amazonas), em coletas bimestrais de agosto de 1995 a outubro de 1996.

1995 1996

ESPÉCIES AGO OUT DEZ FEV ABR JUN AGO OUT

ind./m^ % ind./m^ % ind./m^ % ind./m^ % ind./m^ % ind./m^ % ind./m^ % ind./m^ %

Tyrannochthonius irmlerí 108 24,5 — - — -- — - —

... ...

— —

... ... ...

Tyrannochthonius migrans — — — -- 8 7.4 8 7,4 —

... ... ...

—

... ... ...

Tyrannochthonius minor 75 17,0 33 36,2 17 15.7 50 46,3 42 50,0 42 42,0 58 43,6 258 72,1

ideobiothrus brasillensis 125 28,3 33 36,2 33 30,6 33 30,6 42 50,0 25 25,0 75 56,4 8 2.3

Braziiatemnus browni 133 30,2 17 18,7 50 46,3 17 15,7 —

... 33 33,0 —
... 83 23,3

Pseudopilanus sp. — — 8 8,9 — — — —

... ... ... ...
...

... 8 2,3

Total de ind./m^ 441 100,0 91 100,0 108 100,0 108 100,0 84 100,0 100 100,0 133 100,0 357 100,0

URs* da amostra (%) — 30,7 36,4 40,4 44,7 45,6 35,8 41,1

I\/Iédía das Umídades relativas das amostras de solo, N=24



Pseudoscorpioes

— URs (%)

AGO OUT DEZ FEV ABR AGO OUT

Figura IV-4. Densidade de pseudoscorpioes (ind./m^) em amostras de solo extraídas em

Berlese, coletadas a cada bimestre, durante 14 meses, de agosto de 1995 a outubro de 1996,

no rio Urucu, Coari, Amazonas.

■ T. irmierí

■ T. migrans

0 T. minor

S /. brasiliensis

gS. browni

■ PseudopUanus sp

Figura IV-5. Presença e abundância relativa das espécies de pseudoscorpioes, extraídas de

amostras de solo em aparelho de Berlese, por mês de coleta, de agosto de 1995 a outubro de

1996, no rio Urucu, Coari, Amazonas.
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Taisela IV-7. Densidade (indivíduo/m^) de Pseudoscorpiões extraídos de amostras de solo, em aparelho

de Berlese, coletadas em localidades, no alto rio Urucu, Coari, Amazonas, de 1991 a 1996.

Número de indivíduos /

PSEUDOSCORPIÕES
Suma-

uma

IV/91

LUC-

09

V/91

RUC-

29

11/92

RUC-

30

IX/92

Ange-
lim

XJ/92

LUC- SUC-2

18 V/93

11/93

IMT-3

IX/93

RUC-

27

111/94

LUC-

09

1/95

RUC-

36

11/95

IMT-1

ÍX/95

DUTO*

IVI/96 %

CHTHONIIDAE

PseudochOmnius

homodentatus 0 0 0 0 0 25 17 0 0 0 0 0 0 1.7

Tyrannochihonius
amazonicus 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0.3

Tyrannochihonius
brasoneis 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 3,6

Tyrannochthonius
irmieri 0 0 0 192 0 0 0 25 0 0 17 0 0 9.2

Tyrannochihonius
minor 100 25 8 0 117 0 133 58 33 33 50 275 8 32,7

SYARINIDAE

Ideobiothrus bras^nsis 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 25 67 0 4,9

GHEIRIDIIDAE

NeocheirkHum sp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0,3

ATEMNIDAE

Brazilaiemnus browni 167 8 67 192 175 58 250 67 42 58 0 83 25 46,4

CHERNETIDAE

Pseudopilanus
crassifèmoraius 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0,6

Phymaiochemes
crassananus 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3

TOTAL íind./m^) 267 33 108 392 292 183 400 158 75 99 92 433 33

100.0

% em relação à amostra 1,78 0,67 0,89 2,72 2,21 0,79 3,39 1,08 0,88 1,89 1,48 3,56 0,34

Número de espécies
1a. vez colmadas

ACUMULADO

2

2

2

2

0

2

3

1

3

3

2

5

2

0

5

4

3

8

3

0

8

3

1

9

2

0

9

3

0

9

3

0

9

4

1

10

2

0

10

Número de gêneros
Ia. vez colmadas

ACUMULADO

2

2

2

2

0

2

3

1

3

3

1

4

2

0

4

4

1

6

3

0

6

4

0

6

2

0

6

3

0

6

3

0

6

4

1

7

2

0

7

Número de famílias

Ia. vez coletadas

ACUMULADO

2

2

2

2

0

2

3

1

3

3

1

4

2

0

4

3

0

4

2

0

4

2

0

4

2

0

4

3

0

4

2

1

4

4

1

5

2

0

5

Trilha do Duto Urucu/ Tefé - à 800m da margem esquerda do rio Urucu.
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Tabela IV-8. Freqüência de machos, fêmeas e Imaturos de pseudoscorpiões, em amostras de solo

extraídas em aparelho de Berlese, coletadas em localidades, no alto rio Urucu, Coari, Amazonas, de 1991

a 1996. M = macho; F = fêmea; T = tritonlnfa; D = deutoninfa; P = protoninfa.

Espécies Surra LUC- RUC- RUC- Ange- LUC sue IMT-3 RUC- LUC- RUC- IMT-1 DUTO* Total
sexo e idade uma 09 29 30 íim -18 -2 27 09 36

iv/gi V/91 11/92 IX/92 XI/92 11/93 V/93 IX/93 111/94 1/95 11/95 IX/95 VI/96

Pseudochthonius F . . . . 1 1 . . . . .

2

homodentatus T - - - - - 1 1 - - - - - - 2

D - - - - - 1 - - - - - - - 1=5

Tyrannochtivsnius M - - - - - - - 1 - - - - - = 1

amazonicus

Tyrannochthonius M - - - - - 1 - - - - - - - 1

bms^sis F - - - - - 1 - - - - - - - 1

T - - - - - 2 - - - - - - - 2

D - - - - - 4 - - - - - - - 4

P - - - - - 3 - - - - - - - 3=11

Tyrannochthonius M - _ _ - - - - - _ _ 1 _ _ 1

kmierí F _ _ _ 2 - - _ 2 _ _ 1 _ _ 5

T - - - 6 - - - 1 - - - - _ 7

D - - - 9 - - - - - - - - - 9
o P - - - 6 - - - - - - - - - 6=28

-

Tyr&mochthonius M 1 1 - - 5 - - - 2 4 3 2 - 18

mmor F 2 2 - - 1 - 4 2 1 - 1 7 - 20

T 6 - 1 - 1 - 6 2 1 - 2 7 . 26

o D 3 - - - 5 - 6 2 - - - 11 - 27

P - - - - 2 - - 1 - - - 6 1 10=101

ideobkMirus M _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
V7 bras^nsis F - - 3 - - - - - - - 3 - - 6

O
T 8 - 8=15

'■j Neoche^um sp2 M 1 - = 1

O BrazHatemnus M 1 _ _ 2 5 2 _ _ _ 1 - 1 1 13
browni F 1 - 1 4 1 1 - - 1 1 - - - 10

o T 3 1 2 1 1 - 4 2 - 1 - - - 15

/> D 7 . 3 3 10 3 6 5 3 3 - 5 2 50
\  1

P 8 - 2 13 4 1 20 1 1 1 - 4 - 55=143
■V

PseudopSsffius T . _ - _ - 1 _ _ - 1 - - - = 2
<1^, crassifenmratus

■'J Phymatochemes F - - - 1 - = 1

crassimanus

TOTAL 32 4 13 47 35 22 48 19 9 12 11 52 4 308
*Trílha do Duto Urucu/ T^é - à 800m da margem esquerda do rio Urucu.
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Tabela IV-9. Matriz de presença e ausência de 12 espécies de pseudoscorpiões ocorridas em
amostras de solo, extraídas em aparelho de Berlese, nas áreas de estudo, no rio Urucu, Coari
(AM), de 1991 a 1996.

Suma-RUC-RUC- Ange- LUC- SUO- IMT-3 RUC- LUC- RUC- IMT-1 Duto* Reser

PSEUDOSCORPIÕES
uma 29 30 lím 18 2 27 09 36 va

TyrannochtiKtnius minor 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

BmzSatemnus browni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

IdedJlothrus brasiEensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

Tyrannochthonius bmien 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Phymatochemes crassimanus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PseudopS&ius crassifemoratus 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Pseudochffmnius homodentatus 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Tyrannochthonius brasiBensis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Tyrannochtítonius amazonicus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Neocheiridium sp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Tyrannochtíronius migrans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pseudopilanus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

' Trilha do Duto-Urucu/Tefé.

Tabela IV-10. Matriz com coeficiente de similaridade de Jaccard das 12 espécies ocorridas em

amostras de solo, extraídas em aparelho de Beiiese, nas áreas de estudo, no rio Urucu, Coari

(AM), de 1991 a 1996.

Suma
uma

RUC-
29

RUC-
30

Ange
lim

LUC-
18

SUC-
2

IMT-3 RUC-
27

LUC-
09

RUC-
36

IIWTT-I Duto* RESERVA

Sumauma 1,000

RUG-29 0,667 1,000

RUC-30 0,250 0,200 1,000

Angelim 1,000 0,667 0,250 1,000

LUC-18 0,200 0,167 0,167 0,200 1,000

SUC-2 0,667 0,500 0,200 0,667 0,400 1,000

IMT-3 0,500 0,400 0,400 0,500 0,143 0,400 1,000

RUC-27 1,000 0,667 0,667 1,000 0,200 0,667 0,500 1,000

LUC-09 0,667 0,500 0,200 0,667 0,400 0,500 0,400 0,667 1,000

RUC-36 0,250 0,200 0,500 0,250 0,000 0,200 0,400 0,250 0,500 1,000

IMT-1 0,500 0,400 0,750 0,500 0,143 0,400 0,333 0,500 0,750 0,400 1,000

DUTO 1,000 0,667 0,667 1,000 0,200 0,667 0,500 1,000 0,667 0,250 0,500 1,000

RESERVA 0,333 0,500 0,286 0,333 0,111 0,286 0,429 0,333 0,286 0,500 0,429 0,333 1,000

* Trilha do Duto-Urucu/Tefé.
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LUC-18

RUC-30

lMT-3

SUC-2

RUC-27n

SUMAUMA -

ANGELIM -

DUTO -

LUC-09

RUC-29

IMT-1

RESERVA

RUC-36

similaridade

Figura IV-6. Dendrograma de agrupamento, da composição das espécies ocorridas em
amostras de solo e extraídas em apareltio de Beriese, na Reserva Biológica e nas localidades
estudas no rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996. Obtido a partir da matriz com coeficiente de
similaridade de Jaccard (Tabela IV-10) e método de agrupamento "UPGMA".

O

Reserva Biológica

T. migrans
Pseudof^lanus sp.

Localidades junto a clareiras
P. homodentatus
T. amazonicus
T. brasiliensis
Neocheirídium sp2
P. crassimanus
P. crassifemoratus

T. írwíeri
T. minor
I. brasiliensis
B. browni

Figura IV-7. Diagrama de Venn com a distribuição das 12 espécies coletadas em amostras de
solo, extraídas em aparelho de Beriese, na Reserva Biológica e nas localidades, junto a
clareiras no rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.
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Composição da fauna de pseudoscorpiões edáficos, nas áreas de estudo.

#

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

©

A diversidade de espécies de pseudoscorpiões edáficos nas áreas de estudo, foi

representada por uma riqueza de 14 espécies, de 9 gêneros que pertencem a 6 famíiias

diferentes, considerando tanto as que colonizam a serapilheira depositada naturalmente sobre

o solo, como as ocorridas nas amostras de solo extraídas em aparelho de Betiese.

CHTHONIIDAE

Pseudochthonius homodentatus

Tyrannochthonius amazonicus

Tyrannochthonius brasiliensis

Tyrannochthonius irmierí

Tyrannochthonius migrans

Tyrannochthonius minor

SYARINIDAE

Ideoblothrus brasiliensis

OLPIIDAE

Apolpium aff. vastum

CHEIRIDIIDAE

Neocheiridium sp2

ATEMNIDAE

BrazHatemnus bmwnl

CHERNETIDAE

Lustrochemes Intermedius

Pseudopllanus crasslfemoratus

Pseudopllanus sp.

Phymatochemes crassimanus

o

o

O

r^.

.•>

1. Composição das espécies de pseudoscorpiões edáficos na Reserva Biológica.

Nesta área de estudo, obteve-se entre a fauna de serapilheira e a ocorrida nas

amostras de solo, uma riqueza de oito espécies de pseudoscorpiões.

Verificou-se ainda, a presença de duas das espécies, Tyrannochthonius amazonicus e

Apolpium aff vastum, exclusivamente na serapilheira, uma, Pseudopllanus sp., encontrada

somente nas amostras de solo e cinco, T Irmieri, T migrans, T minor, Ideoblothrus brasiliensis

e Brazilatemnus brownl, que foram comuns aos dois tipos de coleta (TalDela IV-11).

Dentre os indivíduos adultos e imaturos, principalmente das duas espécies mais

abundantes, verificou-se que na serapilheira a maioria dos exemplares de T minor,

representando 70,6% foi de adultos e 29,4% de imaturos, ao contrário das amostras de solo,

em que a maioria, ou seja 65,2% foi de imaturos e 34,8% de adultos. O mesmo ocorreu com B.

brownl, que na serapilheira teve os adultos representados por 54,4% da abundância relativa

dos espécimens e os imaturos, 45,6% e nas amostras de solo os exemplares imaturos

representaram 65,2% e os adultos 34,8% da abundância relativa dos exemplares (Tabela



!#
^  IV-11). As demais espécies foram pouco freqüentes e abundantes, principalmente as que

<1^ ocorreram apenas num dos tipos de coleta, ou seja, na serapilheira ou nas amostras de solo

#  (Tabela IV-11).

9  2. Composição das espécies de pseudoscorpiões edáficos em localidades junto às clareiras.

#

9  A riqueza de espécies de pseudoscorpiões edáficos, que integram a fauna de
9  serapilheira e de amostras de solo, coletadas em localidades junto as clareiras recém abertas
9  e na trilha do duto Urucu/Tefé foi de doze espécies.
9  Comparando as amostragens verificou-se que duas das espécies, Apolpium aff.
9  vastum e Lustrochemes intermedius, ocorrem exclusivamente na serapilheira, seis esfsécies,

Pseudochthonius homodentatus, Tyrannochthonius brasiliensis, Ideoblothrus brasiliensis,

Neocheirídium sp2, PseudopHanus crassifemoratus e Phymatochemes crassimanus, foram

coletadas somente nas amostras de solo e quatro espécies, Tyrannochthonius amazonicus, T.

irmieri, T. minore BrazHatemnus browni, foram comuns nas duas amostragens.

Dentre as localidades estudadas, vale notar a abundância relativa dos

pseudoscorpiões em SUC-2, que foi a mais elevada tanto na serapilheira, como nas amostras

de solo.

#

^  3. Análise da composição das espécies de pseudoscorpiões edáficos nas áreas de estudo.
©

o
Na matriz de presença e ausência das espécies de pseudoscorpiões edáficos

^  coletados na serapilheira e amostras de solo, tanto na Reserva Biológica, como nas
localidades ás margens das clareiras, na Tabela IV-12, verifica-se que três das espécies,

^  Tyrannochthonius irmieri, T minore BrazHazatemnus browni, estiveram presentes em todas as
avaliações e ainda, considerando a presença das espécies nas áreas de estudos, observa-se

que duas das espécies, Tyrannochthonius migrans e PseudopHanus sp., só foram coletadas na

Reserva Biológica e seis das espécies ocorreram apenas, nas áreas das localidades junto ás

clareiras.

O  Observa-se também, no diagrama de Venn, da Figura IV-9, com a distribuição das

espécies de pseudoscorpiões edáficos, que duas das espécies, Apolpium aff. vastum e

Lustrochemes intermedius, foram coletados exclusivamente na serapilheira, seis espécies,

Pseudochthonius homodentatus, Tyrannochthonius brasiliensis, Neocheirídium sp2,

Phymatochemes crassimanus, PseudopHanus crassifemoratus e PseudopHanus sp., ocorreram

somente nas amostras de solo e também seis espécies, BrazHatemnus browni, ideoblothrus

brasiliensis, Tyrannochthonius amazonicus, T irmieri, T minore T migrans, foram comuns aos

^  dois tipos de coleta.

j
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Numa avaliação da composição das 14 espécies, ocorridas nas amostragens

realizadas nas áreas de estudo e tipos de coleta, obteve-se a partir da matriz de presença e

ausência (Tabela iV-12), os coeficientes de similaridade de Jaccard, relacionados na Tabela

IV-13, onde os valores tiveram amplitude entre 0,625 (maior similarídade) e 0,333 (menor

similaridade), o que se reflete no dendrograma de agrupamento da Figura IV-8, no qual se

observa um subconjunto formado por um núcleo composto pela fauna de serapilheira, da

Reserva Biológica e das localidades, unindo-se por sua vez às amostras de solo da Reserva,

enquanto a fauna das amostras de solo das localidades foi distinta.

Tabela IV-11. Freqüência e abundância relativa de indivíduos adultos e imaturos de espécies

de pseudoscorpiões coletadas em amostras de serapilheira e de solo, na Reserva Biológica, no

rio Urucu, Coari, Amazonas, em 1995 e 1996.

Espécies de pseudoscorpiões Na serapilheira Em amostras de solo

No. de

indivíduo

% No. de

indivíduo

%

Tyrannochthonius amazonicus adultos 2 20,0

imaturos 8 80,0 — —

Tyrannochthonius irmieri adultos 1 100,0 6 46,2
imaturos —

— 7 53,8

Tyrannochthonius migrans adultos 2 40,0 2 100

imaturos 3 60,0 — —

Tyrannochthonius minor adultos 12 70,6 24 34,8

imaturos 5 29,4 45 65,2

Ideoblothrus brasillensis adultos 19 42,2

imaturos 1 100,0 26 57,8

Apolpium aff. vastum adultos 1 100,0 — —

imaturos — — — —

Brazilatemnus browni adultos 43 54,4 11 27,5%

imaturos 36 45,6 29 72,5%

Pseudopllanus sp. adultos — ~ 2 100,0

imaturos — — — —
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Tabela IV-12. Matriz de presença e ausência de espécies de pseudoscorpiões coletados em

serapilheira e amostras de solo, nas áreas de estudos no rio Urucu, Coari, Amazonas, de 1991

a 1996.

Espécies de pseudoscorpiões Na serapilheira Em amostras de solo

Reserva Localidades Reserva Localidades

1. Tyrannochthonius amazonicus 1 1 0 1

2. Tyrannochthonius irmieri 1 1 1 1

3. Tyrannochthonius minor 1 1 1 1

4. Tyrannochthonius migrans 1 0 1 0

5. ideobiothrus brasiiiensis 1 0 1 1

6. Apoipium aff. vastum 1 1 0 0

7. Braziiatemnus browni 1 1 1 1

8. üjstrochemes intermedius 0 1 0 0

9. Pseudopiianus sp. 0 0 1 0

lO.Pseudochthonius homodentatus 0 0 0 1

11. Tyrannochthonius brasiiiensis 0 0 0 1

IZNeocheIridium sp2 0 0 0 1

13. Pseudopiianus crassifemoratus 0 0 0 1

14.Phymatochemes crassimanus 0 0 0 1

Número de espécies 7 6 6 10

Tabela IV-13. Matriz com o coeficiente de similaridade de Jaccard das 14 espécies de

pseudoscorpiões, que foram coletadas em serapilheira e amostras de solo nas áreas estudas,

no rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.

}

,

V  1

Serapilheira

Reserva Localidades

Amostras de solo

Reserva Localidades

Serapilheira Reserva 1,000

Localidades 0,625 1,000

Amostras de solo Reserva 0,625 0,333 1,000

Localidades 0,417 0,333 0,333 1,000
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1.000 similaridade 0.000

Amostras

de solo
Reserva

Reserva

Sei^pilheira

Localidades

Localidades
de solo

Figura IV-8. Dendrograma de agrupamento da cx)mposlçâo das espécies de
pseüsdoscorpiões coletadas na serapilheira e em amostras de solo, na Reserva Biológica e
nas localidades junto às clareiras, no rio Urucu, Coari (AM), de 1991 e 1996.

,1^

■  }

. ̂

Serapilheira

B. browni

I. brasiliensis

T. amazonicus

T. irmierí

T. minor

T. migrans

A.aff. vastum

Lintermedius
P. homodentatus

T. brasiliensis

Neocheirídium sp2
P. crassimanus

Pseudopilanus sp.

P. crassifemoratus

Amostras de solo

Figura IV-9. Diagrama de Venn com a distribuição de 14 espécies de
pseudoscorpiões, ocorridas em serapilheira e amostras de solo, nas áreas de

estudo, rio Urucu, Coari (AM) de 1995 a 1996.
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CAPITULO V

PSEUDOSCORPIÕES QUE HABITAM A VEGETAÇÃO DO SUB-BOSQUE E

DIVERSOS TIPOS DE PALMEIRAS VIVAS.

Serão tratados neste capítulo os dados resultantes das coletas sistematizadas,

bimestrais, durante 14 meses, na Reserva Biológica junto ao Aeroporto de Urucu, sobre vários

tipos de plantas do sub-bosque, incluindo pequenas palmeiras, que foram examinadas por

bateçâo, bem como do mesmo tipo de coleta, que também foi realizada nas localidades junto

às clareiras, porém de forma aleatória. Ainda tratar-se-âo dos dados obtidos nas coletas feitas

em grandes palmeiras vivas e recém derrutradas, como bacabeira {Omocarpus bacaba Mart.),
patauazeiro {Omocarpus bataua Mart.) e inajazeiro {Maximiliana marípa (Corrêa de Serra»,

todas acima de 8m de altura, além de coleta entre espinhos de murumuruzeiro {Astrocaryum

murumuru Mart.), também vivo.

Resultados das coletas em grandes palmeiras caldas e em estado de decomposição

serão tratados no capitulo VI, juntamente com troncos de án/ores também em decomposição.

Pseudoscorpiões que vivem sobre plantas da vegetação do sub-bosque.

A fauna de pseudoscorpiões encontrada sobre diferentes tipos de plantas, que

compõem a vegetação do sub-bosque, nas áreas de estudo foi composta por uma riqueza de
15 espécies, de 12 gêneros, que pertencem a 5 famílias diferentes.

GHTHONilDAE

Pseudochthonius horrKxientatus

Tyrannochthonius amazonicus

Tyrannochthonius irmierí

Tyrannochthonius minor

GEOGARYPIDAE

Geogarypus amazonicus

OLPIIDAE

Apolpium aff. vastum

ATEMNIDAE

Paratemnoides minor

Brazilatemnus browni

CHERNETIDAE

Americhemes bethaniae

Lustrochemes aff. reimoseri

Lustrochemes sp2

Pachychemes aff. subgraciiis

Ceriochemes aff. foliaceosetosus

Phymatochemes crassimanus

Pseudopiianus crassifemoratus
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^  1. Coleta na Reseroa Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu.

m

Foram coletados 181 exemplares de pseudoscorpiões, compondo uma riqueza de 9

espécies de 8 gêneros, que pertencem a 4 famílias diferentes, sobre diferentes tipos de plantas

da vegetação do sub-bosque, na Reserva Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu, durante

coletas bimestrais, sistematizadas, realizadas no período de agosto/1995 a outubro/1996.

#

m

1.1. Dados relacionados com os pseudoscorpiões e suas plantas hospedeiras.

O número de plantas em que ocorreram pseudoscorpiões, foi maior nos meses de

®  agosto e outubro, tanto em 1995 como em 1996 e representaram, respectivamente, 4,4 e 4,2%
no primeiro ano e 5,4 e 4,2% no segundo ano, da abundância relativa das plantas examinadas

e menos abundantes em fevereiro (2,2%) e junho (3%) (Tabela V-1, Figura V-2).

O número de espécies por mês de coleta, variou entre 2 a 6, sendo a maior

diversidade em abril e a menor ocorreu em junho, quando houve uma das maiores freqüências

de exemplares de pseudoscorpiões (Tabela V-1 e V-2, Figura V-2).

Considerando-se que o número de exemplares de pseudoscorpiões, por mês de coleta,

variou entre 47 a 13, vale ressaltar, que as maiores freqüências ocorreram nos meses de

fevereiro, com 47 exemplares e junho com 32, quando as abundâncias relativas de plantas

^  com pseudoscorpiões, foram as menores. Nesses meses coletou-se muitos exemplares de
^  Paratemnoides minor sobre uma mesma planta, como em fevereiro, quando foram capturados

41 exemplares sobre uma pequena palmeira com a fronde acima do chão (pa) e em junho, 18

exemplares sobre uma palmeira com fronde junto ao chão (pc) e 5 exemplares sobre uma

outra palmeira (pa), sendo estes os maiores números de exemplares de pseudoscorpiões

coletados numa planta (Tabela V-2 e V-3). Ainda sobre esse fato, foi observada uma variação

de 1, 2, 3, 4, 5, 18 e 41 exemplares de pseudoscorpiões, coletados sobre uma mesma planta,

além de que das 90 plantas examinadas, em 5 ocorreram duas espécies de pseudoscorpiões e

sobre as 85 restantes foi capturada apenas uma espécie, em cada (Tabela V-2 e V-3). Sobre a

maioria das plantas, coletou-se apenas um exemplar de pseudoscorpião, o que representou

79% da abundância relativa das plantas com esse aracnídeo, 2 exemplares ocorreram sobre

7% das plantas, 3 em 8%, 4 em 2%, e 5 tamt)ém em 2%, 18 em 1% e 41 em 1% (Figura V-1).

Considerando cada tipo de planta examinada por bateçâo, durante esta amostragem

(Tattela V-2 e V-4), em 12% das pequenas palmeiras, cujos detritos ficam acumulados na

fronde e elevados do chão (pa), foram coletados 68 exemplares de pseudoscorpiões, de 4

espécies diferentes. Enquanto que em 6% das palmeiras com fronde junto ao chão (pc), foram

coletados 71 pseudoscorpiões de 7 espécies. Em 7,3% das aráceas de chão (ao), ocorreram 12

exemplares de 3 espécies de pseudoscorpiões. Em 4,2% aráceas epífitas (ae), apenas 3

exemplares de Paratemnoides minor ioTam capturados. Sobre 2,2% das bromélias epífitas (be)
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examinadas ou seja, apenas numa dessas plantas, foi encontrada somente uma fêmea de

Apolpium aff. vastum, enquanto que em broméllas de chão (bc), nenhum pseudoscorpião foi

coletado. Dentre as outras plantas e arbustos com detritos acumulados Junto ao chão (oc), em

7,2% foram coletados 10 exemplares de pseudoscorpiões de 3 espécies e sobre 0,9% dentre

os outros arbustos com detritos acumulados acima do chão (op), capturaram-se 16 exemplares

desse aracnídeo de apenas 2 espécies, Apolpium aff. vastum e Paratemnoldes minar.

1.2. Dados obtidos de cada espécie presente nesta amostragem.

Pseudochthonius homodentatus

Desse pseudoscorpião foram coletados 3 exemplares, sendo 2 machos e uma fêmea

(não grávida). Um dos machos ocorreu em outubro/1995, numa palmeira com fronde junto ao

chão (pc), que também abrigava P. minar, o outro macho em dezembro, sobre uma pequena

palmeira com fronte acima do chão (pa) e a fêmea foi capturada em agosto/1996, sobre outra

palmeira (pa) (Tabela V-1, V-2, V-3 e V-4).

Tyrannachthanius imiieri

Desse pseudoscorpião foram capturados também 3 exemplares, 2 machos e uma

fêmea (não grávida). Todos em 1996, um dos machos em fevereiro, numa palmeira com

fronde acima do chão (pa), o outro macho em abril e a fêmea em agosto, ambos em pequenas

palmeiras com fronte junto ao chão (pc), onde também foi coletado A. aff. vastum (Tabela V-1,

V-2, V-3 e V-4).

Tyrannachthanius minar

Foi representado nesta amostragem por 18 exemplares, sendo 7 machos e 11 fêmeas

(nenhuma grávida) que ocorreram em 6 dos meses de coleta, porém foi mais abundante no

mês de dezembro, quando se coletaram 7 indivíduos (Tabela V-1, Figura V-3). Encontrado

sobre 15 plantas examinadas, a maioria ou seja, 14 dessas plantas, com apenas um exemplar

e uma das plantas com 2 desse pseudoscorpião (Tabela V-3). Foram capturados somente

sobre plantas que acumulam detritos junto ao chão, tais como sobre 4 aráceas de chão (ao),

numa junto com A. aff. vastum, em 8 palmeiras com fronde junto ao chão (pc) e em 3 outras

plantas de chão (oc) (Tabela V-2 e V-4).
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(M Apolpium aff. vastum

m
Dessa espécie, ocorreram 68 exemplares, sendo 37 machos, 16 fêmeas (nenhuma

grávida), 11 tritoninfas e 4 deutoninfas e foi presente em todos os meses de coleta, porém foi

^  mais abundante no mês de agosto, tanto em 1995 com em 1996 (Tabela V-1, Figura V-3).

Capturou-se esse aracnídeo sobre 55 plantas, durante a amostragem, a maioria ou seja, 46

dessas plantas, com apenas um exemplar, 6 das plantas com 2 desse pseusoscorpião, 2 das

plantas com 3 e somente uma das plantas com 4 (Tat>ela V-3). Coletou-se A. aff, vastum, sobre

#  a maioria dos tipos de plantas avaliadas, só não foi encontrado sobre broméllas de chão (bc) e

#  aráceas epífitas (ae). Foi mais freqüente sobre palmeiras com fronde junto ao chão (pc), das

quais em 17 palmeiras se capturaram 23 exemplares e em 16 outras palmeiras (pa) ocorreram

®  19 Indivíduos, em 5 aráceas de chão (ao), cada uma com um exemplar, em 3 outras plantas de
®  chão (oc), um exemplar em cada, numa bromélla epífita (be) com um e sobre 9 outras plantas

arbustivas (op) ocorreram 11 exemplares de A. aff. vastum. Além, de também encontrado em

4 ocasiões, numa mesma planta junto com outras espécies de pseudoscorpiões, numa junto

com T. minor, noutra com T. irmierí e noutra com P. m/nor (Tabela V-1, V-2, V-3 e V-4).

0

s

0

Paratemnoides minor

Deste atemníneo foram coletados 82 exemplares, sendo 12 machos, 34 fêmeas

(somente uma grávida), 27 tritoninfas e 9 deutoninfas, que se distribuíram em sete dos meses

de coleta e só não ocorreram em dezembro/1995. Nos meses em que foram mais abundantes,

fevereiro e junho, coletaram-se muitos exemplares sobre uma mesma planta (Tabela V-1, e V-

^  2, Figura V-3). Ocorreram sobre 5 dos tipos de plantas avaliadas, só não foram encontrados
^  sobre aráceas de chão (ao) e em nenhuma das broméllas (Tabela IV-8 e IV-10). Foram

capturados sobre 12 das plantas, 5 dessas com apenas um exemplar, 3 com 3 e sobre uma

das plantas foram coletados, em 4 ocasiões, respectivamente 4, 5,18 e 41 exemplares (Tabela

V-3). Dessas plantas, 5 foram palmeiras com fronde junto ao chão (pc), vale notar que numa

das palmeiras foram encontrados 18 exemplares de P. minar, noutra ocorreu junto com P.
homodentatus e ainda noutra junto com A. aff. vastum. Além de duas palmeiras com fronde

acima do chão (pa), onde somente numa foram capturados 41 exemplares de P. minor. Esse

pseudoscorpião também ocorreu sobre uma arácea epífita (ae), sobre três plantas arbustivas

(op), um outra planta de chão (oc), nessas últimas ocorrendo poucos exemplares.

Brazilatemnus browni

Este miratemníneo foi representado por 3 exemplares, sendo 2 machos e uma

tritoninfa, esta foi coletada em outubro/1995, sobre uma arácea de chão (ac) e os machos em
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1996, um ocorreu em fevereiro numa palmeira com fronde junto ao chão (pc) e o outro em

outubro, também no mesmo tipo de palmeira (Tabela V-1, V-2, V-3 e V-4).

Ameríchemes bethaniae

Deste chemetídeo foram coletados dois machos, ambos no mês de outubro e cada um,

sobre uma palmeira com fronde Junto ao chão (pc) (Tabela V-1, V-2, V-3 e V-4).

Lustrochemes sp2

Somente um exemplar macho deste pseudoscorplâo foi coletado e ocorreu em abril,

sobre uma palmeira com fronde Junto ao chão (pc) (Tabela V-1, V-2, V-3 e V-4).

Phymatochemes crassimanus

Apenas um exemplar macho deste pseudoscorplâo foi coletado e também ocorreu em

abril, sobre uma palmeira com fronde Junto ao chão (pc) (Tabela V-1, V-2, V-3 e V4).



#

#

#

m

#

#

ê

#

#

#

62

Tabela V-1. Espécies de pseudoscorpiões coletadas sobre a vegetação do sub-bosque (por bateção), na

Reserva Biológica próximo ao Aeroporto de Urucu, Coari (AM), durante o período de agosto de 1995 a

outubro de 1996. M= maclio; F= fêmea; T= trito; D= deuto; P= protoninfa.

# Espécies de 1995 1996

Pseudoscorpiões AGO OUT DEZ FEV ABR JUN AGO OUT Total %

■9 Pseudochthonius homodentatus M 1 1 2

9 F 1 1= 3 1.7

9 Tyrannochthonius irmierí M — — — — 1 — 1 — 2

9 F — —
— 1 — — 1= 3 1.7

9 Tyrannochthonius minor M — 1 3 1 — — — 2 7

9
F 2 3 4 1 — 1 11=18 9.9

9 Apolpium aff. vastum M 12 3 1 1 3 3 9 5 37
F 3 — 3 1 3 4 2 — 16

9 T 1 _ 1 1 1 1 3 3 11 37,6

9 D - 1 - — — — 3 — 04= 68

9 Paratemnddes minor M 8 — 2 2 — 12

A F 1 3 — 14 1 12* 2 1 34
T — 1 — 13 2 8 3 — 27 45,3

S D — — — 6 1 2 — — 09=82

9 Brazilatemnus brownl F — 1 — — — 1 2
T — 1 1= 3 1.7

<% Americhernes bethaniae M 2 2 1.1

1 1 0.5Uístrochemes sp2 M — — —

J

Phymatochemes crassimanus M - - - - 1 - - - 1 0.5

181 100,0Total de pseudoscorpiões 19 14 13 47 15 32 26 15

Total de plantas examinadas 270 236 303 324 304 298 332 310 2.377

Plantas com pseudoscorpião 12 10 10 7 11 9 18 13 90
(%

% Plantas com pseudoscorpião 4,4 4.2 3.3 2.2 3.6 3.0 5.4 4.2 3,8%

Número de espécies 3 5 3 5 6 2 4 5

Espécie pela 1°. vez ocorrida 3 2 0 2 2 0 0 1

Riqueza acumulado 3 5 5 7 9 9 9 10

Pelo menos uma fêmea grávida
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Tabela V-2. Espécies de pseudoscorpiões, distribuídas por mês de coleta, bimestralmente, durante o

período de agosto/1995 a outubro/1996 e sua freqüência em diferentes tipos de plantas do sub-bosque,

examinadas por bateção, na Reserva Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu, Coari (AM).

N° de pseudoscorpiões (N° de plantas)
Mês Espécies ac bc PC oc ae be pa op Total

1995

AGO Tyrannochthonius minor 1(1) - - - - - - - 1  (1)
Apolpium aff. vastum 1(1) - 7(3) 1(1) - 3(2) 2(2) 14 (9)
Paratemnoides minor — - - - - -- - 1(1) 1  (1)
T. minor + A. af. vastum 1+2(1) - - - - - - - 3 (1)

OUT Tyrannochthonius minor —
- 4(4) - - - - - 4 (4)

Apolpium aff. vastum - - 2(2) - ~ -- 2(2) - 4 (4)
Brazilatemnus browni 1(1) — — ~ — - - ~ 1  (1)
Pseudochthonius homodentadus + -- — 1+4(1) — — — — 5 (1)
Paratemnoides minor

DEZ Pseudochthonius homodentadus — - — - - — 1(1) — 1  (1)

Tyrannochthonius minor - ~ 3(3) 4(1) - - - - 7 (4)
Apolpium aff. vastum - - 2(2) - - - 2(2) 1(1) 5 (5)

1996

FEV Tyrannochthonius irmteri " - -- ~ ~ - 1(1) 1  (1)
Tyrannochthonius minor - - 1(1) - - -- - - 1  (1)
Brazilatemnus browni ~ — 1(1) — - — — — 1  (1)
Apolpium aff. vastum 1(1) -- 1(1) - ~ - 1(1) -- 3 (3)
Paratemnoides minor - —

—
- — - 41 (1) - 41 (1)

ABR Tyrannochthonius minor 1(1) - - - - -
- - 1  (1)

Apolpium aff. vastum - -- 1(1) ~ ~ - 3(2) 2(2) 6 (5)
Paratemnoides minor - - - 1(1) 3(1) - — - 4 (2)
Lustrochemes sp2 - - 1(1) - ~ - ~ ~ 1  (1)
Phymatoohemes crassimanus - - 1(1) - ~ - - - 1  (1)
T. irmieri + A. aff.vastum — — 1+1 (1)

-
- - - - 2 (1)

JUN Apolpium aff. vastum 1(1) - 3 (2) - - - 1(1) 2(2) 7 (6)
Paratemnoides minor - - 18(1) - - - 5(1) - 23 (2)

A. aff.vastum + P. minor -
- 1+1 (1) - - - - - 2 (1)

AGO Pseudochthonius homodentadus - — — — — - 1(1) — 1  (1)
Apolpium aff. vastum 2(2) ~ 4(3) 2(2) - 1(1) 6(5) - 15(13)

Paratemnoides minor - - 4(2) - - - ~ 3(1) 7  (3)
T. irmieri + A. aff.vastum - - 1+2(1) - - - - - 3 (1)

OUT Tyrannochthonius minor 1(1) - - 2(2) - - - — 3  (3)

Brazilatemnus browni ~ ~ 1(1) - -- - - - 1  (1)
Apolpium aff. vastum - - 3(3) - -

-- 1(1) 4(2) 8  (6)

Paratemnoides minor -- - ~ - - -- -- 1(1) 1  (1)
Americhemes bethaniae - -- 2(2) - -

- - ~ 2  (2)

TOTAL 12 (10) 0 71 (38) 10(7) 3(1) 1(1) 68 (21) 16(12)181 (90)

% de plantas com pseudoscorpiões 7.3 0,0 6,0 7,2 4,2 2,2 12,4 0,9

% de plantas sem pseudoscorpiões 92,7 100,0 94,0 92,8 95,8 97,8 87,6 99,1

ac = aráceas de chão; ae = aráceas epífitas; bc = bromélías de chão; be = broméilas epífitas; pa = pequenas
palmeiras com estirpe erecta, cuja os detritos acumulados na fronde está acima do chão pelo menos O.SOm; pc =
pequenas palmeiras com fronde junto ao chão; oc= outras plantas com detritos acumulados junto ao chão; op =
outras plantas e arbustos com detritos acumulados acima do chão.
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Tabela V-3. Freqüência de exemplares de pseudoscorpiões por planta, coletados por bateção na

vegetação do sub-bosque, numa Reserva Biológica no rio Urucu, Coari (AM), durante o período de

agosto de 1995 a outubro de 1996.

Número de pseudoscorpiões por planta:

1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 18:1 41:1

No.de

plantas
No. de

exemplares

Número de plantas
Total de exemplares

Freqüência de exemplares de
cada espécie por planta:

71 6 7 2 2 1 1

71 12 21 8 10 18 41

1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 18:1 41:1

90

181

Pseudochthonius homodentatus

Tyrannochthonius irmieri
Tyrannochthonius minor
Apolpium aff. vastum
Paratemnoides minor

Brazíiatemnus browni

Ameríchemes bethaniae

Lustrochemes sp2
Phymatoohemes crassimanus

3

3

14 1

46 6 2 1

5  3 1 1 1 1

3

2

1

1

3

3

15

55

12

3

2

1

1

3

3

18

68

82

3

2

1

1

Tabela V-4. Ocorrência de pseudoscorpiões sobre diferentes tipos de plantas do sub-bosque,

examinadas por bateção, na Reserva Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu, Coari (AM), durante o

período de agosto/1995 a outubro/1996, ao, ae, bc, be, pa, pc, oc, op ver Tabela 11-4.

Espécies de N° de pseudoscorpiões (N° de plantas)
pseudoscorpiões ao bc pc OC ae be pa op Total

Tyrannochthonius minor 3(3) ~  8 (8) 6(3) ~ - ~ ~ 17 (14)

Brazilatemnus browni 1(1) -  2 (2) ~ ~ ~ ~ ~ 3 (3)

Lustrochemes sp2 ~ ~  1 (1) ~ ~ ~ ~ - 1  (1)

Phymatochemes crassimanus ~ ~  1(1) - ~ ~
- - 1  (1)

Ameríchemes bethaniae ~ -  2 (2) ~ ~ ~ -- - 2 (2)

Apolpium aff. vastum 5(5) -  23 (17) 3(3) ~ 1(1) 19 (16) 11 (9) 62 (51)

Paratemnoides minor ~ ~  22 (2) 1(1) 3(1) ~ 46(2) 5(3) 77(10)

Pseudoschthonius homodentadus ~ ~ ~ ~ ~ 2(2) ~ 2 (2)

Tyrannochthonius irmierí ~ ~ ~ ~ ~ 1(1) - 1  (1)

Espécies ocomendo juntas

T minor*A. aff.vastum 1+2 (1) - ~ - ~ - - 3 (1)

Pseudochthonius homodentatus + - ~  1+4(1) ~ ~ ~ - - 5(1)

Patemnoides minor

T. irmierí + A. aff. vastum
~

~  2+3 (2) - -- ~ - - 5(2)

A. aff.vastum + Paratem. minor
~

-  1+1 (1) ~
~ ~

~ -- 2(1)

TOTAL 12 (10) -  71 (38) 10(7) 3(1) 1(1) 68 (21) 16(12) 181 (90)
Número de espécies 3 9 3 1 1 4 2

\ ^/
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□ 1 b2 ^3 ^4 aS Bis ^41

Figura V-1. Abundância relativa de

plantas com 1, 2, 3, 4, 5, 18 e 41

exemplares de pseudoscorpiões,

coletados por bateção numa

Reserva Biológica no rio Urucu,

Coari AM. de 1995 a 1996.

Número
50 j
45 •-

40 • •

35 • •

30 ■ ■

25 ••

20--

15--
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O"lI

44-

19

a
AGO

47
ÍS55S No. ind.

^mUNo. spp

♦ 4,2

0.6

AGO

••5

--4

••3

•2

-■ 1
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Figura V-2. Freqüência do número de espécies e número de indivíduos de pseudoscorpiões e

abundância relativa de plantas com pseudoscorpiões, em 8 coletas bimestrais, durante o

período de agosto/1995 a outubro/1996, sobre a vegetação do sub-bosque, examinada por
bateção, numa Reserva Biológica no rio Urucu, Coari, AM.
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T. mmor

^Aaff. vastum

rnP-minor

Figura V-3. Freqüência por mês de coleta, das 3 espécies mais abundantes na amostragem

por bateçâo da vegetação do sut}-bosque, na Reserva Biológica no rio Urucu, Coari, AM, de

1995 a 1996.

2. Estudo em localidades, às margens de clareiras recentes e na trilha do duto Urucu/Tefé.

Um total de 174 exemplares de pseudoscorpiões, apresentando uma riqueza de 12

espécies, de 10 gêneros pertencendo a 5 famílias diferentes, ocorreram nas coletas por

bateçâo de plantas do sub-bosque, na mata círcunvizínha às clareiras de nove localidades e na

trilha do duto Urucu/Tefé. Essas coletas foram realizadas aleatoriamente, com Inicio em

setembro/1992, na localidade de RUG-30 e somente a partir de março/1993, do LUC-18 até a

última coleta no duto Urucu/Tefé, em 1996, foram feitas anotações sobre os tipos de plantas

que estavam sendo examinadas, ainda que não tenham sido quantificadas. Uma avaliação

mais apurada foi feita somente na localidade de IMT-1, em setembro/1995.

2.1. Ocorrência de pseudoscorpiões sobre diferentes plantas por localidade estudada.

Os pseudoscorpiões ocorreram em todas as localidades em que se aplicou o método

de bateçâo de plantas da vegetação do sub-bosque. Foram encontrados sobre aráceas de chão

(ao), broméllas de chão (bc), pequenas palmeiras cuja fronde está acima do chão (pa) e outras

plantas (op), principalmente arbustivas (Tabela V-5).

O número de espécies ocorridas por localidade variou entre 2 e 5. Foi menor em SUC-

2 e IMT-3 e maior em LUC-09, RUC-36 e no duto Urucu/Tefé. A riqueza de 12 espécies só foi

conhecida na última coleta, no duto Urucu/Tefé, quando se coletou Tyrannochthonius



67
9

9

9

9  amazonicus, que ainda não havia sido encontrado nas outras iocaiidades visitadas
anteriormente (Tabela V-6).

(t As localidades de RUC-30 e Angeiim foram as primeiras onde se aplicou este método e

9  não foi levado em conta o tipo e quantidade das plantas examinadas. Em RUC-30 foram

(P capturados 9 exemplares, que contribuíram com 5,2% da abundância relativa dos

9  pseudoscorpiões nessa amostragem, de 3 espécies, sendo um T. irmleri, 6 Apolpium aff.

9  vastum e 2 Paratemnoides minor. Em Angeiim coletou-se 19 exemplares, representando 10,9%

9  dos pseudoscorpiões, de 3 espécies, sendo 12 A. aff. vastum, 4 P. minor e 3 Geogarypus

9  amazonicus, este último encontrado pela primeira vezes nesta amostragem (Tabela V-6).
#  Nas demais localidades foram feitas anotações sobre os tipos de plantas em que foram
9  encontrados pseudoscorpiões, porém não quantificadas (Tabela V-5). A primeira localidade
9  desta seqüência foi LUC-18, com 8 exemplares, representando 4,6% da abundância relativa

dos pseudoscorpiões, com 4 espécies, sendo 3 Pseudochthonius homodentatus sobre

pequenas palmeiras (pa) e um 7. minor, 2 T. irmleri e 2 A. aff. vastum todos sobre outras

plantas (op). De P. homodentatus e 7. minor foi a primeira ocorrência nesta amostragem

(Tabela V-5 e V-6).

Em SUC-2, coietaram-se 2 exemplares, correspondendo a 1,1% dos pseudoscorpiões,

cada um de uma espécie, G. amazonicus e Pachychemes aff. sut)gracilis, ambas coletadas

sobre palmeiras (pa) e da última espécie foi esta a única ocorrência nessa amostragem

(Tabela V-5 e V-6).

Em IMT-3 foram capturados 17 exemplares ou seja, 9,8% dos pseudoscorpiões, de

duas espécies, 3 A. aff. vastum e 14 P. minor, ambas coletadas sobre palmeiras (pa) (Tabela

V-5 e V-6).

Em RUC-27 foram coletados por 19 exemplares, representando 10,9% dos

pseudoscorpiões, de três espécies, sendo 16 A. aff. vastum ocorrendo sobre arácea de chão

^  (ao), pequenas palmeiras (pa) e outras plantas (op), um P. minor e um LAJStnochemes aff.
reimoseri, ambas sobre palmeiras (pa) e da última espécie foi o único encontro nessa

amostragem (Tabela V-5 e V-6).

Em LUC-09 ocorreram 35 exemplares, com 20,1% dos pseudoscorpiões, de cinco

espécies, sendo 8 P. homodentatus e 18 A. aff. vastum, coletados em palmeiras (pa) e outras

plantas (op), 2 P. minor sobre outras plantas (op) e um 7. minor e 6 G. amazonicus, estes

últimos coletados sobre palmeiras (pa) (Tabela V-5 e V-6).

Em RUC-36 ocorreram apenas 6 exemplares, correspondendo a 3,4% dos

pseudoscorpiões, porém com uma das maiores riquezas, representa por cinco espécies e todas

coletadas sobre palmeiras (pa), sendo 2 P. homodentatus e um exemplar de cada uma das

outras espécies, 7 minor, A. aff. vastum, Ceriochemes aff. foiiaceosetosus e Pseudopiianus

^  crassifemoratus, as duas últimas foi a única vez que ocorreram nessa amostragem (Tatiela V-5
eV-6).
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Em IMT-1 foram encontrados 18 exemplares, o que corresponde a 10,4% da

abundância relativa dos pseudoscorpiões, sendo A. aff vastum, dos quais 7 em palmeiras

(pa), 2 em broméllas de chão (bc) e um numa outra planta arbustiva (op), 7 P. minor, todos em

palmeiras (pa) e um Brazilatemnus browni em arácea de chão (ao) sendo este o único

exemplar de miratemníneo ocorrido nessa amostragem (Tabela V-5 e V-6).

No duto Urucu/Tefé ocorreram 21 exemplares, com 23,6% dos pseudoscorpiões, dos

quais 2 P. homodentatus e tamt)ém 2 T. amazonicus, ambos coletados em palmeiras (pa), 11

A. aff. vastum e 25 P. minor, em outras plantas arbustivas (op). Vale notar que T. amazonicus

ocorreu apenas esta vez durante essa amostragem (Tabela V-5 e V-6).

Verificou-se que dentre as plantas examinadas nas localidades estudadas, as

palmeiras (pa) apresentaram a maior riqueza, sobre as quais se coletaram 8 espécies, já sobre

de outras plantas (op) ocorreram 6 espécies, aráceas de chão (ao), com duas e sobre

bromélías de chão (bc) apenas uma (Tabela V-7).

2.2. Dados sobre as espécies de pseudoscorpiões coletadas sobre plantas nas localidades.

Pseudochthonius homodentatus

Dessa espécie foram coletados 16 exemplares, sendo 6 machos, 8 fêmeas e 2

tritoninfas em 5 localidades, representando 9,2% da abundância relativa deste pseudoscorpiâo.

Sobre palmeiras (pa) ocorreram 12 exemplares e 4 sobre outras plantas (op) (Tabela V-5, V-6

eV-7).

Tyrannochthonius amazonicus

Desse pseudoscorpiâo foram coletadas somente 2 deutoninfas sobre palmeira (pa),

numa das localidades, cuja abundância relativa nesta amostragem foi de 1,1% (Tabela V-5, V-

6eV-7).

Tyrannochthonius irmieri

Ocorreram 3 fêmeas, em 2 localidades, representando 1,7% da abundância relativa,

duas das quais em outras plantas (op) (Tabela V-5, V-6 e V-7).
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Tyrannochthonius minor

Deste Chthoniídae também foram coletados 3 exemplares em 2 localidades, sendo 2

machos e uma trítoninfa, ocorrendo tanto sobre palmeiras (pa), como em outras plantas (op)

(Tabela V-5.V-6eV-7).

Geogarypus amazonicus

Desse pseudoscorplâo foram capturados 11 exemplares em 4 localidades, sendo 7

machos e 4 fêmeas, apresentando 6,3% da abundância relativa. Todos sobre palmeiras (pa)

(Tabela V-5,V-6eV-7).

Apolpium aff. vastum

Esta espécie foi a mais freqüente e só nâo foi coletada em SUC-2. Dela, ocorreram 79

exemplares, o que corresponde a 45,4% da abundância relativa dos pseudoscorpiões nessa

amostragem, sendo 44 machos, 23 fêmeas, 8 tríto, 3 deuto e 1 protoninfa. Foram coletados

sobre todos tipos de plantas examinadas, porém mais freqüentes sobre palmeiras (pa) (Tabela

V-5, V-6eV-7).

Paratemnoides minor

Desta espécie coletaram-se 34 exemplares em 5 localidades, correspondendo 35,8%

da abundância relativa dos peseudoscorpiões, dos quais 4 machos, 17 fêmeas, sendo 2

grávidas, 6 tríto, 4 deuto e 3 protoninfas. Ocorreram tanto sobre pequenas palmeiras (pa) como

sobre outras plantas (op) (Tabela V-5, V-6 e V-7).

Braziiatemnus browni

Somente uma fêmea desta espécie foi coletada, na localidade de IMT-1 e sobre arácea

de chão (ao) (Tabela V-5, V-6 e V-7).
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Lustrochemes aff. reimoseri

Ocorreu apenas uma fêmea, na localidade RUC-27, coletada sobre outras plantas (op)

(Tabela V-5.V-6eV-7).

Pachychemes aff. subgracilis

Foi capturada somente uma fêmea, na localidade SUC-2 e sobre outras plantas (op)

(Tabela V-5.V-6eV-7).

Ceriochemes aff. foliaceosetosus

Apenas uma tritoninfa foi captura na localidade RUC-36 e ocorreu sobre pequenas

palmeiras (pa) (Tabela V-5, V-6 e V-7).

Pseudopilanus crassifemoratus

Também somente uma tritoninfa foi captura na localidade RUC-36 e sobre pequena

palmeiras (pa) (Tabela V-5, V-6 e V-7).

2.3. Distribuição e abundância das espécies por planta, na localidade IMT-1, em IX. 1995.

Além das anotações da ocorrência de pseudoscorpiões sobre os diferentes tipos de

plantas do sut>-bosque examinadas por bateçâo, considerou-se também a sua quantidade, o

que resultou num total de 53 plantas examinadas e sobre 13 destas, correspondendo a 24,5%

das plantas, verificou-se a presença de pseudoscorpiões e sobre 40 (75,5%) sem este

aracnídeo. Foram procurados em 6 aráceas de chão (ao) e somente numa foi coletada uma

fêmea do miratemnídeo Brazilatemnus browni, em 3 bromélias de chão (bc) e em duas com

pseudoscorpiões, em 12 pequenas palmeiras com fronde junto ao chão (pc) e em 3 delas com

esse aracnídeo. Também foram buscados em 13 outras plantas e arbustos com detritos

acumulados acima do chão (oc) e apenas numa foi captura uma fêmeas de Apolpium aff.

vastum. Já em 19 pequenas palmeiras cuja fronde está acima do chão (pa) coletou-se

pseudoscorpiões sobre 6 dessas palmeiras (Tabela V-8).
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9  O número de pseudoscorpiões por planta variou de 1, 2 e 5. Sobre a maioria das

•  plantas ou seja, em 11 (84,6%) foram encontrados na proporção de um pseudoscorpião por

(9 planta e 2:1 e 5:1 ocorreu apenas uma vez, todos sobre palmeiras (pa) (Tabela V-8).

9  Nesta amostragem, foram coletadas 18 exemplares de pseudoscorpiões, com uma

9  riqueza de 3 espécies, das quais Apolpium aff. vastum foi a mais freqüente, com 10
9  exemplares ou seja 55,6% dos pseudoscorpiões, sendo 3 machos, 5 fêmeas, 1 trito e 1

deutoninfa. Ocorreram na maioria das plantas examinadas e só não foi encontrado sobre

9  arácea de chão (ao). Paratemnoides minor, com 7 exemplares, 38,9% dos pseudoscorpiões
•  nesta amostragem, esteve presente com 1 macho, 3 fêmeas (uma grávida), 2 trito e 1
#  deutoninfa, maioria em pequenas palmeiras com fronde acima do chão e somente uma
9  tritoninfa foi coletada sobre palmeira de chão (pc). De Brazilatemnus browni, só foi capturada
®  uma fêmea em arácea de chão (ao), correspondendo a 5,6% da abundância relativa (Tabela V-

8).
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3. Análise da composição das espécies sobre diferentes tipos de plantas examinadas.

Na matriz de presença e ausência, demonstrada na Tabela V-9, verifica-se que das 15

espécies de pseudoscorpiões encontradas sobre as plantas da vegetação do sub-txDsque, 3 só

foram coletadas na Reserva Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu, 6 apenas nas

localidades Junto à clareiras e trilha do duto Urucu/Tefé e também 6 espécies foram comuns às

áreas trabalhadas.

Considerando os tipos de plantas avaliadas, observa-se na matriz de presença e

ausência, que consta da Tabela V-10, que a maior riqueza de espécies ocorreu vivendo sobre

as palmeiras e verifica-se ainda, que em palmeiras com fronde Junto ao chão (pc) foram

encontradas 9 espécies e nas com fronde acima do chão (pa), 10, outras plantas (op) 6,

^  aráceas (ao) e outras de chão (oc) 3, nas demais apenas uma espécie.
^  Ainda numa avaliação em que se considera a distribuição das 15 espécies sobre

plantas que acumulam detritos acima do chão e com detritos acumulados Junto ao chão, o que

ilustra o diagrama de Venn, na Figura V-5, verifica-se que 6 das espécies, Tyrannochthonius

^  amazonicus, Geogarypus amazonicus, Lustrochemes aff. reimoseri, Ceriochemes. aff.

%  fofiaceosetosus, Pachychemes aff. subgracilis e Pseudopilanus crassifemoratus, ocorreram

exclusivamente sobre as primeiras, 4 delas, Brazilatemnus browni, Americhemes bethaniae,

Lustrochemes sp2. e Phymatochemes crassimanus, somente sobre as segundas e 5 foram

comuns às duas condições, Pseudochthonius homodentatus, Tyrannochthonius irmieri,

Tyrannochthonius minor, Apoipium aff. vastum e Paratemnoides minor.

De um modo geral, na análise da composição das espécies sobre os diferentes tipos de

plantas da vegetação do sub-bosque, observa-se na matriz com os coeficientes de similaridade
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^  de Jaccard, relacionados na Tabela V-11, que teve como base a matriz de presença e

•  ausência, na Tabela V-10, cujos valores obtidos tiveram amplitude entre 1 (máxima

(9 similaridade), verificada entre a fauna das bromélias (be e bc) e O (mínima similaridade), o que

9  ocorreu entre a fauna de aráceas epífitas (ae) com aráceas de chão (ao) e bromélias (bc e be).
9  O que reforça a análise da composição desse fauna, demonstrada no dendrograma de
4  agrupamento, da Figura V-4, obtido á partir da matriz dos coeficientes de similaridade de
9  Jaccard e elaborado pelo método "UPGMA", onde observa-se dois subconjuntos interligados,

um deles formado pelo núcleo op e pc, que por sua vez une-se a pa e o outro composto por

9  dois núcleos unidos entre si, um formado pela fauna de oc e ac e o outro por bc e be, cuja a
^  fauna foi similar, enquanto que as espécies de ae foram exciusivas.

#

Figura V-5. Pseudoscorpíões coletados por bateçâo em diferentes plantas do sub-bosque, em algumas

^  das localidades Junto às clareiras, no rio Urucu, Coari (AM) (a partir de LUC-18, em 1993 até o duto
®  Urucu/Tefé, em 1996). ac, bc, pa e op ver Tabela V-2.
9

9
^  LOCALIDADES

A  ESPÉCIES Tipos de TOTAL
plantas LUC-18 SUC-2 ÍMT-3 RUC-27 LUC-09 RUC-36 IMT-1 DUTO*

9  ——
Pseudochthonius homodentatus pa 3 - - 1 4 2 - 2 12

op - - - - 4 - _ _ 4

9

m Tyrannochthonius minor pa - - - - 1 1 - - 2
w

op 1 - - - - - - - 1

<f

9
Tyrannochthonius amazonicus pa - - - - - - - 2 2

9 Tyrannochthonius irmieri op 2 -
-

- - - -
- 2

9 Geogarypus amazonicus pa - 1 - - 6 - _ 1 8

9
Apolpium aff. vastum ac - 2 - - - 2

9 pa - - 3 11 11 1 7 - 33

9 op 2 - 3 7 - 1 11 24

bc _ _ _ _ 2 _ 2
(%•

m
y

Braziiatemnus browni ac - - - - - - 1 - 1

9 Paratemnoides minor pa _ . 14 _ - _ 7 _ 21

*  y
op - - - 1 2 - - 25 28

9 Lustrochemes aff.reimoseri op - - - 1 - - - - 1

m
1

/

Pachychemes aff. subgraciiis pa - - - - - - - 1

9
Ceriochemes aff.foliaceosetosus pa - -

- - - 1
- - 1

9 Pseudopilanus crassifemoratus pa - - - - - 1 1

9 Total 8 2 17 19 35 6 18 41 146
• Duto-Urucu/T^é (Porto Terminal)
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Figura V-6. Pseudoscorplões cx)ietados por bateção sobre a vegetação do sub-bosque, nas

localidades junto às clareiras, no rio Urucu, Coari (AM), de 1993 a 1996. Mencionadas apenas as

localidades em que ocorreram. M= macho, F= fêmea (G= grávida), T= trito, D= deuto, P=

protoninfa.

ESPÉCIES LOCALIDADES TOTAL %

RUC Ange LUC- SUC- IMT- RUC- LUC- RUC IMT DUTO*

-30 lim 18 2 3 27 09 -36 -1

Pseudochthonius M
. 1 4 _ 1 6

homodentatus F - - 3 - - - 2 2 - 1 8

T - - - - - - 2 - - -
2 = 16 9,2

Tyrannochthonius M _ - 1 - - - 1 - - - 2

1,7minar T - - - - - - - 1 -
- 1 = 3

T. amazonicus D - - - - - - - - - 2 = 2 1,1

T. Irmierí F 1 - 2 - - - - - - - = 3 1,7

Geogarypus M _ 2 - 1 - - 4 - - - 7

6.3amazonicus F - 1 - - - - 2 - -
1 4= 11

Apoipium aff. vastum M 5 6 2 - 2 10 11 - 3 5 44

F 1 5 - - - 3 4 1 5 4 23

T _ 1 _ - 1 2 2 - 1 1 8

D _ _ _ - - 1 1 - 1 - 3 = 79 45,4

P - -
1

Braziiatamnus browni F - -
- - - - - - 1 -

= 1 0,6

Paratemnades M _ 1 - - 4 - - - 1 3 9

minar F 1 3 - - 7 1 - - 3(1G) 12(2G) 27

T 1 - - - 1 - - - 2 5 9

D _ _ - - 1 - 2 - 1 2 6

P - - - - 1 - - - - 3 4= 55 31,6

Lustrochemes F . - - - - 1 - - - - = 1 0,6

aff.reimoseri

Pachychemes aff. F - - - 1 - - - - - -
= 1 0,6

subgracSis

Ceríochentes aff. T _ _ . _ - - - 1 - - = 1 0,6

foBaceosetosus

PseudopSanus T . _ - - - - - 1 - - = 1 0,6

crassifamoratus

Total 9 19 8 2 17 19 35 6 18 41 174 .

Percentual (%) 5.2 10,9 4.6 1,1 9.8 10,9 20,1 3,4 10,4 23,6 -
100,0

No. de espécies 3 3 4 2 2 4 5 5 3 5

1°. vez cd^ 3 1 2 1 0 1 0 2 1 1

Acumulado 3 4 6 7 7 8 8 10 11 12

*Duto-Unjcu/Tefé (Porto Terminal)
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Tabela V-9. Matriz de presença e ausência de espécies de pseudoscorpiões, coletadas por

bateção de plantas da vegetação do sut>-bosque, que ocorreram na Reserva Biológica

próxima ao Aeroporto de Urucu e nas localidades de estudo, no rio Urucu, Coari (AM), de

1992 a 1996.

Espécies de pseudoscorpiões Na Reserva

Biológica
Nas localidades

iunto à clareiras

1. Ameríchemes bethaniae 1 0

2. Lustrochemes sp2 1 0

3. Phymatcxíhemes crassimanus 1 0

4. Pseudoschthonius homodentadus 1 1

5. Tyrannochthonius irmieri 1 1

6. Tyrannochthonius minor 1 1

7. Apolpium aff. vastum 1 1

8. Brazilatemnus browni 1 1

9. Paratemnoides minor 1 1

10. Tyrannochthonius amazonicus 0 1

II.Geogarypus amazonicus 0 1

12. Lustrochemes aff. reimoseri 0 1

IS.Ceriochemes aff. foiiaceosetosus 0 1

14.Pachychemes aff. subgracllls 0 1

lõ.Pseudopilanus crassifemoratus 0 1

Número de espécies 09 12

9

9
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Tabela V-10. Matriz de presença e ausência de espécies de pseudoscorpiões coletadas por

bateção em plantas da vegetação do sui)-txisque, na Reserva próxima ao Aeroporto e em

localidades junto às clareiras, no alto rio Urucu (Coari, Amazonas), de 1991 a 1996. ac, ae, bc,

be, pa, pc, oc, op ver Tabela V-2.

Espécies de pseudoscorpiões Tipos de plantas examinadas

ac bc pc oc ae be pa op

1. /^olpium aff. vastum 1 1 1 1 0 1 1 1

2. Tyrannochthonius minor 1 0 1 1 0 0 1 1

3. Brazilatemnus browni 1 0 1 0 0 0 0 0

4. Paratemnoides minor 0 0 1 1 1 0 1 1

5. Pseudoschthonius homodentadus 0 0 1 0 0 0 1 1

6. Tyrannochthonius irmieri 0 0 1 0 0 0 1 1

7. Americhemes hethaniae 0 0 1 0 0 0 0 0

8. Lustrochemes sp2 0 0 1 0 0 0 0 0

9. Phymatochemes crassimanus 0 0 1 0 0 0 0 0

10. Tyrannochthonius amazonicus 0 0 0 0 0 0 1 0

11. Geogarypus amazonicus 0 0 0 0 0 0 1 0

12. Ceriochemes aff. foliaceosetosus 0 0 0 0 0 0 1 0

13. Pachychemes aff. suhgraciBs 0 0 0 0 0 0 1 0

14. Pseudopilanus crassifemoratus 0 0 0 0 0 0 1 0

15. Lustrochemes aff. reimoseri 0 0 0 0 0 0 0 1

Número de espécies 3 1 g 3 1 1 10 6

Tabela V-11. Matriz com coeficiente de similaridade de Jaccard, das 15 espécies de

pseudoscorpiões, coletadas por trateção sobre diferentes tipos de plantas da vegetação do sut>-

lx)sque, na Reserva próxima ao Aeroporto e em localidades junto às clareiras, no alto rio Urucu

(Coari, Amazonas), de 1991 a 1996. ac, ae, bc, be, pa, po, oc, op ver Tabela V-2.

ac bc pc oc ae be pa op

ac 1,000

bc 0,333 1,000

pc 0,333 0,111 1,000

oc 0,500 0,333 0,333 1,000

ae 0,000 0,000 0,111 0,333 1,000

be 0,333 1,000 0,111 0,333 0,000 1,000

pa 0,182 0,100 0,357 0,300 0,100 0,100 1,000

op 0,286 0,167 0,500 0,500 0,167 0,167 0,455 1,000
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1,000 similaridade 0,000

ae

pa

op

pc

oc

ac

bc ^

be ^

Figura V-4. Dendrograma de agrupamento da composição de 15 espécies de pseudoscorpiões,

coletados por bateçâo, em diferentes tipos de plantas da vegetação do sub-bosque,

examinadas em todas as áreas de estudo (Reserva e localidades) no rio alto Urucu, Coari

(AM), de 1993 a 1996. Obtido a partir da matriz de coeficiente de similaridade de Jaccard

(Tabela V-11) e método de agrupamento "UPGMA".

Plantas com detritos

acumulados acima do chão

T. amazonicus

G. amazonicus

C. aff. fofíaceoseíosus

P. aff. subgracilis
P. crassifemoratus

L aff. reimoseri

P. homodentatus

T. irmierí

T. minor

A. aff. vastum

P. minor

B. browní

A. bethaniae

Lustrochemes sp2
P. crassimanus

Plantas com detritos

acumulados junto ao chão

Figura V-5. Diagrama de Venn com a distribuição das espécies de pseudoscorpiões, coletadas

na vegetação do sub-bosque, por bateção, em todas as áreas de estudo (Reserva e

localidades) no rio alto Urucu, Coari, Amazonas, Amazonas, de 1995 a 1996.
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Pseudoscorpiões coletados sobre grandes palmeiras vivas.

Uma riqueza de 16 espécies, de 10 gêneros e 4 famílias de pseudoscorploes, contando-
se 5 descritas e 11 morfoespécies, foi conhecida durante as coletas realizadas em grandes
palmeiras vivas e recém derrubadas, tais como inajazeiros, bacabeiras e patauazeiros, além de
coletas nas fibras da estipe e na fronde de um patauazeiro jovem recém caído e entre fibras de
algumas dessas palmeiras também jovens, bem como entre espinhos de murumuruzeiros.

CHTHONIIDAE

Pseudochthonius homodentatus

Tyrannochthonius irmleri

Tyrannochthonius minor

Lechytia chthoniiformis

OLPIIDAE

Apolpium aff. vastum

CHEIRIDIIDAE

Neocheirídium sp1

CHERNETIDAE

Lustrochemes intermedius

Lustrochemes spl.

Lustrochemes sp2

Lustrochemes sp3

Lustrochemes sp4

Rhopalochemes sp.

Parachemes sp.

Pseudopilanus sp.

Ceriochernes aff. foliaceosetosus

Ceriochemes sp.

1. Na fronde de palmeiras adultas recém derrubadas.

Um total de 362 exemplares de pseudoscorpiões, com uma riqueza de dez espécies,
ocorreram sobre os três tipos de grandes palmeiras adultas estudadas, tais como inajazeiros
{Maximiliana marípa), bacabeiras {Oenocarpus bacaba) e patauazeiros {Oenocarpus bataua),
procedentes das localidades de SUC-02, IMT-3, RUC-27, LUC-09, RUC-36 e IMT-1, visitadas
desde 1993 a 1995, que estão relacionadas na Tabela 11-4. Cada tipo de palmeira vai analisado
separadamente, a seguir.

9

9

9

1.1. Na fronde de inajazeiros adultos {Maximiliana maripa).

Foram coletados pseudoscorpiões em todos os três inajazeiros examinados, procedentes
das localidades de SUC-02 (registros 01-11 e 02-1 2) e IMT-3 (05-1 3). em 1993, perfazendo um
total de 114 exemplares, representados por cinco espécies de duas famílias. Dos três
inajazeiros. um abrigava 4 espécies com 68 exemplares, sendo este o maior número de
indivíduos de pseudoscorpiões sobre uma palmeira dentre as examinadas, outro com 2
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#
^  espécies e 8 exemplares e noutro com apenas uma espécie representada por 38 Indivíduos
^  (Tabela V-12).

O Chemetidae, Lustrochemes sp1, foi a espécie mais abundante, com 95 exemplares

(0 coletados ou seja, 83% dos pseudoscorpiões nestas palmeiras, sendo 38 machos, 43 fêmeas, 5

trito, 8 deuto e 1 protoninfa e ocorreram em todos os Inajazeiros estudados, sobre os quais

foram distribuídos, respectivamente, em 50, 7 e 38 exemplares. Em dois Inajazeiros, as

(i^ fêmeas foram mais abundantes que os machos e estes mais do que os Imaturos. Em apenas

uma dessas palmeiras ocorreram mais machos que fêmeas (Figura V-6) e nenhuma fêmea

grávida foi encontrada.

9  As outras quatro espécies foram menos freqüentes, representando em conjunto, 17%

•  dos pseudoscorpiões coletados sobre os Inajazeiros e cada uma ocorreu em apenas uma

9  dessas palmeiras estudadas. Dentre elas, foram coletados 7 exemplares de Lechtytía

•  chthoniiformis, sendo 3 machos, 3 fêmeas e uma deutoninfa. De Lustrochemes intermedias,

9  coletaram-se 9 exemplares, sendo 6 fêmeas e 3 deutoninfas. De Parachemes sp. ocorreram

®  apenas 2 machos. De PseudopHanus sp. somente um fêmea foi coletada (Tabela V-12).
•

m

9

m

9

1.2. Na fronde de bacabeiras adultas (Oenocarpus bacaba).

Das duas bacabeiras estudadas

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

m

9

9

, uma na localidade de RUC-27 (08-B1) e outra em LUC-

09/1995 (09-B2), somente a de RUC-27 em 1994, apresentou pseudoscorpião, onde coletou-se

55 exemplares desse aracnídeo, de três espécies, representando duas famílias (Tabela V-12).

O Chemetidae Lustrochemes spl foi a espécie mais abundante, com 35 exemplares ou

seja, 63% dos pseudoscorpiões, sendo 16 machos, 10 fêmeas (somente uma portava saco

ovígero), 2 trito, 4 deuto e 3 protoninfas (Figura V-6).

Um outro chemetídeo, o PseudopHanus sp. foi a segunda espécie mais freqüente, com

33 exemplares (33%), dos quais 4 machos, 7 fêmeas (2 com saco ovígero) acompanhados por

2 trito e 5 deutoninfas.

Do Chthonlldae, Pseudochthonius homodentatus, foram coletadas apenas 2 fêmeas e

nenhuma grávida.

1.3. Na fronde de patauazeiros adultos (Oenocarpus bataua).

Uma riqueza de sete espécies de três famílias foi conhecida ocorrendo sobre todos os 8

patauazeiros examinados, procedentes das localidades de IMT-3 (2 dessas palmeiras com

^  registros 03-P1 e 04-P2), RUC-27 (06-P3 e 07-P4), LUC-09 (10-P5), RUC-36 (11-P6 e 12-P7) e
^  IMT-1 (13-P8), de 1993 a 1995.

^  Num patauazeiro foram coletadas 5 espécies sendo esta a maior diversidade sobre uma
palmeira dentre as examinadas, dois com 3 espécies e 5 patauazeiros apenas com duas
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espécies, as quais foram representadas por um totai de 193 exemplares pseudoscorpiões,

distribuídos respectivamente em 14, 43, 14, 77, 19, 4, 20 e 2 espécimes em cada palmeira

(TabeiaV-13).

Das espécies encontradas nesse tipo de palmeira, Lustrochemes spl foi a mais

abundante e freqüente, ocorrendo em todos os patauazeiros examinados, representada por 147

exempiares ou seja, 76% dos pseudoscorpiões, sendo 40 machos, 74 fêmeas 21 trito, 7 deuto

e 5 protoninfas. Em apenas uma palmeira, na localidade de RUC-27 (7-P2), foram encontrados

63 exemplares, tanto adultos como imaturos de todos os estádios de desenvolvimento (proto,

deuto e tritoninfa). Dos oito patauazeiros estudados, em sete, as fêmeas foram mais

abundantes que os machos e os imaturos (Figura V-6). Fêmeas grávidas ocorreram em três

patauazeiros (P3 ao P5) em RUC-27 e LUC-09, ambas estudadas durante o período chuvoso,

respectivamente em março/1994 e em janeiro e fevereiro/1995, quando também foi coletado

um maior número de indivíduos e noutro do IMT-1, em setembro/1995, onde apenas uma

fêmea foi coletada (Tabela V-13).

Um outro chemetídeo, o Pseudopilanus sp. foi a segunda espécie mais freqüente,

ocorrendo em 6 patauazeiros, com 25 exemplares (13%). sendo 3 machos, 16 fêmeas, 2 trito e

4 deutoninfas. Os machos foram todos coletados somente numa dessas palmeiras, na

localidade RUC-27, em março/1994 (7-P4), esta apresentou a maior abundância desta espécie,

com 14 exemplares, sendo 3 machos, 10 fêmeas e uma tritoninfa. Duas fêmeas grávidas

ocorreram num patauazeiro (11-p6), em que somente elas foram coletadas (Tabela V-13).

Ocorreram mais cinco espécies, que em conjunto representaram 11% dos

pseudoscorpiões coletados sobre os patauazeiros. De Pseudochthonius homodentatus foram

coletados 3 machos sobre uma dessas palmeiras. De Apolpium aff. vastum ocorreram um

macho e uma fêmea cada um, numa das palmeiras. Lustrochemes sp2 foi representado por 12

exemplares, sendo 2 machos, 4 fêmeas, 5 trito e uma deutoninfa, todos coletados num

patauazeiro. De Rhopatochemes sp. foram coietados um macho e uma fêmea numa palmeira e

uma fêmea em outra. Já de Ceriochemes aff. foliaceosetosus somente uma tritoninfa foi

encontrada (ver Tabela V-13).

1.4. Distribuição das espécies ocomdas sobre inajazeiros, bacabeiras e patauazeiros.

No diagrama de Venn, na Figura V-7 é demostrada a distribuição das espécies, que

ocorreram sobre estas paimeiras, onde quatro dessas espécies foram encontradas

exclusivamente nos patauazeiros {Apolpium aff. vastum, Lustrochemes sp2., Rhopalochemes

sp. e Ceriochemes aff. foliaceosetosus), três somente nos inajazeiros {Lechytia chthonllformis.

Lustrochemes intermedius e Parachemes sp.), uma comum ao patauzeiro e bacabeira

{Pseudochthonius homodentatus) e duas concomitantes sobre os três tipos de palmeiras

{Lustrochemes spl e Pseudopilanus sp.), estas úitimas também foram as mais freqüentes

sobre as palmeiras estudadas.
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Tabela V-12. Espécies de pseudoscorpiões coletadas sobre as palmeiras adultas, Inajazeiros

{Maximiliana maripa) e bacabeiras {Oenocarpus bacaba), no alto rio Urucu, Coari (AM), de 1993

a 1995. M= macho; F= fêmea (G= grávida); T= trito; D= deuto; P= protoninfa.

sexo INAJAZEIROS BACABEIRAS

Espécies de pseudoscorpiões ninfa 01-11 02-12 05-13 Total 08-B1 09-82 Total

Lechytia chthoniiformis M 3 03

F 3 - - 03 - -

D 1 - - 01 =07 - -

Pseudochthonius homodentatus* F - - - - 2 =02

Lustmchemes intermedias F 6 - - 06 _ _

D 3 - - 03=09 - -

Lustrochemes sp1 * M 20 4 14 38 16 16

F 24 2 17 43 10(1G) 10

T 1 1 3 05 2 02

D 4 - 4 08 4 04

P 1 - - 01 =95 3 03 =35

Parachemes sp. M 2 - - =02 - -

Pseudopilanus sp.* M - - - 4 04

F - 1 - 01 7(2G) 07

T - - - 2 02

D - - - =01 5 05 =18

TOTAL 68 8 38 =114 55 =55

Número de espécies 4 2 1 3 -

Espécies que também ocorreram sobre os patauazeiros.
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Tabela V-13. Espécies de pseudoscorpiões coletadas em patauazeiros adultos {Oenocarpus

bataua), no alto rio Urucu, Coari, Amazonas, de 1993 a 1995. M= macho; F= fêmea (G= grávida);

T=trito; D=deuto; P=protoninfa.

Espécies de
Pseudoscorpiões

sexo

ninfa 3-P1

Número de registro dos patauazeiros
4-P2 6-P3 7-P4 10-P5 11-P6 12-P7 13-P8 Total

Pseudochthonius M _ _ _ 3 - = 03

homodentatus

Apolpium aff. vastum M - - - 1 - 01

T - - -
- 1 01 =02

Lustmchemes sp1 M 6 13 2 17 2 - 1 - 40

F - 19 7(1G) 31 (7G) 8(1 G) 1 7 1G 74

T 3 4 2 10 2 - - - 21

D - 6 1 -
- 07

P - - - 5  - - - - 05 = 147

Lustmchemes sp2. M - - - 2 - 02

F - - - 4 - 04

T - - - 5 - 05

D - - -
1 - 01 = 12

Ceriochemes T 1 - - - -
= 01

aff. foliaceosetosus

Rhopalochemes sp. M - - - 1 -
01

F - - -
1  1 -

02 = 03

Pseudopilanus sp. M - - - 3  - - - - 03

F 2 1 1 10 - 2G - 16

T 1 - - 1  - - - - 02

D 2 - 1 1 -
04 = 25

TOTAL

Número de espécies

14

3

43

2

14

2

77 19 4 20

2  5 3 2

2

2

193
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2. Coleta na fronde e estipe de um patauazeiro jovem recém derrubado.

Foram realizadas coletas sobre um patauazeiro jovem com 9m de altura e recém

derrubado, na localidade de RUC-30, cuja a estipe encontrava-se ainda revestida por fibras

com detritos acumulados em toda a sua extensão. Verificou-se separadamente a estipe e a

fronde, onde obteve-se uma amostragem representada por uma riqueza de 4 espécies, cada

uma de um gênero diferente de duas famílias e totalizaram 51 exemplares de pseudoscorpiões.

Nos detritos acumulados entre as fibras que revestiam a estipe, ocorreram todas as 4

espécies desta amostragem com 43 exemplares ou seja, 84% dos pseudoscorpiões coletados

nesta palmeira. Enquanto que na fronde, capturou-se somente duas espécies,

Tyrannochthonius minor, com um macho e Lustrochemes sp1, com 7 exemplares, o que

representou 16% da abundância relativa dos pseudoscorpiões (Tabela V-14).

Os chemetídeos foram mais abundantes, sendo Lustrochemes spl, representado na

estipe por 17 indivíduos, distribuídos em 5 machos, 8 fêmeas (uma grávida), 2 trito, 1 deuto e 1

protoninfa e na fronde por 7 indivíduos, 2 machos, 4 fêmeas (2 grávidas) e 1 tritoninfa,

enquanto a outra espécie desta família o Ceríochemes aff. foliaceosetosus, ocorreu apenas na

estipe com 17 exemplares, sendo 4 machos, 5 fêmeas (1 grávida), 5 trito, 2 deuto e 1

protoninfa.

Já os Chthoniidae foram menos abundantes, sendo Tyrannochthonius minor,

representado na estipe por 6 fêmeas (nenhuma grávida) e 2 tritoninfas e na fronde por apenas

um macho, enquanto que de Lechytia chthoniiformis somente um macho foi coletado na estipe

(Tabela V-14).

Tabela V-14. Pseudoscorpiões coletados sobre um patauazeiro jovem recém derrubado, com

9m de altura, na localidade RUC-36, no alto rio Urucu (Coari, AM), em 06 de março de 1995.

M =macho; F =fêmea (G =fêmeas grávidas); T =trito, D =deuto; P =protoninfa.

Espécies de pseudoscorpiões nas fibras, que
revestem a estipe*

na fronde, entre as
bainhas das folhas

Total

Lechytia chthoniiformis 1F 01

Tyrannochthonius minor 6F. 2T 1M 09

Lustrochemes spl 5M, 8F (10), 2T, 1D, IP 2M, 4F (20), 1T 24

Ceriochemes aff. foliaceosetosus 4M, 5F (10), 5T, 2D, IP — 17

Total 43 8 51

Número de espécies
-k j I I. A # • . ^ 1

4 2
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3. Nos detritos acumulados entre as fibras da estipe de patauazeiros jovens.

Ocorreu somente uma espécie de pseudoscorpião, o Chemetidae Ceriochemes sp.,

entre os detritos acumulados nas fibras da estipe de sete patauazeiros jovens, dentre os muitos

que foram examinados por bateçâo, nas localidades junto às clareiras e à trilha do duto

Urucu/Tefe. Destes, dois foram procedentes da localidades LUC-18, em 11/1993 e cinco de

RUC-36, em 111/1995 (Tabela V-15).

Foi coletado um total de 56 exemplares deste pseudoscorpião nos sete patauzeiros,

sendo 21 machos, com abundância relativa 37,5% destes chemetídeo, 23 fêmeas com 41,1%,

11 tritoninfas (19,6%) e apenas 1 deutoninfa (1,8%).

O número de indivíduos por palmeira variou entre 15 e 2 e foram distribuídos em um

patauazeiro do LUC-18, 15 exemplares, sendo 5 machos, 6 fêmeas e 4 tritoninfas e um outro

desta mesma localidade com 7 pseudoscorpiões. Nos 5 patauazeiros da localidade de RUG-36,

capturou-se respectivamente 10,10, 2, 7 e 5 exemplares por palmeira(Tabela V-15).

Os adultos foram mais freqüentes e abundantes, estiveram presentes na maioria das

palmeiras e só estiveram ausentes numa, em que foram coletadas apenas 2 tritoninfas. Não

houve uma uniformidade na razão sexual, quando analisado o conjunto das palmeiras

estudadas, embora o número de fêmeas no geral tenha sido maior e apenas uma fêmea, das

23 coletadas portava saco ovígero. Os imaturos ocorreram em cinco das palmeiras, sendo a

maioria tritoninfa, de deutoninfa somente uma foi coletada e nenhuma protoninfa ocorreu nesta

amostragem.

Tabela V-15. Ceriochemes sp., a única espécie de pseudoscorpião, coletada entre os detritos

acumulados nas fibras da estipe de sete patauazeiros jovens, de duas localidades no rio Ururu,

Coari (AM), em 1993 e 1995. G = fêmea grávida.

Patauazeiros jovens Ceriochemessp. (Chemetidae)
(sete indivíduos) macho fêmea tritoninfa deutoninfa Total

LUC-18, 11.1993- 1 5 6 4 15

II 3 3 1 - 07

RUC-36, 01-06.111.1995- III 3 3 3 1 10

IV 6 3 1 - 10

V - - 2 - 02

VI 1 6 - - 07

VII 3 2(1G) - - 05

Total 21 23 11 1 56

Percentual (%) 37,5 41,1 19,6 1,8 100,0
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4. Entre espinhos de murumunizeiros {Astrocaryum murumuru).

Uma riqueza de quatro espécies de pseudoscorpiões, sendo um Chthoniidae,

Tyrannochthonius irmierí, um Cheírídiidae, Neocheirídium sp1 e dois Chemetidae do gênero

Lustrochemes não determinados {Lustrochemes sp3 e sp4), ocorreram entre espinhos da

estipe e da superfície extema das bainhas das foihas de 4 murumuruzeiros, dos quais 3 na

localidade de RUC-27, em II i/1994 e um em LUC-09, em I-II/1995. O número de espécies

encontradas por palmeira foi respectivamente 3, 3,1 e 1 (Tabela V-16).

Um total de 32 exemplares deste aracnídeo foram coletados. O número máximo de

pseudoscorpiões por palmeira ocorreu em dois murumuruzeiros do RUC-27, um com 14 e outro

com 12 indivíduos, ambas com três espécies concomitantes. O menor número numa palmeira

do RUG-27, com 2 indivíduos e no LUC-09 com 4, tendo ocorrido apenas uma espécie em

cada palmeira.

Lustrochemes sp4 foi a única espécie que ocorreu nos 4 murumuruzeiros, dos quais

foram capturados 19 exemplares, sendo 3 machos, 7 fêmeas, 4 trito e 5 deutoninfas. A

proporção entre machos e fêmeas não foi uniforme e das 7 fêmeas encontradas, apenas uma

portava saco ovígero. O número de indivíduos deste pseudoscorpião por palmeira foi

respectivamente, 5, 8, 2 e 4. Já do outro chemetídeo do mesmo gênero, Lustrochemes sp3, só

foram coletados 2 machos num dos murumuruzeiros, da localidade RUC-27.

De Neocheirídium spl foram coletados 10 exemplares, ocorrendo em duas palmeiras,

um macho e 4 fêmeas numa e 4 machos e uma fêmea na outra. Todas procedentes da

localidade RUC-27.

O Chthoniidae Tyrannochthonius irmierí foi a espécie menos freqüente, representada

apenas por uma tritoninfa, que ocorreu num dos murumuruzeiros de RUC-27.

Tabela V-16. Espécies de pseudoscorpiões coletadas entre espinhos de quatro

murumuruzeiros {Astrocaryum murumuru), em duas localidades (RUC-27, em 1994 e LUC-09,

em 1995), no rio Urucu, Coari (AM). M = macho, F = fêmea (G = grávida), T = trito, D = deuto.

RUC-27 (3 palmeiras) LUC-09 Total

Pseudoscorpiões 1 II Mi IV

M  F T D M  F T D F  D F  T

Tyrannochthonius irmierí — 1 — — 01

Neocheirídium spl 1  4 4  1 — — 10

Lustrochemes sp3 2 — — — 02

Lustrochemes sp4 2  1 1 1 1 3 1 3 1  1 2  2 19
(1G)

Total 12 14 2 4 32
Número de espécies 3 3 1 1
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5. Análise da composição das espécies em diferentes paimeiras.

Para análise da composição das espécies que ocorreram nos diferentes tipos de palmeiras

examinadas nas localidades de estudo, conforme os dados apresentados neste tópico,

considerou-se separadamente a fauna presente em cada tipo de palmeira, bem como a parte da

palmeira onde foram encontrados, tais como:

na fronde de inajazeiros adultos recém derrubados (lAF);

na fronde de bacabeiras adultas recém derrubadas (BAF);

na fronde de patauazeiros adultos recém derrubados (RAF);

na fronde de um patauzeiro jovem recém derrubado (PJF);

na estipe de um patauzeiro jovem recém derrubado (PJE);

entre fibras que revestem a estipe de pequenos patauzeiros jovens vivos (PPJ);

entre espinhos da estipe e das bainhas das folhas de murumuruzeiros vivos (MME).

Na matriz de presença e ausência, que consta na Tabela V-17, obsen/a-se que das 16

espécies ocorridas nesta avaliação, Lustrochemes spl foi coletado sobre a maioria ou seja em

4 dos tipos de coletas sobre as palmeiras examinadas, seguida de Pseudopilanus sp que

ocorreu em 3, já Lechytia chthoniiforwis, Pseudochthonius homodentatus, Tyrannochthonius

minor e Ceríochemes aff. foliaceosetosus, foram coletados em 2 tipos desta amostragem e as

demais espécies ocorreram apenas numa das coletas sobre palmeiras.

Na análise da composição das espécies, nestes tipos de hábitats avaliados, verificou-se

que os coeficientes de similaridade de Jaccard, apresentados na Tabela V-18, calculados a

partir da matriz de presença e ausência, demonstrada na Tabela V-17, apresentaram valores

cuja amplitude variou entre 0,500, sendo esta a máxima simiiarídade, o que ocorreu entre a

fauna PJE e PJF e 0,000 (mínima similaridade) apresentada entre as espécies de PPJ com as

demais amostragens em palmeiras, bem como entre MME, que também obteve este

coeficiente em relação aos outros tipos de palmeiras.

Os coeficientes de Jaccard relacionados na Tabela V-18, também serviram à análise de

agrupamento demonstrada no dendrograma da Figura V-8, elaborado pelo método "UPGMA",

onde observa-se no conjunto, que as espécies que compuzeram a fauna de PPJ e MME foram

claramente distintas e apenas um subconjunto se forma, apresentando-se com dois núcleos um

composto pela fauna de PAF e BAF, o qual se une a lAF, que por vez se liga ao outro núcleo

formado pela fauna de PJE e PJF.
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Tabela V-17. Matriz de presença e ausência das 16 espécies de pseudoscorpiões, coletadas

sobre palmeiras, em localidades no rio Urucu, Coari (AM), de 1993 a 1996. lAF; BAF; PAF;

PJF; PJE, PPJ e MME (mencionados acima).

Espécies de pseudoscorpiões lAF BAF PAF PJF PJE PPJ MME

Lechytia chthoniifoiwis 1 0 0 0 1 0 0

Lustrochemes intermedius 1 0 0 0 0 0 0

Parachemes sp. 1 0 0 0 0 0 0

Lustrochemes spl. 1 1 1 1 1 0 0

Pseudopilanus sp. 1 1 1 0 0 0 0

Pseudochthonius homodentatus 0 1 1 0 0 0 0

Apolpium aff. vastum 0 0 1 0 0 0 0

Lustrochemes sp2 0 0 1 0 0 0 0

Rhopatochemes sp. 0 0 1 0 0 0 0

Ceriochemes aff. foriaceosetosus 0 0 1 0 1 0 0

Tymnnochthonius minar 0 0 0 1 1 0 0

Ceriochemes sp. 0 0 0 0 0 1 0

Tyrannochthonius irmieri 0 0 0 0 0 0 1

Neocheiridium spl 0 0 0 0 0 0 1

Lustrochemes sp3 0 0 0 0 0 0 1

Lustrochemes sp4 0 0 0 0 0 0 1

Número de espécies 5 3 7 2 4 1 4
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Tabela V-18. Matriz com coeficientes de similaridade de Jaccard das 16 espécies de

pseudoscorpiões coletadas sobre palmeiras, em localidades no alto rio Urucu, Coari (AM), de

1993 a 1996.

lAF BAF PAF PJF PJE PPJ MME

lAF 1,000

BAF 0,333 1,000

PAF 0,200 0,429 1,000

PJF 0,167 0,250 0,125 1,000

PJE 0,286 0,167 0,222 0,500 1,000

PPJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

MME 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

0,500 similaridade 0,500

PPJ

PJF ^

PJE -

lAF

BAF

PAF

MME

Figura V-8. Dendrograma de agrupamento da composição das 16 espécies coletadas sobre
diferentes palmeiras, em localidades no rio Urucu, Coari (AM), de 1993 a 1996. Obtido a partir

de uma matriz com coeficiente de similaridade de Jaccard (Tabela V-18) e método de

agrupamento "UPGMA".
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[CAPÍTULO VI

PSEUDOSCORPIÕES HABITANTES DE TRONCOS DE ÁRVORES E

GRANDES PALMEIRAS EM DECOMPOSIÇÃO.

Neste capítulo serão considerados separadamente, os pseudoscorpiões que vivem nos

troncos em decomposição, dos que habitam troncos com galerias de coleópteros passalídeos e

dos encontrados na fronde de grandes palmeiras mortas caídas e também em decomposição.

Habitantes de troncos em decomposição não colonizados por passalídeos.

Uma riqueza de 18 espécies, de 12 gêneros e 5 famílias, constituída por 10 espécies
descritas e 8 morfoespécies, totalizando 435 exemplares de pseudoscorpiões, foi encontrada
colonizando troncos em decomposição. Ocorreram em diferentes camadas do tronco, sobre

casca, especialmente quando grossa ou rugosa, cujas frestas e películas servem de abrigo
para estes pequenos aracnídeos. Também sob a casca (subcorticais) e no albumo.

Este estudo foi realizado em todas as localidades visitadas no alto rio Urucu (Tabela

VI-1) e só não foram coletados no RUC-29, em 11.1992, pois os pseudoscorpiões capturados
em tronco, neste local, estavam todos habitando galerias de Coleoptera Passalídae, os quais
serão tratados à parte, no próximo tópico.

CHTHONIIDAE

Pseudochthonius homodentatus

Lechytia chthoniiformis

TRIDENCHTHONIIDAE

Trídenchthonius mexicanus

Tridenchthoniini (gen. nov.?) sp.

ATEMNIDAE

Paratemnoides minor

WITHIIDAE

Dolichowithius (D.) mediofasciatus

CHERNETIDAE

Americhemes aff. incertus

Ameríchemes spl

Americhemes sp2

Ameríchemes spS

Lustrochemes intermedius

Lustrochemes similis

Lustrochemes aff. reimoseri

Cordylochemes scorpioldes

Pachychemes sp.

Pachychemes aff. subgracilis

Parachemes (P.) plumosus

Phymatochemes crassimanus
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1. Dados sobre a presença e distribuição dos pseudoscorpiões nos troncos.

0  A maioria dos pseudoscorpiões obtidos nesta amostragem pertence aos Chemetídeos,

@  representados por 12 espécies, seguidos peios Chthoniidae, com duas espécies,

0  Trídencthoniidae também com 2 e peios Atemnidae e Withiidae, cada um com apenas uma

^  espécie.

0  Foram examinados 48 troncos com pseudoscorpiões, durante as amostragens no rio

Q) Urucu, registrando-se apenas os troncos cuja a presença desses aracnídeos foi constatada. A

0  quantidade de troncos distribuídos por localidades, variou conforme a disponibilidade de

troncos e o tempo de permanência na área de coleta, como o encontro do maior número de

Qi troncos colonizados por pseudoscorpiões numa localidade, que ocorreu em LUC-09, em 1995,

O  quando foram achados 10 troncos com pseudoscorpiões, o que se justifica por ter sido o local

@  onde se trabalhou por mais dias no campo (Tabela VI-1).

@  A composição das espécies de pseudoscorpiões por tronco variou de uma a três

@  espécies. A maioria dos troncos ou seja, 92% apresentou apenas uma espécie por tronco. Em
Q  3 troncos (6%) foram coletadas duas espécies, todas subcorticais e num desses foram

encontrados juntos Lechytia chthoniifomis e Cordylochemes scorpioides, num outro

Trídencthonius mexicanus e Lustrochemes aff. reimoseri e noutro também T. mexicanus junto

com L intermedius. Somente num tronco (2%), ocorreram três espécies, uma sobre casca,

Phymatochemes crassimanus e duas subcorticais, um Tridenchthoniini não determinado e

Lustrochemes similis (Tabela VI-1 e Figura VI-1).

O número de exemplares de pseudoscorpiões coletados por tronco variou entre 1 e 88.

Em 16 troncos examinados, somente um pseudoscorpião foi encontrado; em 2 e 3 dos troncos

ocorreram entre 2 e 9 pseudoscorpiões; num dos troncos, coietou-se 11 e 12 desses

aracnídeos; em dois dos troncos 13 e em apenas num dos troncos as demais quantidades de

pseudoscorpiões, respectivamente, 14, 15, 16, 18, 20, 32, 65 e 88. Vale ressaltar, que os

números mais elevados de pseudoscorpiões por tronco, foram de uma só espécie, como no

caso de 65 exemplares de Trídenchthonius mexicanus e de 88 de Lustrochemes intermedius,

coletados cada um, num dos troncos examinados. Entretanto, as ocorrências de duas espécies

por tronco somaram de 7 a 18 pseudoscorpiões e de três espécies num só tronco perfizeram

um total de 32 exemplares (Tabela VI-1, Figura VI-2).

A distribuição das 18 espécies de pseudoscorpiões nas camadas dos troncos

avaliados, foi considerada no diagrama de Venn da Figura VI-3, no gráfico da Figura VI-4 e

ainda na Tabela VI1-2, onde são demonstrados que 6 delas, foram coletadas somente sobre a

superfície externa da casca, 8 ou seja a maioria das espécies, habitavam apenas o estrato

subcortical, 3 viviam tanto sobre casca, como na camada sobcorticai e apenas uma das

espécies colonizava tanta o estrato subcortical, como o albumo e nenhuma foi exclusiva do

albumo ou do ceme.
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2. Espécies de pseudoscorpiões que ocorreram exclusivamente sobre casca.

Pseudochthonius homodentatus ocorreu apenas num tronco, com uma fêmea não

@  grávida, o que corresponde a 0,2% da abundância relativa dos pseudoscorpiões nesta

amostragem (Tabela VI-2, Figura VI-4 e VI-5).

^  De Americhemes sp2 foram coletados 12 exemplares, todos num dos troncos, sendo 6

@  machos 4 fêmeas (nenhuma grávida), 1 trito e 1 protoninfa, correspondendo a 2,8% dos

pseudoscorpiões nos troncos (Tabela VI-2, Figura VM e VI-5).

9  Pachychemes aff. subgracilis foi encontrado apenas num dos troncos, representado por

í) 6 exemplares, distribuídos em 3 machos, 1 fêmea não grávida, 1 deuto e 1 protoninfa,

3  correspondendo a 1,4% dos pseudoscorpiões nos troncos (Tabela VI-2, Figura VI-4 e VI-5).
'9 Pachychemes sp. ocorreu também num tronco, com uma fêmea não grávida, cuja

abundância relativa foi de 0,2% dos pseudoscorpiões desta amostragem (Tabela VI-2, Figura

®  VI-4eVI-5).
9  Parachemes (P.) plumosus ocorreu em dois troncos e foram coletadas 2 fêmeas não
^  grávidas, cuja abundância relativa foi de 0,5% dos pseudoscorpiões nos troncos (Tabela VI-2,
^  Figura VI-4 e VI-5).

Dolichowithius (D.) mediofasciatus ocorreu em 2 troncos, aí representado por 6

exemplares imaturos, sendo 2 trito e 4 deutoninfas, correspondendo a 1,4% da abundância

relativa deste aracnídeos nos troncos (Tal)ela VI-2, Figura VI-4 e VI-5).

3. Espécies de pseudoscorpiões que ocorreram sobre casca e na camada subcortical.

Lustrochemes similis ocorreu em 7 troncos, 51 exemplares, correspondendo ali ,7%

da abundância relativa dos pseudoscorpiões desta amostragem, dos quais 38 exemplares

foram capturados em 6 troncos, na camada subcortical e 13 exemplares num tronco, sobre

casca. A amostra foi constituída por 17 machos, 15 fêmeas, 7 trito, 7 deuto e 5 protoninfas.

Nenhuma fêmea grávida foi encontrada (Tabela VI-2, Figura VI-4 e VI-5).

Já da espécie Paratemnoides minor capturou-se em 4 troncos, 47 espécimes (10,8%),

que em 3 ocorreram 38 exemplares deste pseudoscorpião sobre casca e num com 6

subcorticais. Foram coletados 5 machos, 21 fêmeas, 9 trito, 7 deuto e 5 protoninfas. Nenhuma

fêmea grávida ocorreu (Tabela VI-2, Figura VI-4 e VI-5).

De Phymatochemes crassimanus capturou-se em 4 troncos, 15 exemplares,

constituindo-se em 3,4% dos pseudoscorpiões, sendo 14 em 3 troncos, sobre casca, com 4

machos, 5 fêmeas, 3 trito e 2 deutoninfas e um exemplar fêmea na camada subcortical doutro

tronco, a única grávida desta espécie, neste tipo de coleta (Tabela VI-2, Figura VI-4 e VI-5).
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4. Espécies de pseudoscorpiões que ocorreram exclusivamente na camada suixx)rtical.

((J De Lechytia chthoniiformis coletou-se num tronco, na camada sut^cortícai, um macho e

uma fêmea não grávida, o que corresponde a 0,5% da abundância relativa dos

vQ pseudoscorpiões desta amostragem (Tabela VI-2, Figura VI-4 e VI-5).

^  Já Trídenchthonius mexicanus ocorreu em 5 troncos, 84 exemplares, correspondendo a

@  19,3% dos pseudoscorpiões desta amostragem. A maioria foi de adultos, com 27 machos e 41

^  fêmeas, destas, 27 estavam grávidas, além de 7 trito, 4 deuto e 5 protoninfas (Tabela VI-2,

®  Figura VI-4eVI-5).

O Tridenchthoniini, cuja a espécie não foi determinada, ocorreu em 2 troncos, somente

2 fêmeas, uma das quais grávida, representando 0,5% dos pseudoscorpiões nos troncos

O  (Tabela VI-2, Figura VI-4 e VI-5).

Ameríchemes aff. incertus ocorreu apenas num tronco e foi representado por 5 fêmeas,

todas grávidas, correspondendo a 1,1% da abundância dos pseudoscorpiões (Tabela VI-2,

Figura VI-4 e VI-5).

Ameríchemes spl foi coletado em 2 troncos, representado por 17 exemplares, com

^  3,9% da abundância relativa dos pseudoscorpiões desta amostragem, sendo 6 machos, 9
^  fêmeas (uma grávida) e 2 tritoninfas (Tabela VI-2. Figura VI-4 e VI-5).

Ameríchemes sp3 ocorreu em apenas um tronco e foi representado por uma fêmea

(não grávida) e uma trítoninfa, o que correspondeu a 0,5% dos pseudoscorpiões (Tabela VI-2,

Figura VI-4eVI-5).

Das 8 espécies encontradas habitando somente o estrato subcortical do tronco,

Lustrochemes intermedius foi a mais abundante e mais freqüente, bem como em toda a

amostragem obtida nos troncos. Foram coletados 131 exemplares ou seja, 30,1% da

abundância relativa dos pseudoscorpiões, em 9 dos troncos. A amostra foi constituída por 28

machos, 27 fêmeas (nenhuma grávida), 37 trito, 28 deuto e 11 protoninfas (Tabela VI-2, Figura

VI-4eVI-5).

Já o Cordylochemes scorpioides foi encontrado em 3 troncos, representado por 18

exemplares, cuja abundância relativa correspondeu a 4,1% dos pseudoscorpiões desta

amostragem. Constituindo a amostra em 5 machos, 4 trito, 8 deuto e 1 protoninfa. Nenhuma

fêmea foi coletada (Tabela VI-2, Figura VI-4 e VI-5).

O

O

'■>
'1

o

■f

5. Espécies de pseudoscorpiões que ocorreram na camada subcortical e no albumo.

O Lustrochemes aff. reimoserí ocorreu em 6 troncos e foi a única espécies encontrada

tanto na camada subcortical como no albumo, respectivamente em 4 e 2 troncos. Desta

espécie foram coletados 33 exemplares, correspondendo a 7,6% da abundância relativa dos
pseudoscorpiões nos troncos, com 8 machos, 13 fêmeas, duas das quais grávidas, 4 trito, 5
deuto e 3 protoninfas (Tabela VI-2, Figura VI-4 e VI-5).
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Tabela Vi-1. Pseudoscorpiões coletados em troncos em decomposição, nas localidades estudadas, no

alto rio Urucu, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito, D= deuto e P= protoninfa.

Localidades Registro
de cada

Localização
no tronco

Espécies de pseudoscorpiões
adultos e imaturos

tronco M F(G) T D P Total
Sumaúma TRC-01 subcortical Lustrochemes intermedius — 1 — — 1

TRC-02 subcortical Lustrochemes similis — 1 — ~ 1
TRC-03 subcortical Cordyiochemes scorpioides 1 — — — — 1

LUC-9/1991 TRC-04 subcortical Paratemnoides minor 3 5 — 1 — 9

RUC-30 TRC-05 subcortical Lustrochemes intermedius 1 — — — — 1

Angelim TRC-06 subcortical Americhemes spl 5 9(1) 2 —
— 16

TRC-07 subcortical Phymatochemes crassimanus — 1(1) — — — 1

LUC-18 TRC-08 subcortical Tridenchthonius mexicanus 1 3(2) — — — 4

TRC-09 subcortical Lustrochemes intermedius — 1 — — — 1

TRC-10 subcortical Lustrochemes similis — 1 — — — 1

TRC-11 subcortical Lustmchemes intermedius — 2 5 2 — 9

TRC-12 alburno Lustrochemes aff. reimoseri 2 2 — 1 1 6
TRC-13 alburno Lustrochemes aff. reimoseri — 1 — — — 1

SUC-2 TRC-14 subcortical - Lechytia chthoniiformis 1 1 —
— — 2

- Cordylochemes scorpioides 3 — 4 8 1 16

TRC-15 subcortical Cordylochemes scorpioides 1 ~ - - - 1

IMT-3 TRC-16 subcortical Lustrochemes similis 2 3 2 — — 7

TRC-17 subcortical - Tridenchthonius mexicanus — 2 — — — 2

- Lustrochemes aff. reimoseri 1 3 1 — — 5

RUC-27 TRC-18 subcortical Americhemes spl 1 — — — — 1

TRC-19 subcortical - Tridenchthonius mexicanus 2 6 (5) — 2 — 10
- Lustrochemes intemnedius 1 — — — 1

TRC-20 subcortical Lustrochemes aff. reimoseri 3 5(1) 1 3 1 13

TRC-21 subcortical Lustrochemes intermedius — 2 2 4 7 15

LUC-9/1995 TRC-22 sobre casca Paratemnoides minor — 3 — — 1 4

TRC-23 subcortical Tridenchthonius mexicanus 24 28 (19) 6 2 5 65

TRC-24 subcortical Americhemes aff. incertus — 5(5) — — — 5

TRC-25 subcortical Lustrochemes similis 1 2 ~ — — 3

TRC-26 subcortical Lustrochemes intermedius 23 14 27 20 4 88

TRC-27 sobre casca Phymatochemes crassimanus 3 3 1 1 — 8

TRC-28 sobre casca Parachemes plumosus — 1 — — — 1

TRC-29 sobre casca Dolicho}Mthius(D.)medbfasciatus — ~ 1 4 — 5

TRC-30 sobre casca Lustrochemes similis 5 3 1 3 1 13

TRC-31 sobre casca Pseudochthonius homodentatus — 1 — — — 1

RUC-36 TRC-32 sobre casca Americhemes sp2 6 4 1 — 1 12

TRC-33 sobre casca Paratemnoides minor 1 7 6 2 4 20

TRC-34 sobre casca Parachemes plumosus — 1 ~ ~ -- 1

TRC-35 sobre casca Doiichowithius(D.) mediofasciatus — — 1 — — 1

IMT-1 TRC-36 sobre casca Paratemnoides minor 1 6 3 4 — 14

TRC-37 sobre casca Pachychemes aff. subgracilis 3 1 — 1 1 6

TRC-38 sobre casca Pachychemes sp. ~ 1 - ~ ~ 1

TRC-39 subcortical - Tridenchthoniini (gen.nov.?) sp. — 1 — — ~ 1

- Lustrochemes simiBs 8 4 4 4 3 23

sobre casca - Phymatochemes crassimanus ~ 1 2 1 - 4

TRC-40 subcortical Tridenchthonius mexicanus — 2(1) 1 — — 3

TRC-41 subcortical Tridenchthoniini (gen.nov.?) sp. - 1(1) ~ -- -- 1

TRC-42 subcortical Lustrochemes intermedius 2 3 1 1 — 7

TRC-43 subcortical Americhemes sp3 — 1 1 — — 2

TRC-44 subcortical Lustrochemes aff. reimoseri 1 — 1 — — 2

TRC-45 subcortical Lustrochemes intermedius 1 4 2 1 — 8
TRC-46 subcortical Lustrochemes similis 1 2 — — - 3

Duto TRC-47 sobre casca Phymatochemes crassimanus 1 1 — — — 2
TRC-48 subcortical Lustrochemes aff. reimoseri 1 2(1) 1 1 1 6

TOTAL 48 18 espécies
435
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Tabela \/l-2. Espécies de pseudoscorplões, sua freqüência, abundância relativa e distribuição

nas diferentes camadas de troncos em decomposição, examinados no alto rio Urucu, Coari,

AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea (G= grávida), T= trito, D= deuto, P= protoninfa.

Espécies de pseudoscorplões Localização No. de

no tronco troncos

Exemplares adultos e imaturos

M F(G) Total

Pseudochthonius homodentatus sobre casca 1
Ameríchemes sp2 sobre casca 1
Pachychernes aff. subgracilis sobre casca 1
Pachychernes sp. sobre casca 1
Parachemes plumosus sobre casca 2
Dolichowithius(D.)mediofasciatus sobre casca 2

-  1

1  1

2  4

Paratemnoides minor

Lustrochemes similis *

Phymatochemes crassimanus

sobre casca

subcortical

sobre casca

subcortical

subcortical

sobre casca

2

3

5

12

16

5

3

12

1(1)
5

Lechytia chthoniiformis * subcortical
Tridenchthonius mexicanus * subcortical
Tridenchthoniini (gen. nov.?) sp. subcortical
<*

Ameríchemes aff. incertus subcortical
Ameríchemes spl subcortical
Ameríchemes sp3 subcortical
Cordylochemes scorpioides * subcortical
Lustrochemes intermedias * subcortical

1 1

27 41(27)

-  2 (1)

-  5 (5)
6  9(1)

1

5

28

8  1

27 37 28 11

1

12

6

1

2

6

38

9

13

38

1

14

2

84

2

5

17

2

18

131

%

0.2
2.8

1.4

0.2
0.5

1.4

10.8

11.7

3.4

0.5

19.3
0.5

1.1
3,9
0.5

4.1

30.1

O
Lustrochemes aff. reimoserí * subcortical

alburno

4

2

6  10(2) 4 4 2
2  3 - 1 1

26

7 7.6

o

o
Número de exemplares
Percentual

435

100

pelo menos uma vez, junto com outra espécie no mesmo tronco.

1

O
tronco com 1 sp

92%
tronco com 2 spp.

6%

tronco com 3 spp.

2%

Figura VI-1. Número de

espécies de pseudoscorplões

por tronco em decomposição,

no alto rio Urucu. Coari, Am.

de 1991 a 199Ô.
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2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 32 65 88

Número de pseudoscorpiões por tronco

Figura VI-2. Freqüência do número de pseudoscorpiões por tronco de árvore em

decomposição, examinado em localidades no alto rio Urucu, Coari, Amazonas, de 1991 a

1996.

subcorticalsobre casca
alburno

Lchthonirformis

T.mexicanus

Tridenchthoniini (sp.)
A.aff. incertus

Ameríchemes spl.

Ameríchemes sp3
C.scorfxoides
LMermedius

P. homodentatus

D. mediofasciatus

Ameríchemes sp2
P. aff. subgracilis
Pachychemes sp.
P. plumosus

P.minor

Lsimilis

P.crassimanus

Laff.reimosen

1 Figura VI-3. Diagrama de Venn com a distribuição das 18 espécies de pseudoscorpiões, nas

diferentes camadas dos troncos em decomposição, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.
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P. homodentatus

Pachychernes sp.

P. aff. subgracilis

Americhernes sp2

Parach. plumosus

D. mediofasciatus

Paratem. minor

Phy. crassimanus

Lust. similis

Lech.chthoniiformis

Am. aff. incertus

Americhernes sp3

TridenchOionilni (sp.)

Americhernes spl

Cord. scorpioides

Trid. mexicanus

Lust. intermedias

Lust.aff. reimoseri

Balburno

Eisubcortical

^ sobre casca

3  4

Número de

5  6 7

troncos

Figura VI-4. Ocorrência e distribuição das espécies de pseudoscorpiões, nas camadas dos
troncos em decomposição, examinados no alto rio Urucu, Coari, Amazonas, de 1991 a 1996.
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P. homodentatus 0

Lec. chthoniiformis

Trídenchthoniini (sp.)

Tríd. mexicanus

Paratemn. minor

D. mediofasciatus

Pachychemes sp.

P. aff.subgracilis

Par. plumosus

□ imaturos

Híemeas

@ machos
liír<Ü?í"í í-" V.t':"": ri

L intermedius í.:r.

Phy. crassimanus

Am. aff. incertus

Americhemes sp3

Americhemes sp2

Americhemes sp1

C. scorpioides

Laff.reimoseri

L similis

20 30 40 50 60
Número de indivíduos

80

Figura VI-5. Freqüência de machos, fêmeas e imaturos das espécies ocorridas nos
troncos em decomposição, examinados no aito rio Urucu, Coari, Amazonas, de 1991 a
1996.
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Habitantes de troncos, em galerias de colônias de Coleoptera Passalldae.

Uma riqueza de 10 espécies, de 8 gêneros que pertencem a 4 famílias de

pseudoscorpiões ocorreu nas coletas realizadas nas galerias de colônias de 18 espécies de

Passalldae (Coleoptera), distribuídas nas camadas subcortical, albumo e cerne do tronco,

durante os estudos nas localidades do alto río Urucu.

PSEUDOSCORPIÕES

CHTHONIIDAE

Lechytia chthoniiformis

TRIDENCHTHONIIDAE

Trídenchthonius mexicanus

WITHIIDAE

Dolichowithius (D.) emigrans

Cacodemonius? spl.

ESPÉCIES DE PASSALÍDEOS

Passaius glaberrimus Eschscholtz 1829

Passaius interstitialis Eschscholtz 1829

Passaius punctiger Lep. &Serv., 1825

Passaius rhod(xanthopoides {Km/eri, 1891)

Pax///í/s came/an/(Rosmini, 1902)

Paxilius leachi Mac Leay, 1819

Passaius aff. nasutus Percheron, 1835

Passaius unicomis Lep. & Serv., 1825

Passaius varílphylius (Kuwert, 1891)

Passaius aff. unicomis

Passaius convexus Dalman, 1817

Popilius sp.

Popilius tetraphylius (Eschscholtz 1829)

Verres furcilabrís (Eschscholtz 1829)

Veturius assimilis (Weber, 1801)

Veturíus sp.

Popilius marginatus (Percheron, 1835)

Passaius (M.) sp/n/fer Percheron, 1841

CHERNETIDAE

Americhemes aff. incertus

Lustrochemes intermedius

Lustrochemes similis

Lustrochemes aff. neimoseri

Cordylochemes scorpioides

Phymatochemes crassimanus

LOCALIZAÇÃO - NÚMERO DE TRONCOS

subcortical - 2

subcortical - 9

subcortical - 3

subcortical - 7

subcortical - 4

subcortlcal - 3

subcortlcal/albumo -1

subcortical/albumo - 3

subcortlcal/albumo - 2

albumo -1

albumo -1

albumo - 2

albumo -1

albumo -1

albumo -1

albumo/ceme -1

albumo/ceme -1

cerne - em 1
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3  1 • Dados sobre as colônias em que ocorreram pseudoscorpiões.

Os pseudoscorpiões ocorreram em troncos examinados em todas as localidades

3  estudadas, no alto rio Urucu, onde esta avaliação foi realizada. A busca de pseudoscorpiões em

3  troncos só não foi feita na área da Reserva Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu. A
<3 quantidade de troncos examinados por localidade variou conforme a sua disponibilidade e o

^  número de dias de trabalho na área, além de que só foram consideradas as colônias de

passalídeos, nas quais a presença de pseudoscorpiâo foi constatada.

^  Foram examinados 33 troncos com galerias de passalídeos e habitadas por

pseudoscorpiões, dois deles, com duas colônias, o que somou 35 colônias deste t)esouro em

(3 que foram coletados estes aracnídeos. Em quatro ocasiões encontrou-se pseudoscorpiões, no
estrato subcortical de um mesmo tronco, habitado por 2 ou 3 espécies de passalídeos, cujas

galerias confundiam-se umas com as outras, sem ser possível distinguir os limites de cada uma

^  nesses troncos. Coletou-se nesta situação, tanto na camada subcortical como no albumo, cinco
espécies de Passalidae, Passaius punctiger, P. rhodocanthopoides, P. unicomis, P. aff. nasutus

e Paxillus camerani (Tabela VI-3).

A maioria das colônias (60%) localizava-se na camada subcortical, sendo Passaius

interstitiaíis e P. rhodocanthopoides, os passalídeos colonizadores mais comuns deste estrato,

encontrados respectivamente em 9 e 7 troncos, seguidos de Paxillus camerani, em 4 troncos,

Paxillus leachi e Passaius punctiger ambos em 3 troncos e Passaius variiphylius, num tronco

(Tabela VI-3, Figura VI-6).

As colônias localizadas tanto na camada subcortical como no albumo (6%), num tronco,

foram de Passaius punctiger, P. rhodocanthopoides, P. unicomis, P. aff. nasutus e Paxillus

camerani e num outro tronco apenas de P. glat)enimus (Tabela VI-3 e VI-5, Figura VI-6).

As colônias localizadas somente no albumo (25%), num tronco eram de Passaius

convexus, P. unicomis, P. aff. unicomis, P. variiphylius, Veturius assimilis, Verres furcilabris e

Popilius marginatus e noutros dois troncos de Popilius sp. (Tabela VI-3, Figura VI-6).

As colônias localizadas tanto no albumo como no ceme (6%), num tronco foram de

Popilius marginatus e noutro de Veturius sp. (Tabela VI-3, Figura VI-6).

'.-j A única colônia localizada somente no ceme (3%), foi de Passaius (M.) spinifer, num só

tronco (Tabela VI-3, Figura VI-6).

'-'j Foram encontradas desde uma até quatro espécies de pseudoscorpiões habitando as
galerias, de uma mesma colônia de passaiídeo. Em 43% da abundância relativa das colônias,

coletou-se apenas uma espécie de pseudoscorpiâo, também em 43% duas espécies, em 11%

' ̂ três e em 3% quatro (Tabela VI-4, Figura VI-7).
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0
^  2. Dados sobre as espécies de pseudoscorpiões ocorridas nas galerias dos passalídeos.

B
Das 10 espécies de pseudoscorpiões ocorridas, foram os mais freqüentes,

Trídenchthonius mexicanus, Lustrochemes intermedius e L aff. reimoseri e distribuídas em

^  colônias de passalídeos localizadas em mais de uma das camadas do tronco. As demais

<3 espécies ocorreram em menor número, tanto de exemplares como de colônias e todas

subcorticais (Figura VI-9). A maioria compartilhava as mesmas galerias com uma das 3

^  espécies mais freqüentes citadas acima, principalmente T. mexicanus. Os dados sobre cada

uma das espécies serão relatados, à seguir:

9

©  Trídenchthonius mexicanus

O

Foi a espécie mais freqüente e coletada na maioria das localidades avaliadas, exceto

IMT-1 (Tabela VI-3).

Foram encontrados tanto sozinhos como acompanhados de outros pseudoscorpiões.

Deles, coletou-se 145 exemplares em 25 colônias, dentre as 35 estudadas. Em 7 ou seja, 20%

das colônias, encontrava-se sozinho, indo do subcòrtex ao albumo. Em 9 colônias (25,7%) junto

com Lustrochemes intermedius, 8 subcorticais e uma no albumo. Em 5 (14,3%) junto com L

aff. reimoseri, 2 no subcòrtex e 3 no albumo. Em 4 das colônias, cada uma correspondendo a

2,85%, todas subcorticais, foi capturado dividindo seu espaço com mais duas espécies, de

diferentes taxa, tais como: L intermedius e Cordylochemes scorpoides', L aff. reimoseri e

Ameríchemes aff. incertus] L. intermedius e Phymatochemes crassimanus] L. aff. reimoseri e P.

crassimanus. Ainda, 2,85%, numa única colônia subcortical, ocorreu compartilhando as galerias

com mais três espécies, as quais só foram encontradas nesta colônia, durante esta amostragem
✓

{Lustrochemes similis, Lechytia chthoniiformis e Dolichowithius (D.) emigrans) (Tabela VI-4).

As colônias onde ocorreram T. mexicanus pertenciam a 15 espécies de Passalídeos,

60% ou seja, 15 destas colônias eram subcorticais e pertenciam a 8 espécies de passalídeos,

sendo Passaius interstitialis a mais freqüente. Já 8% ou seja, 2 das colônias tinham galerias

entre a camada subcortical e o albumo e habitadas por 6 espécies de passalídeos. Ainda 32%,

O  que correspondem a 8 das colônias, estavam somente no albumo e habitadas por 8 espécies

r j deste coleóptero, cada uma numa colônia (Tabela VI-5, Figura VI-8).

^  O número de indivíduos por colônia variou de 1 a 23 e na maioria das colônias onde os

pseudoscorpiões foram mais abundantes, os números mais elevados foram geralmente de T.

mexicanus (Tabela VI-3). A abundância relativa dos exemplares desse pseudoscorpião,

coletados nestas colônias decresceu a partir da camada mais extema em direção ao centro do

' 5 tronco, respectivamente. 83%, 11% e 6% (Tabela VI-5, Figura VI-9). A maioria dos indivíduos

foram adultos, 51 machos (35%) e 65 fêmeas (45%), destas 32 encontravam-se grávidas e

foram distribuídas na maioria das coletas, além de 29 imaturos (20%) representados por todos

estádios ninfais, sendo 15 trito, 6 deuto e 8 protoninfas. (Tabela VI-5, Figura VI-10).

0
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Lustrochemes intermedius

'3

3  a segunda espécie mais freqüente, coletada em troncos de 8 das localidades

visitadas (Tabela VI-3). Ocorreu por várias vezes compartilhando a mesma colônia com outras

0  espécies principalmente T. mexicanus, como já mencionado acima. Dele foram coletados 51

^  exemplares, em 14 colônias, a maioria no subcórtex (93%) que pertenciam a 5 espécies de

®  passalídeos e apenas uma no albumo (7%), habitada por Passaius aff. unicomis. Portanto, as

^  colônias em que ocorreram L intermedius estavam colonizadas por 6 espécies de passalídeos

^  (Tabela VI-6, Figura VI-8).
®  O número de indivíduos por colônia variou entre 1 e 5 (Tabela VI-3). A abundância
®  relativa dos indivíduos por estrato do tronco tamfc>ém decresceu em direção ao centro, ou seja
O  90,2% coletados no subcórtex e apenas 9,8% no albumo (Figura VI-9). Os imaturos foram a
^  maioria, desde proto a tritoninfas, com 24 indivíduos, representando 47%, seguido pelas
®  fêmeas, com 19 exemplares (37%), sendo 4 grávidas e 8 machos (16%) (Tabela VI-6, Figura
^  VI-10).
O

©

O
íQ

Lustrochemes aff. reimoseri

o

o

/

n

í  1

Ocorreu em 9 das localidades estudadas (Tabela IV-3). Também Já foi mencionado

acima ocorrendo junto com T. mexicanus e outros pseudoscorpiões, dele coletou-se 26

exemplares em 13 colônias, das quais 46,1% subcorticais e pertenciam a 4 espécies de

passalídeos, 30,8% no albumo e habitadas por 3 passalídeos, um dos quais ocorreu também no

o
'3

O

O^  primeiro estrato, 15,4% entre o albumo e o cerne, com 2 passalídeos e 7,7% no ceme, ou seja
apenas numa colônia de Passaius (M.) spinifer. Pode-se considerar que as colônias com este

pseudocorpiâo pertenciam a 9 espécies de passalídeos e esta foi a única espécie de

pseudoscorpiâo encontrada habitando até o ceme do tronco (Tabela VI-7, Figura VI-8).

O número de indivíduos por colônia variou entre 1 e 4 (Tabela VI-3). A abundância

relativa dos exemplares de L aff. reimoseri, como a das espécies já citadas, também decresceu

a medida que as colônias se apresentaram mais para o interior dos troncos, sendo 50%

coletados no subcórtex, 34,6% no albumo, 11,5% tanto no albumo como no ceme e somente

3,9% no cerne (Tabela VI-7, Figura VI-9). Os adultos foram mais freqüentes, com 11 fêmeas,

ou seja 42%, 2 das quais grávidas, 8 machos (31%) e 7 (27%) imaturos, sendo 4 trito, 3 deuto e

1 proto (Tabela VI-7, Figura VI-10).

Phymatochemes crassimanus

Encontrado em 2 colônias subcorticais, ambas na localidade de LUC-18, cujos números

de registros foram 044 e 045 (ver Tabela VI-3). Numa das colônias, de Passaius interstitialis.
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ocorreu junto com T. mexicanus e além deste com L intermedius, onde 1 fêmea e 1 tritonínfa

foram coletadas e noutra, de P. rhodocanthopoides, junto com L aff. reimoseri, aí representada

por uma fêmea (Tabela VI-8, Figura VI-8).

Cordyíochemes scorpioides

Ocorreu em 2 colônias também subcorticais, uma de Passaius rhodocanthopoides na

localidade RUC-27, junto com L intermedius e aí representados por apenas um exemplar

macho e outra de três passaiídeos, cujas galerias eram comuns, P. interstitialis, P. punctiger e

Paxilius leachi, nesta encontrava-se junto com T. mexicanus e tamt}ém representado por um só

exemplar macho (Tabela VI-3 e VI-8, Figura VI-8).

Ameríchemes aff. incertas

Foi coletado também numa colônia subcortical, na localidade LUC-09, em 1995, mas

pertencendo a dois passalídeos que dividiam as galerias. Passeias variiphyllas e P.

rhodocanthopoides, cujo registro é 060 (ver Tabela VI-3). Representado nesta coleta por apenas

uma fêmea não grávida (Tabela VI-8, Figura VI-8).

Lastrochemes similis

Foi coletado apenas numa colônia subcortical de Passeias interstitialis, na localidade

LUC-09, em 1995, a mesma onde tamfc)ém ocorreu L chthoniiformis, já citado acima. Foi aí

representado por 5 exemplares, sendo 2 machos, 1 trito e 2 deutoninfas (Tabela VI-8, Figura

VI-8).

9
f/

i  9
Lechytia chthoniiformis

Ocorreu apenas numa colônia subcortical de Passeias interstitialis, na localidade LUC-

09, em 1995, cujo registro é 059 (ver Tabela VI-3). Aí foi representado apenas por uma

tritoninfa (Tabela VI-8, Figura VI-8).

/.i
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Dolichowitius (D.) emigrans

Foi coletada apenas numa colônia subcortical a mesma onde também ocorreram

Lechytia chthoniiformis e Lustrochemes similis já citados acima, cujo registro da colônia é 059

(ver Tabela VI-3). Deste pseudoscorpiâo foram coletados 3 exemplares, sendo 1 fêmea e 2

tritoninfas (Tabela VI-8, Figura VI-8).

Cacodemonius? sp1.

Foi coletado sozinho numa colônia subcortical, de Paxilius camerani, a única em que foi

encontrado pseudoscorpiâo na localidade de IMT-1 (Tabela VI-3). Foi representado nesta

amostragem por 13 exemplares, distribuídos em 5 machos, 6 fêmeas, nenhuma grávida e 2

tritoninfas (Tabela VI-8, Figura VI-8).

©
0

o

•3

O

O
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3. Distribuição das espécies nas galerias de passalídeos por camada do tronco.

Na composição das espécies e sua distribuição nas diferentes camadas dos troncos,

tomou-se claro que a maioria habitava o estrato subcortical e decrescendo, tanto em número de

espécies como no número de indivíduos, do subcórtex ao ceme (Figura VI-9). No diagrama de

Venn, que ilustra a Figura VI-11, observa-se que somente uma das espécies, L aff. reimoseri,

foi encontrada colonizando desde o subcórtex ao ceme, 2 espécies foram comuns no subcórtex

e albumo e 7 das espécies, inclusive as menos freqüentes e abundantes, ocorreram

exclusivamente na camada subcortical.

n
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Tabela VI-3. Troncos em decomposição com colônias de Coleoptera Passalldae, em cujas galerias ocorreram

pseudoscorpiões, em localidades no rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea (G= grávida),
T= trito, D= deuto, P= protoninfa.
Localidades Reg. da Espécies de Passalidae Localização Espécies de Adultos e imaturos Total

cdonia no tronco pseudoscorpião de pseudoscorpiões
Sumaúma 030 Passedus intersWaBs sut}cortical Tridenchtíionius mexicanus 1T 1

Lusbxxihemes intermedius 2M, 2P 4
LUC-09/91 031 Passaius hters&iaSs subcorticai Lustrochemes aff. reimoseri 1M 1

032 Passaius interstitiaBs subcortícal Lustrochemes aff. reSnoseri 1M 1
033 P. unkxmiis e P. glaberrimus subcorticai Tridenchthcmius mexicanus 1F 1

RUC-29 037 PaxSlus camemni subcorticai Tridenchthonius mexicanus 8M.4F(2G). IP 13
Lustrochemes intermedius 2M,3P 5

038 Passaius interstitie^ subcorticai Tridenchthonius mexicanus 6M,8F(5G), 1D 15
Lustrochemes tetermedius 1M. 1F, 1T. 1D 4

039 P. fho(iocantt)opacles sut)cortícai Tridenchthonius mexicanus 3M, 2F 5
Lustrochemes aff. reimoseri 1M 1

RUC-30 040 P(^us marginatus albumc/ceme Lustrochemes aff. reSnoseri 2F 2
041 Passaius varvphyBus albumo Tridenchteonius mexicanus 1M 1

Lustrochemes aff. reSnoseri 2M, 1F 3
Angelim 042 P. rhodocanthopoides subcorticai Trfdenchtfxjnttjs rrtexicanus 1F(G). 1D 2

e PaxSlus camerani Lustrochemes intermedius 2F. 1D, IP 4
058 Passaius (M.) spinifer ceme Lustrochemes aff. reimoseri 1F 1

LUC-18 043' Varras furcSabris albumo Tridenchteonius mexicanus 1F(G) 1
Lustrochemes aff. reSnoseri 1F(G) 1

044' P. rhodocanthopoides subcorticai Tridenchthonius mexicanus 4M,4F(2G), 1T 9
Lustroctremes aff. reimoseri 1F(G), 1T, 1D 3
Phymatoctrerrres crassimanus 1F 1

045 Passaius interstítíaSs subcorticai Trktenchfftonius mexicanus 4M, 1F(G). 1D 6
Lustrocfiemes intermecSus 1F, IP 2
Phymatochemes crassSnanus 1F, 1T 2

046 Passaius glalyerrimus subcort./aibur Tridenchttmnius mexicanus 3F(1G),5P 8
SUC-2 047 PopSius sp. albumo Tridenchthonttjs mexicanus 1M, 1F 2

Lustrochemes aff. reSnoseri 1F 1
048 Passaius unicomis albumo Tridenchfhonius mexicanus 1F 1
049 Veturius sp. albumo/ceme Lustrochemes aff. reSnoseri 1T 1

IMT-3 050a Passaius interstítíaSs subcorticai Triderrchthonius mexicanus 3M. 4F, 3T, 2D 12
ÍAJStíochemes mtermedius 1M. 2F, 1T.3D 7

RUC-27 050 P. rhodocanthqxxdes subcorticai Lustrochemes Sitermedius 3F, 2D 5
Cordylochemes scorpkxdes 1M 1

051 PasseSus aff.unicomis albumo Tridenchthonius mexicanus 1M 1
Lustiochemes intermedius 2F(1G). 1T. 2D 5

052 PopSus tetraphySus abumo Tridenchthonius mexicanus 1M 1
053' PaxSlus leachi subcorticai Tridenchthonius mexS^anus 2F (G), 1T 3

Lustrochemes intermedius 1T 1
054' Passaius hterstítíaSs subcorticai Tridenchthonius mexicanus 1M, 5F(3G).3T 9

Lustrochemes Srtermedius 5F(3G), 1D 6
055 Passaius punctíger subcorticai TrkSenchtironius mexicanus 2M,1F(G), 2T, IP 6

Lxtstíxx^hemes Srtermedius 2D 2
056 Veturius asshviSs albumo TridencfrOronius mexicanus 1M 1
057 Pax^us leachi subcorticai Lustíochemes Srtermedius 1F 1

Lustroctremes aff. reSnoseri 1M, 1F, 1T, 1D 4

LUC-9/95 059 Passaius mterstítíaSs subcorticai Tridenchttronius nrexicanus 2F(G) 2
Lechytía chttronSfòrmis 1T 1

Dc^rctrowitírius (D.)emigrans 1F,2T 3
Lustrochemes sSniSs 2M, 1T, 2D 5

060 Passaius var^jhyllus e subcorticai Triderrchtíronius mexicanus 8M,11(4G).2T,1D,1P 23
P. rhodocantíiapcàdes Arrterichemes aff. irrcertus 1F 1

Lustíoctremes aff. reSnoseri 2M, IP 3
RUC-36 061 Passaius convexus aibumo Tridenchthonius rrrexicanus 1F(G) 1

062 Passaius âTterstítíaSs, sutxxxtícai TridertcfrOronius mexicanus 6M, 6F (2G), 1T 13
Passaius punctíger e Lustroctremes interrrredius 2M, 1T 3
PaxSlus leachi Cordylochemes scorpioides 1M 1

IMT-1 063 PaxSlus camerani subcorticai Cacodemonius? spl. 5M. 6F. 2T 13
Duto- 064 PaxSíus camermi P.punctíger, subcorticai /
Urucu/Tefé P.aff.nasutus, P. unicomis e albumo Trfderrcttffxmius mexicanus 1M, 6F (5G). 1T 8

P.rhodocanthopoides.
065 Pr^^us sp. albumo Lustroctremes aff. reimoseri 3F, 1T 4
066 P. rhodocanthopoides sutxxxticai Lustrochemes Srterrrtedius 2F 2

Total 35 colônias
*ambas no mesmo tronco.

No. de exemplares ?.sn
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Tabela VI-4. Freqüência e abundância relativa das colônias de passalídeos, em que ocorreram uma ou

mais espécies de pseudoscorpiões numa mesma colônia, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

o

ô

3

O

■3

V

O

Espécies de pseudoscorpiões Espécie de passalídeo da colônia camada do No. de %
coletadas iuntas na mesma colônia tronco colônia

colônias com 1 sp. (43%)
1Só Tridenchthonius mexicanus Passaius unicornis e P. glaberrimus subcortical

Paxilius camerani, P. rhodocanthopoides subcortical/ 1
P.aff.nasutus, P.unicomis e P. punctiger. alburno

Passaius glaberrimus subcort./albur. 1

Passaius convexus alburno 1

Passaius unicomis alburno 1

Popilius tetmphylius alburno 1
20,0Veturius assimilis alburno 1

Só Lustrochemes intermedius Passaius rhodocanthopoides subcortical 1 2,66

Só Lustrochemes aff.reimoseri Passaius interstitialis subcortical 2

Popilius sp. alburno 1

Popilus marginatus alburno/cerne 1

Veturius sp. albumo/cerne 1

Passaius (M.) spimifer cerne 1 17,2

Só Cacodemonius ? sp. Paxilius camerani subcortical 1 2,85

colônias com 2 spp (43%)
Tridenchthonius mexicanus e Passaius interstitialis subcortical 4

Lustrochemes intermedius Passaius punctiger subcortical 1

Paxilius camerani subcortical 1

Paxilius leachi subcortical 1
P. rhodocanthopoides e Paxilius camerani subcortical 1
Passaius aff. unicornis alburno 1 25.7

Tridenchthonius mexicanus e Passaius rhodocanthopoides subcortical 1

Lustrochemes aff. reimoseri Paxilius leachi subcortical 1
Passaius variiphylius alburno 1

Popilius sp. alburno 1

Verres furcilabris alburno 1 14,3

L. intermedius e C.scorpbides Passaius rhodocantopoides subcortical 1 2,85

colônias com 3 spp. (11%)
T. mexicanus, L intermedius e P Anterstitialis, P .punctiger e

Paxilius leachi
subcortical 2,85

T. mexicanus, L aff. reimoseri e
Americhemes aff. incertus

Passaius variiphylius e
Passaius rhodocanthopoides

subcortical 1 2,85

(

T. mexicanus, L. intermedius e
Phymatochernes crassimanus

T mexicanus, L aff. reimoseri e
Phymatochemes crassimanus

Passaius interstitialis subcortical 1 2,85

✓ "

, " 3

Passaius rhodocantopoides subcortical 1 2,85

colônias com 4 spp. (3%)
T. mexicanus, Lustmchemes similis,
Lechytia chthoniiformis e
Dolichowithius (D.) emigrans

Passaius interstitialis subcortical 1 2,85

Total 35 100,0
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albumo/ceme

6%albumo

25%

subcorlical

60%

Figura VI-6. Abundância relativa

das colônias de Passalidae,

distribuídas por camadas dos

troncos, em que foram coletados

pseudoscorplões, no rio Urucu,

Coari, AM. de 1991 a 1996.

colonia com

1 sp.
43%

colonia

com

colonia com

2 spp.

43%

Figura VI-7. Abundância das

colônias de Passalidae com uma ou

mais espécies de pseudoscorplões,

encontradas juntas na mesma

colônia, no rio Urucu, Coari, AM, de

1991 a 1996.

■ ceme

saiburno/ceme

^albumo

■ subcort/aibumo

□ subcoiUcal

4

20% 40% 60% 80% 100%

Figura VI-8. Abundância relativa das colônias de passalídeos, distribuídas por camada do

tronco onde ocorreu cada espécie de pseudoscorpião, coletadas em localidades, no rio

Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.
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Tabela VI-5. Trídenchthonius mexicanus coletados em galerias de colônias de Passalidae (Coleoptera),

dentro de troncos em decomposição, no alto rio Urucu, Coari, Amazonas, nos anos de 1991 a 1996.

M= macho, F= fêmea (G= grávida), T= trito, D= deuto, P= protoninfa.

Local no No. de % das adultos e imaturos
Espécies de passai ídeos das colônias tronco colônias colônias Total %

M F(G) T D P

Passaius interstitialis subcortical 6 14 20(10) 7 4 45

Passaius punctiger subcortical 1 2 1(1) 2 - 1 6

P. rhodocanthopoides subcortical 2 7 6(2) 1 - 14

Paxilius camerani subcortical 1 8 4(2) ~ -- 1 13

Paxilius leachi subcortical 1 -
2(2) 1 - - 3

P. rhodocanthopoides e Paxilius camerani subcortical 1 - 1(1) - 1 - 2

Passaius variiphylius e P. rhodocanthopoides subcortical 1 8 11(4) 2 1 1 23

Passaius unicomis e Passaius glaberrimus subcortical 1 -- 1(0) 1

Passaius Interstitialis, Passaius punctiger subcortical 1 6 6(2) 1 - - 13

e Paxilius leachi 60 82,8

Passaius glaberrimus subcortical/ 1 3(1) 5 8

alburno

Passaius punctiger, P.aff.nasutus, P.unicomis, subcortical/ 1 8 1 6(5) 1 - - 8

P. rhodocanthopoides e Paxilius camerani alburno 11,0

Passaius convexus alburno 1

Passaius variiphylius alburno 1

Passaius unicomis alburno 1

Passaius aff. unicomis alburno 1

Popilius tetraphylius aburno 1

Popilius sp. alburno 1

Veturius assimilis alburno 1

Verres furcilabris alburno 1

15 espécies de Passalidae

32

-  1 (1)

1

-  1 (0)

1

1

1  1(0)

1

-  1 (1)

1

1

1

1

1

2

1

1  6,2

Total 25 100 51 65(32) 15 6 8 145 100
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Tabela VI-6. Lustrochemes intermedius coletados em galerias de colônias de Passalidae

(Coleoptera), no alto rio Urucu, Coari, Amazonas, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea (G=
grávida), T= trito, D= deuto, P= protoninfa.

Espécies de passalídeos Local no No. de % das adultos e imaturos Total %
das colônias tronco colônias colônias

M F(G) T D P

Passaius interstitialis subcortical 5 4 9(3) 2 5 3 23

P. rhodocanthopoides subcortical 2 - 5 ~ 2 - 7

Passaius punctiger subcortical 1 - ~ — 2 ~ 2

Paxilius camerani subcortical 1 2 - ~ — 3 5
Paxilius bachi subcortical 2 — 1 1 - ~ 2

P. rhodocanthopoides e subcortical 1 - 2 - 1 1 4

Paxilius camerani
Passaius interstitialis, P. subcortical 1 92,9 2 - 1 ~ -- 3 90,2
punctiger e Paxilius leachi

Passaius aff.unicomis alburno 1 7,1 - - 2(1) 1 2 5 9,8

6 espécies de Passalidae

Total 14 100 8 19(4) 5 12 7 51 100

Tabela VI-7. Lustrochemes aff. reimoserí coletados em galerias de colônias de Passalidae

(Coleoptera), no alto rio Urucu, Coari, Amazonas, nos anos de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea
(G= rávida), T= trito, D= deuto, P= protoninfa.

Espécies de passalídeos
das colônias

Local no
tronco

No. de % de
colônias colônias

M

adultos e imaturos

F (G) T D

Total

P

%

Passaius interstitialis subcortical 2 2 2

P. rhodocanthopoides subcortical 2 1 1(1) 1 1 4

Paxilius leachi subcortical 1 1 1 1 1 4

Passaius variiphyllus e subcortical 1  46,1 2 1  3 50,0
P. rhodocanthopoides

Passaius varíiphylius alburno
Varres furcilabiis alburno
Popilius sp. alburno

Popilius marginatus
Veturius sp.

alburno/cerne
alburno/cerne

30,8

1

1(1)
4 1  - -

3
1
5  34,6

15.4
2  -

1
2
1  11,5

Passaius (M.) spinifer cerne 7.7 1  3,9

9 espécies de Passalídeos

Total 13 100 8  11 (2) 4 2 1 26 100
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Tabela VI-8. As sete espécies de pseudoscorpiões, menos freqüentes, coletadas em galerias de

colônias de Passalldae (Coieoptera), no alto rio Urucu, Coari, Amazonas, nos anos 1991 a 1996.

M=macho, F= fêmea (G= grávida), T= trito, D= deuto, P= protoninfa.

Espécies de pseudoscorpião Espécies de Passalldae
das colônias

Locai no

tronco

No. de

colônias
adultos e imaturos

M F(G) T D P

Total

Lechytia chthoniiformls Passaius interstitialis subcortical 1 - ~ 1 ~  - 1

Americhemes aff. incertas Passaius variiphylius e
P. rhodocanthopoides

subcortica! 1 1 1

Lustrochernes similis Passaius interstitialis subcortical 1 2 - 1 2  - 5

Cordylochemes scorpioides P. liiodocanthopoides
Passaius interstitialis,
Passaius punctiger e
Paxilius leachi

subcortical

subcortical

1

1

1

1 -
-- -  ~

1

1

Phymatochemes crassimanus Passaius interstitialis

P. rhodocanthopoides
subcortical

subcortical

1

1

- 1

1

1 -  ~ 2

Dofichowithius (D.) emigrans Passaius interstitialis subcortical 1 - 1 2 -  - 3

Cacodemonius? spl. Paxilius camerani subcortical 1 5 6 2 -
13

TOTAL 9 9 10 7 2  - 28

9

9

9

9

9

9

(S

9

9

9

9

9

A

e

o

macho

fêmea

imaturo

T. mexicanas Lintermedius Laff.reimoseri

Figura Vi-9. Freqüência do número de machos, fêmeas e imaturos das três espécies de

pseudoscorpiões mais abundantes, nas galerias de colônias dos passaiídeos, dentro de

tronco, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.
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m Outras spp

subcoríical subcort/albur alburno albur/cerne cerne

Figura VI-10. Abundância relativa dos exemplares de pseudoscorpiões, coletados em

galerias de colônias de Passalídae, distribuídos nas diferentes camadas dos troncos

examinados, no alto rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

SUBCORTICAL

ALBURNO CERNEL chtoniiforwis

A. aff. incertus

L similis

C. scorfxoides
P. crassimanus

D. (D.) emigrans
Cacodemonius sp1

T. mexjcanus

L intermedius
L aff.reimosen

Figura VI-11. Diagrama de Venn com a distribuição das 10 espécies de

pseudoscorpiões, nas diferentes camadas dos troncos onde ocorreram em galerias de

colônias de passalídeos, no rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.
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mediofasciatus, foram ainda encontradas sobre casca e mais 2, Tridenchthonius mexicanus e

,r^ Lustrochemes intermedius, chegando ao albumo e uma outra, Lustrochemes aff. reimoseri, indo

até o cerne.

cy Na análise da composição das espécies nas diferentes camadas dos troncos (sobre
casca, subcortical, albumo e cerne), considerou-se os dados da matriz de presença e ausência

O  da Tabela VI-10, que serviram de base para os cálculos dos coeficientes de similaridade de

Jaccard apresentados na Tabela VI-11, cujo valor máximo de similaridade foi de 0,150, o que

ocorreu entre a fauna subcortical e do albumo, já o menor coeficiente de similaridade alcançado

foi 0,000, sendo este o limite mínimo, que foi verificado entre as espécies que vivem sobre

O  casca e as que habitam o albumo, bem como tamt)ém sobre casca e as do cerne.

Esta análise foi reforçada no dendrograma de agrupamento, que ilustra a Figura VI-12,

elaborado pelo método "UPGMA", tendo com base os coeficientes de Jaccard, apresentados na

Tabela VI-11, onde observa-se no conjunto, um subconjunto formado pelo núcleo subcortical e

albumo, que se une com a fauna encontrada sobre casca, já a fauna do ceme apresenta-se

isolada ligando-se ao referido sulxx)njunto, num nivel menor.

j

'  í

■  i

A composição da fauna de pseudoscorpiões nos troncos em decomposição, apresentou

uma riqueza de 20 espécies, contando 11 descritas e 9 morfoespécies, considerando tanto as

que habitavam galerias de colônias de passalídeos, como vivendo nos outros troncos sem a

presença destes coleópteros, cujas espécies encontram-se relacionadas nas Tabelas VI-9 e

VI-10.

Observa-se na matriz de presença e ausência, na Tabela VI-9, onde se considerou a

ocorrência das espécies nas duas formas de amostragem (troncos com e sem passalídeos), que

dentre as 20 espécies ocorridas, 10 foram encontradas exclusivamente em troncos sem

passalídeos, duas somente nos troncos habitados por passalídeos e 8 foram comuns nas duas

amostragens.

Considerando a distribuição das 20 espécies nas diferentes camadas dos troncos, tais

como sobre casca, subcortical, albumo e ceme, que ocorreram nas duas amostragens (em

troncos com e sem passalídeos), observa-se na matriz de presença e ausência da Tabe\a VI-10,

que 4 das espécies foram coletadas exclusivamente sobre casca dos troncos, 11 foram

habitantes exclusivos da camada subcortical, 2 foram comuns sobre casca e no subcórtex e

tamt)ém 2 foram coletadas tanto no subcórtex como no albumo, somente uma espécie, o

chemetídeo Lustrochemes a/f. reimoseri, que colonizava uma amplitude maior do tronco, indo

desde o subcórtex, passando pelo albumo e chegando até o ceme. Não foi verificada nenhuma

espécie exclusivamente no albumo e no ceme dos troncos. Observa-se também, que a maior

diversidade foi encontrada entre os habitantes da camada subcortical, com uma riqueza de 16

espécies. Bem como duas dessas espécies, Paratemnokles minar e Doiochowithius (D.)
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Tabela VI-9. Matriz de presença e ausência de espécies de pseudoscorpiões coletadas em

troncos em decomposição, com e sem colônias de Coleoptera Passalídae, no rio Urucu, Coari,

AM, de 1991 a 1996.

Espécies de pseudoscorpiões Em tronco em decomposição
em galeria de Passalidae sem Passalidae

1. Dolichowithius (D.) emigrans
2. Cacodemonius? spl.
3. Lechytia chthonüformis
4. Trídenchthonius mexicanus
5. Lustrochemes intenrmdius
6. Lustrochemes similis
7. Lustrochemes aff. reimoseri
8. Cordylochemes scorpbides
9. Americhemes aff. incertas
10. Phymatochemes crassimanus
11. Pseudochthonius homodentatus
12.Tridenchthoniini (gen. nov.?) sp.
13. Paratemnoldes minor
14. Americhemes spl
15. Americhemes sp2
16. Americhemes sp3
17. Pachychemes aff. subgracilis
18. Pachychemes sp.
19. Parachemes plumosus
20. Dofíchowithius (D.) mediofasciatus

Tabela VI-10. Matriz de presença e ausência das espécies de pseudoscorpiões nas diferentes

camadas de todos os troncos em decomposição, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

1
A

Espécies de pseudoscorpiões sobre casca subcortical alburno ceme

1. Pseudochthonius homodentatus 1 0 0 0

A 2. Pachychemes aff. subgracilis 1 0 0 0

3. Pachychemes sp. 1 0 0 0

4. Parachemes plumosus 1 0 0 0
5. Paratemnoldes minor 1 1 0 0

6. Dolichowithius (D.) mediofasciatus 1 1 0 0
7. Lustmchemes similis 0 1 0 0
8. Cordylochemes scoipioides 0 1 0 0

*■ 9. Americhemes aff. incertas 0 1 0 0

A 10. Americhemes spl 0 1 0 0
11. Americhemes sp2 0 1 0 0
12. Americhemes sp3 0 1 0 0
13. Phymatochemes crassimanus 0 1 0 0
14. Dolichowithius (D.) emigrans 0 1 0 0

C-i 15. Cacodemonius? sp. 0 1 0 0
16. Lechytia chthonüformis 0 1 0 0

* IZ.Tridenchthoniini (gen. nov.?) sp. 0 1 0 0
18. Tridenchthonius mexicanus 0 1 1 0
19. Lustrochemes intermedias 0 1 1 0
20. Lustrochemes aff. reimoseri 0 1 1 1
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Tabela VI-11. Matriz com coeficientes de similaridade de Jaccard das 20 espécies de

pseudoscorpiões coletadas nas diferentes camadas de tronco em decomposição, no rio Urucu,

Coari, AM, de 1991 a 1996.

Sobre casca Sutxx)rtical Albumo Ceme

Sobre casca 1,000

Subcortical 0,100 1,000

Albumo 0,000 0,150 1,000

Ceme 0,000 0,050 0,050 1,000

9

9

9

9

9

9

9

9

O

9

9
n
J

O

o

o

o,

0,200 similaridae 0,000

Sobre casca

Sutxxtrtical

Albumo

Geme

Figura VI-12. Dendrograma de agrupamento da composição das 20 espécies de

pseudoscorpiões coletadas em diferentes camadas de tronco em decomposição, no rio alto

Urucu, Coari, Am, de 1991 a 1996. Obtido a partir de uma matriz com coeficiente de

similaridade de Jaccard (Tabe\a VI-11) e método de agrupamento "UPGMA".
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Habitantes da fronde de grandes palmeiras caídas e em decomposição.

Durante os estudos em localidades no alto rio Urucu, foram examinadas duas grandes

palmeiras em estado de decomposição já avançado, uma na localidade de LUC-18. em 11/1993

e a outra na mata da periferia da trilha do duto Urucu/Tefé, em VÍ/1996.

Na fronde das duas palmeiras, especialmente na bainha das folhas, foram coletados 26

exemplares de pseudoscorpíões, representando uma riqueza de seis espécies, de duas

famílias, um Tridenchthoniidae, Trídenchthonius mexicanus e cinco Chemetidae de quatro

gêneros, Lustrochemes, Ameríchemes, Ceríochemes e Pseudopilanus. Porém a composição

das espécies foi distinta entre as estas palmeiras (Tabela VI-12).

Sobre a palmeira avaliada na localidade LUC-18, foram coletadas 3 espécies de

pseudoscorpíões. Ameríchemes incertas foi a mais abundante e representada por 8

exemplares, distribuídos em 1 macho, 4 fêmeas (nenhuma grávida), 1 trito, 1 deuto e 1

protoninfa. De Pseudopilanus sp. foram coletados 1 macho, 1 fêmea e 1 tritoninfa. Já

Ceríochemes sp. foi representado apenas por um exemplar macho.

A palmeira examinada no duto Urucu/Tefé apresentou uma composição também de 3

espécies de pseudoscorpíões, dentre as quais Lustrochemes aff. reimoserí foi mais abundante,

com 9 exemplares, sendo 1 macho, 3 fêmeas, 2 destas grávidas, além de 3 trito e 2

deutoninfas, seguida de Lustrochemes spl, representado por 1 macho e 2 tritoninfas. Já de

Trídenchthonius mexicanus foram coletados somente um macho e uma fêmea que portava

saco ovígero.

Tabela VI-12. Pseudoscorpíões coletados na fronde de duas grandes palmeiras caídas e em

decomposição, em duas localidades no alto rio Urucu, AM, LUC-09, em 11.1993 e Duto-

Urucu/Tefé, em VI. 1996.

Espécies LUC-18 DUTO-URUCU/TEFE Total

Trídenchthonius mexicanus 1M, 1F(G) 2

Lustrochemes aff. reimoserí — 1M. 3F(2G), 3T, 2D 9

Lustrochemes spl. — 1M, 2T 3

Ameríchemes incertas 1M. 4F, 1T,1D,1P — 8

Ceríochemes sp. 1M — 1

Pseudopilanus sp. 1M,1F,1T — 3

Total de pseudoscorpíões 12 14 26
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Distribuição das espécies nos troncos e palmeiras em decomposição.

Comparando a composição e distribuição da fauna encontrada nos troncos de árvores e

na fronde de grandes palmeiras em decomposição, ilustrada no diagrama de Venn da Figura VI-

13, verificou-se que das 20 espécies ocorridas nas coletas dos troncos, somente 3,

Trídenchthonius mexicanas, Americhemes aff. inoertus e Lustrochemes aff. relmoseri, foram

também encontradas nas palmeiras em decomposição, além de que mais 3 espécies de

pseudoscorpiões, Lustrochemes spl, Ceriochemes sp. e Pseudopilanus sp., ocorreram

exclusivamente nas palmeiras, o que eleva para 23 espécies, a riqueza apresentada em toda a

amostragem deste estudo ou seja, incluindo troncos de árvores e grandes palmeiras em

decomposição.

'  i

TRONCOS

PALME RASP. homodentatus

L chthoniifonvis

Tridenchthoniini (sp.)
P. minor

Americhemes sp1
Americhemes sp2
Americhemes sp3
L intermedies

L simiiis

C. scorpoides
P.aff. subgracilis
Pachychemes sp.
P. plumosus
P crassimanus

D. (D.) emigrans
D.(D.) mediofasciatus

Cacodemonius? sp.

T. mexicanus

A. aff. incertas

L. aff. reimoseri

Lustrochemes sp1
Ceriocnhemes sp.
Pseudooilanus sd.

P)

'1

n

n

Figura VI-13. Diagrama de Venn com a distribuição das 23 espécies ocorridas nas

amostragens de troncos de árvores e grandes palmeiras em decomposição, em

localidades no rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.

<  .
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CAPÍTULO Vlí

PSEUDOSCORPIÕES EM ASSOCIAÇÃO FORÉTICA COM INSETOS.

Resultados, discussão e conclusões.

As relações forétícas com insetos foram acompanhadas em todas as localidades

estudadas no alto rio Urucu, resultando no encontro de 20 espécies, de 8 famílias de

pseudoscorpiões, em associação com 29 espécies de Insetos voadores de 2 ordens:

Coleoptera, representada pelas famílias Passalldae, Cerambycídae e Meloldae; Lepidoptera,

representada apenas pela famílias Sphingidae. Ocorreram ainda pseudoscorpiões foréticos,

cujos transportadores não puderam ser Identificados, pois foram encontrados livres em

coletores de armadilhas de "Shannon" e Pennsylvania" com luz negra BLB e em frascos

mortíferos junto com Insetos coletados sob luz mista de mercúrio.

CHTHONIIDAE

TRIDENCHTHONIIDAE

GEOGARYPIDAE

CHEIRIDIIDAE

ATEMNIDAE

PSEUDOSCGRPIGNIDA

Lechytia chthoniiformis (Balzan, 1887)

Tridenchthonius mexicanus Chamberiin & Chamberiin, 1942

Geogarypus amazonicus Mahnerl, 1979

Neocheiridium triangulam Mahnert & Aguiar, 1986

Paratemnoides minor {Ba\zan, 1892)

CHERNETIDAE Americhemes aff. incertus Mahnert, 1979

Americhemes bethaniae Mahnert, 1979*

Americhemes sp4*

Cordylochemes scorpioides {Un., 1758)

Lustrochemes intermedius (Balzan, 1892)

Lustrochemes aff. reimoseri Beier, 1932

Lustrochemes similis {Ba\zan, 1892)

Parachemes (P.) aff. ad/s/Mahnert, 1979*

Phymatochemes crassimanus Mahnert, 1979*

WITH11DAE Dolichowithius (D.) mediofasciatus Mahnert, 1979

Dolichowithius (D.) longichelifer {Ba\zan, 1887)*

Cacoctemon/i/s? Chamberiin, 1931 -spl

Cacoctemon/us? Chamberiin, 1931 -sp2

Tropidowithius Beier, 1955 - sp.*

CHELIFERIDAE Parachelifer lativittetus (Chamberiin, 1923)

Transportador desconhecido, livres nos coletores de armadilhas.
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Pseudoscorpiões em associação forética Coleoptera, Meloidae.

Somente um exemplar macho do Atemnídae, Paratemnoides minor, foi encontrado

agarrado a perna posterior de um Isesouro Meloidae, do gênero Epicauta sp., o qual foi

coletado sob luz mista de mercúrio sobre lençol branco, na localidade IMT-1, no alto rio Urucu,

de 22-23 setembro de 1995.
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Pseudoscorpiões em associação forética com Coieoptera, Passalidae.

Foi encontrada uma riqueza de seis espécies, distribuída em três famílias de

pseudoscorpiões, Tridencthoniidae, Chemetidae e Withiidae, em forésia, sobre 16 espécies de

besouros saproxiiófagos, da família Passalidae, representada por 4 gêneros, sendo 10

Passaius Fabricius, 1792, 3 Veturius Kaup, 1871, 2 Popilius Kaup, 1871 e um Paxilius

MacLeay, 1819, relacionados a abaixo:

PSEUDOSCORPIÕES:

CHTHONIOIDEA

Tridenchthoniidae:

1. Trídenchthonius mexicanus

CHELIFEROIDEA

Chemetidae

2. Ameríchemes aff. incertus

3. Lustrochemes intermedius

4. Lustrochemes aff. reimoseri

Withiidae

5. Cacodemonius? spl

6. Cacodemonius? sp2

PASSALIDAE:

1. Passaius convexus Dalman, 1817

2. Passa/usg/aòemimus Eschscholtz, 1829

3. Passaius interruptus {Lm., ̂ 75Q)

4. Passaius Interstltlails Eschscholtz, 1829

5. Passaius aff. nasutus Percheron, 1835

6. Passaius punctlger Lepeletier & Serville, 1825

7. Passaius rhodocanthopoldes {Kuweú, 1891)

8. Passaius (MItrorhInus) sp/n/fer Percheron, 1841

9. Passaius unicomis Lepeletier & Serville, 1825

10. Passaius varilphylius (Kuwert, 1891)

11. Paxilius leachi MacLeay, 1819

IZPopIlIus marginatus (Percheron, 1835)

13.Poplllus sp.

14. Veturius paraensis LuedenA/aldt, 1927

15. Veturius transversus (Dalman, 1817)

16. Veturius sp.
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1. Enfoque sobre os transportadores e suas relações com os pseudoscorpiões foréticos.
#

*^  Foram coletados 58 exemplares de passalídeos carregando 230 pseudoscorpiões, em
8 localidades, perfazendo 9 coletas, considerando que a clareira do LUC-09 foi visitada duas

^  vezes, uma em 1991 e outra em 1995 e contribuiu com mais de 50% desses transportadores,
as demais localidades com menos de 10 exemplares, Todos vão relacionados na Tabela VI1-1,

^  conforme o seu número de registro, no livro tombo da coleção depositária.
^  Dentre os besouros transportadores, 38 ou seja 65%, foram capturados sob luz mista
^  de mercúrio sobre lençol branco e 20 (35%) em armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB
^  (Figura VI1-1 A ). Eles transportavam de 1 a 2 espécies de pseudoscorpiões, dos quais 51
0  correspondendo a 88%, dos passalídeos carregavam apenas uma espécie e 7 (12%) duas
(f (Figura VII-1 B).

^  Dos besouros que transportavam 2 espécies de pseudoscorpiões, um P. interstitialis
®  carregava T. mexicanus junto com L intermedius. Mais 4 passalídeos, P. intemiptus, P.

®  convexus, P.aff. nasutus e P. (M.) sp/n/fer transportavam concomitantemente T. mexicanus e L

®  aff. reimoseri, cada um. Em todos os casos, o Tridenchthoniidae encontrava-se sobre o corpo e

®  os Chernetidae sob as asas. Apenas um P. giabenimus carregava sob suas asas, tanto A. aff.

®  incertas como L aff. reimoseri (Tabela VI1-1 e VI1-2). Nesta relação, os besouros que

^  carregavam os foréticos sob suas asas, tanto uma como duas espécies, representaram 57%
®  dos transportadores, sobre o seu corpo 33% dos passalídeos e transportando
^  concomitantemente sobre o corpo e sob as asas 10% dos hospedeiros (Figura VI1-3).
^  Vale ressaltar que todos os T. mexicanus foram sempre observados andando ou
^  alojados sobre o corpo, especialmente nos "ombros" dos élitros e protoráx dos coleópteros.

Considerando ainda, que sobre os passalídeos ocorridos nos frascos coletores de armadilha

"Pennsylvania", nenhum exemplar desta espécie forética foi encontrado (Tabela VII-1).

Entretanto livres no líquido conservador daqueles coletores, ocorreram vários T. mexicanus,

que serão tratados adiante. Os demais pseudoscorpiões estavam sendo carregados sob as

asas, alojados na depressão dorsal dos tergitos abdominais dos besouros, incluindo aí também

os passalídeos ocorridos nos referidos frascos coletores, como ilustra a figura VI1-7.

Observa-se na Tabela VI1-3 e Figura VI1-2, que foram encontrados de 1 a 37

exemplares de pseudoscorpiões por cada passalídeo hospedeiro, sendo mais freqüente a

ocorrência de 1 a 4 pseudoscorpiões por besouro, assim distribuídos:

• 41% dos passalídeos transportadores ou seja, a maioria carregavam apenas um exemplar

de pseudoscorpião, o que foi encontrado sobre 24 besouros, dos quais 9 transportavam

somente um T. mexicanus sobre o corpo e 15 um só Chemetidae ou Withiidae sob as asas;

•  22% dos besouros hospedeiros ou seja 13 passalídeos transportavam 2 pseudoscorpiões,

destes 9 carregavam todos seus foréticos sob as asas, 2 somente sobre o corpo e também

2 sobre o corpo e sob as asas;

•  12% dos passalídeos ou seja, 7 besouros com 3 foréticos, sendo que 5 dos hospedeiros os

carregavam sobre o corpo e 2 sob as asas;
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^  • 7% correspondendo a 4 passaiídeos, transportando 4 foréticos. Destes transportadores, 2
^  com pseudoscorpiões somente sob as asas, um sobre o corpo e também um em ambos os
^  locais;

^  • 3% ou seja, 2 passaiídeos com 5 foréticos, um os transportava sob as asas e o outro em

%  ambos os locais;

•  3% relativos a 2 passaiídeos com 7 foréticos, sendo um hospedeiro com pseudoscorpiões

%  sobre o corpo e o outro em ambos os locais;

%  • 2% que correspondem a um passaiídeo com 8 foréticos, sendo 7 T. mexicanus e um L

^  intermedius;

^  • 2% ou seja, apenas um passalídeo com 12 pseudoscorpiões, todos representantes de A. aff.

^  incertus e sendo transportado sob as asas do besouro;

^  • 2% ou seja, um passalídeo com 14 foréticos, todos T. mexicanus e sobre o corpo do
.<í^

transportador;

•  2% correspondendo a um passalídeo com 15 foréticos, todos também exemplares de A. aff.

incertus e alojados sob as asas de um besouro transportador;

•  2%, também um passalídeo, com 33 pseudoscorpiões, todos da espécie A. aff. incertus e

abrigados sob as asas do besouro;
3

o

^  • 2% correspondendo a um passalídeo com 37 foréticos. sendo 36 T. mexicanus e um L aff.
reimoserí. Este foi o maior número de pseudoscorpiões encontrados num transportador,

durante esta amostragem.

^  Vale destacar, que os pseudoscorpiões coletados em maior número sobre um mesmo

transportador pertenciam sempre as espécies, T. mexicanus ou A. aff. incertus, desta última os

^  números elevados de exemplares foram freqüentes sobre 4 P. convexus (Tabela VII-1 e VII-2).

Na Tabela VII-2 é feita uma abordagem, considerando separadamente, às espécies de

passaiídeos transportadoras, distribuídas por camada do tronco que colonizam

preferencialmente (subcórtex, albumo e cerne), com base nos dados, já apresentados no

capítulo VI, no tópico sobre pseudoscorpiões que habitam colônias de passaiídeos e segundo

relatos de autores que fizeram estudo sobre essa família de coleóptero (Castillo, 1987;

^  Fonseca, 1988; Bührnheim & Aguiar, 1991e 1998). Observa que as 16 espécies de passaiídeos

^ ̂  coletadas foram distribuídas nas seguintes camadas dos troncos:

«4 espécies de passaiídeos são consideradas habitantes da camada subcortical, Passaius

rhodocanthopoides, P. interstitialis, P. punctiger e Paxiiius leachi, que em conjunto

representaram 29,3% da abundância relativa, dos exemplares de passaiídeos coletados e

^  transportavam 15% dos pseudoscorpiões de 4 espécies;

•  6 espécies colonizam o albumo, Passaius giat)errimus, P. interruptus, P. unicomis,

' ̂ P.convexus, P. aff. nasutus e P. variiphylius, abrangendo em conjunto a maioria das

'  espécies de passaiídeos ou seja, 55,2% dos exemplares hospedeiros, e transportavam 77%

dos pseudoscorpiões de 4 espécies;
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6 espécies habitam o cerne dos troncos, Passa/ws (M.) spinifer, PopUius msrgindtus, Popilius

sp., Veturíus transversus, V. paraensis e \/eturius sp., que em conjunto perfizeram 15,5%

dos exemplares de hospedeiros e transportavam 8% dos pseudoscorpiões de 3 espécies.
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2. Enfoque sobre cada espécie de pseudoscorpião forética, associada com passalídeos.

Os dados de cada espécie de pseudoscorpião, encontrada em forésia sobre

passalídeos, são abordados separadamente na Tabela VIM e comentados a seguir.

Trídenchthhonius mexicanus

Foi coletada sobre o corpo de 25 exemplares de passalídeos de 9 espécies, todos

capturados sob luz mista de mercúrio sobre lençol branco. A maioria dos passalídeos

hospedeiros deste pseudoscorpião pertencia a espécies que colonizam do subcórtex e aibumo

de tronco. Dentre as que vivem no subcórtex ocorreram sobre 5 exemplares de Passaius

interstitialis e 4 P. rhodocanthopoides, no aibumo sobre 6 Passaius convexus, 4 P. interruptus,

2 P. aff. nasutus, um P. unicomis e um P. varilphylius e no ceme sobre um P. (M.) spinifer e um

Veturíus transversus (Figura VI1-2).

Sobre esses passalídeos foram encontrados 106 7. mexicanus, representando 46% da

abundância relativa dos pseudoscorpioões em forésia, sendo 27 machos, 78 fêmeas e uma

tritoninfa. Dentre as fêmeas, 11 encontravam-se grávidas (Figura VIM).

Lustrochemes Intermedius

Este pseudoscorpião ocorreu sob as asas de 7 passalídeos de 4 espécies, coletados

tanto sob luz mista de mercúrio sobre lençol branco, como em armadilha "Pennsylvania" com

luz negra BLB. A maioria dos passalídeos transportadores era de espécies que habitam
preferencialmente o sutx^rtex de tronco e deles 3 Passaius interstitialis, 2 P.
rhodocanthopoides e 1 Paxilius leachi transportavam este pseudoscorpião. Ocorreu também

sobre um exemplar de P. interruptus, habitante de alburno (Figura VI1-2).

Sobre os passalídeos foram coletados 8 L. intermedius, representando 3,5% da

abundância relativa dos pseudoscorpioões em forésia, sendo 2 machos e 6 fêmeas, nenhuma

grávida (Figura Vli-4).
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Lustrochemes aff. reimoserí

Coletados sob as asas de 20 passalídeos de 10 espécies, capturados tanto sob luz
^  mista de mercúrio sobre lençol branco, como em armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB.

Os passalídeos transportadores, pertenciam a espécies que habitam preferencialmente o
^  albumo e o ceme de tronco. Dentre as que colonizam o albumo, este pseudoscorpião ocorreu
^  sobre 5 P. intemiptus, 4 P. convexus, 2 P. unicomis, um P. glabemmus e também um P. aff.
^  nasutus e dentre os passalídeos que habitam o ceme ocorreram sobre 2 Veturíus transversas,
#  2 Veturíus sp., um Passaius (M.) spinifer, um Popilius marginatus e também sobre outro
®  Popilius sp. (Figura VI1-3).
#  Os L aff. reimoserí, foram representados nesta amostragem por 29 exemplares ou
^  seja, 12,6% da abundância relativa dos pseudoscorpiões em forésia sobre estes besouros,

distribuídos em 6 machos e 23 fêmeas, nenhuma grávida (Figura VIM).

'9 Ameríchemes aff. incertas
m
9
9

Esta espécie foi encontrada sob as asas de 10 passalídeos de 5 espécies. A maioria
dos transportadores foram capturados em armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB e
alguns sob luz mista de mercúrio sobre lençol branco. Dentre os t)esouros transportadores, 4
espécies colonizam preferencialmente o albumo de tronco e deles 4 exemplares de P.
convexus, 2 de P. aff. de nasutus, 2 de P. varíiphylius e um de P. giatierrimus transportavam

este pseudoscorpião. Ainda ocorreu sobre um exemplar de Veturíus paraensis, também um
típico habitante de ceme (Figura VI1-3).

De A. aff. incertas foram coletados 80 exemplares, o que representou 34,8% da

abundância relativa dos pseudoscorpiões em forésia associados a passalídeos, sendo 27
machos e 53 fêmeas. Apenas uma delas encontrava-se grávida (Figura VIM). A maioria dos
exemplares foram capturados sobre P. convexus, que também foi o transportador mais

^  freqüente deste pseudoscorpião.

Cacodemonius? spl.

n
Este Withiidae foi encontrado sob as asas de um único passalídeo, Passaius

rhodocanthopoides, que habita preferencialmente o sutx^órtex de tronco e foi coletado em
i ^ armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB (Figura VI1-3).

Desta espécie ocorreram somente dois exemplares, um macho e uma fêmea não
grávida, sobre este hospedeiro, o que representou 0,9% da abundância relativa dos
pseudoscorpiões foréticos associados a passalídeos (Figura VIM).
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Ocorreu sob as asas de 2 passalídeos, um Passaius punctiger e um Paxilius leachi,

ambos habitantes do sul3córtex de tronco e foram coletados em armadilha "Pennsylvania" com

luz negra BLB (Figura VII-3).

Sobre estes transportadores, coletaram-se 5 exemplares deste Withiidae,

representando 2,2% da abundância relativa dos pseudoscorpiões associados a estes besouros,

distribuídos em 2 machos e 3 fêmeas, nenhuma grávida (Figura VIM).
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Tabela VII-1. Material examinado de pseudoscorpiões em associação forética com Passalidae, capturados com

fonte luminosa, nas localidades estudadas, no alto rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.

Localidade Registro:
Pas.ect-

Passalideo

transportador

Mâodo de coleta Pseudoscorpiões
for^cos

parte do corpo M F (G) T Total
do Passalidae

LUC-09/91 243 P. rhodocanthopoides luz mista T. mexicanus sobre 0 corpo - 1 - 1

Angellm 250 P. rhodocanthopddes luz mista T. merdcanus sobre o corpo 1 - -  1

251 Passaius hterstitie^ iuz mista T. mexicanus sobre 0 corpo 3 4(1) —  7

- L intermedius sob as asas — 1 —  1

252 Passaius punctiger luz negra BLB Cacodemonius? sp2 sob as asas - 2 —  2

253 PojMus sp. luz negra BLB L. aff. reimoseri sob as asas —
1 —  1

LUC-18 254 PopiSus marginatus luz negra BLB L. aff. reimoseri sob as asas - 1 -  1

255 Pass^us hterstitis^ luz negra BLB L mtermeáus sob as asas 1 — —  1

256 Passaius (M.)spinifer luz mista T. mexicanus sobre 0 corpo — 1 —  1

- L aff. reirrmseri sob as asas — 1 —  1

IMT-3 257 Passaius interruptus iuz mista L. aff. reimoseri sob as asas -
1 —  1

258 Veturíus sp. luz mista L. aff. reimoseri sob as asas 1 1 —  2

RUC-27 259 Passaius interruptus
260 Veturíus tansversus

261 Passaius unkxtmis

262 Passaius interruptus
263 Passaius unicomis

264 Pass^us convexus

265 Passaius convexus

266 Passaius convexus

267 Veturíus transversas

luz negra BLB
luz negra BLB
luz negra BLB
luz negra BLB
luz negra BLB
luz mista

luz mista

luz mista

luz mista

L a/f. reimoseri

L aff. reimoseri

L aff. remmseri

L intermedius

L aff. reimoseri

T. mexicanus

L aff. reànoseri

A aff. incertas

T. mexicanus

T. mexicanus

sob as asas

sobas asas

sobas asas

sob as asas

sobre o corpo

sob as asas

sob as asas

sobre o corpo

sobre o corpo

1

1

1

1

1

14

1

2

1

3  - -

-  3(2) -

LUC-09/95 260 Passaius interstitialis luz mista
270 Passaius convexus luz mista
271 Passaius interruptus luz mista
272 Passaius convexus luz mista
273 Passaius interruptus luz mista
274 Passaius convexus luz mista

275 Passaius unicomis luz mista
276 Passaius aff. nasutus luz mista

277 P. rtmdocanthopoides luz mista
278 Passaius convexus luz mista
279 Passaius convexus luz mista
280 Veturíus sp. luz mista
281 Passeias convexus luz mista
282 Passaius varvphyüus iuz mista
283 Passaius interruptus luz mista
284 Passaius InterstitiaBs luz mista
285 P. rtmdocanthopr^s luz mista
286 Passaius aff. nasutus luz mista
287 P. rhodocanOmpokies luz mista
288 Passaius interruptus iuz mista
289 Passaius interstitiaSs luz mista
290 Passaius caivexus luz mista
291 Passdus convexus luz negra BLB
292 Passaius aff. nasutus luz negra BLB
293 Passaius glaberrimus luz negra BLB

294 Veturíus ffansversus luz negra BLB
295 P. rhodocanOTopoides luz negra BLB
296 Passaius interstitialis luz negra BLB

T. mexicanus

L aff. reimoseri

T. mexicanus

T. mexicanus

L aff. reimoseri

T. mexicanus

L aff. reimoseri

T. mexicanus

T. mexicanus

L aff. reimoseri

T. mexicanus

T. mexicanus

A. aff. incertas

L aff. reimoseri

L aff. remoseri

A. aff. incertas

T. mexicanus

T. mexicanus

L intermedias

T. mexicanas

T. mexicanus

T. mexicanus

T. mexicanus

T. mexicanus

A. aff. incertas

A. aff. incertas

A. aff. incertas

L aff. reimoseri

L aff. reimoseri

Cacodemonius? spl
L intermertius

sobre o corpo
sobas asas

sobre o corpo
sobre o corpo
sob as asas

sobre o corpo
sobas asas

sobre o corpo
sobre o corpo
sob as asas

sobre o corpo
sobre o corpo
sobas asas

sob as asas

sob as asas

sob as asas

sobre o corpo
sobre o corpo
sob as asas

sobre o corpo
sobre o corpo
sobre o corpo
sobre o corpo
sobre o corpo
sobas asas

sob as asas

sob as asas

sobas asas

sob as asas

sobas asas

sob as asas

1  2(1) -
1

-  2(1) -
1

1

-  1 (1) -
1

1

3

1

14

2(1)
33(1)

1

1(1)
19

4

2

2

8

1(1)
2

1

2

3

1

4(1)

4(1)
1

4

1

2

1

1

3

1

15

3

3

3

1

2

1

1

1

1

3

36

1

1

1

33

4

2

2

14

1

2

1

3

4

2

7

5

1

4

1

2

2

1

1

RUC-36 298 P. rhodocanthopades luz mista L. intermedius sob as asas - 1 -
1

f 1
299 Passaius interruptus luz mista L aff. reimoseri sob as asas — 2 —

2

300 Passaius InterstitiaBs luz mista T. mexicanus sobre o corpo — 1 (1) — 1

7
IMT-1 304 Passaius Interruptus iuz mista - T. merdcanus sobre o corpo 1 4(1) —

5

- L aff. reimoseri sobas asas 1 1 — 2

305 Passaius vari^hullus iuz negra BLB A. aff. mcertus sob as asas 3 1 —
4

306 PaxiBus leachi iuz negra BLB L intermedius sob as asas —
1 — 1

307 Passaius convexus luz mista A. aff. incertas sobas asas 6 6 — 12

'  r 308 Passaius variphyBus luz mista T. mexicanus sobre 0 corpo
— 1(1) — 1

309 PaysBus leachi luz negra BLB Cacodemonius? sp2 sob as asas 2 1 - 3

Duto-Urucu/ 317 Veturíus paraenss luz negra BLB A. aff. incertas sob as asas 2 1 - 3
, ̂ Tefé

58 passalídeos TOTAL 65 164 1 230



#

125

#

#

#

#

<»

9

9

9

9

#

9

9

9

(ü

9

<f

9

9
9

9

9

9

9

9

<1

1

"V.

í

"«s

Tabela Vii-2. Freqüência dos passaiídeos transportadores, distribuídos por camadas do tronco,

que habitam preferencialmente (A. SUCÓRTEX; B. ALBURNO; C. CERNE), com seus

respectivos pseudoscorpiões foréticos, no rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.

A. SUBCÓRTEX
Espécie do passaiídeo Número de Espécie de pseudoscorpião sendo Número de

transportador passaiídeos transportada pseudoscorpiões

Passaius rhodocanthopoides 4 Tridenchthonius mexicanus 6

2 Lustrochemes intermedius 3

1 Cacodemonius? spl 2

Passaius interstitialis 4 Tridenchthonius mexicanus 7

2 Lustrochemes intermedius 2

1 - Tridenchthonius mexicanus e 7

- Lustrochemes intermedius 1

Passaius punctiger 1 Cacodemonius? sp2 2

Paxilius leachi 1 L intermedius 1

1 Cacodemonius? sp2 3

4 espécies 17 (29,3%) 4 espécies 34 (15%)

ALBURNO

Passaius glabemmus 1 -Americhemes aff. incertus e 4

- Lustrochemes aff. reimoseri 1

Passaius interruptus 3 Tridenchthonius mexicanus 20

1 Lustrochemes intermedius 1

4 L ustrochemes aff. reimoseri 5

1 - Tridenchthonius mexicanus e 5

- L ustrochemes aff. reimoseri 2

Passaius unicomis 1 Tridenchthonius mexicanus 3

2 L ustrochemes aff. reimoseri 3

Passaius convexus 4 Tridenchthonius mexicanus 12

4 Americhemes aff. incertus 65

2 L ustrochemes aff. reimoseri 3

2 - Tridenchthonius mexicanus e 4

- Lustrochemes aff. reimoseri 2

Passaius aff. nasutus 1 Tridenchthonius mexicanus 1

2 Americhemes aff. incertus 2

1 - Tridenchthonius mexicanus e 36

- Lustrochemes aff. reimoseri 1

Passaius variiphylius 1 Tridenchthonius mexicanus 1

2 Americhemes aff. incertus 6

6 espécies 32 (55,2%) 4 espécies 177 (77%)

CERNE

Passaius (M.)spinifer 1 - Tridenchthonius mexicanus e 1

- Lustrochemes aff. reimoseri 1

PopiSus sp. 1 Lustrochemes aff. reimoseri 1

Popilius marginatus 1 Lustrochemes aff. reimoseri 1

Veturius transversas 1 Tridenchthonius mexicanus 3

2 Lustrochemes aff. reimoseri 3

Veturius paraensis 1 Americhemes aff. incertus 3

Veturius sp. 2 Lustrochemes aff. reimoseri 6

6 espécies 9 (15,5%) 3 espécies 19 (8%)

Total 58 (100%) 230 (100%)
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Tabela VII-3. Freqüência de pseudoscorpiões por exemplar de passalídeo transportador,

coletado no alto rio Unjcu, Coari, AM, de 1991 a 1996.
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Número de Número de passalídeos transportandores: Total de % dos Total de

pseudoscorpiões sobre o corpo sob as asas tanto sobre o passalídeos passalídeos pseudos

por passalídeo Chthoniidae Chemetidae corpo como transporta transporta corpiões

T.mexbanus e Withiidae sob as asas dores dores

1 09 15 24 41 24

2 02 09 02 13 22 26

3 05 02 - 07 12 21

4 01 02 01 04 07 16

5 — 02 - 02 03 10

7 01 - 01 02 03 14

8 - - 01 01 02 08

12 — 01 -- 01 02 12

14 01 - -- 01 02 14

15 - 01 - 01 02 15

33 - 01 - 01 02 33

37 01 01 02 37

TOTAL 19 33 06 58 100 230

Percentual 33% 57% 10% 100
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Tabela Vil^. Freqüência das espécies de pseudoscorpiões em forésia sobre passalídeos,
coletados no alto rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996. M=macho, F=fêmea G= grávida),

T=tritoninfa.

Trídenchthonius mexicanus

No. de Passalídeo Método de localização no No. de pseudoscorpiões
Passalidae transportador coleta Passalidae

M F(G) T Total
SUBCORTICAL

4 P. rhodocanthopokles luz mista sobre o corpo 3 3 - 6
5 Passaius interstitialis luz mista sobre o corpo 5 9(4) — 14

ALBURNO
6 Passaius convexus luz mista sobre o corpo 7 8 1 16
4 Passaius interruptus luz mista sobre o corpo 8 17(2) - 25
2 Passaius aff. nasutus luz mista sobre o corpo 3 34(1) ~ 37
1 Passaius unicomis luz mista sobre o corpo 1 2(1) — 3
1 Passaius variiphylius luz mista sobre o corpo - 1(1) - 1

CERNE
1 Passaius (M.)splnifer luz mista sobre o corpo - 1 - 1
1 Veturius transversus luz mista sobre o corpo — 3(2) — 3

25 9 espécies 27 78 1 106 46,0%

LustÊXXíhemes intermedius
SUBCORTICAL

2 P. rhodocanthopddes luz mista sob as asas - 3 - 3

3 Passaius interstitialis luz mista sob as asas 2 1 - 3
1 Paxilbs leachi luz negra BLB sob as asas — 1 — 1

ALBURNO
1 Passaius interruptus luz negra BLB sob as asas — 1 - 1

7 4 espécies 2 6 8 3.5%

Lustrochemes aff. reimoseri
ALBURNO

1 Passaius giaberrimus luz negra BLB sob as asas - 1 - 1

5 Passaius interruptus luz mista sob as asas 2 5 - 7

4 Passaius convexus luz mista sob as asas 1 4 — 5
1 Passaius aff. nasutus luz mista sob as asas — 1 — 1

2 Passaius unicomis luz negra BLB sob as asas 2 1 — 3
CERNE

1 Passaius (M.)spinifer luz mista sob as asas - 1 - 1

1 PopiBus sp. luz negra BLB sob as asas - 1 - 1

1 PopWus margmatus luz negra BLB sobas asas — 1 — 1
2 Veturius tiansversus luz negra BLB sob as asas — 3 — 3
2 Veturius sp. luz mista sob as asas 1 5 - 6

20 10 espécies 6 23 29 12,6%

Americhemes aff. incertus
ALBURNO

4 Passaius convexus luz mista sob as asas 22 43(1) - 65

1 Passdus giaberrimus luz negra BLB sob as asas - 4 - 4

2 Passaius aff. nasutus luz negra BLB sobas asas — 2 - 2

2 Passaius varvphyBus luz mista sob as asas 3 3 - 6

CERNE
1 Veturius paraensis luz negra BLB sob as asas 2 1 — 3

10 5 espécies 27 53 80 34,8%

Cacodemonius sp 1
SUBCORTICAL

1 P. rbodocanOiopoicíes luz negra BLB sobas asas 1 1 - 2 0.9%

Cacodemonius sp 2
SUBCORTICAL

1 Passaius punctiger luz negra BLB sob as asas - 2 - 2
1 Pax^us leachi luz negra BLB sob as asas 2 1 — 3
2 2 espécies 2 3 5 2.2%
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Figura VII-1. Abundância relativa de passalídeos hospedeiros coletados à luz mista de

mercúrio e em armadilha "Pennsylvania" com luz negra (A) e transportando de 1 a 2 espécies

de pseudoscorpiões foréticos (B), no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.
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Figura VII-2. Número de indivíduos de pseudoscorpiões por passaiídeo transportador e

abundância relativa dos hospedeiros com pseudoscorpiões sobre o corpo, sob as asas e nos

dois locais, coletados à luz, no alto rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.
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Cacodemonius sp1

Cacodemonius sp2

L intermedius

A alf. incertus

L. aff. reimoserí

T. mexicanus

10 15 20

Número de passalídeos

Figura VI1-3. Freqüência de passalídeos transportando as espécies de pseudoscorpiâo

associadas porforésia, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

Cacodemonius sp1

Cacodemonius sp2

L intermedius

L aff. reimoseii

A aff. incertus

T. mexicanus

■ ninlas

^ machos

H fêmeas

h
20 30 40 50 60

Número de indivíduos

Figura VIM. Freqüência de machos, fêmeas e ninfas de pseudoscorpiões em forésia com

coleópteros, passalídeos, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.
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3. Análise das relações foréticas, entre espécies de pseudoscorpiões e passai ídeos.

Para avaliação das relações, entre as 6 espécies de pseudoscorpioes encontradas em

associação forética, com 16 espécies de passalídeos, no alto rio Urucu, os transportadores

foram considerados em três grupos, separados conforme a sua localização nas diferentes

camadas de tronco que colonizam preferencialmente. Um grupo de 4 espécies de passalídeos

que habitam o sulx^rtex de tronco, um outro com 6 do albumo e o terceiro também com 6

espécies do ceme.

Na matriz de presença e ausência dos pseudoscorpiões sobre os passalídeos, que

consta da Tabela VI1-5, vê-se que dos foréticos, L aff. reimoserí foi transportado pela maioria

das espécies de passalídeos, ocorrendo sobre 11 desses besouros, porém nenhuma
sufc>cortical, sendo encontrado sobre todas do albumo e em 5 das 6 espécies que colonizam o

ceme. T. mexicanus ocorreu sobre 9 espécies de passalídeos, de todas as camadas sendo a

maioria do albumo. Já A. aff. incertus, esteve presente sobre 5 das espécies de passalídeos, a

maioria do albumo e só uma do ceme. L intermedius, teve sua presença verificada sobre 3

passalídeos, a maioria subcortical e somente uma do albumo. Enquanto que os Cacodemonius
ocorreram apenas sobre transportadores que colonizam o subcórtex, sendo C. sp2 encontrado

sobre 2 passalídeos e C. spl somente sobre uma das espécies transportadoras. Esses dados

são melhor demonstrados no diagrama de Venn, da Figura VII-6, com a distribuição das

espécies foréticas, agrupadas conforme os microhábitats dos transportadores nos troncos, onde
observa-se que somente as duas espécies de Cacodemonius estiveram associadas

exclusivamente com passalídeos que habitam o subcórtex, L intermedias com transportadores

do subcórtex e do albumo, L aff. reimoserí e A. aff. incertus com passalídeos que habitam o

albumo e o ceme e T. mexicanus foi o único pseudoscorpião, transportado por passalídeos que

colonizam as três camadas. Nenhum forético estava associado com espécie exclusivamente

do albumo ou do ceme.

Para avaliar a composição das espécies de pseudoscorpiões foréticos, associadas com

os três grupos de espécies de passalídeos (do subcórtex, do albumo e do ceme), conforme a
análise de modo-Q, calculou-se o coeficiente de similaridade de Jaccard, apresentado na

Tabela VII-6, tendo como base a matriz da Tabela VII-5, onde se verifica maior similaridade
(0,500) entre os foréticos que estão relacionados com os passalídeos transportadores do
albumo e ceme, e estes alcançando menor similaridade (0,167) com os transportadores do
subcórtex. Estes coeficientes serviram para a análise de agrupamento das espécies foréticas,

relacionadas com seus passalídeos transportadores, conforme sua localização no tronco,

elaborado pelo método "UPGMA", que vai demonstrado no dendrograma da Figura VI1-5, onde
observa-se apenas um núcleo formado pelos foréticos relacionados com passalídeos do

albumo e ceme, já os foréticos associados com a fauna de passalídeo sutxx)rtical, são

exclusivos, confirmando o que foi demonstrado acima.
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Tabela VII-5. Matriz de presença e ausência das espécies de pseudoscorpiões em associação forética

com passalídeos e estes agrupados conforme a camada do tronco em que colonizam

preferencialmente. Coletados no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

Passalídeos Cacodemonius

sp1

Cacodemonius

sp2
Lintenvedlus Laf.relmoserí AaffJncertus T.mexicanus

SUBCORTICAL

Passabs rhodocanthc^kies 1 0 1 0 0 1

PaxiHus leachi 0 1 1 0 0 0

Passaius punctiger 0 1 0 0 0 0

Passaius interstíialis 0 0 1 0 0 1

ALBURNO

Passaius hterruptus 0 0 1 1 0 1

Passaius unkomis 0 0 0 1 0 1

Passaius convexus 0 0 0 1 1 1

Passaius aff. nasutus 0 0 0 1 1 1

Passaius varSphyBus 0 0 0 1 1 1

Passaius glabemmus 0 0 0 1 1 0

CERNE

Popmus sp. 0 0 0 1 0 0

Popilius marginatus 0 0 0 1 0 0

Passaius (M.) spinifer 0 0 0 1 0 1

Veturíus transversus 0 0 0 1 0 1

Veturíus sp. 0 0 0 1 0 0

Veturíus paraensis 0 0 0 0 1 0

No. de spp de passalídeos 1 2 4 11 5 9

Tabela Vli-6. Matriz com coeficiente de similaridade de Jaccard das seis espécies de

pseudoscorpiões foréticas de passalídeos, que colonizam o subcórtex, albumo e cerne de

tronco. Coletados no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

Subcórtex albumo ceme

Subcórtex 1,000

Alburno 0,167 1,000

Cerne 0,167 0,500 1,000
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0,5 similaridade 0.0

PASSALIDAE do:

SOBCORTEX

ALBURNO

CERNE

Figura VII-5. Dendrograma de agrupamento da composição das 6 espécies foréticas de

pseudoscorpiões associadas com espécies de passalídeos, que habitam o subcórtex, aibumo e

cerne de troncos, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. Obtido a partir de uma matriz com

coeficiente de similaridade de Jaccard e método de agrupamento "UPGMA" (Tabela Vil-5).

PASSALIDAE

DO ALBURNO

L intenvedius

L.an.reimosen

A. affJncertus

PASSALIDAE

DO SUBCÓRTEX
T.mexicanus

PASSALIDAE

DO CERNECacodemonius sp1
Cacodemonius sp2

Figura Vii-6. Diagrama de Venn com a distribuição das seis espécies foréticas de

pseudoscorpiões associadas com espécies de passalídeos, que habitam o subcórtex, aibumo e

cerne de tronco, coletados no alto rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.
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4. Espécies foréticas de passalídeos comparadas com as de troncos em decomposição

Considerando que o hábitat natural dos coleópteros passalídeos são troncos em

decomposição, cabe comparar a ocorrência das espécies de pseudoscorpiões encontradas nos

troncos, estudadas no capítulo anterior (Capítulo VI) com as ocorridas em forésia com

passalídeos nesse estudo.

Observa-se na matriz de presença e ausência, na Tabela Vi 1-7, que os foréticos de

passsalídeos, T. mexicanus, L intenvedius, L aff. reimoserí e A. aff. incertus, foram

encontrados também em troncos, habitados ou não por esses besouros. Já, Cacodemonius sp1

só ocorreu num tronco, em galeria de Paxilius camerani, uma espécie subcorticai, que nesta

amostragem não foi encontrada transportando algum desses foréticos, embora um dos

transportadores deste pseudoscorpião tenha sido um Paxilius leachi. A outra espécie do mesmo

gênero, Cacodemonius sp2 só foi encontrada em forésia sobre passalídeos e não ocorreu nas

amostragens de troncos.

Mais cinco de pseudoscorpiões habitantes de troncos, Lechytia chthoniifomiis,

Lustrochemes similis, Cordylochemes scorpioides, Phymatochemes crassimanus e

Dolichowithius (D.) emigrans, foram coletados em galerias de passalídeos, porém nenhum em

associação forética com esses besouros.

Dos pseudoscorpiões foréticos de passalídeos e também coletados nos troncos, cujos

microhábitats foram observados, pode-se verificar que: T. mexicanus, coletado no subcórtex e

albumo, ocorreu sobre transportadores que colonizam todos os estratos; L intenvedius,

capturado também no subcórtex e albumo, teve a maioria de seus hospedeiros subcorticais; L

aff. reimoserí ocorreu em todas as camadas do tronco e só foi coletado sobre espécies de

passalídeos do albumo e cerne; A. aff. incertus encontrado apenas no subcórtex de tronco,

apesar de associado com passalídeos do albumo e cerne; Cacodemonius sp1 só ocorreu em

galeria de passalídeo subcorticai e também em forésia com transportador que habita esta

camada de tronco.
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Tabela VII-7. Matriz de presença e ausência, de espécies de pseudoscorpiões em forésia com

passalfdeos comparadas com as ocorridas em troncos em decomposição, com e sem colônias

de passalideos, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

Foréticos de Em tronco em decomposição
Espécies de pseudoscorpiões passaiídeo em galeria de

Passaiidae

sem

Passaiidae

1. Cacodemonius? sp2. 0 0

2. Cacodemonius? spl. 0

3. Tridenohthonius mexicanus

4. Lustrochemes intermedias

5. Lustrochemes aff. reirrwseri

6. AmerKhemes aff. incertas

7. Lechytia chthoniiformis 0

8. Lustrochemes simiiis 0

9. Cordylochemes scorpioides 0 1 1

10. Phymatochemes crassimanus 0 1

11. Dolichowithius (D.) emigrans 0 1

12. Pseudochthonius homodentatus 0 0 1

13.Ditha (Paraditha) sp. 0 0

14. Paratemnoides minor 0 0

15. Ameríchemes sp1 0 0 1

16. Ameríchemes sp2 0 0

17. Ameríchemes sp3 0 0 1

18. Pachychemes aff. subgraciiis 0 0 1

19. Pachychemes sp. 0 0

20. Parachemes plumosus 0 0

21. Dolichowithius (D.) mediofasciatus 0 0

Número de espécies 6 10 18

9

9

9

9,

«a.
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Pseudoscorpiões em associação fotética com Coieptera, Cerambycidae.

Uma riqueza de 8 espécies, pertencendo a 5 famílias, foi encontrada associada a

também 8 espécies de coleópteros cerambicídeos, de duas sub-famiiias, Lamiinae e Prioninae,

cada uma representada por 4 espécies, de gêneros diferentes, que vão relacionadas a seguir

PSEUDOSCORPIÕES CERAMBÍCIDEOS

LAMIINAE

CHTHONIIDAE Lechytia chthoniiformis Acrocinus longimanus (Lin., 1758)

GEOGARYPIDAE Geogarypus amazonicus Steirastoma melanogulys White, 1855

CHERNETIDAE Cordylochemes scorpioides Acanthoderes thammi Bates, 1880

Lustrochemes intermedius AcanthcxJerini (n. det.)

Lustrochemes similis PRIONINAE

WITHIIDAE Cacodemonius? sp1 Cailipogon (Orthomegas) sp

Cacodemonius? sp2 Macrodontia cervicomis (Lin., 1758)

CHELIFERIDAE Paracheiifer lativittatus Stenodontes spinibarbis {Un., 1758)

Stictosomus semicostatus A-Servllle,1822

1. Pseudoscorpiões foréticos de Acrocinus longimanus (Cerambycidae, Lamiinae).

Um total de 315 pseudoscorpiões foram coletados sobre 86 exemplares de A.

longimanus, em 10 localidades e 11 coletas (considerando que a localidade LUC-09 foi visitada

um vez em 1991 e outra em 1995), que vão relacionados na Tabela Vii-8, conforme o seu

registro no Livro Tomtxr da Coleção depositária. O maior ntjmero desses besouros

transportadores ocorreu nas localidades de RUC-36 com 20 exemplares; IMT-1 com 18; RUC-

29 com 14 e SUC-2 com 10. Nas demais localidades a freqüência variou entre 1 a 5

exemplares deste cerambicideo.

1.1. Relação forética entre Actocinus lonc^manus e Cordylochemes scorpioides.

Dos pseudoscorpiões ocorridos, 273 exemplares ou seja, 86% pertenciam à espécie

Cordylochemes scorploldes, sendo 162 (59%) machos e 111 (41%) fêmeas, entre as quais

nenhuma grávida (Figura VI1-8).

Ocorreram entre 1 a 77 exemplares deste forético por hospedeiro e em geral, não

houve uma regularidade na razão sexual, embora sobre os transportadores com maior nijmero

de foréticos, havesse mais fêmeas do que machos. Vê-se que de 77 0. scorpioides
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0  encontrados num A. longimanus, 34 eram machos e 43 fêmeas e de 18 sobre outro besouro, 4
^  machos e 14 fêmeas, enquanto que a maioria dos que carregavam apenas um C. scorpioides,
0  geralmente eram machos (Tabela VI1-8).
^  Esta espécie de pseudoscorpiâo foi capturada quase sempre, sob as asas dos
^  coleópteros hospedeiros, alojada na depressão dorsal do abdome, onde os indivíduos

prendiam-se com a tesoura do palpo, à borda de um tergito e apenas numa ocasião, um

(|^ exemplar foi encontrado agarrado à pema-ll de um A. longimanus.

Dos 80 A. longimanus transportadores desse forético, 75 foram coletados à luz mista

de mercúrio sobre lençol branco e apenas 5 em armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB e

ao examinar esses hospedeiros, no momento da coleta, quando da sua chegada à área

^  iluminada, os C. scorpioides foram sempre observados quietos em seu lugar de transporte no

9  hospedeiro e quando havia vários exemplares, encontravam-se todos agrupados sobre o

abdome (Figura VII-10). Só se agitavam quando incomodados, não abandonando o hospedeiro

m  com facilidade e alguns até se agarravam tenazmente à borda do tergito, tomando difícil

removê-los dali.

9

®  1.2. Relação forética entre Acrocinus longimanus e Paracheiifer lativittatus.

'9 De Paracheiifer lativittatus, foram coletados 42 exemplares, correspondendo a 13% dos
9  pseudoscorpiões sobre A. iongimanus, dos quais 13 (31%) machos e 29 (69%) fêmeas,

nenhuma das quais grávida (Figura VII-8). Todos coletados sobre hospedeiros que ocorreram à

luz mista de mercúrio sobre lençol branco. Nenhum destes transportadores, capturados em

armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB, carregava P. lativittatus, porém coletou-se um

exemplar livre no frasco coletor deste tipo de armadilha, onde também havia o besouro.

Ocorreram de 1 até 5 exemplares por transportador, nos casos em que se coletaram

dois, geralmente encontravam-se, cada um atrás de um dos espinhos laterais do protórax,

sendo 2 fêmeas ou um casal. Sobre 2 A. longimanus foram encontrados 3 destes foréticos,

sendo 2 machos e uma fêmea e somente num desses hospedeiros capturou-se 5 P. lativitatus,

todos agrupados na parte latero-ventral do protórax e na razão sexual de 2 machos para 3

fêmeas (Tabela VI1-8). Portanto, todos foram encontrados regularmente, sobre o protórax dos

coleópteros, alojados atrás do espinho lateral, tanto do lado direito como do esquerdo e/ou na

parte latero-ventral, também do protórax.

Ao examinar cada um desses transportadores, logo após a chegada ao sítio de coleta,

os foréticos dessa espécie foram observados, sempre quietos e com os apêndices recolhidos

junto ao corpo. Sua coloração diruptiva, com tons variados de cinza em faixas longitudinais

irregulares promove uma camuflagem perfeita sobre o corpo de seu hospedeiro. E difícil

visualizar de imediato estes foréticos em seu lugar de transporte (Figura VII-11), mas quando

incomodados tomam-se muito agitados e caso persista o incomodo abandonam facilmente o

hospedeiro.
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1.3. Dados sobre as associações foréticas dos pseudoscorpiões com o Acmcinus longimanus.

•
0  Dentre os A longimanus hospedeiros, 69% transportavam apenas C. scorpioides, 7%
A  carregavam somente P. lativittatus e 24% as duas espécies, concomitantemente, nos seus

^  lugares habituais de transporte (Tabela Vll-Q, Figura Vil-9).

•  O número de exemplares de pseudoscorpião por cada A. longimanus transportador
variou de 1 a 77 pseudoscorpiões por besouro e mais de 60% deles carregavam entre 1 e 2

exemplares desses foréticos, apresentados na Tabela VI1-9 e Figura VI1-9 e a seguir

discriminados.

•
• Um exemplar de pseudoscorpião foi encontrado sobre 37 exemplares de A. longimanus, o

9  que corresponde a 43% desses besouros transportadores e deles 34 carregavam um C.

scorpioides sob suas asas e 3 com P. lativittatus, sobre o protórax;

#  • Dois exemplares de pseudoscorpiões foram encontrados sobre 23 exemplares destes
®  besouros (26,7%). Dentre eles, 10 com C. scorpioides apenas, 2 somente com P. lativittatus

e 11 com as duas espécies sobre o mesmo transportador, cada uma no seu lugar de

transporte;

• Três exemplares de pseudoscorpiões foram capturados sobre 8 exemplares desses

cerambicídeos (9,3%). Destes, 4 somente com C. scorpioides, um com P. lativittatus apenas

e 3 com ambas espécies, cujas proporções respectivamente da primeira para a segunda

espécie foi de 2 hospedeiros com 2:1 e um com 1:2;

• Quatro exemplares desses foréticos foram encontrados sobre 5 exemplares desses

besouros (5,8%), dentre os quais, 3 com C. scorpioides apenas e 2 com as duas espécies,

cuja proporção entre C. scorpioides e P. lativittatus foi de 1 ;3;

Cinco pseudoscorpiões foram achados sobre 4 desses besouros (4,6%) e deles 3 com C.

scorpioides apenas e 1 com amt}as espécies, na proporção de 3:2;

^  • Seis pseudoscorpiões foram coletados sobre 2 desses besouros (2,3%). Deste, um com C.

scorpioides apenas e outro com ambas espécies, em proporção de 4:2;

9  • Sete pseudoscorpiões das duas espécies, sobre 1 besouro (1,2%), na proporção de 2:5;
• Nove pseudoscorpiões duas espécies, sobre 1 besouro (1,2%), na proporção de 8:1;

• Onze C. scorpioides apenas, sobre 1 besouro (1,2%);

Dezesseis C. scorpioides apenas, sobre 1 besouro (1,2%);

Dezessete C. scorpioides apenas, sobre 1 besouro (1,2%);

^  • Dezenove pseudoscorpiões das duas espécies, sobre 1 besouro (1,2%), na proporção de C.
scorpioides e P. lativittatus 18:1, respectivamente;

^  • Setenta e sete C. scorpioides apenas, sobre 1 besouro (1,23%);
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Tabela VII-8. Material examinado de Acrocinus longimanus (Lin., 1758) (Ccleoptera,

Cerambycidae), que transportava pseudoscorplões, no rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.

Localidade Registro Método de PseudoscorpiÕes M F Total Parte do corpo do coleóptero
Psc/CB- coleta foréticos (G)

LUC-09/ 91 025 luz mista C. scapioicles 1 1 sob as asas

025a luz mista C. scorpjOKfes — 1 1 sob as asas

026 luz mista ParacheBfer latívittatus - 1 1 no protórax, atrás do espinho lateral

RUC-29 029 luz mista -P.laíMtatus e - 1 1 no protórax, atrás do espinho lateral
C. scorpiokies 1 — 1 sob as asas

030 luz mista -P. latfí/ittatus e — 2 2 no protórax, cada 1 atrás de 1 espinho
C. scoqjioides 3 - 3 sob as asas

031 luz mista C. scorpkMes 1 1 2 sob as asas

032 luz mista C. scorpioides 1 - 1 sob as asas

033 luz mista C. scoipiades - 1 1 sobas asas

034 luz mista C. scorptoides 3 - 3 sob as asas

035 luz mista C. scoqMides 1 — 1 sob as asas

036 luz mista C. scorpioides 3 1 4 sob as asas

037 luz mista C. scorpioides 1 - 1 sob as asas

038 luz mista C. scorpk^s 1 — 1 sobas asas

039 luz mista -P. íatMtfàtus e — 2 2 no protórax, atrás do espinho lateral
C. scorpioides 1 — 1 sob as asas

040 luz mista -P. latívittatus e — 1 1 no protórax, atrás do espinho lateral
C. scorpioides 1 - 1 sob as asas

041 luz mista C. scorpioides 2 — 2 sob as asas

042 luz mista -P. latívittatus e 1 - 1 no protórax, atrás do espinho lateral
C. scorpiddes 1 - 1 sob as asas

RUC-30 046 luz mista C. scorpiades 1 - 1 sob as asas

047 luz mista P. latívittatus 1 1 2 no protórax, cada 1 atrás de 1 espinho
048 luz mista C. saxpioides 1 — 1 sob as asas

049 luz mista C. scorpioides 2 4 6 sob as asas

060 luz mista P. latívittatus - 2 2 no protórax, cada 1 atrás de 1 espinho

Angeilm 051 luz mista C. scorpioides 1 - 1 sob as asas

052 luz mista -P. latívittatus e 2 3 5 sobre a parte latero-ventral do protórax
C. scorpkMes 2 - 2 sobas asas

053 luz mista -P. latívittatus e 2 1 3 no protórax,2 atrás do espinho, 1 ventrai

C. scorpkxies] 1 - 1 sob as asas, fixos a borda do tergito

054 luz negra BLB C. scorfHoides 1 — 1 sob as asas

LUC-18 061 luz mista -P. latívittatus e 1 - 1 no protórax, atrás do espinho lateral
C. sctxpioides 2 - 2 sobas asas

062 luz mista C. scorpioides 3 — 3 sobas asas

063 luz mista C. scorpiades 2 — 2 sob as asas

064 luz mista C. scorjxddes 3 14 17 sob as asas

SUC-2 067 luz mista -P. latívittatus e — 1 1 sobre o protórax
C. scorpioides 1 - 1 sobas asas

066 luz mista C. scorpiades 1 - 1 sobas asas

069 luz mista C. scorpk^s 1 - 1 sob as asas

070 luz mista C. scorpioktos 1 1 2 sob as asas, 1 agarrado a pema-ll

071 luz mista -P. latívittatus e - 1 1 no protórax, atrás do espinho lateral
C. scorpioides 1 - 1 sobas asas

072 luz mista C. scorpioides — 1 1 sobas asas

073 luz mista C. scorpioides 1 - 1 sobas asas

074 luz negra BLB C. scorpioides 2 - 2 sob as asas

075 luz mista -P. latívittatus e — 1 1 sobre o protórax

C. scorpioktes 1 - 1 sobas asas

076 luz mista C. scorpioides 1 — 1 sob as asas

IMT-3 091 luz negra BLB C. scorpioides 1 4 5 sob as asas

092 luz mista C. scorpioides 13 3 16 sob as asas

093 luz mista C. scorpiades 2 — 2 sob as asas

RUC-27 094 luz mista -P. latívittatus e - 1 1 sobre o protórax
C. scorpioides 1 - 1 sob as asas, fixo a borda do tergito-il

LUC-Og/95 103 luz mista -P. latívittatus e - 2 2 no protórax, atrás do espinho lateral

C. scorpioides 2 2 4 sob as asas

105 luz mista C. scorpiades 2 3 5 sob as asas

106 luz mista -P. latívittatus e 1 - 1 no protórax, atrás do espinho lateral

C. scorpioides 1 - 1 sobas asas

107 luz mista C. scorpioides 2 2 4 sob as asas



140

#

<1^

#

#

«

•

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Continuação da Tat)ela VIÍ-8.

Localidade Registro Mâodode Pseudoscorpiões M F Total Parte do corpo do cdeóptero
Psc/CB- co(^a foréticos (G)

RUC-36 112 luz mista -P. íatívHtatus e 1 1 sobre o protórax

C. scorphides 1 - 1 sobas asas

113 luz mista C. scorptoides 1 — 1 sobas asas

114 luz mista C. scorfuokies 1 — 1 sob as asas

115 luz mista C. scorptoides 1 — 1 sobas asas

116 luz mista -P. tatíwttatuse — 1 1 no protórax, atrás do espinho lateral
C. scorptoides 5 3 sob as asas

117 luz mista C. scorptoides 1 — 1 sob as asas

118 luz mista P. lativittatus - 1 1 no protórax, atrás do espinho lateral
119 luz mista C. scorptoides 1 — 1 sob as asas

120 luz mista C. scorptoides 1 — 1 sob as asas

121 luz mista C. scorptoides 2 — sob as asas

122 luz mista C. scorptoides 5 6 11 sob as asas

123 luz mista -P. lativittatus e 1 2 no protórax, 2 do lado D e 1 do E
C. scorptoides 1 - 1 sobas asas

124 luz mista C. scorptoides 1 - 1 sobas asas

125 luz mista -P. lativittatus e - 1 1 sobre o protórax
C. scorptoides 1 - 1 sob as asas

126 luz mista -P. lativittatus e — 1 1 sobre o protórax
C. scorptoides 1 - 1 sob as asas

127 luz mista -P. lativittatus e — 1 1 sobre o protórax
C. scorptoides 4 14 16 sob as asas

128 luz mista C. scorptoides 1 — 1 sob as asas

129 luz mista C. scorptoides 1 - 1 sob as asas

130 luz mista C. scorfvddes 2 - sob as asas

131 luz mista P. lativittatus - 1 1 sobre o protórax

IMT-1 162 luz mista C. scoipioides 1 — 1 sob as asas

163 luz mista P. lativittatus 2 1 no protórax, atrás do espinho lateral
164 luz mista C. scorptoides 2 1 sob as asas

165 luz negra BLB C. scorptoides - 1 1 sobas asas

166 luz mista C. scorptoides 1 — 1 sobas asas

167 luz mista C. scorptoides 4 1 sobas asas

168 luz mista C. scorptoides 1 - 1 sobas asas

169 luz mista C. scorp toides 1 - 1 sobas asas

170 luz negra BLB C. scorptoides 1 1 2 sob as asas

171 luz mista C. scorptoides 3 — 3 sob as asas

172 luz mista C. scorpkHdes 1 3 4 sob as asas

173 luz mista C. scorptoides 1 - 1 sobas asas

174 luz mista C. scorptoides 1 — 1 sob as asas

175 luz mista C. scmptoides 2 - 2 sob as asas

176 luz mista C. scorptoides 1 — 1 sob as asas

177 luz mista C. scorpiddes 1 - 1 sob as asas

178 luz mista -P. lativittatus e 1 — 1 sobre o protórax

C. scorptoides 2 - 2 sobas asas

179 luz mista C. scorpkxies 34 43 77 sobas asas

C. scorptoides 162 111 273 (87%)
P. lativittatus 13 29 42 (13%)

Total 86 cdeopteros: 315 pseudoscorpiões

Da lado direito; E= lado esquefdo.
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Tabela VII-9. Freqüência das duas espécies de pseudoscorpião por exemplar de Acrocinus longimanus,

coletados no alto rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.
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Número de Número de Acrocinus longimanus transportador de: Total de Total de Total de

pseudoscorpiões Cordyloch. Parachelif. ambas Total de %de Cordyioch. Parachelif. pseudos

por Acrocinus scorpioides lativittatus (C:P) Acrocinus Acrocinus scorpioides lativittatus corpiões

1 34 03 — 37 43,0 34 03 37

2 10 02 11 (1:1) 23 26,7 31 15 46

3 04 01 02 (2:1) 08 09,3 17 07 24

01 (1:2)

4 03 — 02(1:3) 05 05,8 14 06 20

5 03 — 01 (3: 2) 04 04,6 18 02 20

6 01 — 01 (4: 2) 02 02,3 10 02 12

7 — — 01 (2: 5) 01 01,2 02 05 07

9 — - 01 (8: 1) 01 01,2 08 01 09

11 01 — - 01 01,2 11 — 11

16 01 — — 01 01,2 16 - 16

17 01 — — 01 01,2 17 — 17

19 — — 01 (18:1) 01 01,2 18 01 19

77 01 — — 01 01,2 77 — 77

TOTAL 59 06 21 86 273 42 315

69% 7% 24% 100% 100,1 87% 13% 100%

(0: P) = proporção de C. scorpkMes por P. latívittatus.
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Figura VI1-8. Abundância relativa de machos e fêmeas de C. scorpioides e P.

lativittatus, coletados sobre Acrocinus longimanus, no rio Urucu, Coari, AM, de

1991 a 1996.
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Figura Vi 1-9. Número de exemplares de P. lativittatus e C. scorpioides por Acrocinus
longimanus transportador e abundância relativa dessas duas espécies de pseudoscorpiâo
ocorrendo sobre o besouro, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.
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Figura VII-10. Acrocinus logimanus coletado na localidade de IMT-3, Coari, Amazonas,

em setembro de 1993, com cinco Cordylochemes scorpioides sob as asas. alojados na

depressão tergal.

Figura Vll-11. Acrocinus

longimanus coletado na

localidade de Angelim, Coari,

Amazonas, em novembro de

1992, com dois Paracheilfer

latívittatus alojados atrás do

espinho lateral do protórax.

A. área ampliada do local,

onde estão sendo transpor

tados os pseudoscorpiões.
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2. Pseudoscorpiões foréticos de Steirastoma meíanogufys (Lamilnae, Acanthoderini).

Ocorreram 19 exemplares de Steirastoma melanogulys, coletados à luz mista de

mercúrio sobre lençol branco, distribuídos em 5 localidades no rio Urucu, sendo 9 em RUC-36,

4 em Angelim, 3 em IMT-3, 2 em SUC-2 e 1 em RUC-29, transportando apenas uma espécie

de pseudoscorpíâo, um Chemetidae, o Lustrochemes similis. Todos listados na Tabela VII-10,

com os seus respectivos números de registro no Livro Tombo da Coleção depositária.

Associados com este besouro, foram capturados 37 exemplares de L similis foréticos,

sendo 18 machos (49%) e 19 fêmeas (51%), uma das quais portava saco ovígero (Figura VII-

12). Ocorreram de 1 até 5 exemplares de L similis por besouro hospedeiro, sendo

transportados regularmente, agarrados com a tesoura dos pedipalpos à antena do

cerambicídeo hospedeiro, mais especificamente ao IIP antenômero e somente um deles

agarrado ao IP (Figura VI1-14).

Durante as coletas, observou-se a freqüência do número de exemplares de L similis,

sua razão sexual por besouro transportador e a abundância relativa dessa ocorrência,

verificando-se que a maioria (63%) carregava apenas um exemplar dessa espécie forética,

tanto macho quanto fêmea; 16% ou seja, 3 cerambicídeos carregavam 2 pseudoscorpiões no

mesmo antenômero, 2 com um casal deste chemetídeo, 1 com 2 fêmeas e 1 outro com 2

machos; também 16% ou seja, 3 hospedeiros com 3 foréticos, no mesmo segmento antenal,

sendo 2 com 1 macho e 2 fêmeas e 1 com 3 fêmeas; somente um transportador (5%)

carregava 5 L similis, sendo 3 machos e 2 fêmeas, 2 na antena direita e 3 na esquerda (Tabela

VII-10 e VII-11, Figura VII-13). Portanto, pode-se observar que não houve uma regularidade na

razão sexual dos foréticos por transportador, embora geralmente, as fêmeas tenham sido um

pouco mais abundantes que os machos (51%).

3. Pseudoscorpiões foréticos de Acanttioderes thammi (Lamiinae, Acanthoderini).

Coletou-se apenas um exemplar de Acanthoderes thammi transportando

pseudoscorpião, o qual foi capturado com ajuda de um puçá, em atividade diurna (voando

pela manhã) dentro da mata, na localidade de Sumaúma, no rio Urucu, em 1991.

Associado a este transportador foram encontradas duas espécies de pseudoscorpiões,

um Geogarypidae, o Geogarypus amazonicus, representado somente por um exemplar macho

e um Chemetidae, o Lustrochemes similis, representado por 4 exemplares, sendo 2 machos e

2 fêmeas. Todos foram observados, agarrados às pemas médias e posteriores do besouro

^  transportador, no momento da coleta. Quando o besouro, imediatamente depois de captura, foi

^  depositado num frasco de vidro contendo álcool à 70%, seus foréticos, desprenderam-se logo

^  após o contato com o líquido fixador, o que impossibilitou verificar exatamente, o lugar da

^  pema onde estavam agarrados, durante o transporte, como também o número de exemplares

^  e sexos distribuídos por pema do t)esouro hospedeiro (Tabela VII-10).
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4. Pseudoscorpíões coletados sobre um Acanthoderíni não determinado (Lamíinae).

Durante as coletas no alto rio Urucu, foi capturado em armadilha de Shannon, na

localidade de LUC-09, em 1995, um exemplar de Acanthoderini, de espécie não determinada,

transportando o mesmo Chemetidae, Lustrochemes similis, já mencionado acima como forético

de outras duas espécies de cerambicídeos, também da tribo Acanthoderini. Desse

pseudoscorpião foi encontrada apenas uma fêmea, agarrada numa das pemas deste besouro

transportador (Tabela VI1-10).

Tabela VI1-10. Material examinado de Steirastoma melanogulys White, 1855 e de outros Acanthoderini

(Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), que transportavam pseudoscorpíões em forésia, no rio Urucu,

Coari (AM), de 1991 a 1996. M= macho; F= fêmea; (G)=fêmea grávida. D= direita; E= esquerda.

m

m

m
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#

#

(t

m

Localidade Registro Cerambicideo Método de Pseudoscorpíões M F Total parte do corpo do t)esouro em que

Psc/CB- transportador coleta forâicos (G) estavam sendo carregados.

Sumaúma 060 Acanffmderes com puçá G. amazonicus 1 1 agarrado à perna
thammi e L simlBs 2 2 4 agarrados à pema

LUC-00/95 110 Acanthoderíni (n.det) Armadilha L sin^s - 1 1 agarrado à pema
de Shannon

RUC-29 205 S. melanogulys luz mista L sm^s - 1 1 agarrado ao 3° antenômero E

Angelím 055 S. melanogulys luz mista L similis 1 - 1 agarrado à antena E

056 S. melanogufys luz mista L simiSs 1 - 1 agarrado à antena

057 S. melanogufys luz mista L sim^ 3 2 5 agarrados à antena (3 na E e 2 na D)

058 S. melanogufys luz mista L shnlfís - 1(1) 1 agarrado ao 3° antenômero E

SUC-2 077 S. melanogufys luz mista L shnSis 1 — 1 agarrado à antena

078 S. melanogulys luz mista L slmiTis 1 — 1 agarrado à antena

IMT-3 088 S. melanogufys luz mista L simSis - 1 1 agarrado à antena

089 S. melanogulys luz mista L. simSis 1 2 3 agarrados ao 3° antenômero E

090 S. melanogufys luz mista L similis — 2 2 agarrados O) 3° antenômero E

RUC-36 133 S. melanogufys luz mista L similis 1 - 1 agarrado ao 3° antenômero E
134 S. melanogufys luz mista L simlBs 1 — 1 agarrado ao 3° antenômero
135 S. melanogufys luz mista L simiBs 1 1 2 agarrados ao 2° antenômero D
136 S. melanogufys luz mista L similis 1 2 3 agarrados ao 3° antenômero D
137 S. melanogufys luz mista L simSis — 1 1 agarrado ao 3° antenômero E
138 S. melanogufys luz mista L simlBs 1 - 1 agarrado ao 3° antenômero D
139 S. melanogufys luz mista L similis 1 - 1 agarrado ao 3° antenômero D
140 S. melanogufys luz mista L simlBs 2 - 2 agarrado ao 3° antenômero D

141 S. melanogulys luz mista L sBniBs - 3 3 agarrado à antena

G. amazonicus 1 1

L smiBs 18 19 37

Total 21 coleópteros 36 pseudoscorpíões
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Tabela VII-11. Freqüência de L similis por exemplar de Stemstoma ntelano^lys, coletados no

rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. Considerando ainda o ntümero de foréticos por antena do

besouro (D= antena direita; antena esquerda).

L similis por S. melanogulys
transportador (agarrado à antena)

Número de

transportador
%de

transportador
Número de

L similis

1 (numa antena) 12 63 12

2 (na mesma antena) 03 16 06

3 (na mesma antena) 03 16 09

5 (2 na antena D e 3 na antena E) 01 05 05

TOTAL 19 100 32

#

#

macho

49%
L s/m///St;i fêmea

51%

Figura VII-12. Abundância relativa de machos e

fêmeas de L similis coletados agarrados à

antena de S. melanogulys, no rio Urucu, Coari,

AM, de 1991 a 1996.

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Número de S. melanogulys transportador

Figura VII-13. Número de L similis por exemplar de S. malanogulys transportador,

coletado no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.



147

Figura VII-14. Foto de um Lustrochemes similis agarrado ao antenômero de um

Steirastoma melanogulys (Coleoptera, Cerambycidae), no momento do

transporte.
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5. Pseudoscorpíões em associação forética com Macrodontia cervicomis (Príoninae).

Somente uma espécie de pseudoscorpiâo, uma das que também se encontrava

associada com Acrocinus longimanus, o Chemetidae Cordylochemes scorpioides, foi coletada

sob as asas de 4 exemplares de Macrodontia cervicomis, em 3 localidades no alto rio Urucu.

Foram capturados 8 exemplares de C. scorpioides sobre este hospedeiro, que

representaram 11% dos pseudoscorpiões foréticos de Prioninae, dos quais 50% machos e 50%

fêmeas e ocorreram de 1 até 4 exemplares por transportador, assim distribuídos: 1 macho

sobre um Macrodontia de Sumaúma e 2 machos sobre outro coletado em IMT-3, estes dois

besouros foram encontrados, dentro da mata, durante o dia e quietos sobre grandes troncos de

árvores caído e o outro num tronco de uma árvore viva e em pé; 1 macho sobre um

transportador coletado em LUC-09, em 1995 e 1 macho e 3 fêmeas sobre outro Macrodontia

da mesma localidade, ambos coletados à luz mista de mercúrio sobre lençol branco (Tabela

VII-12).

6. Pseudoscorpiões em associação forética com Cailipogon (Orthomegas) sp. (Prioninae).

Foram coletados 4 exemplares de um coleóptero não determinado, do gênero

Cailipogon (Orthomegas), Cerambycidae Prioninae, transportando pseudoscorpiões. Ocorreram

em 3 localidades no rio Urucu, 2 exemplares em RUC-27 e 1 em LUC-9 (1995), capturados em

armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB e um outro em RUC-36, à luz mista de mercúrio

sobre lençol branco (Tabela VI1-12).

Estes besouros transportavam pseudoscorpiões de 3 espécies, que representaram 7%

dos foréticos sobre Cerambycidae Prioninae, sendo um Chemetidae, Lustrochemes

intermedius e dois Withiidae, ambos do mesmo gênero, possivelmente Cacodemonius? de

espécies não determinadas (spl e sp2). Essas espécies já foram referidas neste trabalho em

forésia com coleópteros da família Passalidae.

Todos os pseudoscorpiões foram encontrados alojados sob as asas dos besouros

transportadores e sobre cada hospedeiro ocorreu apenas uma espécie em forésia e ambas

foram representadas apenas por fêmeas não grávidas. A maioria transportava um

pseudoscorpiâo e somente um hospedeiro carregava dois destes aracnídeos.

De Lustrochemes intermedius ocorreram 3 fêmeas sobre 2 Cailipogon, ambos da

localidade de RUC-27, um carregava uma e outro duas. As duas espécies de Cacodemonius?

foram representadas, cada uma, apenas por um exemplar fêmea. Cacodemonius? spl foi

coletado sobre um Cailipogon da localidade de LUC-09, em 1995, em armadilha "Pennsylvania"

com luz negra BLB e C. sp2 sobre um exemplar do mesmo besouro coletado em RUC-36, sob

luz mista de mercúrio sobre lençol branco.
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7. Pseudoscorpiões em associação forética com Stenodontes spinibarbis (Príoninae).

De Stenodontes spinibarbis, também foram coletados 4 exemplares carregando

pseudoscorpiões, em 3 localidades no alto rio Urucu, sendo 2 em IMT-3, 1 em LUC-09, em

1995 e outro em IMT-1. Todos coletados à luz mista de mercúrio sobre lençol branco (Tabela

VII-12).

Ocorreram 3 espécies de pseudoscorpiões foréticos sobre este besouro hospedeiro, as

quais representaram 77% dos foréticos associados com prioníneos, sendo um Chthoniidae

Lechytia chthoniiformis, um Chemetidae Lustrochemes intermedius e um Withiídae

Cacodemoniusl sp2., as duas últimas já foram citadas anteriormente neste trabalho, em

associação com Coleoptera Passalidae e com outro Prioninae, o Caliipogon (Orthomegas) sp.,

enquanto Lechytia chthoniiformis ainda não foi mencionada, neste estudo, sendo transportada

por quaiquer outro inseto.

Foram coletados 57 exemplares de pseudoscorpiões sobre este besouro, dos quais

81% ou seja, 46 eram L chthoniiformis, 17% L intermedius e 2% Cacodemonius? sp2 (Tabela

VI1-13). Todos abrigados sob as asas dos Stenodontes transportadores.

O número de pseudoscorpiões por transportador variou entre 4 a 22 exemplares e de

uma a duas espécies foram coletadas concomitantemente sobre um mesmo hospedeiro. Dos 4

Stenodontes, um carregava apenas 4 fêmeas de L intermedius e 3 transportavam a espécie

mais abundante, L chthoniiformis. Este úitimo num hospedeiro com 7 exemplares, no qual

havia 3 machos, 2 fêmeas e 2 tritoninfas, junto com 2 machos e 4 fêmeas de L. intermedius.

Noutro besouro 17 exemplares, 5 machos e 12 fêmeas de L chthoniiformis, junto com 1 macho

de Cacodemonius? sp2. Ainda noutro Stenonontes 22 exemplares, todos de L chthoniiformis,

distribuídos em 5 machos, 14 fêmeas, 2 trito e 1 deutoninfa (Tabela VII-12 e VII-13). Não

ocorreu nenhuma fêmea grávida dentre os foréticos e a presença de estágios imaturos só foi

constatada entre os L. chthoniiformis.

Verificou-se que os Chthoniidae foram sempre numerosos, ocorrendo entre 7 e 22

indivíduos por hospedeiro e no momento de sua captura, foram observados sempre quietos,

reunidos em grupos e alojados na região do metatórax, principalmente na base das asas

membranosas dos besouros, alguns dentro da membrana articular entre o tórax e o abdome,

bem como em volta e ou dentro da abertura do primeiro espiráculo abdominal. Os exemplares

de Chemetidae e Withidae, no entanto, foram observados abrigados no meio ou na parte

posterior da depressão do atxlome. O fato destes foréticos ocuparem diferentes lugares sob as

asas do transportador, pode justificar a ocorrência de L chthoniiformis, num mesmo

Stenodontes, junto com um Chemetidae ou com um Withiidae. Ainda pode ser considerada a

proporção do tamanho do corpo de cada grupo destes foréticos, levando em conta que o

Lechytia é muito pequeno, cujos os adultos chegam a medir entre 0,85 e 1,11 mm de

comprimento (as fêmeas são maiores que os machos) e os imaturos são ainda menores.

Entretanto, o Cacodemonius? e o Lustrochemes têm indivíduos maiores, cujos adultos medem
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respectivamente, cerca de 2 e 4mm de comprimento e deles nenhum Imaturo foi encontrado

em forésia.

8. Pseudoscorpiões em associação forética com Stictosomus semicostatus (Prioninae).

Somente um exemplar de Stictosomus semicostatus foi encontrado carregando

pseudoscorpiões em forésia, representando 5% dos cerambícideos prioníneos, que

transportavam esses aracnídeos no rio Urucu. Este besouro foi coletado na localidade de

IMT-3, sob luz mista de mercúrio sobre lençol branco.

Este cerambicfdeo transportador carregava apenas uma espécie de pseudoscorplâo, o

Chthonlldae Lechytia chthoniiformis, o qual foi representado por 4 exemplares fêmeas, das

quais nenhuma grávida. Todas estavam sendo transportadas sob as asas do hospedeiro, da

mesma forma que os espécimes de Lechytia encontrados sobre os Stenodontes, conforme

relatado anteriormente neste estudo.
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Tabela VII-12. Material examinado de Coleoptera, Cerambycidae, Pricninae, que transportava

pseudoscorpiões em forésia, sob suas asas, no rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.

Localidade Registro Cetambicídeos Mâodode Pseudoscorpiões for^cos M F(G) T D Total

Psc/CB- transportadores co(^

Sumaúma 024 Macrodontia cenrícomis sobre tronco Cordyiochennes scorpioides 1 _

1

IMT-3 102 Macmdontia cervicomis sobre tronco C. scorpioides 2 — — 2

LUC-09/g5 104 Macrodontia cervicomis luz mista C. scorpioides — 1 — 1

LUC-G9/g5 108 Macrodontia cervicomis luz mista C. scorpioides 1 3 — 4

8(11%)

RUC-27 095 Cal^xjgon (Orthomegas) sp. luz negra BLB Lustroct)emes tiitermedius 2 2

RUC-27 096 Calípogon (O.) sp. luz negra BLB L intermedius - 1 - 1

LUC-09/95 109 CaBipogon (O.) sp. luz negra BLB Cacodemonius7 spl - 1 - 1

RUC-36 132 CalSpogon (0.) sp. luz mista Cacodemoniu^ sp2 - 1 - 1

5(7%)

IMT-3 085 Stictosomus semicostatus luz mista Lechytia ctítiionãtorrrús 4 4

4(5%)

IMT-3 086 SterKxlontes sphítarbis luz mista L cttihmãfónmis 5 14 2 1 22

IMT-3 087 Stenodontes sp'aiil)&tis luz mista L chthonãfwmis e 3 2 2 — 7

L intermedius 2 4 — 6

LUC-09/95 111 Stenodontes spinit)art>is luz mista L cfithonSfòrmis e 5 12 - 17

Cacodemonius'? sp2 1 - - 1

IMT-1 180 Stenodmtes ̂nibart^ luz mista L intermecBus - 4 — 4

57(77%)

Totais: 1. Ljecfjytia chthonSfbrmis 13 32 4 1 50

2. Cordyiochemes scorpioides 4 4 — — 8

3. Lustrochemes intermedius 2 11 —
— 13

4. Cacodemonius? spl - 1 - - 1

5. Cacodemonius!} sp2 1 1 - - 2

13 coleópteros 74(100%)

Tabela VI1-13. Freqüência de 3 espécies de pseudoscorpiões foréticos por exemplar de

Stenodontes sp/n/barb/s transportador, coletados no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

Número de

pseudoscorpiões
por transportador

Lechytia
chthonSformis

Lustrochemes

intermedias

Cacodemonius?

sp2
Total de

pseudoscorpiões
Número de

Stenodontes

04 - 04 ~ 04 1

13 07 06 ~ 13 1

18 17 - 01 18 1

22 22 ~ ~ 22 1

Total 46 10 01 57 4

Percentual 81% 17% 2% 100%
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9. Análise da composição das espécies de pseudoscorpiões em forésia com cerambicídeos.

Considerando que o corpo de cada besouro constitui-se num hábitat temporário para os

pseudoscorpiões foréticos e com a finalidade de compreender melhor os resultados que foram

obtidos neste estudo, sobre a regularidade desta reiação com os coieópteros Cerambycidae, foi

realizada análise de modo-Q, da composição das 8 espécies desses aracnídeos, associada

com as 8 espécies de diferentes grupos (sut}-famíiia e/ou trítx)) desta famíiia de coieópteros.

Nesta análise, foi elaborada uma matriz de presença e ausência, que consta da Tabela VI1-14,

cujos os valores serviram de base para os cálculos dos coeficientes de similaridade de

Jaccard, apresentados na matriz da Tabela VI1-15 e a partir destes coeficientes obteve-se a

anáiise de agrupamento pelo método "UPGMA", demonstrada no dendrograma da Tabela VII-

15.

Observa-se claramente nesta avaliação, a formação de três grupos bem distintos de

espécies associadas entre si, na função de transportador e transportado. Verifica-se na matriz

de presença e ausência (Tal)ela VII-15), um grupo composto peios pseudoscorpiões,

Cordylochemes scoq)ioides e Parachelifer lativittatus, ambos sendo transportados peio

cerambicídeo iamiíneo Acrocinus longimanus e somente C. scorpioides também pelo

cerambicídeo prioníneo Macrodontia cervicomis. Um outro grupo, formado por Geogarypus

amazonicus e Lustrochemes similis relacionados com espécies de Acanthoderíni, onde L

similis é transportado pelas 3 espécies deste grupo que ocorreram, Steirastoma melanogulys,

um Acanthoderíni não determinado e Acanthoderes thammi, enquanto que G. amazonicus

apenas por A. thammi. Já um terceiro grupo, composto por 4 espécies de pseudoscorpiões,

Lechytia chthoniifonnis, Lustrochemes intermedius, Cacodemonius? spl e sp2, associadas com

3 espécies de Cerambycidae Príoninae, Cailipogon {Orthomegas) sp., que destes

pseudoscorpiões, só não carregava L. chthoniiformis, Stenodontes spinibarbis, só não

transportava Cacodemonius7 spl e Stictosomus semicostatus, carregava apenas L

chthoniiformis.

Os coeficientes de similaridade de Jaccard apresentados na Tabela VII-15, tiveram o

vaior máximo de 0,250 entre as espécies transportadas por Caiiipongon (O.) sp. e S.

spinibarbis, considerando a amplitude entre 1 e O, portanto o grau de simiiarídade entre estas

espécies foi baixo. Enquanto que o valor mínimo dentre os coeficientes foi O (zero), o que

ocorreu com a maioria da fauna transportada peios diferentes isesouros cerambicídeos.

O dendrograma da Figura VII-15 reforça os agrupamentos relatados acima, onde

observa-se no conjunto, a formação de três suixíonjuntos unidos entre si num mesmo nívei,

cada um com um núcleo distinto. Vê-se, de cima para baixo, um sulxx)njunto formado de

cerambicídeos prioníneos, com o núcleo Caiiipongon e S. spinibarbis ligado a S. semicostatus.

No meio, um subconjunto formado apenas pelo núcleo A. longimanus (um Iamiíneo) e M.

cervicomis (um prioníneo). O último subconjunto é composto pelas três espécies de

Acanthoderíni (lamiíneos).
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Tabela VII-14. Matriz de presença e ausência das 8 espécies de pseudoscorpíões, em associação

forétíca com 8 espécies de Cerambycidae (Coieoptera), no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

Lamiinae Prioninae Lamiinae, Acanthoderini Prioninae

Espécies cte Acrocinus Macmdontia Acanthoderas Steirastava Acanthoderini CaB^pogon Stenodontes Stíctosomus
pseudoscaj^s longimanus cervicomis thammi melanoguíys (n.det) (O.) sp. spinBiamis semicostatus

C. scoqiioicles 0 0 0 0 0 0

P. .lativittatus Á 0 0 0 0 0 0 0

G. amazonicus 0 0 ■  • 1 0 0 0 0 0

L sImHis 0 0
■

0 0 0

L intenmedius 0 0 0 0 0 0

Cacodemonius sp1 0 0 0 0 0 ■  - .. ■■;1-;: . 0 0

Cacodemonius sp2 0 0 0 0 0 „  ;: -i- 0

L chthaliifòrmis 0 0 0 0 0 0 .v'; ' '•-V:

Tabela VI1-15. Matriz com coeficiente de similaridade de Jaccard, das 8 espécies de pseudoscorpíões
sendo transportadas por 8 espécies de Cerambycidae (Coieoptera), no rio Urucu, Coari, AM, de 1991

a 1996.

Cerambycidae Acrocinus Mcrodontia AcanOioderes SteffBstoma Acanthoderini C€^^x)gon Stenodontes Stíctosomus
longimanus cervicomis thammi melanoguíys sp. (n. d^) (O.) sp. spimharbis semicostatus

A. longimanus 1,000

M. cervicomis 0,125 1,000

Athammi 0,000 0,000 1,000

S. melanoguíys 0,000 0,000 0,125 1,000

Acanthoderini 0,000 0,000 0,125 0,125 1,000

Cailipogon (0.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

S.spinibarbis 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 1,000

S.semicostatus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 1,000
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0.500 similaridade 0.500

S. semicostatus

S. spinibarbis

Cailipogon sp.

A. longimanus

M. cervicomis

A. thammi

S. melanogulys

Acanthoderíni

iiC^rámbj^idáé,!
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Cèràfnbyqdaé, larnímaé, i
/Acanthoderíni ' í

Figura VII-15. Dendrograma de agmpamento da composição das 8 espécies de

pseudoscorpiões em forésia com espécies de coieópteros cerambicídeos, coletados no rio

Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. Obtido a partir dos coeficiente de similaridade de Jaccard

(Tabela VI1-15) e método de agrupamento "UPGMA".

10. Foréticos de Cerambycidae e sua ocorrência nos hábitats avaliados no presente estudo.

Dentre as espécies de pseudoscorpiões encontradas em forésia com Coleoptera

Cerambycidae, o Withiidae, Cacodemonius? sp2 e o Cheiíferidae, ParachelifTer tativittatus, só

foram coletadas sobre estes besouros, enquanto que as demais espécies associadas com estes

besouros, também ocorreram em pelo menos um dos hábitats avaliados neste estudo, durante

as amostragens nas áreas visitadas no alto rio Urucu, apresentadas anteriormente no presente

trabalho.

Da lista de espécies, que compõem a fauna de pseudoscorpiões em cada um dos

ambientes estudados anteriormente, verificou-se que a maioria ou seja, 5 das 8 espécies em

forésia com estes besouros, Lechytia chthoniiformis, Cordylochemes scorpoides, Lustrochemes

intermedius, Lustrochemes similis e Cacodemonius? spl, também ocorreram em troncos

caídos em decomposição, provavelmente o mesmo hábitat dos cerambicídeos lamiíneos e

prioníneos, que são besouros xilófagos. Ainda duas destas espécies, Lechytia chthoniiformis e
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Lustrochemes intermedius também ocorreram em outros tipos de hábitats, tais como em

grandes palmeiras, onde L chthonüformis foi coletado em inajazeiro e patauazeiro e L

intermedius em inajazeiro, este último também ocorreu na serapilheira, coletado por tamisação.

Já Geogarypus amazonicus só foi encontrado vivendo sobre a vegetação do sul>tx}sque,

coletado por batição somente em pequenas palmeiras, cuja fronde encontra-se acima do chão

(pa) (Tabela VII-16).

Tabela VII-16. Distribuição das espécies de pseudoscorpiões foréticos de Coleoptera,

Cerambycidae, nos hábitats em que foram encontrados durante o presente estudo, em

amostragens realizadas no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

Pseudoscorpiões foréticos de

Cerambycidae

Hábitats em que ocorreram durante o presente estudo

Lechytia chthoniiformis - Grandes palmeiras (inajazeiro e patauazeiro).

- Troncos em decomposição (subcortical).

Geogarypus amazonicus - Pequenas palmeiras com fronde acima do chão (pa).

Cordyiochemes scorpoides - Troncos em decomposição (subcortical).

Lustrochemes intermedius - Grandes palmeiras (inajazeiro).

- Na serapilheira (coletado por tamisação).

- Troncos em decomposição (subcortical).

Lustrochemes simiiis - Troncos em decomposição (sobre a casca e subcortical).

Cacodemonius? spl - Troncos (subcortical, em galeria de Passalldae).

Cacodemonius? sp2 - Não foi coletado em nenhum dos hábitats amostrados.

Parachelifer iativittatus - Não foi coletado em nenhum dos hábitats amostrados.
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Pseudoscorpiões em associação forética com Lepidoptera, Sphingídae.

Somente uma espécie de pseudoscorplâo da família Cheirídiidae, Neocheiridium

triangulare, foi encontrada em associação forética sobre 46 exemplares de mariposas

esfingídeas, distribuídas em 9 das localidades estudadas no alto rio Urucu. Em Angelim,

coletou-se 3 mariposas com este pseudoscorplâo; em LUC-18, 2; SUC-2, 6; IMT-3, 2; RUC-27,

16; LUC-09 em 1995, 6; RUC-36, 6; IMT-1, 4 e Duto-Urucu/Tefé, uma apenas. Todas foram

capturadas durante à noite, sob luz mista de mercúrio sobre lençol branco (Tabela VI1-17).

As mariposas esfingídeas transportadoras pertencem a 4 espécies, de 3 gêneros

diferentes, relacionadas a seguir.

LEPIDOPTERA, SPHINGÍDAE:

Ampriymoea iva//fe/7 (Boisduval, 1875)

Cocytius anteusmedor {Drury, 1773)

Cocytius duponchel (Poey, 1832)

Isognathus menechus (Boisduval, 1875)

Dentre os 46 exemplares de esfingídeos com pseudoscorpiões, 42 foram de Cocytius

duponchel, o que corresponde a 91,3% da abundância relativa das mariposas transportadoras,

2 exemplares de Amphymoea walkeri (4,3%), um exemplar de Cocytius anteus medor (2,2%) e

outro de Isognathus menechus (2,2%) (Tabela VI1-18).

Vale ressaltar, que foram examinadas todas as mariposas coletadas nos locais de

estudos, desta e de outras famílias de lepidópteros noturnos. Isso foi feito logo após a sua

captura, ao chegarem nas áreas de coleta. Depois de sacrificadas e examinadas a olho nu ou

com ajuda de lupa manual, eram depositadas em envelopes individuais, justificando porque

grande parte dos exemplares deste pseudoscorplâo forético, foram encontrados, após exame

no laboratório sob microscópio estereoscópio, livres nos envelopes, junto ao corpo de sua

mariposa transportadora. Levando-se em conta ainda, que os Neocheiridium medem ca. de

0,8mm de comprimento e possuem coloração cinza escuro, entende-se porque é difícil

localizá-los à vista desarmada, em meio às escamas destas mariposas, cujo tamanho e

coloração sâo semelhantes aos desse pseudoscorplâo forético. Mesmo assim, sobre 4

exemplares de C. duponchel, coletados em RUC-27, foi observado um exemplar de N.

triangulare, sobre o corpo de cada mariposa, agarrado às escamas do tórax. Dois deles

encontravam-se alojados na base da asa anterior do transportador (Tabela VI1-17).

Desta forma, foram coletados sobre as mariposas, 225 exemplares de N. triangulare,

sendo 115 machos, representando 51%, 92 fêmeas ou seja 41% e 18 ninfas (possivelmente

tritoninfas), que correspondem a 8% da abundância relativa desse forético. Nenhuma das
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fêmeas encx3ntrava-se grávida. Emix)ra o número total de machos tenha sido maior do que de

fêmeas e ninfas. Ot)serva-se pela verificação da amostra de cada transportador, que não

houve uma regularidade nesta proporção. Porém, considerando-se as amostras com elevado

número de pseudoscorpiões (entre 15 e 32 exemplares), vê-se que o número de machos foi

sempre maior nestes casos (Taljela Vli-17, Figura VII-16).

Observou-se uma freqüência de 1 até 32 destes pseudoscorpiões sendo transportados

sobre um indivíduo de esfingídeo, cuja maioria deles carregava entre 1 e 5 A/, tríangulare. Esta

freqüência distribuíu-se da seguinte forma (Tabela VI1-19):

•  1 exemplar de N. tríangulare sobre 13 exemplares de mariposas, correspondendo a 28,3%

dos esfingídeos;

2 exemplares desse pseudoscorpião sobre 12 exemplares de transportadores (26,1%);

3 sobre também 3 esfingídeos (6,5%);

4 sobre 2 mariposas (4,3%);

5 sobre 4 (8,7%);

6 num transportador (2,2%);

7 sobre 3 (6,5%);

8 num exemplar de mariposa (2,2%);

10 sobre duas das mariposas (4,3%);

14, 15, 16 e 32 exemplares desse pseudoscorpião, respectivamente, sobre uma das

mariposas hospedeiras (2.2% cada).

macho

51%

Neocheindium

tnangutare

fêmea

41%

Figura VI1-16. Abundância relativa

de machos, fêmeas e tritoninfas

de Neocheirídium tríangulare,

ocorridos em forésia sobre

mariposas esfingídeas, no rio

Urucu, Coari, AM, de 1991 a

1996.
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Tabela VII-17. Material examinado de Neocheiridium triangulare Mahnert & Aguiar, 1986, sendo

transportado por Lepidoptera, Sphingidae, coletados à luz mista de mercúrio, em 13 viagens a

localidades no alto rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

LocalidadesReglstroEspécies de SphingidaeMFTTotalLugar onde estava sendo
Psc/Lep-transportadorastransportado sobre a mariposa

Angellm036CocyOus duponchel11no envelope junto d a mariposa
037Cocytíus duponchel1——

1idem

038Cocytíus duponchel-
1

—
1idem

LUC-18039Cocytíus dupaichel11idem

040Ami^ymoea walkeri32
—

5idem

SUC-2041Cocytíus duponchel4610idem

042Cocytíus duponchel11
—

2idem

043Cocytíus duponchel86115idem

044Cocytíus duponchel-2
—

2idem

045Cocytíus dupwKhel
—

1-
1idem

046Isognathus menechus1
——

1idem

ÍMT-3057Cocytíus duponchel22id«ii

068Cocytíus duponchel1
——

1Idem

RUC-27059Cocytíus duponchel112idem

060Cocytíus duponchel21
-

3id«n

061Cocytíus duponchel115
—

161 na base da asa anterior
062Cocytíus duponchel2——

21 sobre otóax

063Cocytíus duponchel34
-

7no aivelope juntos d a mariposa
064Cocytíus dupmchel11

—
2idem

065Cocytíus duponchel22-
4idem

066Cocytíus dupoTK^2
——

2idem

067Cocytíus duponchel
——

11sobre 0 tórax

068Cocytíus duponchel2--2no envelope juntos d a mariposa
069Cocytíus duponchel107219idem

070Cocytíus duponchel23
—

5idem

071Cocytíus duponchel189532idem

072Cocytíus duponchel23
—

5idem

073Cocytíus duponchel554141 M, na base da asa ant^or
074CocyOus duponchel21-

3no envelope juntos d a mariposa

LUC-09/95078Amphymoea waBteri112idem

079Cocytíus duponchel53
—

8idem

080Cocytíus duponchel1
——

1idem

081Cocytíus duponchel—
1

—
1idem

082Cocytíus duponchel2125idem

083Cocytíus duponchel
—

112idem

RUC-36084Cocytíus duponchel224idem

085Cocytíus duponchel34
—

7idem

086Cocytíus duponchel-1
-

1idem

087Cocytíus duponchel43
—

7idem

088Cocytíus duponchel1—
12idem

069Cocytíus duponchel-
1

—
1idem

IMT-1096Cocytíus duponchtí112idem

097Cocytíus anteus medor54110idem

098Cocytíus duponchel33
—

6idem

099Cocytíus duponchel21
-

3idem

Duto-102Cocytíus dupmichel
_

11idem

46mariposas esfingídeas1159218225pseudoscorpiões

51%41%8%100%
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Tabela VII-18. Abundância relativa das espécies de esfingídeos transportadores, ocorridos nas

iocaiidades estudadas no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

Espécies de esfingídeos Número de exempiares Percentual (%)

Amphymoea walkeri 02 04,3

Cocytius anteus medor 01 02,2

Cocytius duponchel 42 91,3

Isognathus menechus 01 02,2

TOTAL 46 100,00

y

Tabela VI1-19. Freqüência de Neocheirídium tríagulare por exempiar de mariposa

transportadora, coletadas no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

y
Número de H. triangulare por

mariposa transportadora

Número de mariposas

com pseudoscorpiões

% de mariposas

transportadoras

Total de

N. triangulare

/

}
1 13 28,3 13

2 12 26,1 24

7 3 03 6,5 09

4 02 4,3 08

5 04 8.7 20

6 01 2,2 06

7 03 6,5 21

8 01 2,2 08

10 02 4,3 20

14 01 2,2 14

15 01 2.2 15

16 01 2,2 16

19 01 2.2 19

-

32 01 2,2 32

Total 46 100,1 225
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m
^  Pseudoscorpiões livres em coletores e frascos junto com insetos.

<9

#  Foram coletados 35 exemplares, com uma riqueza de 13 espécies de pseudoscorpiões,

m  de 5 famílias diferentes (Tat)ela VII-21). Ocorreram em coletores de dois tipos de armadilhas

de atração para insetos voadores, uma "Pennsylvania" com luz negra BLB e outra de Shannon

e ainda foram encontrados em frascos mortíferos, onde eram sacrificados os insetos coletados

#  sob luz mista de mercúrio sobre lençol branco. Foram encontrados em 8 das localidades
®  visitadas no alto rio Urucu, durante os estudos realizados nos anos de 1991 a 1996, cujos
®  dados estão discriminados em seqüência de local e data, na Tabela VI1-20.

1. Dados sobre cada espécie de pseudoscorpião encontrada nesta amostragem.

Tridenchthonius mexicanus (Chthoniidae)

Esta espécie foi representada por 10 exemplares, sendo 6 machos e 4 fêmeas

(nenhuma grávida), ocorrendo em 3 localidades, RUC-27, LUC-09 em 1995 e RUC-36,

respectivamente 6, 3 e 1 exemplares (Tat)ela VI1-20). Todos encontrados em coletores de

armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB (TalDela VII-21), onde também foi constatada a

presença de coleópteros passai ídeos, os seus potenciais transportadores, já referidos

anteriormente e a ocorrência deste forético somente em coletores de "Pennsylvania", pode ser
' ̂^  justificada pela sua localização no hospedeiro durante o transporte, que foi sempre observada
^  como sendo sobre o corpo de transportador.
7

Paratemnoides m/nor (Atemnidae)

Foram encontrados apenas dois exemplares fêmeas deste pseudoscorpião, uma na

localidade de IMT-3, num frasco mortífero junto com insetos voadores, coletados sob luz mista

e a outra em IMT-1, em armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB (Tabela VII-21).

Coincidentemente, como já citado anteriormente neste estudo, tamtiém em IMT-1, foi

coletado pelo mesmo método, um coleóptero Meloidae, do gênero Epicauta sp., carregando

um P. minor agarrado à sua pema posterior. Ainda pode ser considerado o fato de que, estas

duas localidades situam-se uma próxima à outra e em ambas havia uma abundância

considerável deste t)esouro, que era visto com freqüência durante o dia, alimentando-se de

uma planta arbustiva da família Solanaceae, em grande quantidade, nas margens da estrada

próxima às clareiras, onde estavam sendo realizadas as coletas. Conseqüentemente este

besouro foi abundante naqueles tipos de captura de insetos.



•

m

m

#

161

Ameríchemes bethaniae (Chemetidae)

H  Desta espécie ocorreu apenas uma fêmea, encontrada num frasco mortífero junto com
^  Insetos coletados à luz mista de mercúrio, na localidade de IMT-1 (Tabela VII-21). Além desta
0  ocorrência só foi encontrada neste estudo, nas amostragens da vegetação do sub-bosque

examinadas por batiçâo, sobre pequenas palmeiras com fronde junto ao chão (pc). Mesmo

assim, é difícil relacionar A. bethaniae ao seu provável transportador.

9

Ameríchemes sp4 (Chemetidae)

m
®  Foram coletados um macho e uma fêmea desta espécie, ocorrendo em armadilha

®  "Pennsylvania" com luz negra BLB, em RUC-36 (Tabela VII-20 e 21). Não consta, neste estudo

®  nenhuma referência sobre esta espécie de pseudoscorpiâo associada em forésia com qualquer

0  inseto hospedeiro. Bem como, esta foi a única ocorrência deste Ameríchemes, durante os

®  estudos realizados no alto rio Urucu, assim toma-se difícil estabelecer qualquer relação com o
0  seu provável transportador ao coletor da armadilha.
0

0

^  Cordylochemes scorploldes (Chemetidae)

Ocorreu somente um macho deste pseudoscorpiâo, no coletor de armadilha

"Pennsylvania", na localidade de IMT-1, onde também havia um Acrocinus iongimanus no

^  coletor da armadilha. Considerando as citações anteriores neste estudo, sobre a regularidade

^  da associação forética entre este besouro e C. scorpioides, é possível que este pseudoscorpiâo
^  tenha chegado até o coletor da armadilha, através deste transportador (Tabela Vi 1-20 e 21).

Lustrochemes simiiis (Chemetidae)

Deste pseudoscorpiâo ocorreram 10 exemplares, que foram encontrados em coletores

de armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB, um macho e uma fêmea, na localidade de

SUC-2 e em frascos mortíferos junto com insetos capturados sobre luz mista, um macho e três

3 fêmeas, em LUC-09/ 1991, um macho e duas fêmeas em IMT-3 e um macho em RUC-27

(Tabela VI1-20 e 21).

Coincidentemente, junto nestes coletores e frascos mortíferos foi observada a

presença de Steirastoma meianogulys (Cerambycidae, Lamiinae), cuja a regularidade como

transportador de L simiiis já foi relatada em tópico anterior e portanto este pseudoscorpiâo

pode ter chegado aos coletores das armadilhas com o mesmo transportador.
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Parachemes (P.) aff. adisi (Chemetidae)

^  Foi coletada somente uma fêmea desta espécie de pseudoscorplâo, ocorrendo na
0  localidade de RUC-36, no coletor de armadilha de Shannon (Tabela VII-20 e 21). Esta é a
^  única ocorrência deste pseudoscorplâo neste estudo, o que frustra qualquer suposição sobre

seu transportador. Resta apenas a informação de que a maioria dos insetos existentes no

coletor da armadilha, onde foi encontrado este forético, eram de atividade diurna,

principalmente dípteros muscóides.

A  Phymatochemes crassimanus (Chemetidae)

®  Ocorreu apenas um macho desta espécie de pseudoscorplâo, coletado em LUC-09/

®  1995, em coletor de armadilha de Shannon (Tabela VII-20 e 21). Nenhum dos insetos

®  encontrados transportando pseudoscorpiões referidos este estudo, estavam associados com P.

®  crassimanus e embora tenha sido coletado em seu hábitat natural, ocorrendo no solo e em

®  troncos caídos em decomposição, como já relatado anteriormente, isso nâo sujere evidências
®  sobre o possível transportador que o carregou até o coletor. Considere-se apenas, que grande
^  parte dos insetos aí capturados eram dípteros muscóides, de atividade principalmente diurna.

Dolichowithius (D.) mediofasciatus (Withiidae)

Foram coletados 2 exemplares, sendo uma deutoninfa, encontrada em frasco mortífero

Junto com insetos da luz mista, na localidade de SUC-2 e um macho que ocorreu num coletor

de armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB, em LUC-09/ 1995 (Tabela VI1-20 e 21).

Neste estudo, este pseudoscorplâo só foi referido ocorrendo em troncos caídos em

decomposição e nâo foi encontrado sobre nenhum dos insetos transportadores.

Dolichowithius (D.) aff. longicheiifer (Withiidae)

Ocorreu apenas um macho deste Withiidae, encontrado num frasco mortífero junto

com insetos da luz mista, em RUC-36 (Tabela VI1-20 e 21). Este foi o único achado, no

presente estudo, desse pseudoscorplâo. Assim sendo toma-se inviável qualquer suposição

sobre o seu transportador.
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Cacodemonius? spl (Withildae)

^  Ocorreu somente uma fêmea deste Cacodemoniínae, encontrada num coletor de
(p armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB, na localidade IMT-3 (Tabela VI1-20 e 21). Este
^  forético, já foi referido no presente estudo transportado tanto por coleóptero passalídeo, um
^  Passaius rhodocanthopoides, como pelo cerambicídeo Cailipogon (O.) sp. No mesmo coletor

^  onde ocorreu, só foram observados passalídeos, o que sugere ter sido um destes seu possível

9  transportador até ao coletor.

9

®  Tropidowithius? sp. (Withildae)

®  Ocorreu somente uma fêmea deste Withildae, num coletor de armadilha

®  "Pennsylvania" com luz negra BLB, no caminho do Duto Urucu/Tefé (Tabela VII-20 e 21).

®  Sendo esta sua única ocorrência neste estudo, o que não oferece qualquer indício sobre o seu

®  possível transportador.

®  Parachelifer lativittatus (Cheliferidae)

^  Ocorreram duas fêmeas deste pseudoscorpiâo, num coletor de armadilha

^  "Pennsylvania", na localidade de Angelim (Tabela VII-20 e 21), onde também havia alguns

^  exemplares de Acrocinus longimanus no mesmo coletor da armadilha. Considerando os
resultados anteriores deste estudo, nos quais P. lativittatus foi encontrado com regularidade

sobre o corpo deste cerambicídeo, este cerambicídeo pode tê-lo levado ao coletor da

armadilha.

2. Análise da fauna dos pseudoscorpiões encontrados livres nos diferentes tipos de coletas.

Dos 35 exemplares de pseudoscorpiões ocorridos nesta amostragem 21 ou seja, 60%

da abundância relativa, foram encontrados em coletores de armadilha "Pennsylvania" com luz

negra BLB, 12 (34%) em frasco mortífero juntos com insetos coletados sob luz mista e 2

pseudoscorpiões (6%) em coletores de armadilha de Shannon (Tabela VII-21).

A distribuição das espécies de pseudoscorpiões nessas coletas, encontra-se

demonstrada no diagrama de Venn, da Figura VII-17 e Tabela VII-22, cuja maioria

representada por 6 espécies, correspondendo a 46,2% da abundância relativa das espécies,

ocorreram somente em coletores de armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB, 2 (15,4%)

somente em frasco mortífero junto com insetos da luz mista, 3 (23%) desses foréticos foram
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encontrados nas duas coletas com fonte luminosa e 2 espécies (15,4%) ocorreram somente em

coletores de armadilhas de Shannon.

Para a análise realizada conforme o modo-Q, foram calculados os coeficientes de

similaridade de Jaccard, que constam da Tabela VI1-23, considerando a presença e ausência
das 13 espécies que ocorreram nos três diferentes tipos de coletas, conforme os dados da
Tabela VII-21 e serviram de base para análise de agrupamento das espécies presentes nestas
coletas, que vai apresentado no dendrograma da Figura VII-18, elat)orado pelo método
"UPGMA". Onde se observa um núcleo formado pelos foréticos ocorridos nas coletas com

fonte luminosa, enquanto que os encontrados nos coletores de armadilha de Shannon foram
exclusivos. Com essas evidências, pode-se supor que os foréticos dos coletores do Shannon,
foram transportados por insetos de atividade diurna e obviamente os encontrados nas coletas
com luz, por insetos de atividade notuma.

A maior riqueza de espécies e abundância de exemplares encontrados nos coletores
de armadilhas com luz negra, em relação aos encontrados nos frascos mortíferos, junto com
insetos coletados no lençol iluminado com luz mista (Tabela VII-21), deve-se ao fato de neste
último tipo de coleta, só estarem sendo considerados os pseudoscorpiões que apareceram
livres nos frascos mortíferos, pois todos aqueles, que chegaram sobre insetos já reconhecidos
como potenciais transportadores, foram junto com estes, imediatamente sacrificados à parte.
Por outro lado, esses mesmos insetos potenciais transportadores, que foram capturados em
armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB, ao chegarem a área iluminada são interceptados
e caem diretamente nos coletores contendo líquido fixador, assim seus foréticos incomodados

com a nova situação deixam o corpo de seu hospedeiro ficando paralisados no líquido do
coletor. Entretanto, vários dos foréticos que são carregados embaixo das asas aí permanecem,
com já foi relatado neste capítulo, nas associações com algumas espécies de passalídeos e um
cerambicídeo {Acrocinus longimanus).

Vale destacar, que também foram verificados coletores de armadilhas de Malaise,
utilizadas em todas as coletas nas localidades estudadas, porém aí não ocorreu nenhum
pseudoscorpiâo.
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Tabela VII-20. Material examinado de 13 espécies de pseudoscorpiões encontradas em coletores de

aneadllhas "Pennsylvania" com luz negra BLB e de Shannon e em frascos mortíferos junto com

Insetos coletados à luz mista de mercúrio sobre lençol branco, nas localidades de estudo, no alto rio

Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho; F= fêmea; D= deutoninfa.

Localidades Data Técnicas de coieíía Espécies de pseudoscorpiões M F D Total

m
LUCM» V.1991 Frasco mortífero com insetos da luz mista Lustrochemes simSis 1 3 - 4

Angelim XI.1992 Amnadilha Pennsylvania, luz negra BLB Paracherifer lativittatus - 2 - 2

SUC-2 V.1993 Amnadilha Pennsylvania, luz negra BLB Lustxx^mes smWs 1 1 -
2

V.1993 Frasco mortífero com insetos da luz mista DoSí^witiiius (D.)mediofasciatus — —
1 1

íMT-3 IX.1993 Armadilha Pennsylvania, luz negra BLB Cacodemonius? spl. - 1 - 1

IX.1993 Frasco mortífero com insetos da luz mista Paratemnoides minor - 1 — 1

0 1X1993 Frasco mortífero com insetos da luz mista Lustrochemes simiTis 1 2 — 3

0 RUC-27 111.1994 Armadiiha Pennsylvania, luz negra BLB TridenchUHjnius mexicanus 5 1 - 6

111.1994 Frasco mortífero com ins^os da luz mista Lushochemes simSis 1 — — 1

LUC-09 11.1995 Armadilha Pennsylvania, luz negra BLB Tridenchffionius mexicanus - 3 - 3

11.1995 Armadilha Pennsylvania, luz negra BLB DoBchowiffiius (D.)mediofasclatus 1 - — 1

'A 11.1995 Col^or de armadilha de Shannon Phymatochemes crassimanus 1 —
1

-_f RUC-36 111.1995 Armadilha Pennsylvania, luz negra BLB Tridenchthonius mexicanus 1 - -
1

t
lil.1995 Armadiiha Pennsylvania, luz negra BLB Americhemes sp4 1 1 — 2

111.1995 Coletor de armadilha de Shannon Parachemes aff. adisi -
1 - 1

111.1995 Frasco mortífero com insetos da luz mista DoSchowithius(D.)aff. longicherÊÍer 1 — 1

IMT-1 1X1995 Armadilha Pennsylvania, luz negra BLB Paratemnoides minor - 1 - 1

1X1995 Anaadilha Pennsylvania, luz negra BLB Cordyiochemes scorpddes 1 — 1

j

1X1995 Frasco mortífero com insetos da luz mista Americhemes bethaniae — 1 —
1

'  'i

-es Dutc- VI.1996 Armadilha Pennsylvania, luz negra BLB TropidavriOiius? sp. - 1 - 1

1 Inini/TGfé

20 ocorrências
13 espécies 35
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Tabela VII-21. Freqüência de 13 espécies de pseudoscorpiões encontradas em coletores das

armadilhas com luz negra BLB e de Shannon e em frascos mortíferos junto com insetos

coletados à luz mista de mercúrio, em localidades no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

M= macho; F= fêmea; D= deutoninfa; (Nx) = número de vezes que ocorreram.

m

#

0

©

©

©

©

©

J

;

Espécies de pseudoscorpiões

Coi^or de amnad. d

luz negra BLB
Frasco mortífero, junto
c/ Insetos da luz mista

Coletor de annad.

de Shannon

Total de

exemplares

M  F Nx M  F D Nx M  F Nx

Tridenchthonius mexicanas

Americhemes sp4

Cordylochemes scoq^oides

Cacodemonius? spl.

Tropidowithius? sp.

Parachelifer lativittatus

6  4 (3x)

1  1 (1x)

1  - (1x)

1  (1x)

1  (1x)

-  2 (IX)

- -

10

02

01

01

01

02

Paratemnoldes minor

Lustrochemes similis

Dolichowithius (D.) mediofascíatus

1  (1x)

1  1 (1x)

1  - (IX)

-  1 -

3  5 - (3x)

-  - 1 (1x)

-

02

10

02

Americhemes bethaniae

Dolichowithius (D.) aff. longichelifer -

-  1 -

1  - - (1x) -

01

01

Parachernes aff. adisi

Phymatochemes crassimanus - -

-  1 (1x)

1  - (1x)

01

01

Número de exemplares

% de exemplares

21

60

12

34

02

6

35

100%

Tabela VI1-22. Ocorrência e abundância relativa de espécies de pseudoscorpiões em 3

diferentes tipos de coletas para insetos voadores, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

Pseudoscorpiões foréticos, ocorridos em
3 diferentes tipos de coletas p/insetos.

Número de

espécies

Percentual de

espécies (%)

1 - Foréticos ocorridos somente em coletores de
armadilha "Pennsylvania" d luz negra BLB.

06 46,2

2 - Foréticos ocorridos somente em frasco mortífero,
junto c/insetos da luz mista.

02 15,4

3 - Foréticos ocorridos em ambas as coletas
anteriores (luz negra e luz mista).

03 23,0

- 4 - Foréticos ocorridos somente em coletores de
armadilhas de Shannon.

02 15,4

Número de espécies 13 100,0
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armadilha

Pennsylvanía
luz negra BLB

luz mista de

mercúrio
armadilha de

Shannon
T. mexicanus

Americhemes sp4
C. scorpioides
Cacodemonius spl
Tropidowithius sp.
P. latívtttatus

P. minor

L. smilis

D. mediofasciatus A. bethaniae

D. affJongichelifer P. aff. adisi

P. crassimanus

Figura VII-17. Diagrama de Venn, com a distribuição do número de espécies de

pseudoscorpiões foréticos, ocorrendo em 3 diferentes tipos de coletas de insetos voadores, em

localidades no alto rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

^ /

s

y

Tabela Vil-23. Matriz com coeficiente de similaridade de Jaccard, das 13 espécies de

pseudoscorpiões ocorridas em 3 tipos de coletas, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.

luz negra luz mista Shannon

Coletor de armadilha Pennsyivania c/ luz negra BLB 1,000

Frasco mortífero c/insetos da luz mista 0,273 1,000

Coletor de armadilha de Shannon 0,000 0,000 1,000

0,500 similaridade 0,000

Luz negra

Luz mista

Shannon

Figura VII-18. Dendrograma de agrupamento, da composição das espécies de pseudoscorpiões

foréticos ocorridos em 3 tipos de coletas, no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. Obtido a

partir de uma matriz com coeficiente de Jaccard (Tabela Vii-23) e pelo método "UPGMA".
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^  Sinopse das associações de forésia entre pseudoscorpiões e insetos.

»
Durante os estudos realizados no alto rio Urucu, obteve-se uma riqueza de 20 espécies

de pseudoscorpiões em dispersão por forésia, associadas com 29 espécies conhecidas de

0  insetos voadores, além de 7 foréticos cujos hospedeiros permanecem desconhecidos, pelo fato

P  de terem sido encontrados livres em frascos coletores, em diferentes tipos de capturas de

insetos. Todos estão relacionados na Tabela VI1-24, na qual é apresentada uma sinopse das

#  associações relatadas anteriormente, onde também é assinalada a regularidade de cada

associação hetero-específica, na função de transportado e transportador. Considerou-se

#  "freqüente", a associação cuja a ocorrência deu-se por mais de duas vezes e "não freqüente"

®  quando houveram apenas um ou dois encontros das espécies associadas por forésia.

0  Somente uma espécie, o Neocheirídium triagulare, foi encontrado associado com

#  Lepidoptera, representado por um grupo de 4 espécies de Sphingidae, sendo "freqüente"

®  apenas sua associação com Cocytius duponchel. Ressalta-se ainda, que este forético não

9  ocorreu em nenhum dos hábitats examinados neste estudo.

®  Os demais pseudoscorpiões foréticos estavam relacionados com espécies de
^  Coleoptera, representadas principalmente pelas famílias Passalidae e Cerambycidae, além de

j

o
j

-y

um exemplar de Meloidae, o Epicauta sp., que foi coletado carregando Paratemnoides minor.

Vale destacar também, que três dos foréticos estavam associados tanto com espécies

de Passalidae como de Cerambycidae, tais como Lustrochemes intermedius, "freqüente" sobre

passaiídeos, principalmente sobre três espécies do gênero Passaius e "não freqüente" em dois

cerambicídeos, Cailipogon (O.) sp. e Stenodontes spinibarbis. Já as duas espécies de

Cacodemonius? ocorreram em poucos exemplares, "não freqüente" tanto sobre passalídeos

como cerambicídeos, das quais Cacodemonius sp1. foi encontrada apenas sobre um

passai ídeo subcortical, Passaius rhodocanthopoides e sobre dois cerambycidae, Cailipogon

(O.) sp. e Stenodontes spinibarbis. Cacodemonius sp2 estava sendo carregado por dois

passalídeos também subcorticais, Passaius punctiger e Paxilius leachi e um cerambicídae,

Cailipogon sp.

Somente três pseudoscorpiões, Tridenchthonius mexicanus, Americhemes aff. incertus

e Ljjstpochemes aff. reimoseri foram encontrados associados por forésia exclusivamente sobre

espécies de coleópteros passalídeos, cuja a regularidade foi considerada "freqüente",

principalmente sobre espécies do gênero Passaius. Já, cinco dos foréticos, Lechytia

chthoniiformis, Geogarypus amazonicus, Cordylocahemes scorpoioides, Lustrochemes similis e

Paracherlifer lativittatus, foram coletados exclusivamente sobre cerambícideos, cada um

mostrou-se "freqüente" sobre, pelo menos, uma das espécies hospedeiras desta família de

coleópteros. A maioria destes foréticos também foram coletados em troncos em decomposição,

hábitat natural destas duas famílias de besouros.
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Discussão e conclusões.

•

Antigas citações sobre pseudoscorpões sendo transportados por diversas ordens de

9  insetos datam de Moore (1835), apud Vachon (1940) e Beier (1948), que entre outras incluem
#  também Hagen (1859) e Kappier (1887), referindo o Cerambycidae, Acrocinus longimanus
9  transportando o pseudoscorpião Cordylochemes scorpioides (com o nome de Chelifer sp), na

Venezuela e no Suriname. Esta associação também foi assinalada em algumas localidades da

Amazônia, inclusive em Coari, no Amazonas (EIlingsen, 1905a; Beck, 1968; Hõfer & Beck,

1995; Aguiar & Bühmheim, 1992b, 1998b). A. longimanus, ainda foi citado por Beier (1948) e

Muchmore (1971), transportando Parachelifer hubbardi, no México e por Aguiar & Bühmheim

(1991), carregando também P. lativitíatus e Lustrochemes intermedias, no Amazonas (Brasil).

Por outro lado, C. scorpioides ainda foi encontrado na Amazônia, sobre outros cerambicídeos,

Macrodontia cervicomis e Titanus giganteus (L.,1758) (Aguiar & Bühmheim, 1998b).

As outras associações foréticas ocorridas neste estudo, só foram assinaladas na

Amazônia e mais recentemente (Mahnert & Aguiar, 1986; Aguiar & Bühmheim 1991, 1992a, b,

1998b). Destaca-se os achados de Dolichwithius (D.) mediofasciatus sendo transportado por

^  besouros Platypodidae, do gênero Platypus (Aguiar, Vicente-da-Silva & Bühmheim, 1992;
Aguiar, Arruda & Bühmheim, 1997), que agora só ocorreu em coletor de armadilha com luz

^  negra BLB, ainda Phymatochemes crassimamus e Parachemes (P) plumusos em armadilhas

de Malaise (Mahnert. 1979; Aguiar & Bühmheim, 1998a), que durante as coletas com este tipo

de armadilha no presente estudo, não apresentaram nenhum pseudoscorpião.

^  Aguiar & Bühmheim (1998b) relacionaram todas as associações foréticas de
pseudoscorpiões registradas até então, em várias localidades da Amazônia e incluíram novos

^  achados, onde constam todos os encontros de pseudoscorpiões em forésia, que ocorreram no
^  alto rio Urucu, em Coari (Amazonas), cujos dados fazem parte dos resultados do presente

estudo. Além de que, várias das associações encontradas em Coari, só foram conhecidas a

partir da publicação de Aguiar & Bühmheim (1998b), tais como: - Neocheiridium triangulare

sendo transportado por mais três espécies de Lepidoptera Sphíngidae, o qual até então, só fora

encontrado sobre Cocytius duponchel', - ampliaram o número de espécies de passalídeos que

transportam Tridenchthonius mexicanas, Ameiichemes aff. incertas, Lustrochemes intermedias,

L. aff. reimoseri e registraram dois Cacodenonias7 foréticos destes besouros e dos

cerambicídeos Stenodontes spinibarbis e CaHipogon (O.) sp., este último tamt)ém carregava L

intermedias', - Geogarypas amazônicas em forésia com o cerambicídeo Acanthoderes thammf, -

Paratemnoides m/nor sendo carregado pelo t)esouro Meloide, Epicaata sp.

Entretanto, os dados de regularidade, número de foréticos por transportador, razão

sexual e estágios imaturos, referentes às associações foréticas registradas em Coari por

aqueles autores, são agora apresentados. Dentre as relações aqui estudas, somente as que

envolvem foréticos de t}esouros passalídeos já haviam sido relatadas em Aguiar & Bühmheim

(1992a), em estudos realizados no alto rio Urubu, Presidente Figueiredo (Amazonas).
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Tabela Vli-24. Espécies de pseudoscorpiões foréticos relacionadas com os seus hospedeiros e

regularidade da ocorrência durante os estudos no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996.
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Pseudoscorpiões foréticos Insetos transportadores
ORDEM/ família/ espécie

Localização no
transportador

regularidade da
associação

Neocheirídium triangulam
LEPIDOPTERA

Sphingidae:
Cocytíus duponchel
Cocytius anteus medor
Amphimoea walkerí
Isognathus menechus

sobre a cabeça e o
protórax, entre as
escamas

freqüente
não freqüente
não freqüente
não freqüente

Lechytia chthoniiformis
COLEOPTERA

Cerambycidae, Prioninae:
Stenodontes spinibarbis
Stictosomus semicostatus

todos

sob as asas

freqüente
não freqüente

Tridenchthonius mexicanus Passalidae;

Passaius (8 spp.)
Veturíus transversas

todos

sobre o corpo
freqüente
não freqüente

Geogarypus amazonicus Cerambycidae, Lamiinae:
Acanthoderes thamml agarrado à perna não freqüente

Paratemnoides minor Meloidae: Epicaata sp. agarrado à perna não freqüente

Cordylochemes scorpioides Cerambycidae:
Acroclnus bnginamas
Macrodontia cervicomis

todos

sob as asas

freqüente
freqüente

Lustrochemes intermedius Passalidae:

Passalas (3 spp.)
Paxílius bachi

Cerambycidae, Prioninae:
Calllpogon (Orthomegas) sp
Stenodontes spinibarbis

todos

sob as asas

freqüente
não freqüente

não freqüente
não freqüente

Lustrochemes aff. reimoseri Passalidae:

Passaius (6 spp.)
Veturíus (2 spp.)
Popilius (2 spp.)

todos

sob as asas

freqüente
freqüente
não freqüente

Lustrochemes aff. similis Cerambycidae, Lamiinae:
Acanthoderes thammi

Steirastoma melanogulys
Acanthoderini não det.

agarrado à perna
agarrado à antena
agarrado à perna

não freqüente
freqüente
não freqüente

Ameríchemes aff. incertas Passalidae:

Passaius (4 spp.)
Veturíus paraensis

todos

sob as asas

freqüente
não freqüente

Cacodemonius ? sp1. Passalidae:

Passaius rhodocanthopoides
Cerambycidae, Prioninae:

Calllpogon (Orthomegas) sp
Stenodontes spinibarbis

todos

sob as asas

não freqüente

não freqüente
não freqüente

Cacodemonius? sp2. Passalidae:

Passaius punctiger
Paxilius bachi

Cerambycidae, Prioninae:
Cailipogon (Orthomegas) sp

todos

sob as asas

não freqüente
não freqüente

não freqüente

Parachelifer lativittatus Cerambycidae, Lamiinae:
Acrodnus bnginamas sob as asas freqüente

Ameríchemes bethaniae

Ameríchemes sp4.
Parachemes aff. adisi.

Phymatochemes crassimanus
Dolichowithius (D.) aff. bngichelifer
Dolichowlthius (d) mediofasciatus
Tropidowithius sp.

Junto com insetos da luz mista
Armad. Pennsylvania, luz negra
Coletor armadilha de Shannon
Coletor armadilha de Shannon
Armad. Pennsylvania, luz negra
Luz mista e luz negra
Armad. Pennsylvania, luz negra

não freqüente
não freqüente
não freqüente
não freqüente
não freqüente
não freqüente
não freqüente
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DISTRIBUIÇÃO E HISTÓRIA NATURAL DAS ESPECIES DE

PSEUDOSCORPIÕES OCORRIDAS NO ALTO RIO URUCU.

Discussão e conclusões.

Serão apresentados e discutidos neste capítulo, a história natural de cada uma das

espécies de pseudoscorpiões, além de comentários sobre as morfoespécies, que ocorreram

nas áreas trabalhadas no alto rio Urucu, considerando que algumas dessas espécies foram

encontradas em diferentes tipos de hábitats, dentre os amostrados neste estudo. Ainda será

feita uma discussão da distribuição geográfica e por hábitat dessas espécies.

Chthoníidae

Lechytia chthonüformis (Balzan, 1887)

Distribuição geográfica; Paraguai; Argentina; Chile; Peru; Equador (ilhas Galápagos); Jamaica;

Brasil - Roraima (Ilha de Maracá); Amazonas (Coari, Tefé, Uarini, Novo AIrão).

Conforme os dados apresentados nos capítulos anteriores, foram coletados 59

exemplares deste pseudoscorpiâo (Tabela VIII-1), distribuídos nos seguintes hábitats: na fronde

de um inajazeiro adulto recém derrut)ado, 3 machos, 3 fêmeas e 1 deutoninfa, entre fibras da
estipe de patauazeiro jovem também recém derrul>ado, uma fêmea; na camada sutxx>rtical de
um tronco não habitado por passalídeo, um macho e uma fêmea; noutro tronco, na mesma

camada dentro de galeria de um Psssaius interstitialis, uma tritoninfa. Em forésia foram
encontrados alojados sob as asas, junto ao espiráculo metatorácico de duas espécies de
cerambicídeos, das quais sobre um Stictosomus semicostatus coletou-se 4 fêmeas e sobre três
Stenodontes spinibarbis, 13 machos, 28 fêmeas, 2 trito e 1 deutoninfa.

Discussão:

Lechytia chthonilfoíTnis é amplamente distribuída na América do Sul e há apenas
algumas referências sobre a sua história natural. O material-tipo desta espécie de
pseudoscorpiâo é procedente do rio Apa, no Paraguai e de Resistência, na Ai^entina e Balzan
(1890) informa que foram coletados em detritos embaixo de casca de árvore caída. Mello-
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Leitão (1939a, b) também refere material destas localidades e da Argentina, ocorrendo no

Chaco. Beier (1959 e 1964) ampliou sua distribuição referindo-a, respectivamente para Manson

Cave, Tingo Maria, no Peru e Prov. Santiago, Los Maitenes, no Chile. Ainda Hoff (1963) cita

IP exemplares procedentes da Jamaica, coletados em fibras e detritos em volta da base de folhas
de palmeiras e em detritos de palmeiras no chão. Beier (1977) refere exemplares desta espécie

^  na Ilha de Santa Cruz, do arquipélago de Gaiápagos, coletados em húmus numa fenda ao pé

^  de barranco e nas proximidades da costa. No Brasil, esta espécie de pseudoscorpiâo só foi

9  referida, até o momento por Aguiar & Bühmheim (1991e 1998b), em forésia com algumas

%  espécies de Coleoptera Cerambycidae, tais como: Stenodontes spinibarbis ocorrendo na Ilha

®  de Maracá, em Roraima e em Coari, Tefé e Uarini, no Amazonas: sobre Stictosomus

®  semicostatus também em Coari; sobre Diploschema sp., em Novo Airão, no Amazonas. Todos

#  sob as asas de seus transportadores. Aguiar & Bühmheim (1998b), ainda citam este

#  pseudoscorpiâo habitando galeria de um besouro passalídeo, em tronco caído, coletado na Ilha

®  de Maracá, em Roraima.
m

®  Conclusões:

®  O encontro de L chthoniiformis, em troncos caídos no alto rio Urucu (Coari), confere
®  com o mesmo hábitat registrado para o material-tipo e o referido na Ilha de Maracá (Roraima),
^ ̂  bem como a ocorrência em palmeiras, como foi coletado o material procedente da Jamaica

^  citado por Hoff (1963), porém agora é assinalado compondo a fauna da fronde de grandes
palmeiras vivas, no caso inajazeiros.

As informações sobre as associações foréticas relacionadas com duas espécies de

cerambicídeos, referidas na literatura ocorrendo em Coari (Amazonas), foram obtidas durante o

presente estudo.

Pseudochthonius homodentatus Chamberlin, 1929.

Distribuição geográfica; Venezuela. Brasil - Amazonas (Manaus, Barcelos, Coari).

Foram coletados 30 exemplares deste pseudoscorpiâo durante os estudos no alto rio

Urucu, distribuídos em diferentes tipos de hábitats dentre os avaliados, tais como. 2 fêmeas, 2

trito e 1 deutoninfa em amostras de solo, extraídos em Beriese; 6 machos, 8 fêmeas e 1

tritoninfa sobre pequenas palmeiras da vegetação do sub-tx)sque, cujos detritos ficam
acumulados acima do chão (pa) e coletados por batição; 2 machos, 1 fêmea e 1 tritoninfa

sobre outras plantas do sub-bosque sob as mesmas condições das palmeiras (op); 2 fêmeas

em fronde de uma bacat)eira adulta recém derrubada; 3 machos também na fronde de um

patauazeiro adulto recém derrubado; uma fêmea sobre a casca de um grande tronco de árvore
caída e em decomposição (Tabela VIII-2).
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0  Discussão:
HH o materíal-típo de P. homodentatus é procedente da Venezuela e somente mais tarde,

Mahnert (1979) ampliou a distribuição da espécies referíndo-a para o Brasil, ocorrendo em

Manaus, no Amazonas, em serapilheira de terra firme, quando também incluiu exemplares

^  capturados em armadilhas "pitfall" e foto-eclector de solo por Penny & Árias (1982). Mahnert &

^  Adis (1985) citam o encontro deste pseudoscorpião no rio Demini, Barcelos (Amazonas) e

^  novamente em Manaus, em serapilheira e solo. Também em Manaus, em amostras de solo de

^  floresta primária de terra firme, este pseudoscorpião foi referido por Moraes (1985) e em

capoeira por Rodrigues (1986). Ainda, Adis & Mahnert (1993) reforçam sua presença em

#  amostras de latosolo amarelo de floresta de terra firme e de solo arenoso de campinarana.

#

#  Conclusões:

#  No presente trabalho, amplia-se a distribuição de P. homodentatus, para mais uma

^  localidade do Amazonas, no município de Coari.

^  Nos estudos realizados até o momento, exemplares deste pseudoscorpião só foram
^  conhecidos fazendo parte da fauna edáfica, tanto na serapilheira como no solo, também em
^  terra firme. Portanto é a primeira vez que se coleta esta espécie habitando fronde de grandes

^  palmeiras vivas, tais como patauazeiros e bacabeiras e sobre pequenas palmeiras da
vegetação do sub-bosque.

Tyrannochthonius amazonicus Mahnert, 1979

Distribuição geográfica: Brasil - Amazonas (Manaus, Coari).

Durante os estudos realizados no alto rio Urucu coletaram-se 14 exemplares deste

pseudoscorpião. Ocorreram principalmente nas amostragens de serapilheira, tanto por

tamisação, como por extração em aparelho de Berlese, aí representados por 3 machos, 1 trito,

3 deuto e 4 protoninfas. Nas amostras de solo extraídos em Berlese, esteve representado

apenas por um exemplar macho, bem como em pequenas palmeiras do sub-t)osque com fronde

acima do chão (pa), onde foram coletadas por batiçâo, duas deutoninfas (Tabela VI11-3).

Discussão:

T. amazonicus foi descrito de material coletado por Adis (1981), procedente do

Tarumã-mirim e lago do Janauari, em Manaus, no Amazonas, no seu estudo sobre migração

vertical de artrópodes, em troncos de árvores, durante o regime de cheia e vazante em

florestas inundáveis, no qual foi encontrado habitando a serapilheira em igapò e em atividade

migratória de estágios imaturos (tritoninfas) subindo os troncos durante a cheia, o que foi

reforçado por Adis & Funke (1983), Adis & Schubart (1984) e Mahnert & Adis (1985). Adis &
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Mahnert (1985) citam-no ocorrendo em tronco de árvore, na serrapilheira e no solo. Adis (1984)

fez referência a T. amazonicus como uma espécie endêmica de floresta de igapó.

IP Conclusões:

0  No presente estudo, ampliou-se a distribuição deste pseudoscorpiâo para outro

^  município do Amazonas, Coari, porém aí ocorrendo em floresta de terra firme.

^  O seu hábitat principal, a serapilheira, no entanto, coincidiu com o dos exemplares tipo,

m  no entanto duas deutoninfas foram coletadas na fronde de pequenas palmeiras de estipe
erecta, da vegetação do sub-bosque.

m

#  Tyrannochthonius brasiUensis Mahnert, 1979

m

0  Distribuição geográfica: Brasil - Pará (Santarém); Amazonas (Coari).
m

^  Durante os estudos no alto rio Urucu foram coletados 11 exemplares desta espécie,
®  sendo 1 macho, 1 fêmea, 2 trito, 4 deuto e 3 protoninfas, todos extraídos de amostras de solo
^  em aparelho de Berlese, procedentes da localidade LUC-18.

Discussão:

O material tipo de T. brasiliensis é procedente do Brasil, ocorrendo em Santarém, no

Pará, vivendo no solo, o que foi confirmado por Mahnert & Adis (1985).

Conclusões:

No atual estudo, amplia-se a distribuição desta espécie pelo seu encontro em Coari,

também no Amazonas e confirma-se o mesmo hábitat do material-tipo.

Tyrannochthonius irmieri Mahnert, 1979

Distribuição geográfica: Brasil - Amazonas (Manaus, Coari).

Deste Chthoniidae ocorreram 53 exemplares em toda a amostragem (Tabela VI11-4).

Foram mais freqüentes nas amostras de solo, onde coletou-se 2 machos, 10 fêmeas, 10 trito,

11 deuto e 8 protoninfas e em material tamisado da serapilheira, ocorrendo 3 machos, 1 fêmea

e 1 deutoninfa. Também foram coletados 2 machos e 4 fêmeas por batição na vegetação do

sut)-bosque, tanto vivendo sobre pequenas palmeiras como outras plantas. Nas coletas entre

espinhos de murumuruzeiros foi encontrada uma deutoninfa deste pseudoscorpiâo.
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m
^  Discussão:

^  Deste pseudoscorpiâo são conhecidos apenas os dados referentes ao seu material tipo,
^  procedente do Tarumâ-mirim, em Manaus, no Amazonas (Brasil), sobre o qual Mahnert & Adis
^  (1985) acrescentam ocorrer em floresta de igapó e sugerem, fazer parte da fauna edáfica.

#
0  Conclusões:

9  Aqui assinala-se T. irmlerí, pela primeira vez, num outro município do Amazonas, em

#  Coari, ocorrendo em floresta de terra firme e colonizando além da serapilheira e solo, também

#  pequenas palmeiras e outras plantas da vegetação do sub-bosque, bem como vivendo entre

#  espinhos de paimeiras murumuruzeiros {Astrocaryum mummuru).

^  Tyrannochthonius migrans Mahnert, 1979

%

(S^

9

O

n

r>,

Distribuição geográfica; Brasil - Amazonas (Manaus, Coari).

^  No rio Urucu, em Coari, durante o período deste estudo, ocorreram 7 exemplares,
sendo 3 fêmeas, 1 macho e 3 trintoninfas deste pseudoscorpiâo. Fizeram parte da fauna

edáfica, tanto na serapilheira, como nas amostras de solo que foram recolhidas na Reserva

Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu e nas duas amostragens foram extraídos em Beriese

Discussão:

T. migrans foi descrito de materiai coletado por Adis (1981), no Tarumâ-mirim, em

Manaus, no Amazonas, durante o seu estudo sobre migração vertical de artrópodes, em

troncos de árvores, durante o regime de cheia e vazante em igapó, o que foi referido por Adis

& Funke (1983) e Adis & Mahnert (1985). Ainda, Mahnert & Adis (1985) citam-no ocorrendo em
tronco de án/ore, na serrapilheira e no solo.

Conclusões:

No presente estudo, a distribuição da espécie foi ampliada para outra localidade do
Amazonas, Coari, agora ocorrendo em floresta de terra firme, porém o seu hábitat foi o mesmo
dos exemplares tipo.
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Tyrannochthonius minor Mahnert, 1979

#
^  Distribuição geográfica: Brasil - Amazonas (Manaus, Coari); Pará (Santarém).

•
0  Foram coletados 230 exemplares desse pseudoscorpiâo, que fizeram parte da fauna
^  edáfica, da vegetação do sub-bosque e do patauazeiro (Tabela VI11-5). Dentre os edáficos, 12
0  machos, 11 fêmeas, 2 trito, 3 deuto e 2 protoninfas ocorreram na serapilheira, em amostragem

^  tanto por tamisação, como extração em Berlese e 28 machos, 34 fêmeas, 44 tríto, 41 deuto e

0  23 protoninfas foram extraídos em Berlese de amostras de solo, recolhidas na maioria das
localidades estudadas. Em diversas plantas da vegetação do sub-bosque, principalmente as

0  que acumulam detritos junto ao chão foram coletados 9 machos, 11 fêmeas e 1 tritonínfa. Na

m  fronde e entre fibras da estipe de um patauazeiro jovem recém derrubado, com ca. 9m de
@  altura, na localidade de RUC-36, capturaram-se um macho, 6 fêmeas e 2 tritoninfas.

m

#  Discussão:

W  T. minor foi descrito de material coletado na Reserva Ducke, em Manaus, no

^  Amazonas e em Santarém, no Pará (Brasil).
^  Penny & Árias (1982) coletaram esta espécie em armadilhas para captura de
^  artrópodes de solo em floresta primária de terra firme, durante seu estudo na Reserva Ducke

(Manaus), o que foi também citado por Mahnert & Adis (1985). Ainda para Manaus, este

pseudoscorpiâo foi assinalado ocorrendo em amostras de solo de floresta primária de terra

^  firme por Moraes (1985) e em capoeira por Rodrigues (1986). Adis & Mahnert (1993) reafirmam
sua presença em amostras de solo de floresta de terra firme, tanto de latosolo amarelo, como

de solo arenoso em campínarana.

/

Conclusões:

No presente estudo ampliou-se a distribuição desta espécie para mais uma localidade

do Amazonas, em Coari.

T. minor foi citado como sendo possivelmente endêmico da serapilheira e diferentes

tipos de solos de florestas de terra firme no Amazonas e no Pará, o que foi confirmado no
presente estudo, onde se mostrou abundante nesta amostragem. Entretanto, tamiDém foi
encontrado vivendo em vários tipos de plantas da vegetação do sut>-bosque, especialmente

nas que acumulam detritos junto ao chão e na fronde e entre fibras da estipe de patauazeiro
jovem (vivo) com ca. de 9m de altura.
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T ridenchthoniidae

Tridenchthonius mexicanas Chamberlín & Chamberlm,1945

"  Distribuição geográfica: México; Trínidad; Costa Rica; Brasii - Pará (Belém), Amazonas (Manaus,

®  Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Coari, Carauari, Juruá, Uaríni), Roraima
^  (ilha de Maracá).

m

m  Foram coletados durante os estudos no rio Urucu, 347 exemplares de T. mexicanus
41 (Tabela VI11-6). A maioria ou seja, 229 dos exemplares sendo 78 machos, 106 fêmeas, 22 tríto,
#  10 deuto, 13 protoninfas, ocorreram em troncos em decomposição, tanto dentro de galerias de
9  passalídeos, onde se distribuíram desde a camada subcortical até o albumo, como em troncos
9  não habitados por esses besouros, onde foram encontrados apenas na camada subcortical.
®  Vale ressaltar a ocorrência de muitas fêmeas grávidas nesta amostragem, considerando ser
^  delas o maior número de indivíduos coletados. Ainda, na fronde de uma grande palmeira em

decomposição, nas coletas no Duto-Urucu/Tefé, foram capturados um macho e uma fêmea

deste pseudoscorpião. Dentre os foréticos, coletou-se 27 machos, 78 fêmeas e uma tritoninfa,

inclusive algumas fêmeas grávidas, sobre o corpo de 9 espécies de Coleoptera Passalidae, 8

de Passaius e uma de Veturius, todos coletados à luz mista de mercúrio sobre lençol branco.

Ainda, 6 machos e 4 fêmeas (nenhuma grávida) foram triados do líquido fixador de coletores

de armadilhas "Pennsylvania" com luz negra BLB, em cujas amostras foi também constatada a

presença de passalídeos.

Discussão:

T. mexicanus teve seu material tipo descrito do México, coletado em tronco de

cafeeiro em decomposição {Coifea arabica). Hoff (1946b) amplia sua distribuição para o

sudeste de Trínidad e Beier (1976) para a Costa Rica. No Brasil foi assinalado por Mahnert

(1985a, b) ocorrendo em Belém, no Pará e em Manaus, no Amazonas, localidades citadas por

Mahnert & Adis (1985) em floresta de terra firme.

Reyes-Castillo & Hendrichs (1975) referiram este pseudoscorpião pela primeira vez,

^•*3^ em associação forética com uma espécie de coleóptero passalídeo do México, Ptichopus

angulatus e Aguiar & Bühmheim (1992a) assinalam esta associação com nove espécies de

passalídeos amazônicos, nos municípios de Manaus e Presidente Figueiredo, no Amazonas e
i->. na ilha de Maracá, em Roraima. Ainda, Aguiar & Bühmheim (1998b), acrescentam mais quatro

espécies de passalídeos transportadores e ampliam a sua distribuição no Amazonas, para os

municípios de Coari, Carauari, Itacoatiara, Juruá, Novo Airão e Uarini. Aguiar & Bühmheim

(1998a) em trabalho sobre a fauna da ilha de Maracá (Roraima), assinalam-no dentro de

tronco, em galeria de passalídeo e também sendo transportado por um destes besouros

{Passaius interstitialis). Mouzinho & Fonseca (1998) citam T. mexicanus associado com
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Passaius interruptus, encontrados num tronco de terra firme, no município de Manacapuru

(Amazonas).

m

m

m

#

m

$

a

O

o

Conclusões:

Aguiar & Bühmheim (1998b) citaram T. mexicanus em associação forética com

passalídeos, em Coari, de material coletado durante este estudo, o que ampliou a sua

distribuição para aquele município do Amazonas.

No presente trabalho foi realizado pela primeira vez, estudo sobre e distribuição desta

espécie de pseudoscorpiâo, nas diferentes camadas de troncos e ocorrendo na fronde de

grandes palmeiras em decomposição e este Trídenchthonius foi encontrado com freqüência em

troncos habitados ou não por coleópteros passalídeos, colonizando desde a camada sub-

cortical até o albumo.

Tridenchthoniini (gen. nov.?) sp.

Este Tridenchthoniini foi representado no presente estudo por duas fêmeas apenas,

uma das quais encontrava-se grávida. Foram coletadas no sub-córtex de grandes troncos de

árvores em decomposição. Cada uma das fêmeas foi encontrada num tronco diferente, ambos

examinados na localidade de IMT-1 (Tabela VI-1).

É provável, que esta espécie de pseudoscorpiâo, pertença a um gênero de

Tridenchthoniini ainda não descrito.

Geogaiypidae

Geogarypus amazonicus Mahnert, 1979

Distribuição geográfica; Brasil - Amazonas (Manaus, Coari), Pará (Belém)

Deste Geogarypidae, coletou-se 12 exemplares. A maioria ou seja, 11 dos exemplares

(7 machos e 4 fêmeas) ocorreram nas amostragens por bateção da vegetação do sub-bosque,

procedentes das localidades de Angelim, SUC-2, LUC-09/1995 e duto-Urucu/Tefé e dentre as

localidades em que foram anotados os tipos de plantas, registraram-se 8 exemplares ocorrendo

sobre pequenas palmeiras, cuja os detritos acumulados na fronde encontravam-se acima do

chão (pa). Somente um exemplar macho desta espécie foi encontrado, juntamente com outros
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pseudoscorpiões, agarrado à perna de um bescuro Cerambycidae, Acanthoderes thammi,

coletado voando dentro da mata, durante o dia, pela manhã.

Discussão:

H  o material-tipo de G. amazônicas, descrito por Mahnert (1979), é procedente do

^  Tarumã-mirim, em Manaus, no Amazonas (Brasil) e coletado em copas de árvore por

#  fumigação ("canopy fogging"). Ainda Mahnert (1985a, b) amplia a sua distribuição para Belém,

no Pará e cita mais material do rio Cuieíras, no Amazonas. Adis (1981) observou esta espécie

m  em atividade de migração em troncos de árvores em igapó, no Tarumã-mirim (Manaus), o que
foi reforçado por Adis & Mahnert (1985). Numa lista de espécies de pseudoscorpiões

amazônicos publicada por Mahnert & Adis (1985), G. amazonicus foi relacionado como

9  habitante de tronco e copa de árvores de florestas de terra firme e igapó.
®  Sua atividade forética foi registrada por Aguiar & Bühmheim (1998b), quando
®  encontraram este pseudoscorpião, sendo transportado por Acanthoderes thammi (Coleoptera,
®  Cerambycidae) em Coari (Amazonas).
#

^  Conclusões:

Neste trabalho, G. amazonicus é encontrado pela primeira vez e em várias ocasiões,

habitando fronde de pequenas palmeiras erectas do sub-bosque.

A constatação da associação forética de G. amazônicas com um besouro

cerambicídeo, em Coari, citada por Aguiar & Bühmheim (1998b), fez parte dos dados obtidos

durante o atual estudo, que também ampliou a distribuição deste pseudoscorpião para aquele

município do Amazonas.

Olpíídae

Apolpium aff. vastum Beier, 1959

Foram coletados 151 exemplares deste pseudoscorpião durante as amostragens no alto

rio Urucu (Tabela VI11-7). A maioria dos exemplares ocorreram sobre a vegetação do sub-

bosque, coletados por bateção em diversos tipos de plantas e na maioria das localidades

estudadas, constituindo-se em 147 exemplares, distribuídos em 81 machos, 39 fêmeas, 19 trito,

^  7 deuto e uma protoninfa. Nas amostragens da serapilheira coletou-se um macho por tamisação

e uma fêmea foi extraída em aparelho de Beriese. Ainda um macho e uma fêmea deste

pseudoscorpião ocorreram em fronde de patauazeiros adultos recém derrubados, cada um

numa palmeira diferente.
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^  Discussão:
Hl Na determinação deste Apolpium só foi possível aproximá-la de A. vastum, dentre as
^  oito espécies que compõem o gênero e todas neotropicais. Até o momento a única referência
^  sobre A. vastum é de seu materíal-tipo, coletado em orquídea, na Colômbia.

m

9

9

#

#

m

^ A

Syarinidae

ideoblothrus brasiliensis (Mahnert, 1979)

Distribuição geográfica: Brasil - Pará (Belém, Santarém), Amazonas (Manaus, Coari).

Desse pseudoscorpião coletaram-se 61 exemplares e todos fazendo parte da fauna

edáfica. Na serapilheira, somente uma trítoninfa foi encontrada nas amostras extraídas em

Berlese, procendentes da Reserva Biológica. A maioria ou seja 60 dos exemplares, ocorreram

nas amostras de solo extraídas também em Berlese, distribuídos em 5 machos, 21 fêmeas, 25

trito, 7 deuto e 2 protoninfas, procedentes da Reserva Biológica, RUC-29, RUC-36 e IMT-1.

Discussão:
9
^  Este pseudoscorpião, o único Syarinidae ocorrido neste estudo, foi descrito do Brasil,
^  por Mahnert (1979) no gênero Ideobisium e Muchmore (1982b), em revisão do grupo transferiu

esta espécie, colocando-a no gênero Ideoblothrus, cujo os tipos são procedentes do Pará (de

^  Belém e Santarém) e do Amazonas (de Manaus). Nesta última localidade foram coletados na

^  serapilheira. Mahnert (1985a) refere várias localidades de sua ocorrência, nos arredores de
Belém (Pará) e considera ser esta uma espécies comum na região do baixo Amazonas.

Mahnert & Adis (1985) também relacionam este pseudoscorpião, como habitante de solo e de

serapilheira em florestas de terra firme nas áreas já referidas.

O

Conclusões:

Agora amplia-se a distribuição de /. brasiliensis para Coari, um outro município do

Amazonas.

No presente estudo, o hábitat preferencial deste pseudoscorpião, tamiDém foi o solo, já

que dos 61 exemplares coletados, 60 ocorreram nas amostras de solo e apenas uma tritoninfa

encontrava-se na serapilheira.
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#  Cheiridiidae

Neocheiridium triangulare Mahnert & Aguiar, 1986

Distribuição geográfica: Brasil - Pará (TucuruO, Amazonas (Manaus, Presidente Figueiredo,

Itacoatiara, Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira, Coari, Juruá, e Uarini); Acre (Cruzeiro do Sul);

Rondônia (Porto Velho).

Nas amostragens no alto rio Urucu, foram cx)letados 225 exemplares de N. tríangulare,

distribuídos em 115 machos, 92 fêmeas e 18 tritoninfas, todos sobre Lepidoptera Sphingidae,

de quatro espécies diferentes, Amphymoea walkerí (Boisduval, 1875), Cocytius anteus medor

(Drury, 1773), Cocytius duponcheí (Poey, 1832) e Isognathus menechus (Boisduval, 1875),

cujos exemplares foram capturados sob luz mista de mercúrio sobre lençol branco em nove

localidades (Tabela VII-17).

Discussão:

9

9

9
0^ O material-tipo de N. tríangulare é procedente do río Urubu, em Presidente Figueiredo
^  e de Manaus, no Amazonas, ainda de Tucurui, no Pará (Brasii), cujo holótipo e os parátipos

^  foram encontrados em forésia sobre o esfingideo Cocytius doponchel. Aguiar & Bühmheim

%  (1998b) referem este pseudoscorpiâo em associação com mais quatro espécies de esfingideos

^  transportadores e ampliam a sua distribuição para várias localidades do Amazonas (Coari,

^  Itacoatiara, Juruá, Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira e Uarini), também para o estado do

^  Acre (Cruzeiro do Sul) e de Rondônia (Porto Velho).

Conciusões:

^  Os dados de forésia deste pseudoscorpiâo apresentados por Aguiar & Bühmheim

(1998b), para o município de Coari, foram obtidos durante a realização deste estudo, que

O  ampliou a sua distribuição para mais esta localidade, bem como conheceram-se outras

espécies de mariposas esfingideas envolvidas no transporte de N. tríangulare. O seu hábitat

natural ainda permanece desconhecido.

Neocheiridium spl.

Este Cheiridiidae, só foi encontrado fazendo parte da fauna que vive entre os espinhos

da estipe e da bainha das folhas de murumuruzeiros adultos. Foram representados por 10
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exemplares, encontrados em duas palmeiras distintas examinadas na localidade de RUC-27,

numa ocorreram 1 macho e 4 fêmeas e noutra 4 machos e 1 fêmea.

Neocheiridium sp2.

m

m

m

Em toda amostragem, somente um exemplar macho foi coletado deste Neocheiridium

não determinado. Foi extraído de amostras de solo, em aparelho de Berlese, que foram

recolhidas na localidade de IMT-1.

m

Atemnidae

«

y

O

;

BrazUatemnus browni Muchmore, 1975

Distribuição geográfica: Brasil - Pará (Belém, Santarém, rio Trombetas); Roraima (rio Branco);

Amazonas (Manaus, Coari).

Esse Miratemninae foi representado nas amostragens, deste estudo por 316

exemplares, que fizeram parte principalmente da fauna edáfica (Tabela VIII-8). Na serapilheira

foi coletado tanto por tamisação, como por extração em Berlese na maioria da localidades,

onde foram capturados 129 exemplares, dos quais 42 machos, 25 fêmeas, 33 trito, 19 deuto e

10 protoninfas. Nas amostras de solo extraídas em Berlese, só não foi encontrado na

localidade RUC-36 e totalizaram 183 dos exemplares, sendo 19 machos, 15 fêmeas, 24 trito,

59 deuto e 66 protoninfas. Na vegetação do sub-bosque examinada por batiçâo, só foram

encontrados em plantas que acumulavam detritos junto ao chão, tais como pequenas

palmeiras e aráceas, na Reserva Biológica e no IMT-1, onde ocorreram apenas 3 fêmeas e

uma tritoninfa.

Discussão:

BrazUatemnus é um gênero monotípico e foi o primeiro Miratemninae conhecido no

Brasil. B. browni é a sua espécie tipo, cuja descrição original do holótipo baseia-se apenas

num exemplar fêmea, procedente de Manaus (Amazonas). Mahnert (1979) descreveu o macho

e todos os estádios ninfais desta espécie, a partir de material coletado em copa de árvore por

fumigação (Tarumã-mirim, Manaus, Amazonas), no solo com armadilha "pitfall" (Reserva

Ducke, Manaus, Amazonas), na serapilheira com Berlese (rio Branco, Roraima) e em terra

firme junto a árvore com raiz tabular (Santarém e Belém, no Pará). Mahnert (1985a) ainda cita
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^  B. browni ocorrendo em várias localidades nos arredores de Belém, bem como no rio
^  Trombetas (Pará).

Este pseudoscorplâo foi referido em vários estudos sobre artrópodes, principalmente

edáficos, realizados em localidades próximas a Manaus (Amazonas), tais como: Adis (1981)

^  cita-o como uma das espécies mais abundantes em estudos sobre migração vertical de

^  artrópodes em troncos de árvores no igapó e na várzea, o que foi reforçado por Adis (1984),

^  Adis & Funke (1983), Adis & Schubart (1984) e Adis & Mahnert (1985). Mahnert & Adis (1985)

m  assinalam sua presença em vários tipos de florestas inundáveis e de terra firme, na Amazônia.
Ainda foi referido ocorrendo em amostras de solo de floresta primária de terra firme por Moraes

^  (1985) e de capoeira por Rodrigues (1986). Adis & Mahnert (1993), quando compararam a

m  fauna de amostras de solo recolhidas em floresta de terra firme de latosolo amarelo e de solo

IP arenoso da campinarana, também encontraram este pseudoscorplâo nos dois ambientes.

Todos estes dados serviram para discussão de Adis, Mahnert, Moraes & Rodrigues (1988)

IP sobre sua adaptação às florestas de terra firme e ao regime de cheia e vazante em florestas

#  inundáveis, bem como Adis & Mahnert (1990) citam-no como exemplo, numa discussão sobre

#  a composição das espécies de pseudoscorpiões Amazônicos, em florestas inundáveis e de

terra firme.

^  Conclusões:

^  No presente estudo é ampliada a distribuição de B. browni para o município de Coari
^  (Amazonas), onde também esteve entre as espécies mais abundantes que fazem parte da
0>

fauna edáfica, tanto na serapiiheira, como nas amostras de solo, cuja o hábitat confere com os

®  relatos dos autores que estudaram este pseudoscorplâo, bem como habitando detritos
^  acumulados sobre diversos tipos de plantas do sub-bosque, mas junto ao chão.

Paratemnoides minor (Baizan,1892)

Distribuição geográfica: Venezuela; Equador; Peru; Colômbia; México; Guatemala; Brasil - Rio de

^  Janeiro (Jacarepaguá); Paraná (Curitiba); Pará (Aurá, Xambioá); Amazonas (Manaus, Coari e
Uarini); Roraima (ilha de Maracá).

Um total de 187 exemplares de P. minar foram coletados nas amostragens no alto rio

Urucu (Tabela VI11-9). Na vegetação do sub-bosque, examinada por batiçâo, ocorreram 137

exemplares, dos quais 21 machos, 61 fêmeas, 36 trito, 15 deuto e 4 protoninfas, distribuídos

em diversos tipos de plantas, tanto as que acumulavam detritos junto ao chão, como os

elevados do chão (pc, oc, ae, pa, op). Foram ainda encontrados em troncos caídos em

decomposição, três dos quais sobre casca e num subcortical, nenhum habitado por

passalídeos, onde coletaram-se 5 machos, 21 fêmeas, 9 trito, 7 deuto e 5 protoninfas. Em
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^  forésia, foi encontrado um macho de P. minor agarrado à pema de um Coleoptera Meloidae,
mi Epicauta sp., coletado à luz mista de mercúrio sobre lençol branco. Também verificou-se sua

m  presença em coletor de armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB, de onde uma fêmea foi

#  retirada, bem como num frasco mortífero junto com insetos coletados à luz mista, no qual
m  também uma fêmea foi encontrada.

#  Discussão:

#  O nome original desta espécie dado por Balzan (1892) foi Chelifer (Atemnus) nidificator

minor, considerando ser minor uma "var." da Venezuela, da localidade de San-Esteban. Em

#  seguida, assim citado, foi referido por EIlingsen (1905b, 1909), primeiro para o Equador e

ü  depois para o Afléxico, em Vera Cruz. Beier (1932b), numa revisão da família Atemnidae criou
#  o gênero Paratemnus, no qual incluiu P. minor em nível de espécie, com distribuição na

Venezuela, Equador e Brasil. Ainda, Mello-Leitâo & Feio (1949), publicaram material

procedente de várias localidades do Peru, onde citam sua ocorrência no Valle Chanchamayo.

Beier (1959) amplia ainda mais sua distribuição na região neotropical, assinala-a na Colômbia

(Buenaventura, Mocoa e Mariano), na Guatemala (San José), além do Peru (Yurac e Tingo

Maria) e Equador (Pichilingue).

No Brasil, Feio (1945) refere sua ocorrência em Jacarepaguá (Rio de Janeiro). Curitiba

(Paraná) e em Aurá e Xambioá (Pará). Ainda no Brasil, Mahnert (1979) registra esta espécie

pela primeira vez ocorrendo em várias localidades nos arredores de Manaus (Amazonas) e

^  Aguiar & Bühmheim (1998a), na Ilha de Maracá (Roraima).
^  Harvey (1991) ao constatar que o gênero Paratemnus era preocupado, propõe uma
^  nova combinação para esta espécie, dando o nome Paratemnoides ao gênero.
^  Alguns estudos, de ecologia e história natural realizados no Amazonas, referem P.

^  minor, tais como: Adis (1981) menciona-a em atividade migratória em troncos de árvores do

igapó, em Manaus; Mahnert & Adis (1985) relatam sua ocorrência em tronco, na serapilheira e

^  solo de florestas inundáveis, tanto de igapó como várzea, em Manaus; Adis & Mahnert (1985),

também no igapó embaixo de casca de árvore e em armadilhas de foto-eclector arbóreo e no

solo; Aguiar & Bühmheim (1998a), na ilha de Maracá (Roraima) encontraram-na sob casca de

tronco em decomposição e também em armadilha de luz.

Sua atividade forética foi mencionada por Aguiar & Bühmheim (1998b), quando

referem este pseudoscorpião sendo transportado por cigarra e vários besouros em diversas

localidades do estado do Amazonas, que em associação com Coleoptera ocorreram em Coari

sobre Meloidae {Epicauta sp.), em Manaus sobre Endomychidae, Cerambycidae {Styiiceps sp.)

e Curculionidae {Cratosomus sp.) e em Uarini sendo transportado por um homóptero,

Cicadidae.

m

#

#
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IP Conclusões:
PI O único encontro de P. minorem associação forética com o besouro Meloidae, ocorreu

0  durante a realização do presente estudo, que também ampliou a distribuição deste

0  pseudoscorpião até o município de Coari.

0  Agora em floresta de terra firme, confirma-se o hábitat sob casca de tronco de árvore

#  em decomposição, porém foi mais freqüente sobre diversos tipos de plantas da vegetação do
0  sub-bosque, tanto nas que acumulam detritos junto ao chão, quanto as que o fazem na fronde

ou copa ou seja, elevados do chão e até em aráceas epífitas.

m

m

m

#  Chernetidae

^  Ameríchemes bethaniae Mahnertf ̂ 979

Distribuição geográfica: Brasil - Amazonas (Manaus. Coari).
m

#
^  De A. bethaniae só foram encontrados 3 exemplares. Na vegetação do sub-bosque
^  examinada por bateção ocorreram dois machos, em duas pequenas palmeiras com detritos
^  acumulados junto ao chão (pc), na Reserva Biológica. Em forésia foi achada uma fêmea deste
^  pseudoscorpião, num frasco mortífero junto com insetos coletados à luz mista de mercúrio, da
^  localidade de IMT-1.

Discussão:

Este pseudoscorpião foi descrito a partir de material coletado por Adis (1981), durante

seu estudo de atividade migratória de artrópodes em troncos de árvores de igapó, em Manaus,

^  no Amazonas (Brasil), o que também foi citado por Mahnert (1985b). Mahnert & Adis (1985)

citam-no ocorrendo em tronco, também em igapó, enquanto que Adis & Mahnert (1985)

^  referem material capturado em armadilha de foto-eclector arbóreo, na localidade tipo deste

espécie.

Dados sobre forésia desta espécie foram mencionados, somente por Aguiar &

Bührnheim (1998b) ocorrendo em Coari (Amazonas).

Conclusões:

A menção sobre atividade forética de A. bethaniae por Aguiar & Bührnheim (/oc. cit.),

em Coari (Amazonas) fez parte dos achados do presente estudo, contribuindo para expandir

sua distribuição na Amazônia.

O encontro deste pseudoscorpião habitando pequenas palmeiras do sub-bosque, com

detritos acumulados junto ao chão, é pela primeira vez verificado.
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Ameríchemes incertus Mahnert,1979

Distribuição geográfica: Brasil - Amazonas (Manaus, Coari).

Os únicos representantes de A incertus, neste estudo foram 8 exemplares, 1 macho, 4

#  fêmeas, 1 trito, 1 deuto e 1 protoninfa, coletados na fronde de uma grande palmeira caída e em
estado de decomposição, na trilha do duto-Urucu/Tefé.

#

Discussão:

#  O material-tipo de A. incertus foi coligido por Adis (1981), durante seu estudo em

#  igapó, em Manaus, no Amazonas (Brasil), o que também foi referido por Mahnert (1985b).

9  Mahnert & Adis (1985) o relacionam como habitante de tronco de árvore, também em igapó.
^  Já, Adis & Mahnert (1985) o mencionam ocorrendo em coletas por fumigação de copa de
^  árvore ("canopy-fogging") e em foto-eclector de solo, na localidade tipo deste espécie.
#

#

a

#9

#

Conclusões:

No presente estudo estende-se a distribuição de A. incertus até Coari e ocorrendo em

floresta de terra firme, já que só eram conhecidos em florestas inundáveis de água preta

(igapó). Além de ser encontrado, pela primeira vez, habitando fronde de grande palmeira caída

e em decomposição.

Ameríchemes aff. incertus Mahnert, 1979

m

e

e
^  Deste Ameríchemes foram coletados 86 exemplares. Na camada subcortical de um

tronco em decomposição, sem a presença de passalídeos, foram recolhidas 5 fêmeas (todas

grávidas) e noutro tronco, em galeria de passalídeo subcortical, coletou-se somente uma

fêmea. As duas amostras ocorreram em troncos da localidade LUC-09. Em forésia, foram

^  achados abrigados sob as asas de 5 espécies de passalídeos, 4 Passaius e um Veturius,

coletados na luz mista de mercúrio e também em armadilha com luz negra BLB, das

localidades de RUC-27, LUC-09, IMT-1, Duto-Urucu/Tefé, onde estiveram representados por

^  27 machos e 53 fêmeas (uma grávida).

t

Discussão:

Esta morfoespécie já foi citada por Aguiar & Bühmheim (1992a, 1998b), em associação

forética com nove espécies de besouros passalídeos, em Presidente Figueiredo, Manaus, Novo

Airão, Coari, Tefé e Juruá, no Amazonas (Brasil).
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Ameríchernes spl

#  Desse pseudoscorpiâo, foram coletados 17 exemplares, representados por 6 machos, 9
%  fêmeas (uma grávida) e 2 trítoninfas, todos ocorrendo em dois troncos caídos em

%  decomposição e na camada subcortical, um deles examinado na localidade de Angelim e outro

#  em RUC-27.

m

m

m  Ameríchernes sp2

m Desse Ameríchernes, 12 exemplares, dos quais 6 machos, 4 fêmeas (nenhuma

grávida), 1 trito e 1 protoninfa foram encontrados exclusivamente sobre casca de um tronco

caído em decomposição, na localidade RUC-36.

Ameríchernes sp3

m

m

#

^  Somente dois exemplares, sendo uma fêmea (não grávida) e uma trítoninfa deste
^  pseudoscorpiâo, foram encontrados habitando a camada subcortical de um tronco caído em
^  decomposição, examinado na localidade de IMT-1

m

e
^  Ameríchernes sp4

m

%  Esse Ameríchernes só foi encontrado uma vez, num coletor de armadilha

"Pennsylvania" com luz negra BLB, procedente da localidade de RUC-36, donde um macho e

^  uma fêmea foram triados.

^  Cordylochernes scorpoides (Lin., 1758)

Distribuição geográfica: Argentina; Paraguai; Chile; Bolívia; Peru; Colômbia; Equador; Suriname;

Guiana; Venezuela; Trinidad; Paramá; Costa Rica; Guatemala; México; Brasil - Santa Catarina, São

Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Minas Gerais, Bahia; Mato Grosso, Maranhão, Pará (Belém),

Amazonas (Manaus, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira, Coari,

Tefé e Juruá), Acre (Rio Branco).

C. scorpioides foi representado por 301 exemplares, nas amostragens no alto rio

Urucu. Ocorreram em troncos caídos em decomposição e exclusivamente na camada
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^  subcortical, dentre os quais em três troncos não habitados por passalídeos, das localidades de
^  Sumaúma e SUC-2 foram encontrados 5 machos. 4 trito, 8 deuto e 1 protoninfa deste
^  pseudoscorpiâo e em dois troncos, dentro de galerias de passalídeos subcorticais, examinados
^  nas localidades de RUC-27 e RUC-36, 2 machos.
^  Em forésia foram coletados 273 exemplares (162 machos e 111 fêmeas - nenhuma
^  grávida) alojados sob as asas de 80 exemplares do Coleoptera Cerambycidae, Acmcinus

«  longimanus, procedentes de 10 localidades, coletados tanto à luz mista de mercúrio, como em
armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB. Ainda, 8 exemplares (4 machos e 4 fêmeas -

^  nenhuma grávida) de C. scorpioides foram encontrados sobre 4 exemplares de Macrodontia

m  cervicomis, um outro Cerambycidae, coletados sobre troncos dentro da mata durante o dia e à

m  luz mista de mercúrio, durante à noite, nas localidades de Sumaúma, IMT-3 e LUO09. Mais

m  um macho deste chemetídeo foi encontrado solto no líquido fixador de coletor de armadilha

#  "Pennsylvania" com luz negra BLB, procedente da localidade IMT-1.

Discussão:

Foi a partir de material procedente do Suriname, que Linneus (1758) fez a descrição

original deste pseudoscorpiâo, denominando-o Acarus scorpioides {apud Harvey, 1991). Beier

(1932c) criou Cordylochemes e em (1948) transferiu A. scorpioides para este gênero. C.

scorpioides é o pseudoscorpiâo mais conhecido e bem representado em toda a região

neotropical.

A primeira referência, deste pseudoscorpiâo no Brasil, foi de Balzan (1892) que o

assinalou em Tefé, no Amazonas. Depois, EIlingesen (1905a) cita-o em Belém, no Pará,

encontrado sob os élitros de Acrocinus iongimanus. Mais tarde, foram assinalados em estados

do sul, sudeste, centro-este e nordeste do Brasil (Beier, 1974; Feio, 1945; Mahnert, 1985a).

Na Amazônia, além das citações de Balzan (1892) e EIlingesen (1905a), foi ainda

assinalado em várias localidades associado com grandes besouros Cerambycidae, como o fez

Beck (1968), referindo-o em Manaus, no Amazonas, sendo transportado por A. longimanus. Por

^  fim, Aguiar & Bühmheim (1992b, 1998b) assinalam sua presença em Manaus, Presidente
^  Figueiredo, Itacoatiara, Novo Airâo, São Gabriel da Cachoeira, Coari, Tefé e Juruá, no
^  Amazonas, bem como em Rio Branco, no Acre, em forésia com A. longimanus, além de

acrescentar dois outros cerambicídeos transportadores, Macrodontia cervicomis e Titanus

giganteus, sob cuja asas tamiDém foram encontrados. Mahnert & Adis (1985) mencionam-no,

^  também habitando troncos, no Amazonas e no Pará.

O comportamento forético de C. scorpioides associados com A. longimanus foi

estudado por Zeh & Zeh (1992a, b), em experimentos realizados em laboratório e no campo,

numa Reserva de floresta de terra firme no Panamá e ainda utilizaram exemplares deste

pseudoscorpiâo, procedentes de Cayena, na Guiana Francesa.

©

©
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^  Conclusões:
IP O. scorpioides é um típico habitante de troncos caídos em decomposição, porém no

presente estudo foi encontrado também colonizando troncos em decomposição habitados por

^  passaiídeos, inclusive dentro de suas gaierías, juntamente com estes besouros e todos os

achados foram exclusivamente na camada subcortical, o que está sendo pela primeira vez

revelado.

A atividade forética de C. scorpioides associado com Acrocinus iongimanus e

«  Macrodontia cervicomis, referida em Coari por Aguiar & Bühmheim (1992b, 1998b), resultou

m  dos dados obtidos durante a realização deste estudo, o que ampliou a sua distribuição para

mais esta localidade no Amazonas, onde também foram encontrados com freqüência sob as

m  asas destes grandes cerambycídeos. O encontro deste pseudoscorpião em coietores de

#  armadilha com luz negra BLB, foi menos freqüente do que sobre transportadores capturados
#  sob luz mista de mercúrio.

#

#

^  Lustrochernes intermedius {Baizan, 1892).

e

^  Foram coletados 214 exemplares de L intermedius, durante as amostragens no alto rio
Urucu, distribuídos em diversos tipos de coleta (Tabela VIII-10). No material tamisado da

serapilheira ocorreram um macho e uma fêmea (não grávida) desse pseudoscorpião. Na fronde

de um inajazeiro adulto recém derrubado, 6 fêmeas (nenhuma grávida) e 3 deutoninfas. Na

camada subcortical de troncos caídos em decomposição sem passai ídeos, também em troncos

mas dentro de galerias de passai ídeos, em colonias subcorticais e no albumo foram

encontrados 182 exemplares (36 machos, 46 fêmeas (4 grávidas), 42 trito, 40 deuto e 18

protoninfas). Em forésia foram achados 2 machos e 6 fêmeas (nenhuma grávida) sob as asas

de 4 espécies de passalídeo coletados à luz mista de mercúrio e armadilha com luz negra BLB.

Bem como, 3 fêmeas (não grávidas) foram encontradas associadas com dois exemplares do

Cerambycidae Caiiipogon (O.) sp., capturado em armadilha com luz negra BLB. Mais 2 machos

e 8 fêmeas (não grávidas) de L intermedius foram encontrados sob as asas de 2 Stenodontes

spinibarbis coletados à luz mista de mercúrio.

Discussão:

A descrição original de L intermedius, com o nome Cheiifer (Lamprochemes)

intermedius, foi baseada em material procedente da Venezuela (San-Esteban e Colonie Tovar)

€

^1)

Distribuição geográfica; Argentina; Paraguai; Equador; Venezuela; Guatemala; México; Brasil - Santa

Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Maranhão, Pará (Santarém). Amazonas (Manaus,

Presidente Figueiredo. Autazes, Careiro, Caapiranga, Novo Airão, Barcelos, Coari, Carauari, Juruá,

Uarini), Roraima (iiha de Maracá).
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^  e do Brasil (Mato Grosso). Durante algum tempo foi citada na literatura, dentro dos gêneros
^  Chelifer ou Lamprochemes. O gênero Lustrochemes só foi criado por Beier (1932c) e

0  intermedius só foi incluído nele a partir do trabalho de Beier (1932d), quando também colocou

^  em sinonímia outros nomes citados para este tipo morfológico.

^  L intermedius é amplamente distribuído em toda a região neotropical, onde é

encontrado desde a Argentinna até o México. Depois da localídade-tipo, a sua distribuição

^  geográfica começou a ser ampliada por EIlingsen (1902), quando descreveu uma espécie do

#  Equador e mais tarde (EIlingsen, 1905a) a coiocou em sinonímia com este pseudoscorpião e

m  ainda o assinala ocorrendo no Paraguai e no Brasil, onde foi coletado em Urucum, Corumbá,

no Pantanal Matogrossense. EIlingsen (1910 e 1913) cita exemplares, coletados na Argentina,

m  Brasil (Santa Catarina e Pará), Equador, México e Guatemala. Tullgren (1907) descreveu

^  exemplares do Brasil (Santos - São Paulo), além do Equador. With (1908) descreveu
^  exemplares machos e fêmeas procedentes do Brasil (Rio de Janeiro) e da Venezuela. Feio
^  (1942) apresenta observações, que colheu em estudo do comportamento de apresamento e
®  sucção de L intermedias, juntos com outros pseudoscorpiões, todos coletados no Rio de
^  Janeiro (à época. Distrito Federal - Brasil) e ainda. Feio (1945) cita materiai coletado em várias
^  localidades do Rio de Janeiro. Beier (1930) assinalou-o no Brasil, ocorrendo nos estados do

e

Amazonas e Pará. Mahnert (1985a) descreveu exemplares coletados em Belém, no Pará e do

norte do Maranhão e ainda coloca em sinonímia com L intermedius, exemplares determinados

erroneamente como L communis, por Mahnert (1979), que foram coletados em várias

localidades de Manaus, no Amazonas. Ainda, Mahnert (1985b) menciona material coligido em

Manaus, Autazes, Careiro e Caapiranga, no Amazonas.

Os exemplares mencionados nos trabalhos de Mahnert (/oc. cit.), em várias localidades

da Amazônia, foram coletados principalmente sob cascas de troncos de árvores. Mahnert &

Adis (1985) também citam na Amazônia, encontrado em troncos de florestas inundáveis e de

floresta de terra firme. Adis & Mahnert (1985) referem uma fêmea coletada em fumigaçâo de

(p

^  copa de árvores, em Manaus (Amazonas).
^  A atividade de dispersão por forésia de L intermedius foi mencionada pela primeira

vez, por Aguiar & Bühmheim (1991), sendo transportado pelo besouro cerambicídeo,

Stenodontes spinibarbis, coletado sob luz mista de mercúrio, na Amazônia brasileira, na ilha de

^  Maracá, em Roraima. Aguiar & Bühmheim (1992a) observaram-nos, sendo carregados sob as
^  asas de dois coleópteros Passalidae, também capturados sob luz mista de mercúrio, no alto rio

Urubu, em Presidente Figueiredo (Amazonas). Ainda, Aguiar & Bühmheim (1992b)

acrescentam mais um besouro cerambicídeo, Acrocinus longimanus, transportando este

pseudoscorpião. Aguiar & Bühmheim (1998b) confirmam estas relações e ainda mencionam

outros besouros transportadores, mais quatro passaiídeos e dois cerambicídeos, coligídos em

Manaus, Novo Airão, Barcelos, Coari, Carauari, Juruá e Uarini, no Amazonas. Aguiar &

Bühmheim (1998a), em estudo dos pseudoscorpioes da Ilha de Maracá (Roraima), reafirmam a
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asscx^íaçâo forética com o besouro Stenodontes spinibarbis e assinalam ainda material

coletado em tronco, dentro de galeria de Passalidae.

#

#

#

0  Conclusões:

#  A citação de Aguiar & Bühmheim (1998b), sobre a atividade forética de L intermedius,

#  carregados pelos coleópteros Cailipogon (Orthomegas) sp. (Cerambycidae) e Passaius
interruptus (Passalidae), foi a primeira informação sobre estas reiações, bem como a

#  ocorrência deste pseudoscorpião em Coari (Amazonas), com base em dados obtidos durante o

#  presente estudo.

9  Sâo agora reiatados pela primeira vez, achados de L intermedius na serapilheira, na

^  fronde de um inajazeiro aduito recém derrubado e seus estratos preferidos nos troncos caídos

em decomposição, habitando a camada sutxx}rtical e o aibumo, embora já tenham sido

#  referidos dentro de galerias de passai ídeos, mas sem constatação sobre os estratos onde

#  viviam.

#

#

#

#
Lustrochernes similis (Balzan, 1892)

Distribuição geográfica; Peru; Venezuela; Brasil - Amazonas (Manaus, Presidente Figueiredo, Autazes,

Novo Airão, Coari, Uarini)

Foram coletados nas amostragens um total de 103 exemplares de L similis no rio

Urucu (Tabela VI11-11). A maioria habitava troncos em decomposição, onde foram coletados 56

exemplares, dos quais 19 machos, 15 fêmeas (nenhuma grávida), 8 trito, 9 deuto e 5

protoninfas, distribuídos num tronco sobre casca e em seis na camada suixortícai, todos sem

passai ídeos e apenas num tronco foi achado dentro de galeria de um passai ídeo sut)cortical. Já

nas primeiras coletas em Sumaúma, foram encontrados 2 machos e 2 fêmeas deste

pseudoscorpião agarrados à pema de Acanthoderes thammi, um Coleoptera Cerambycidae,

Lamiinae, Acanthoderini, coletado voando dentro da mata, durante o dia e mais tarde, na

localidade LUC-9, uma fêmea também agarrada à pema de outro Acanthoderini não

determinado, que ocorreu em coletor de armadilha de Shannon. Em várias localidades, foram

colecionados 16 machos e 16 fêmeas (uma grávida) de L similis agarrados às antenas de 19

exemplares de Stereirastoma melanogulys, um outro Acanthoderini, todos coletados sob luz

mista de mercúrio. Mais 10 exemplares (4 machos e 6 fêmeas) foram triados dentre o material

de insetos coletados à luz mista de mercúrio, contido em frascos mortíferos e de coletores de

armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB.

Discussão:

O material-tipo de L similis é procedente de Manaos (s/c), no Amazonas (Brasil) e

descrito com o nome Chelifer (Lamprochemes) similis. Embora o gênero Lustrochernes tenha
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0  sido criado por Beier (1932c), a espécie similis só foi incluída neste gênero a partir de um
0  estudo de revisão de Beier (1932d). Teve sua distribuição ampliada com Wlth (1908) e Beier
0  (1954), que assinalam material coletado na Venezuela. Ainda, Beier (1959) cita sua ocorrência
^  no Peru.

Recentemente, várias citações têm sido feitas, sobre a ocorrência e história natural

#  deste pseudoscorpião na Amazônia. Dentre as quais, Mahnert (1979 e 1985b) cita exemplares
tamt)ém de Manaus (Amazonas), coletados sob casca de troncos e em armadilha de Malaise.

#  Mahnert & Adis (1985), desta mesma localidade e de Autazes (Amazonas), referem-no

m  ocorrendo em tronco de floresta de terra firme. Penny & Árias (1982) acusam sua presença em
0  amostras de solo de floresta primária de terra firme (Reserva Ducke, Manaus).

0  A sua atividade de forésia foi relatada por Aguiar & Bühmheim (1998b), quando

acharam em várias localidades do estado do Amazonas, exemplares de algumas espécies de

0  Coleoptera Cerambycidae carregando L. similis, como: Acanthoderes thammi (Coari);

#  Compsibidion maronicum (Thompson, 1867) (Manaus); Steirastoma melanogulys (Coari, Novo
#  Airão, Presidente Figueiredo e Uarini), este último transportador foi mencionado carregando
9  este forético com freqüência agarrado a um segmento antenal.
#

#

m

#

#

Conclusões:

Os dados de L similis em associação forética com os t)esouros Cerambycidae,

Acanthoderes thammi e Steirastoma melanoguiys, em Coari, foram obtidos durante o presente

estudo, sendo esta relação citada pela primeira vez, porém agora acrescida de observações

mais minuciosas desta relação. Neste estudo ampliou-se ainda o conhecimento da distribuição

deste pseudoscorpião para mais uma localidade na Amazônia.

L simiiis já foi mencionado como um habitante de troncos, porém agora pela primeira

vez, são relatados os estratos do tronco onde vive e também colonizando galerias de

passalídeos sulxx)rticais.

Lustrochernes aff. reimoseri Beier, 1932

Deste Lustrochernes ocorreu um total de 89 exemplares em várias das amostragens

realizadas no alto rio Urucu (Tabela VIII-10). Destes, 59 exemplares (16 machos, 24 fêmeas (4

grávidas), 8 trito, 7 deuto, 4 protoninfas) ocorreram em troncos caídos em decomposição, que

nos troncos sem passalídeos, habitavam as camadas suiscortical e abumo e com passalídeos,

ocorreram dentro de galerias desde a camada subcortical, passando pelo albumo e indo até o

cerne. Ainda, uma fêmea de L. intermedias foi coletada na vegetação do sut>-ix)sque, por

batição de plantas com detritos acumulados acima do chão (op). Em forésia foram coletados 6

machos e 23 fêmeas (nenhuma grávida), sobre 10 espécies de Passalidae coletados à luz

mista de mercúrio e em armadilha com negra BLB.
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Discussão:
«
0  Esta morfoespécie, que pertencendo ao gênero Lustrochemes, foi aproximada de
0  reimoseri pelo Dr. Mahnert, especialista no grupo, que acredita tratar-se de uma espécie ainda
0  não descrita.

Hl L aff. reimoseri têm sido assinalado na Amazônia e em associação forética com

#  Coleoptera Passalidae. Primeiramente, Aguiar & Bühmheim (1992a) num estudo regular desta
H  associação no alto rio Urubu, em Presidente Figueiredo (Amazonas), encontraram este

9  pseudoscorpiâo com freqüência sob as asas de passaiídeos e ainda referiram esta atividade de

forésia em Manaus e Barcelos, no Amazonas e na ilha de Maracá, em Roraima. Esta relação

9  forética também foi confirmada em Roraima por Aguiar & Bühmheim (1998a), que ainda

#  mencionam exemplares de L aff. reimoseri habitando tronco, dentro de galeria de passalídeo.

Mais recentemente, Aguiar & Bühmheim (1998b) relacionaram 19 espécies de Passalidae

#  transportadoras deste pseudoscorpiâo, expandindo sua distribuição para Novo Airão, Coari,

#  Tefé e Juruá, no Amazonas. Vale destacar, que este Lustrochemes é até o momento, o

#  pseudoscorpiâo encontrado em associação com o maior número de espécies de Passalidae.

#

#

^  fêmeas coletadas algumas encontravam-se grávidas.

Lustrochemes sp1

Deste Lustrochemes não determinado, foram encontrados 304 exemplares, durante os

estudos no alto rio Urucu (Tabela VI11-12). Só foram achados, habitando principalmente a

fronde de grandes palmeiras, tanto as recém derrubadas, como uma caída já em estado de

decomposição. Das palmeiras, ocorreram em todos os três Inajazeiros adultos examinados,

numa das bacabeiras adultas e em todos os oito patauazeiros adultos, donde foram recolhidos

277 exemplares (94 machos, 127 fêmeas, 28 trito, 19 deuto e 9 protoninfas). Além de 24
exemplares (7 machos, 12 fêmeas, 3 trito, 1 deuto e 1 protoninfa), na fronde e entre as fibras

da estipe de um patauzeiro Jovem recém derrubado, com ca. de 9m de altura, procedente da
localidade de RUC-36. Mais 3 exemplares (1 macho e 2 fêmeas) foram coletados na fronde de

uma grande palmeira caída e em decomposição, na trilha do duto-Urucu/Tefé. Dentre as

Lustrochemes sp2.

Foram coletados 13 exemplares deste Lustrochemes, dos quais 12 (2 machos, 4

fêmeas (nenhuma grávida), 5 trito e 1 deutoninfa) foram recolhidos da fronde de um
patauazeíro adulto recém derrubado, na localidade de RUC-36 e 1 macho encontrado numa
pequena palmeira com fronde junto ao chão (pc), da vegetação do sub-tx)sque, examinada por
batição na Reserva Biológica próxima ao Aeroporto de Urucu.
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0  Lustrochemes sp3.

#

#  Foi encontrado entre espinhos da estipe e bainha de folhas de uma palmeira de
murumuru (Astnocaryum murumuru) examinada na localidade de RUC-27, ocasião em que dois

#  exemplares machos foram coletados.

#

#

m

9  Lustrochemes sp4.
9

9  Também foi encontrado entre espinhos da estipe e bainha de foihas de
9  murumuntzeiros. Ocorreram em todas essas palmeiras que foram examinadas, procedentes
9  das locaiidades de RUC-27 e LUC-9, onde foram coletados 19 exemplares, sendo 3 machos, 7

fêmeas, 4 trito e 5 deutoninfas. Dentre as fêmeas apenas uma encontrava-se grávida.
#

#

^  Esse Ceriochemes esteve representado nas amostragens, no alto rio Urucu, por 19

exemplares. A maioria, 17 dos exemplares (4 machos, 5 fêmeas (uma grávida), 5 trito, 2 deuto

^  ei protoninfa) foram coletados entre as fibras que revestiam a estipe de um patauazeiro
^  jovem, com ca. de 9m de altura, recém derrubado, examinado na localidade de RUC-36.
^  Ainda, uma tritoninfa foi encontrada na fronde de um patauazeiro adulto recém derrubado, de
^  IMT-3. Mais uma tritoninfa ocorreu em pequenas palmeiras com fronde acima do chão (pa),

^  examinada por batiçâo na vegetação do sub-bosque, tamt)ém na localidade de RUC-36.

0

0  Discussão:

0  O gênero Ceriochemes, composto por sete espécies, das quais somente três são

0  neotropicais e é representado na região amazônica, apenas por C. amazonicus Mahnert, 1985,

um típico habitante de bromélias.

Esta espécie de Ceriochemes assemelha-se em muito com C. foliaceosetosus, dentre

as espécies descritas deste gênero, porém a única referência desta espécie foi a da sua

descrição original, baseada em exemplares coletados em Santa Catarina e no Paraná, no sul

do Brasil.

Ceriochemes aff. foliaceosetosus Beier, 1974
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H  Ceríochernes sp.

#
%  Um total de 57 exemplares deste Ceríochernes, nâo determinado, foi encontrado nas

#  amostragens do rio Urucu.

#  Foram coletados 56 exemplares (21 machos, 23 fêmeas (uma grávida), 11 trito e uma

#  deutoninfa), em oito patauazeiros jovens, cuja estipe nâo excedia a 2m de altura e encontrava-

^  se revestida por fibras com detritos acumuiados, duas destas palmeiras examinadas na
9  localidade de LUC-18 e 5 de RUC-36. Nestas palmeiras estava presente somente este

m  pseudoscorpião.

9  Mais um macho desta espécie foi encontrado na fronde de uma grande palmeira caída
9  e em estado de decomposição avançado, na localidade de LUC-18.

m

#

«
Pachychernes aff. subgracilis (With, 1908)

&

Deste Pachychernes foram coletados 7 exemplares, durante os estudos no rio Urucu. A

maioria deles ou seja, 6 dos exemplares sendo 3 machos, 1 fêmea (nâo grávida), 1 deuto e 1

protoninfa, ocorreram sobre casca de um mesmo tronco caído e em decomposição, na

localidade de IMT-1. Mais 1 fêmea nâo grávida foi coletada sobre uma pequena palmeira da

vegetação do sub-bosque, cuja fronde encontrava-se elevada do chão (pa) e foi examinada por

batiçâo, na localidade de SUC-2.

^  Discussão:

^  O gênero Pachychernes é constituído por sete espécies, todas neotropicais. Na

^  Amazônia é representado somente por P. baileyi Feio, 1945, cujo materíal-tipo é procedente da

^  Bahia (Brasil) e sua presença no Amazonas foi referida por Mahnert (1979).

^  Este outro Pachychernes, aproxima-se de P. subgracilis, dentre as espécies descritas

^  deste gênero, porém as poucas referências sobre ela, mencionam simplesmente material do

Brasil (sem determinar a localidade).

Pachychernes sp.

Deste outro Pachychernes, cuja a espécie nâo foi determinada, ocorreu apenas um

exemplar fêmea (nâo grávida), em todas as amostragens no alto rio Urucu. Foi encontrada

sobre casca de um tronco caído e em estado de decomposição, na localidade de IMT-1.
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^  Parachernes (Parachernes) piumosus (Wíth, 1908)

m

^  Distribuição geográfica: Venezuela; Colômbia; Equador; Brasil - Amazonas (Manaus, Novo Aírâo,

Coari, Uarini), Roraima (ilha de Maracá).

m
^  Este pseudoscorpiâo foi representado somente por duas fêmeas (não grávidas), em

todos as amostragens realizadas no alto rio urucu. Foram coletadas sobre casca grossa de

^  grandes troncos de árvores caídos e em decomposição, cada uma num tronco diferente, um

^  procedente da localidade de LUC-09 e outro de RUC-36. Foram observadas alojadas nas

#  fendas da casca.

#

#  Discussão:

Quando With (1908) descreveu este pseudoscorpiâo, com o nome Chelifer piumosus,

#  não se conteve em expressar a sua beleza, embora contasse apenas com exemplar fêmea,

#  procedente de La Moka, na Venezuela.

®  O gênero Parachernes foi descrito por Chamberlin (1931b) do Brasil, mas P. piumosus
só foi incluído neste gênero por Beier (1932d), quando também o refere na Colômbia e

também Beier (1959) assinala-o no Equador. Mahnert (1979) descreveu e comparou

exemplares machos e fêmeas de P. piumosus, procedentes do Tarumã-mirim e rio Solimões,

em Manaus, no Amazonas (Brasil) e confirmado por Adis (1981), Mahnert & Adis (1985) e Adis

& Mahnert (1985), acrescentando sua ocorrência em florestas inundáveis, tanto igapó como

várzea e capturados em foto-eclector árboreo, portanto habitando tronco.

Aguiar & BQhmheim (1998a, b) citam a atividade forética deste pseudoscorpiâo na

Amazônia, ocorrendo na ilha de Maracá, em Roraima, onde foi encontrado em armadilha de

Malaise e em Manaus, Novo AIrão e Uaríni, no Amazonas, agarrado a um dos tergitos

abdominais de três espécies de Diptera Tabanidae.

9

#

#

#

ê

ê

ê

ê

a
Conclusões:

No presente estudo, P. piumosus é assinalado em mais uma localidade no Amazonas,

^  em Coari e agora em floresta de terra firme.
^  Embora já seja conhecido como um habitante de troncos, porém é pela primeira vez

verificado o seu microhábitat, vivendo sobre casca grossa de grandes troncos de árvores

caídas e em decomposição.

Parachernes (Parachernes) aff. adisi Mahnert, 1979

Em todas as amostragens no rio Urucu, foi registrada uma fêmea não grávida, num dos

coletores de armadilha de Shannon, procedente da localidade de RUC-36.
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0  Parachernes sp.

Somente dois machos foram coletados deste Parachernes, durante os estudos no alto

rio Urucu. Ambos coletados na fronde de um inajazeiro adulto recém derrubado, examinado na

#  localidade de SUC-2.

#

#  Phymatochernes crassimanus Mahnert, 1979

#

m

m

#

#

#

#

m

#

m

Discussão:

Distribuição geográfica: Brasil - Amazonas (Manaus, Coari, Carauari).

Esta espécie de pseudoscorpião esteve presente em várias das amostragens

realizadas no alto rio Urucu, aí representados por 21 exemplares (Tabela VI11-13). A maioria

habitava troncos, ocorrendo principalmente sobre casca de grandes troncos de árvores em

decomposição, onde 14 dos exemplares, sendo 4 machos, 5 fêmeas (nenhuma grávida), 3 trito

e 2 deutoninfas, foram capturados em três troncos diferentes, um deles na localidade de LUC-

09, outro em IMT-1 e noutro da trilha do duto Urucu/Tefé. Ocorreram também na camada

subcortical, onde uma fêmea grávida foi coletada, num tronco em decomposição sem a

presença de passalfdeos, na localidade de Angelim e mais duas fêmeas (não grávidas) e 1

tritoninfa, ocorreram em galerias de passalfdeos suiscorticais, em dois troncos diferentes,

ambos na localidade de LUC-18. Mais uma fêmea (não grávida) foi extraída de amostras de

solo em aparelho de Berlese, procedentes da localidade de RUC-30. Ainda, um macho de P.

crassimanus foi capturado sobre uma pequena palmeira com fronde junto ao chão (pc),

examinada por batição, na vegetação do sub-bosque, da Resreva Biológica próxima ao

Aeroporto de Urucu.

Em forésia, um macho foi achado, num dos coletores de armadilha de Shannon,

procedente da localidade de LUC-09.

O material-tipo do gênero Phymatochemes e da única espécie conhecida, P

crassimanus (monotípico), cuja descrição foi baseada num exemplar fêmea, procedente da

Reserva Ducke, em Manaus, no Amaynnas (Brasil), em floresta de terra firme e capturada em

armadilha de Malaise, o que foi confirmado por Penny & Anas (1982) (coletores do holótipo) e

^  depois aí assinalada por Mahnert & Adis (1985). Aguiar & Bühmheim (1998b), encontraram-na
em forésia, junto com insetos voadores em coletor de armadilha de Shannon, em Coari e

^  Carauari, no Amazonas.
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H  Conclusões:
0  Até o presente trabalho, apenas o holótipo fêmea desta espécie de pseudoscorpião era
0  conhecido, agora pode-se contar com mais 21 exemplares, que além de fêmeas, incluem
^  machos e imaturos (trito e deutoninfas), que ainda precisam ser descritos.

^  Aqui também amplia-se a sua distribuição para mais uma localidade no Amazonas, já

^  que o material citado por Aguiar & Bühmheim (1998b), foi coletado durante este trabalho.

H  Confirma-se a sua atividade forética, porém ocorrendo agora em armadilha de

«  Shannon, permanecendo o seu possível transportador ainda desconhecido. Os achados em
(p armadilhas de Malalse e Shannon podem indicar, que possivelmente tenha sido carregado por

um Diptera, provavelmente de atividade diurna. Já que são armadilhas com elevada

seletividade para esta ordem de insetos.

Mahnert & Adis (1985) sugeriram tratar-se de um habitante de tronco, o que foi

confirmado no presente estudo, já que a maioria dos exemplares foi encontrada neste hábitat,

onde foi observado vivendo sobre casca de grandes troncos de árvores em decomposição e no

estrato subcortical em troncos sem passalídeos e dentro de galerias subcorticais deste besouro.

^  Também foi encontrado pela primeira vez, em amostras de solo e pequena palmeira com

C.^ fronde junto ao chão.

Ct

PseudopUanus crassifemoratus Mahnert, 1985

; ^

'  ̂

:  ̂

Distribuição geográfica: Brasii - Amazonas (Manaus, Coari)

Durante as coletadas realizadas no alto rio Urucu, desse PseudopUanus só foram

encontrados três tritoninfas, das quais duas foram extraídas de amostras de solo, em aparelho

de Beriese, procedentes das localidades de LUC-18 e de LUC-9. Uma outra tritoninfa foi

captura por batição em pequenas palmeiras com fronde acima do chão (pa), da vegetação do

sub-bosque da localidade de RUC-36.

Discussão:

Mahnert (1985b) obteve o holótipo e os parátipos de P. crassifemoratus, a partir de

material procedente de Manaus, no Amazonas (Brasil), coletados em amostras de solo de

floresta primária de terra firme por Moraes (1985) e em capoeira por Rodrigues (1986), o que

foi confirmado por Mahnert & Adis (1985). Adis & Mahnert (1993), quando avaliaram a fauna de
latosolo amarelo em floresta de terra firme, comparando com a do solo arenoso de

campinarana, encontraram este pseudoscorpião somente em solo da campinarana, também

em Manaus (Amazonas).
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^  Conclusões:
H) Amplia-se a distribuição desta espécie para outro município do Amazonas, Coari.

^  Confirma-se fazer parte da fauna edáfica, mas comprova-se que também habita

^  detritos acumulados na fronde de pequenas palmeiras com estipe erecta da vegetação do sub-

^  bosque.

•

#  Pseudopilanus sp.

#

^  Em várias das amostragens realizadas, durante os estudos no alto rio Urucu, coletou-
^  se um total de 49 exemplares deste pseudoscorpião (Tat)ela VI11-14). Habitam principalmente a
^  fronde de grandes palmeiras recém derrubadas. Dentre estas, sobre seis patauazeiros
®  examinados nas localidades IMT-3, RUC-27, LUC-9, RUC-36, coletaram-se 25 exemplares,

distribuídos em 3 machos, 16 fêmeas (2 grávidas), 2 trito e 4 deutoninfas; num inajazeiro, de

SUC-2, capturou-se apenas uma fêmea (não grávida); e, numa bacabeira examinada na

localidade de RUC-36, ocorreram 18 exemplares, sendo 4 machos, 7 fêmeas (2 grávidas), 2

trito e 5 deutoninfas. Ainda na fronde de uma grande palmeira caída e em estado de

decomposição avançado, na localidade de LUC-18, foram encontrados mais três exemplares

deste pseudoscorpião, um macho, uma fêmea (não grávida) e uma tritonínfa. De amostras de

solo recolhidas na Reserva Biológica foram extraídos em aparelho de Beriese, dois machos

desta espécie.

«

#

#

#

#

#

íf»

Rhopalochemes sp.

Este gênero foi representado por uma espécie não determinada, nas amostragens

realizadas no alto rio Urucu, da qual foram coletados somente um macho e duas fêmeas

(nenhuma grávida). Habitavam a fronde de dois patauazeiros adultos recém derrubados, onde

m  um casal foi encontrado sobre uma dessas palmeiras, procedente da localidade LUC-09 e

«  somente uma fêmea noutro patauazeiro examinado em RUC-36.

^  Discussão:

4^ Este gênero é composto por sete espécies distribuídas em toda a região neotropical,

f) desde a Argentina até a Guatemala, porém nenhum representante foi, até o momento,
fm^ assinalado na Amazônia brasileira (Harvey, 1991). No Brasil há apenas duas espécies citadas,

^  ocorrendo no Rio de Janeiro e Mato Grosso.
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#
g, Cheliféridae

«

#  Parachelifer íativíttatus (Chamberlin, 1923)
•

^  Distribuição geográfica: México; Brasil - Amazonas (Manaus, Presidente Figueiredo, Coari, Tefé,
0  Juruá, Uarini, Novo Airão e São Gabriel da Chachoeira).
#

^  A única espécie da família Chelíferidae, que fez parte da composição da fauna de
^  paseudoscorpiões ocorrida nas amostragens no alto río Urucu, foi este Parachelifer, do qual

coletou-se 44 exemplares, todos encontrados em forésia. A maioria ou seja, 42 exemplares,

distribuídos em 13 machos e 29 fêmeas (nenhuma grávida), foram achados associados com

Acrocinus longimanus (Coleopetra, Cerambycidae, Lamíinae), coletados à luz mista de

mercúrio sobre lençol branco, nas localidades de LUC-09, RUC-29, RUG-30, Angelim, LUC-18,

SUC-2, RUC-27, RUC-36 e IMT-1. Todos foram observados alojados sobre o pronoto dos

besouros transportadores, especialmente atrás do espinho lateral. Ainda, mais duas fêmeas

não grávidas, deste pseudoscorpião, foram tríadas dentre o material de insetos contido em

líquido fixador de um coletor de armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB, procedente da

localidade de Angelim, onde também havia exemplares de A. longimanus.

ê

#

#

#

#

0

#

ê

m

Discussão:

Chamberlin (1923) descreveu este pseudoscorpião, no gênero Chelifer, de material

procedente de Tapachula, em Chípas, no México. Mais tarde, Chamberlin (1932) criou o

gênero Parachelifer, ao qual alocou esta espécie.

Recentemente, Aguiar & Bühmheim (1992b, 1998b) ampliaram a distribuição de P.

^  lativittatus, até então conhecida apenas de sua localidade tipo, assinalando-o em Manaus,
0) Presidente Figueiredo, Coari, Tefé, Juruá, Uarini, Novo Airão e São Gabriel da Cachoeira, no
0  Amazonas (Brasil). Todo o material citado por Aguiar & Bühmheim (/oc. cit.), encontrava-se

0  em forésia com Acrocinus longimanus (Coleoptera, Cerambycidae), sendo transportado atrás

0  do espinho do pronoto do besouro transportador.

0

0  Conclusões:

0  O material de P. lativittatus citado por Aguiar & Bühmheim (1992b) procedente de

0  Coarí, foi coletado durante o presente estudo, o que expandiu a sua distribuição para mais esta

0  localidade no Amazonas.

0  Também confirmou-se a regularidade da associação forética entre este pseudoscorpião

0  e Acrocinus longimanus (Coleoptera, Cerambycidae), t)em como o local que ocupa sobre o

corpo do besouro no momento do transporte, já que só foi encontrado sobre os besouros

capturados voando sob luz mista, ainda em plena atividade. Enquanto nos coletores dem

.m
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m
armadilha "Pennsylvania", só foi achado livre no líquido fixador, embora junto também

houvesse A. longimanus, até agora o único transportador conhecido deste forético.

^  Entretanto, o hábitat natural deste pseudoscorpiâo ainda continua desconhecido, já que
^  não há dados na literatura, sobre o hábitat dos exemplares procedentes do México. Pode-se

supor, que viva na parte central de grandes troncos de árvores em decomposição, onde se

^  desenvolve o seu transportador.

m

#
#  Withíidae

#

m

m

#

#

m

#

%

Cacodemonius? spl

Durante o presente estudo, desse possível Cacademonius, foram coletados 17

exemplares (Tabela VI11-15). Destes, 13 exemplares (5 machos, 6 fêmeas - não grávidas e 2

tritoninfas), foram encontrados em tronco caído em decomposição, numa galeria subcortical de

um passalídeo, Paxillus camerani, na localidade de IMT-1.

Em forésia, coletaram-se: 1 macho e 1 fêmea (não grávida) deste pseudoscorpiâo,

abrigados sob as asas de um Passaius ifiodocanthopoides, um passalídeo subcortical e

^  também uma fêmea (não grávida), sob as asas de um cerambicídeo, prioníneo, Cailipogon
01 (Orthomegas) sp., todos encontrados em armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB, em
^  LUC-09. Ainda, mais uma fêmea (não grávida), deste Cacodemonius foi recolhida dentre
^  material de Insetos capturados no líquido fixador de armadilha "Pennsylvania" com luz negra

BLB, procedente da localidade de IMT-3.

Discussão:

O gênero Cacodemonius é constituído por seis espécies, todas distribuídas na região

neotropical, indo desde a Argentina até o México. A única espécie que ocorre no Brasil, C.

segmentidentatus (Balzan, 1887) citada no Mato Grosso, também é amplamente distribuída na

América Latina (Harvey, 1991).

Cacodemonius? sp2

Em toda a amostragem realizada no alto rio Urucu, deste outro Cacodemonius?

ocorreram somente 7 exemplares, todos foréticos e associados com coleópteros, sendo duas

espécies de passalídeos e duas de cerambicídeos. Distribuídos em 2 machos e 3 fêmeas (não

grávidas) alojados sob as asas de dois passalídeos subcorticais, um Passaius punctiger e oxAto

üâ.
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•
Paxifius leachi, ambos coletadas em armadilha "Pennsylvanla" com luz negra BLB, tendo o

^  primeiro 2 fêmeas, procedentes da localidade de Angelim e o segundo, 2 machos e uma
0  fêmea, de IMT-1. Ainda, uma fêmea não grávida deste pseudoscorpiâo foi encontrada abrigada
0  sob as asas de um Cailipogon {Orthomegas) sp. (Cerambycidae), coletado à luz mista de

mercúrio sobre lençol branco, de RUC-36. Mais um macho sob as asas de um outro besouro

cerambícideo, Stenodenontes spinibarbis, coletado também à luz mista de mercúrio sobre

^  lençol branco, em LUC-09.

#

Dolichowithius (Dolochowithius) em/grans (Tullgren, 1907)

#

#  Distribuição geográfica: Brasil - Amazonas (Manaus, Coari)

#

#

#

#

#

m

#

m

m

m

m

#

Durante os estudos no alto rio Urucu ocorreram somente uma fêmea (não grávida) e

duas tritoninfas deste Withiidae. Foram encontradas habitando galerias subcorticals de um

passalídeo, Passaius interstitialis, num tronco caído em decomposição examinado na

localidade de LUC-09.

Discussão:

Tullgren (1907) descreveu este pseudoscorpiâo, no gênero Chelifer, a partir de material

coletados em orquídeas, procedentes do Brasil, em Manaus, Amazonas. O gênero

Dolichowithius foi criado por Chamberiin (1931c), porém esta espécie só foi incluída neste

gênero por Beier (1932d). Mais tarde, Mahnert (1979) cita material no rio Solimões, também de

Manaus, coligido por Adis (1981), ocorrência confirmada por Mahnert & Adis (1985), apenas

acrescentando ser de florestas inundáveis de água branca e habitante de tronco.

Conclusões:

Amplia-se a sua distribuição para mais uma localidade no Amazonas, Coari, em

^  floresta de terra firme e seu microhábitat, também para galerias subcorticals de passalídeos em
troncos em decomposição.

Dolichowithius (Doiochowithius) mediofasciatus Mahnert, 1979

«  Distribuição geográfica: Brasil - Amazonas (Manaus, Coari).

♦  Esse Dolichowithius foi representado apenas por 8 exemplares em todas coletas
^  realizadas no alto rio Urucu. Foram achados vivendo sobre casca de grandes troncos de
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^  Esse Dolichowithius foi representado apenas por 8 exemplares em todas coletas
realizadas no alto lio Urucu. Foram achados vivendo sobre casca de grandes troncos de

árvores caídos e em decomposição, donde 2 tríto e 4 deut

^  nínfas foram coletadas em dois troncos diferentes, um examinado na localidade de LUC-9 e
outro de RUC-36.

Também foram encontrado em forésia, porém o seu transportador nas amostragens

^  nâo foi conhecido, visto que um macho foi triado dentre o material de Insetos contido num

^  coletor de armadilha "Pennsylvanla" com luz negra BLB, capturados na localidade de LUC-09,

m  bem como uma deutoninfa, que foi achada num frasco mortífero junto com Insetos coletados à
luz mista de mercúrio, na localidade de SUC-2.

m

#  Discussão;

«  O materlal-tipo de D. (D.) mediofasciatus é procedente de Manaus, no Amazonas
(Brasil) e coletado por Adis (1981). O que foi reforçado por Mahnert & Adis (1985) e por Adis &

#  Mahnert (1985), acrescentando apenas sua ocorrência em florestas Inundáveis de água branca
#  e água preta e coletados em foto-eclector arbóreo e por fumigaçâo de copa de árvore ("fogging
^  canopy").

Sua atividade forética foi primeiramente registrada por Aguiar, Vicente-da-Sllva &

Bühmhelm (1992), sendo transportado por Platypus sp. (Coleoptera, Platypodidae), em Manaus

(Amazonas) e ocorrendo em floresta de terra firme. Depois, Aguiar, Arruda & Bühmhelm

(1997), assinalaram este pseudoscorplâo em forésia, também com um besouro platipodídeo,

Platypus paralleius (Fabricius, 1801), ocorrendo com regularidade, durante um estudo realizado

em serrarias e Indústrias de compensado, da cidade de Manaus (Amazonas).

#

#

«■
#

m

9
9
9
9
9

9
9
m

9
m

Dolichowithius (Doiochowithius) aff. iongicheiifer (Balzan, 1887)

Esta espécie de Dolichowithius foi representada nas amostragens, no alto rio Urucu por
^  apenas um exemplar macho, procedente da localidade de RUC-36. Foi encontrado junto com
%! material de Insetos coletados à luz mista de mercúrio sobre lençol branco e depositados num
•  frasco mortífero onde esses Insetos foram sacrificados.

Conclusões:

Com o presente estudo ampliou-se a distribuição desta espécie de pseudoscorplâo,
para mais uma localidade do Amazonas, Coari.

Também confirma-se como um habitante de troncos de árvores caídas em

decomposição, porém pela primeira vez registrando o seu microhábitat, vivendo sobre a casca.
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Tropidowithius? sp.

9  No presente estudo ocorreu somente um exemplar fêmea (não grávida), possivelmente
do gênero Tropidowithius, Withiidae, de espécie não determinada. Foi tríada dentre os insetos

^  contidos num coletor, com líquido fixador de armadilha "Pennsylvania" com luz negra BLB,

^  capturados da trilha do duto Urucu/Tefé.

m

9  Discussão:

O gênero Tropidowithius descrito por Beier (1955) é monotípico, cuja a espécie tipo T.

#  peruanus foi procedente do Peru. Até agora, só há referências na literatura de material de sua
9  localidade tipo.
#

#

m

Tabela VI11-1. Material examinado de Lechytia chthoniiformis (Balzan, 1887) coletado em

localidades no alto rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito, D=

deutoninfa.

Hábitat Técnica

de coleta

Localidades Número de

exemplares

Fronde de Inajazeiro adulto recém derrubado catação SUC-2 3M, 3F, 10

Fibras da estipe de patauazeiro Jovem recém derrubado catação RUC-36 1F

Subcórtex de tronco (não habitado por passalídeo) catação SUC-2 1M, 1F

Subcórtex de tronco (em colônia de passalídeo) catação LUC-09/1995 1T

Forético sobre 2 spp. de cerambycidae
(Stenodontes soinibarbis e Stictosomus semicostatus)

luz mista IMT-3.
LUC-09/1995 13M, 32F. 2T. 10

TOTAL 59
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Tabela VIII-2. Material examinado de Pseudochthonius homodentatus Chamt>eriin, 1929,

coletado em localidades no alto rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea,

T= trito, D= deutoninfa.

#

m

#

#

#

#

#

#

#

#

#
1#

m

m

#

-#

A

m

Hábitat Técnica de Localidades Número de

coleta exemplares

Amostras de solo Berlese LUC-18, SUC-2 2F, 2T, 1D

Vegetação do sub-bosque bateçâo Reserva, LUC-18. RUC-27,
LUC-09, RUC-36, DUTO 8M, 9F, 2T

Fronde de bacabeira adulta cataçâo RUC-27 2F

Fronde de patauazeiro adulto catação LUC-09/1995 3M

Sobre casca de tronco caldo cataçâo LUC-09/1995 1F

TOTAL 30

Tabela VIII-3. Material examinado de Tyrannochthonius amazônicas Mahnert, 1979, coletado

em localidades no alto rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito,

D= deuto, P= protoninfa.

Hábitat Técnica de coleta Localidades No. de exemplares

Serapilheira Berlese e tamisaçâo Reserva Biológica, IMT-3 3M, 1T, 3D. AP

Amostras de solo Berlese IMT-3 1M

Vegetação do sub-bosque bateção Duto Urucu/Tefe 2D

TOTAL 14

Tabela VI11-4. Material examinado de Tyrannochthonius irmiari Mahnert, 1979, coletado em

localidades no alto rio Urucu, Coari, AM, de 1991 de 1996. M=macho, F=fêmea, T=trito,

D=deuto, P= protoninfa.

Hábitat Técnica de

coleta

Localidades No. de exemplares

Serapilheira tamisação Reserva, RUC-27, IMT-1 3M, 1F, 1D

Amostras de solo Berlese Reserva, RUC-30, IMT-3,
2M, 10F, lOT, 11D, 8PRUC-36

Vegetação do sub-bosque bateção Reserva, RUC-30, LUC-18 2M, 4F

Entre espinhos de murumuruzeiro raspagem RUC-27 1D

TOTAL 53
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Tabela VIII-5. Material examinado de Tyrannochthonius minor Mahnert, 1979, coletado em

localidades no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito, D= deuto,

P= protoninfa.

Hábitat Técnica de

coleta

Localidades Número de

exemplares

Serapilheira

Amostras de solo

tamisaçâo Reserva, SUC-2, IMT-3, RUC-27
e Berlese

12M, 11F. 2T, 3D,
2P

Berlese Reserva, Sumaúma, LUC-09, RUC-29,
RUC-30. Angellm, SUC-2. IMT.3. RUC-
27,RUC-36. IMT-1, Duto-Urucun-efé íSU'

23P

Vegetação do sub-bosque bateçâo Reserva, LUC-18,LUC-9,RUC-36 9M, 11F, 1T

Patauazeiro jovem cataçâo RUC-36 1M, 6F, 2T

TOTAL 230

9

9

9

9

m

9
m

m

9

m

9
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Tabela VI11-6. Material examinado de Trídenchthonius mexicanus Chamberiin & Chamberiin,

1945, coletado em localidades no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea,

T= trito, D= deuto, P= protoninfa.

Hábitat Técnica

de coleta

Localidades Número de exemplares

Troncos caídos (sub-córtex e alburno) cataçâo Todas

Palmeiras em decomposição (fronde) cataçâo Duto-Urucu/Tefé

Forético sobre 9 spp. de Passalidae luz mista LUC-9, Angeiim,

78M, 106F. 22T. 10D. 13P

1M. 1F

LUC-18,
RUC-27. RUC-36, IMT-1 27M, 78F, 1T

Forético - em armad. c/ luz negra BLB triagem RUC-27, LUC-9, RUC-36 6M, 4F

TOTAL 347

9

m

9

9
9

9

m
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m

Tabela VIII-7. Material examinado de Apolpium aff. vastum Beier, 1959, coletado em

localidades no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito, D= deuto,

P= protoninfa.

Hábitat Técnica

de coleta

Localidades Número de exemplares

Serapilheira

Vegetação do sub-bosque

Berlese e Reserva, SUC-2 1M, 1F
tamisação
bateção Reserva, RUC-30, Angeiim,

LUC-18, IMT-3, RUC-27, LUC-9,
RUC-36, IMT-1, Duto. 81M, 39F, 19T, 7D, 1P

Fronde de patauazeiro adulto cataçâo

TOTAL

LUC-09/1995, IMT-1 1M, 1T

151
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Tabela VIII-8. Material examinado de Brazilatemnus browni Muclimore, 1975, cxiletado em

localidades no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito, D= deuto,

P= protoninfa.

Hábitat Técnica de

coleta

Localidades Número de exemplares

Serapilheira

Amostras de solo

Berlese e Reserva, RUC-30, SUC-2. RUC-27. 42M, 25F, 33T, 19D, 10P
tamisação RUC-36

Berlese Reserva, Sumaúma, RUC-29, RUC- 19M, 15F, 24T, 59D, 66P
30. Angellm, LUC-18. SUC-2, IMT-
3, RUC-27, LUC-9, IMT-1, Duto.

Vegetação do sub-bosque bateção Reserva. IMT-1 3F, 1T

TOTAL 316

Tabela Vlil-9. Material examinado de Paratemnoides minor (Baizan, 1892), coletado em

localidades no rio Uaicu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito, D= deuto,

P= protoninfa.

Hábitat Técnica de

coleta

Localidades Número de exemplares

Vegetação do sub-bosque bateção Reserva, RUC-30, IMT-3,
Angellm, RUC-27, LUC-09,
IMT-1, Duto

21M, 61F, 36T, 150. 4P

Sobre casca e subcórtex de tronco catação LUC-09, RUC-36, IMT-1 5M, 21F, 9T, 70, 5P

Forético sobre Meloldae, Epicauta sp luz mista IMT-1 1M

Forético - junto c/ Inseto da luz mista triagem IMT-3 1F

Forético, em armadilha com luz triagem IMT-1 1F

negra BLB

TOTAL 187
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Tabela VIII-10. Material examinado de Lustmchemes intermedius (Balzan, 1892), coletado em

0  localidades no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito, D= deuto,

^  P= protoninfa.

•
^  Hábitat Técnica de Localidades Número de exemplares
^  coleta

Serapilheira tamisação SUC-2 1M, 1F

Inajazeiro adulto recém derrubado cataçâo SUC-2 6F, 3D

Troncos caídos (subcórtex, alburno) cataçâo Todas (exceto SUC-2) 36M, 46F, 42T, 40D, 18P

Tabela VIII-11. Material examinado de Lustrochemes simifis (Balzan, 1892), coletado em

localidades no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito, D= deuto,

P= protoninfa.

Sobre 4 spp. passalídeos luz mista e Angelim, LUC-18, RUC-27, 2M, 6F
9  luz negra LUC-09. RUC-36, IMT-1

Sobre Cailipogon (O.) sp. luz negra RUC-27 3F

9  Sobre Stenodontes spinibarbis luz mista IMT-3, IMT-1 2M, 8F
9  TOTAL 214

9

9

9

9

9

9
9

9

»

9
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9

9

9

9

9

9

9
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Hábitat Técnica

de coleta

Localidades Número de exemplares

Troncos em decomposição (sobre casca
e subcortical)

cataçâo Sumaúma, LUC-18,
IMT-3, LUC-9, IMT-1

19M, 15F, 8T, 9D, 5P

Forético de Steirastoma melanogulys.
Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini

luz mista LUC-9, Angelim, SUC-
2, IMT-3, RUC-36

16M, 16F =32

Forético de mais 2 spp. Cerambycidae,
Lamiinae, Acanthoderini.

Shannon

puça

Sumaúma, LUC-9, 2M, 3F =5

Forético - junto c/ínseto da luz mista e
coletor de armadilha com luz negra BLB

triagem LUC-9, SUC-2 IMT-3,
RUC-27

4M, 6F = 10

TOTAL 103
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Tabela VIII-12. Material examinado de Lustrochemes sp1, coletado em localidades no rio

Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito, D= deuto, P= protoninfa.

•

•

•

Hábltat Técnica

de coleta
Localidades Número de exemplares

Inajazeíro adulto recém derrubado (fronde) catação SUC-2, IMT-3 38M, 43F. 6T, 8D. IP

Bacabeira adulta recém derrubado (fronde) catação RUC-27 16M, 10F, 2T, 4D. 3P

•
Patauazeíro adulto recém derrubado

(fronde)
catação IMT-3, RUC-27, LUC-9,

RUC-36, IMT-1
40M, 74F, 21T, 7D, 5P

•

#

Patauazeíro jovem recém derrubado
(fronde e estipe)

catação RUC-36 7M, 12F, 3T, 1D, IP

m

#

•

Palmeira grande em decomposição
(fronde)

catação Duto-Urucu/Tefe 1M, 2F

TOTAL 304

#

#

#

#

#

m Tabela VI11-13. Material examinado de Phymatochemes crassimanus Mahnert, 1979, coletado

9 em localidades no rio Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho. F= fêmea, T= trito, D=

« deuto, P= protoninfa.

9

9
r#

Hábltat Técnica de Localidades

coleta

Número de

exemplares

9 Amostras de solo Berlese RUC-30 1F

.'ií Vegetação do sub-bosque bateção Reserva 1M

9

9

9

9

Tronco em decomposição (sobre casca) catação LUC-9, IMT-1, Duto-
Urucu/Tefé

4M. 5F. 3T. 2D

Tronco em decomposição (subcortical) catação Angelim, LUC-18, 3F, 1T

Coletor de armadilha de Shannon triagem LUC-09 1M

TOTAL 21

m

m

«r

%



Hábitat Técnica de

coleta

Localidades Número de

exemplares

Amostras de solo Berlese Reserva 2M

Inajazeíro adulto recém derrubado (fronde) cataçâo SUC-2 1F

Bacabeira adulta recém derrubada (fronde) cataçâo RUC-36 4M, 7F, 2T, 5D

Patauazeiro adulto recém derrubado (fronde) cataçâo IMT-3, RUC-27, LUC-
09, RUC-36

3M, 16F. 2T, 4D

Palmeira em decomposição (fronde) cataçâo LUC-18 1M. 1F, 1T

TOTAL 49
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Tabela VIII-14. Material examinado de Pseudopilanus sp, coletado em localidades no rio Urucu,

^  Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito, D= deuto, P= protoninfa.

•

#

#

#

#

m

#

#

#

#

#

#

m
^  Tabela VI11-15. Material examinado de Cacodemonius? spl, coletado em localidades no rio
H  Urucu, Coari, AM, de 1991 a 1996. M= macho, F= fêmea, T= trito, D= deuto, P= protoninfa.

(#

r#

m

9

>m

m

%

9

Hábitat Técnica de Localidades Número de

coleta exemplares

Tronco em decomposição (subcortical) cataçâo IMT-1 5M, 6F, 2T

Forético de Passaius rhodocanthopoides luz negra LUC-09 1M, 1F

Forético de Cailipogon {Orthomegas) sp. luz negra LUC-09 1F

Forético em coletor de armadilha c/luz negra BLB triagem IMT-3. 1F

TOTAL 17
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#
#  COMPOSIÇÃO DAS ESPÉCIES NOS DIFERENTES TIPOS DE HÁBITATS

#  ESTUDADOS NO ALTO RIO UCURU, COARI, AMAZONAS.

^  Análise, discussão e conclusões
W

#

#

•
0  Foram coligídos 3.138 exemplares de pseudoscorpiões, representados por 50 espécies,
^  dentre morfoespécies e espécies já descritas, ocorrendo em todas as amostragens realizadas
0  nos diferentes tipos de hábitats e em forésia, durante os estudos realizados no alto rio Urucu, no
0  período de 1991 a 1996 (Tat}ela IX-1).

#

#

#  Distribuição e análise da composição das espécies nos hábitats avaliados.

#

'0 As amostragens realizadas no alto rio Urucu, apresentadas nos capítulos anteriores,

A  envolveram cinco diferentes tipos de hábitats, examinados sob várias condições, além das
espécies que apresentaram atividade forética, cujo hábitat foi possível esclarecer para algumas.

Os hábitats estudados vão citados a seguir, acrescidos da condição temporária de transporte

^  (forésia), para melhor compreensão e análise da composição de sua fauna:
(#

r#

1. Edáficos - em amostras de solo e serapilheira;

^  2. Plantas do sub-bosaue - de vários tipos examinados por bateção;

(S 3. Grandes palmeiras vivas - patauazeiros, bacabeiras, inajazeiros e

í# murumuruzeiros adultos ou Jovem sub-adultos;

f| 4. Palmeiras caídas - na fronde de grande palmeiras em decomposição;

5. Troncos caídos em decomposição - com ou sem passalídeos;

6. Foréticos - sobre insetos e/ou nos frascos coletores de armadilhas, junto

com insetos.
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1. Distribuição das espécies por hábitat.

A distribuição das 50 espécies de pseudoscorpiões ocorridas nos hábitats considerados

acima, encontra-se demonstrada no diagrama de Venn, que ilustra a Figura IX-2, elaborado

com base na matriz de presença e ausência dessas espécies, nestes hábitats, que consta da

Tabela IX-2, onde se observa, que a maioria das espécies demonstrou ser especialista, ao

colonizar um determinado hábitat, enquanto poucas são generalistas podendo viver em dois ou

mais hábitats diferentes.

Ao considerar a distribuição das 50 espécies de pseudoscorpiões por quantidade de

hábitats que colonizam e incluindo aí sua atividade forética (Tabela IX-3), verificou-se que;

17 ou seja, 34% das espécies foram encontradas somente num determinado hábitat;

8 (16%) ocorreram em dois dos hábitats avaliados;

5 (10%) foram encontradas em três dos hábitats;

7 (14%) foram coletadas somente em forésia com insetos;

7 (14%) num dos hábitats e em forésia;

3 (6%) em dois dos hábitats e em forésia;

3 (6%) em três dos hábitats e em forésia.

ü  A maioria das espécies ou seja, 12 dentre as 20, que habitavam troncos em
9  decomposição, foram encontradas exclusivamente neste hábitat. Vale ressaltar, que
^  Trídenchthonius mexicanus encontrado em abundância nos troncos, também foi achado na

fronde de uma grande palmeira em decomposição, o que se justifica pelo fato deste hábitat

apresentar condições, de abrigo e alimento, parecidas com as encontradas nos troncos em

decomposição. Já Lustrochemes aff. reimoseri ocorreu tanto nos troncos, quanto nas palmeiras

em decomposição, mas também em plantas de sut>-bosque.

Por outro lado, dentre as quatro outras espécies achadas em palmeiras caídas em

decomposição, apenas uma delas, Americhemes incertus, mostrou-se exclusiva deste

ambiente, duas, Ceríochemes sp. e Lustrochemes sp1, também foram coletadas sobre grandes

palmeiras vivas e a outra, PseudopUanus sp., além de também ocorrer sobre grandes palmeiras

vivas ainda estava presente no solo.

As capturas sobre as grandes palmeiras vivas, revelaram cinco espécies exclusivas

deste hábitat. Das não exclusivas, exceto as que também foram encontradas em troncos e

palmeiras em decomposição já referidas acima, ocorreram mais duas espécies, Lustrochemes

sp2 e Ceríochemes aff. foliaceosetosus, que também estavam sobre plantas do sub-bosque e

outras três, Tyrannochthonius irmierí, Tyrannochthonius minor e Apolpium aff. vastum, que

também ocorreram no solo.

Sobre plantas do sub-bosque foram encontradas duas espécies exclusivas, Geogarypus

amazonicus e Americhemes t>ethanlae. Entre as generalistas das plantas do sub-l30sque, além

das já citadas ocorrendo em grandes palmeiras vivas e no solo, três outras espécies, P.

crassifemoratus, B. browni e T. amazonicus ocorreram ainda no solo, mais três outras, P. minor,
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P. crassimanus e P. a/f. subgracilis, tamisém ocorreram nos troncos em decomposição e por fim

uma espécie, P. homodentatus, que apesar de estar nas plantas do sub-bosque, ainda se fez

presente nos troncos em decomposição e nas grandes palmeiras vivas.

Dentre as 14 espécies edáfícas, somente quatro foram exclusivas deste ambiente,

Tyrannochothonius brasiliensis, Tyrannochothonius migrans, Ideoblothrus brasiliensis e

Neocheirium sp2. As demais também ocorreram nos outros hábitats e vale destacar,

^  principalmente nas plantas do sub-bosque e nas grandes palmeiras vivas.
^  Das 20 espécies foréticas, sete só foram encontradas sobre os seus transportadores e
^  aquelas, cujo hábitat foi conhecido, eram principalmente habitantes de troncos em
^  decomposição, exceto G. amazonicus e A. bethaniae, que neste estudo só foram encontrados
^  sobre a vegetação do sub-bosque.

#

0  2. Análise da composição das espécies nos hábitats (modo-Q).

#
0  Com base na matriz de presença e ausência da Tabela IX-2, foram calculados os

H  coeficientes de Jaccard, que constam na Tabela IX-4 e serviram de base para elaboração do

0  Dendrograma de Agrupamento da composição das 50 espécies, nos cinco diferentes tipos de

#  hábitats mencionados acima, além de comparado com as espécies em atividade forética, que

(# vai Ilustrado na Figura IX-1. Nele observa-se dois núcleos, um deles formado pela fauna de

troncos caídos em decomposição e as espécies foréticas de Insetos, o qual se liga ao sub-

9  conjunto, cujo o núcleo é composto pela fauna edáfica e plantas do sub-bosque, que por sua
#  vez une-se à fauna de grandes palmeiras vivas, enquanto as espécies que colonizavam

palmeiras caídas e em decomposição ficaram diferenciadas, mas ligadas a todo o conjunto.
m

(#

m

m

Discussão e conclusões.

0

Estudos sobre a composição de espécies da fauna de pseudoscorpiões em diferentes

hábitats na Amazônia, tratam somente sobre a fauna edáfica, a maioria em florestas Inundáveis

^  e todos em localidades nos arredores de Manaus (Adis & Funke, 1983; Adis, 1981 e 1984; Adis
& Mahnert, 1985).

m

Em terra firme. Morais (1985) estudou a fauna do solo numa área de floresta primária e

Rodrigues (1986) numa capoeira, ambas em Manaus, ocasião em que cada um coletou 12

espécies, 4 das quais, P. homodentatus, T. minor, B. browni e P. crassifemoratus, que agora

tamt)ém se apresentaram na fauna edáfica de Urucu. Adis & Mahnert (1993) ao comparar a

fauna de pseudoscorpiões de floresta de terra firme sobre latosolo amarelo, com a de

♦
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capínarana sobre solo arenoso, ambas nos arredores de Manaus, coletaram na primeira seis

espécies e na segunda sete, dentre as quais também ocorreram as mesmas quatro espécies já

encontradas por Morais (1985), por Rodrigues (1986) e no presente estudo. Tyrannochothonius

amazonicus, T. brasiliensis, T. irmierí, T.minor, T. migrans e Ideoblothrus brasHiensis Já haviam

sido assinalados por Mahnert & Adis (1985) como edáficos, em revisão dos tipos de florestas e

hábitats colonizados pelos pseudoscorpíões na Amazônia Brasileira.

Deste modo, das quatorze espécies edáficas agora coletadas no alto río Urucu, dez Já

haviam sido assinaladas neste hábitat e quatro, Neocheiridium sp2., Pseudopilanus

crassimanus, Pseudopilanus sp. e Lustmchemes intermedius, são pela primeira vez aí

encontradas. Vale destacar que L Intermedius e P. crassimanus só eram conhecidos como

habitantes de troncos em decomposição e sete das demais espécies que Já haviam sido

referidas como edáficas, ocorreram agora no alto rio Urucu também em outros hábitats.

A composição das espécies de pseudoscorpíões, nos outros hábitats avaliados, é pela

primeiras vez apresentada na Amazônia, bem como se estende a outro município do

Amazonas, desta vez ao sul da calha do rio Solimões. Toma-se assim conhecida, a composição

da fauna de plantas do sub-bosaue. com 15 espécies, de grandes palmeiras vivas

(patauazeiros, bacabeiras, ínajazeiros e murumuruzeiros), com 16 espécies, de palmeiras

caídas em decomposição, com 6 espécies e de troncos caídos em decomposição, com 20

espécies, da floresta primária de terra firme no alto rio Urucu, Coari, Amazonas.

Das 20 espécies de pseudoscorpíões encontradas em forésia com insetos voadores

e/ou ocorrendo em frascos coletores. Junto com esses artrópodes, sete não foram achadas em

nenhum dos hábitats avaliados neste estudo. Destes pseudoscorpíões, somente Neocheiridium

triangulare e Parachelifer lativittatus foram identificados em nível de espécie e não há dados na

literatura sobre o hábitat em que vivem.
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Tabela IX-1. Número de exemplares de cada espécie de pseudoscorpiâo coletada em toda

amostragem realizada no aito rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.

Espécies de pseudoscorpiões Número de

exemplares
Espécies de pseudoscorpiões Número de

exemplares

CHTHONIIDAE CHERNETIDAE

Lechytia chthoniiformis 59 Americhemes bethaniae 3

Pseudochthonius homodentatus 30 Americhemes incertas 8

Tyrannochthonius amazônicas 14 Americhemes aff. incertas 86

Tyrannochthonius brasilbnsis 11 Americhemes spl 17

Tyrannochthonius irmieri 53 Americhemes sp2 12

Tyrannochthonius migrans 07 Americhemes sp3 2

Tyrannochthonius minor 230 Americhemes sp4 2

TRIDENCHTHONliDAE Cordybchernes scoq^obes 301

Tridenchthoniini (gen. nov.?) 2 Lastrochemes intermedias 214

Tridenchthonius mexicanas 347 Lastmchemes aff. reimoseri 89

GEOGARYPIDAE Lastmchemes simiiis 103

Geogarypus amazônicas 13 Lastmchemes spl 304

OLPIIDAE Lastmchemes sp2 13

Apolpium afí. vastum 151 Lastrochemes sp3 2

SYARINIDAE Lastrochemes sp4 19

Ideobiothrus brasiüensis 61 Ceriochemes aff. foSaceosetosas 19

CHEIRIDilDAE Ceriochemes sp. 57

Neocheiridium trianguiare 225 Pachychemes aff. sabgracilis 7

Neocheiridium sp2 1 Pachychemes sp. 1

Neocheiridium spl 10 Parachemes (P.) aff. adisi 1

ATEMNiDAE Parachemes (P.) plamosas 2

Brazilatemnus browni 316 Pamchemes sp. 2

Paratemnoides minor 187 Phymatochernes crassimanas 21

CHELIFERIDAE Pseadopilanas crassifemoratas 3

Paracheiifer lativittatus 44 Pseadopilanas sp. 49

WITHIIDAE Rhopabchemes sp. 3

Cacodemonius? spl 17

Cacodemonius? sp2 7

Dofíchowithius (D.) emigrans 3

DolthowHhius (D.)mediofasciatus 8

Dolichowithius (D.) aff. bngichelifer 1

Tropidowithius sp. 1

3TOTAL DE EXEMPLARES .138
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Tabela IX-2. Matriz de presença e ausência das espécies de pseudoscorpiões nos diferentes

tipos de hábitats avaliados, no alto rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.

Edáficos plantas do Grandes
sub-bosque palmeiras

Foréticos

de Insetos

Neocheiridium sp2
Tyrannochthonius brasiliensis
Tyrannochthonius migrans
Ideobtothrus brasiliensis

Pseudopilanus crassifemoratus
Braziiatemnus browni

Tyrannochthonius amazônicas
Tyrannochthonius irmieri
Tyrannochthonius minor
A^olpium aff. vastum
Pseudopiianus sp.
Pseudochthonius homodentatus

Phymatochemes crassimanus
Lustrochernes intermedias

Lustrochemes sp2
Ceriochemes aff. foliaceosetosus

Lustrochemes aff. reimoseri

Pachychemes aff. subgracilis
Paratemnoides minor

Geogarypus amazônicas
Americhemes bethaniae

Neocheiridium sp1
Lustrochemes sp3
Lustrochemes sp4
Parachemes sp.
Rhopalochemes sp.
Lustmchemes spl
Ceriochemes sp.
Lechytia chthoniiformis
Americhemes incertas

Tridenchthonius mexicanas
TrIdenchthoniinI (gen.nov.?)
Americhemes spl
Americhemes sp2
Americhemes sp3
Pachychemes sp.
Parachemes (P.) plumosus
Dolichowithius (D.) emigrans
Americhemes aff. incertas
Cordylochemes scorpoides
Lustrochemes similis
Cacodemonius? spl
Doiichowithius (D.)mediofasciatus
Neocheiridium triangulare
Americhemes sp4
Parachemes (P.) aff. adisi
Paracheiifer íativittatus
Cacodemonius? sp2
Dolichowithius (D.)aff.tongichelifer
Tropidowithius sp.

Número de espécies

Palmeiras

caídas

Troncos

caídos

#

9
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Tabela IX-3. Freqüência e abundância relativa de espécies por hábitat e forética, coletadas no

alto rio Urucu, Coari, Amazonas, de 1991 a 1996.

Condição da ocorrência Número de espécies Percentual (%)

Somente num hábitat 17 34,0

Num hábitat + forética 07 14,0

Em dois hábitats 08 16,0

Em dois hábitats + forética 03 06,0

Em três hábitats 05 10,0

Em três hábitats + forética 03 06,0

Somente forética 07 14,0

Total 50 100,0

Tabela IX-4. Matriz com coeficientes de similaridade de Jaccard das 50 espécies de

pseudoscorpiões (incluindo morfoespécies), ocorridos nos diferentes hábitats e espécies
foréticas, coletadas no alto rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996.

Edáficos Plantas

do sub-

bosque

Grandes

palmeiras
Palmeiras

caídas

Troncos

caídos

Foréticos

de insetos

Edáficos 1,000

Plantas do sub-bosque 0,381 1,000

Grandes palmeiras 0,250 0,240 1,000

Palmeiras caídas 0,053 0,050 0,158 1,000

Troncos caídos 0,097 0,167 0,091 0,083 1,000

Foréticos de insetos 0,063 0,167 0,059 0,083 0,379 1,000
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0,500 0,000

Palmeiras caídas

Grandes palmeiras

Edáficos

Plantas do sub-bosque

Troncos caídos

Foréticos de insetos

Figura IX-1. Dendrograma de agrupamento da composição das 50 espécies de pseudoscorpiões

(contando com as morfoespécies), ocorridas nos diferentes tipos de hábitats e as foréticas, no

alto rio Urucu, Coari (AM), de 1991 a 1996. Obtido a partir da matriz com coeficiente de

similaridade de Jaccard (Tabela IX-4) e método de agrupamento "UPGMA".



Troncos

Tridenchthoníini

Ameríchernes sp1
Americhernes sp2
Ameríchernes sp3
Pachychernes sp.
P. plumosus
D. emigrans

Foréticos
N. tríangulare
Ameríchernes sp4
P. aff. adis

P. lativittatus

Cacodemonius sp2
Tropidowithius sp.
D. aff.longichellfer

Painieirab caldas

A. incertus

Cacodemonius sp1
D. mediofasciatus

A. aff. incertus

C. scorpioides
L similis

T. mexicanus

Lchthoniiformis

Grandes

palmeiras
vivas

L intermedius

Pseudopilanus sp

Neocheiridium sp1
Lustrochernes sp3
Lustrochernes sp4
Parachernes sp.
Rhopalochernes sp.

Ceriochernes sp.
Lustrochernes sp1

^ G.amazonicus
i| A.bethaniae

Laff.reimoseri l P. minor

P.crassimanus

Plantas do

sub-bosque

P. aff. subgracilis

P.homodentatus

T. irmieri

T. minor

A. aff. vastum

Lustrochernes sp2
C. aff .foliaceosetosus

B. browni

P. crassifemoratus

T. amazonicus

Edáficos

T. brasiliensis

T. migrans
I. brasiliensis

Neocheiridium sp2

Figura IX-2. Diagrama de Venn com a distribuição das 50 espécies de pseudoscorpiões coletadas em diferentes tipos de hábitats e em associação

forética com insetos, no alto rio Urucu, Coari, Amazonas, durante o período de 1991 a 1996.
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