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Os Leptysminae (Orthoptera: Acrididae) foram estudados por muitos autores que, dedicaram-se
ao estudo taxonômico da subfamília. Dentre os trabalhos que merecem destaques, estão os de
ROBERTS (1937; 1975; 1978), e ROBERTS & CARBONELL (1979; 1980), e quanto a
sistemática filogenética podemos ressaltar o de VIEIRA (1996).
Várias espécies da subfamília são associadas a algumas espécies de macrófitas aquáticas.
Crescentes problemas causados por esse tipo de vegetação, principalmente em lagos artificiais,
tem gerado estudos sobre à fauna de invertebrados herbívoros associados a essa vegetaçào, pois
estes poderão ser considerados como potenciais agentes controladores das mesmas (NUNES,
1992). O Rio Solimões apresenta uma grande diversidade de macrófitas aquáticas, estas
apresentam-se associadas a flutuação anual do nível da àgua.
Este trabalho teve como principal objetivo, fazer um levantamento dos Leptysrninae ocorrentes
em macrófitas aquáticas das encostas do município do Careiro.
A área de estudo escolhida foi o município do Careiro, situado a 3°48' de latitude sul e 60°22' de
longitude oeste do meridiano de Greenwich, distando 110 Km da capital do estado, pela rodovia
BR-319.
As coletas de campo foram feitas mensalmente com o auxílio de uma canoa em diferentes tipos
de macrófitas aquáticas e semi-aquáticas existentes na área.
O método utilizado foi o de varredura, realizado com auxílio de puças.
Transportamos o material coletado em frascos de vidro, morteiros ou em sacos
plásticos.Verificamos que a melhor maneira de transportá-Ios é dentro de sacos plásticos, este
método demonstrou ser mais eficiente para o transporte do material.
O material foi triado, montado e etiquetado a nível de gênero.
Para identificação do material utilizamos a chave para identificação de Orthopteroides e de
Acridoidea da região Neotropical de VIEIRA, 1997 (em preparação).
Para as tribos e gêneros de Leptysrninae utilisamos a tese de doutorado de VIEIRA, 1996.
As coletas de campo foram realizadas no período de outubro/96 a abril/97, no qual coletou-se um
total de quarenta e cinco exemplares de Leptysrninae. (Tabela 1, Fig. 1)
Em outubro foram coletados três gêneros; seis Tucayaca sp, cinco Cornops sp e três Stenacris sp.
Em novembro foram coletados dois Tucayaca sp, três Cornops sp e 16 Stenacris sp. Quanto a
Stenacris sp, verificou-se que estes dados estão de acordo com NUNES, 1989 quando
comparados com a variação do nível da água.
No mês de janeiro, início da enchente, não foram observados Leptysrninae, NUNES, 1989
também encontrou pouca abundância neste período. Acredita-se que nosso método de coleta não
tenha sido eficiente nesta época do ano.
No mês de abril, período de enchente, coletou-se dois gêneros; dois Cornops sp e nove Stenacris
sp, concordando com os dados obtidos por NUNES, 1989.
Nos meses de dezembro, fevereiro e março não houveram coletas, portanto não foram obtidos
dados para comparação com os meses em que estas foram realizadas.
Foram encontrados outros Acridoidea que somaram um total de 63 exemplares (Tabela 1, Fig. 1).
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Conclui-se que o gênero Tucayaca sp não foi observado nos meses de janeiro e abril, e somente
apartir de um estudo mais detalhado, poderemos constatar se este gênero sofre influência da
variação anual do nível da água (Fig., I ).
Os outros gêneros encontrados Cornops sp e Stenacris sp, mostraram-se constantes em todas as
coletas. O gênero Stenacris sp mostrou uma predominância nos meses de novembro e abril
enquanto que, o gênero Cornops sp somou nas quatro coletas um total de nove exemplares. Estes
dados, baseados em NUNES, 1989, já eram esperados.(Fig. 2, Fig. 3)

Tabela.l Leptysminae coletados no município do Careiro.
(-,dados não observados e não coletados; O,inesistência de exemplares).

GÊNEROS IOUT/96 NOV/96 DEZ/96 JAN/97 FEV/97 MAR/97 ABR/97 TOTAL

Tucayaca sp I 06 02 II 00 II AA ()Q- - -

Cornops sp I 05 07 - 00 - - 02 14

Stenacris sp 02 16 - 00 - - 09 27
Outros

Acridoidea 15 29 - 16 - - II 03 63

TOTAL Ir-:l 54 - 16 - -
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