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PREFÁCIO

A idéia de se fazer este livro surgiu após a oportunidade de

participar, como coordenador, de dois cursos de campo na pós-

graduação em ecologia, do INPA. Ao final de um dos cursos, como

tarefa de coordenador, precisei elaborar uma brochura contendo os

relatórios das pesquisas realizadas pelos estudantes. Esses relatórios,

na realidade, tiveram o formato de um manuscrito para publicação,

pois os coordenadores tinham a intenção de treinar os estudantes na

elaboração de manuscritos científicos para publicação contendo todos

os itens necessários como introdução, as questões do estudo, métodos,

desenho experimental, resultados e discussão. O produto final foi

muito interessante. A maioria dos manuscritos estavam em uma forma

que poderia ser submetida para publicação como notas ou mesmo

artigos científicos. Isso me fez pensar que muitos pesquisadores e

estudantes de pós-graduação possuem dados inéditos e textos de suas

pesquisas e nunca pensaram em publicá-los por serem curtos ou não

despertarem interesse imediato. Informações importantes são

guardadas em arquivos nunca mais revisitados, o que é uma pena

pois muitos resultados de pesquisas interessantes são perdidos. Um

exemplo são as informações sobre a história natural de organismos

usados em experimentos ecológicos, cuja prioridade não é estudar a

biologia básica, mas, sim, testar o efeito de alguma variável na sua

distribuição e abundância. Muitos pesquisadores possuem

informações sobre a biologia de uma dada espécie ou várias espécies

e provavelmente não querem publicá-las em revista científica por não

terem “suficientes repetições nas observações”. Informações desta

natureza são, como todos sabem, cruciais para planejamento de

experimentos, elaboração de propostas de projetos de pesquisa e de

teses, elaboração de livros didáticos para cursos universitários, além



de ajudar em atividades de turismo e conservação de plantas e

animais.
Portanto, o objetivo de elaborar este livro foi para resgatar

essas informações básicas “perdidas” e tentar preencher lacunas na
literatura científica mediante fornecimentos de informações

regionais sobre a biologia e história natural da biota da região
Amazônica. Sem o conhecimento da biologia básica de organismos
constituintes de sua biodiversidade, seria muito difícil compreender
o funcionamento da floresta amazônica. Além disso, as decisões para
subsidiar o manejo humano para a tentativa de uso sustentável deste
complexo sistema ecológico dependem, principalmente, desse tipo
de informação.

“História Natural, Ecologia e Conservação de algumas
espécies de Plantas e Animais da Amazônia” é um livro com artigos
curtos e relativamente simples, mas que permitirão a qualquer
pesquisador acessar informações adicionais sobre a biologia de
organismos amazônicos. O livro está dividido em cinco tópicos
contendo diferentes quantidades de artigos sobre plantas, artropodes,
peixes, répteis e anfíbios, aves e mamíferos, e conservação. As
informações disponíveis aqui apresentadas provavelmente poderão
facilitar o planejamento de estudos experimentais na área de ecologia,
agronomia, fruticultura, silvicultura, aquacultura, piscicultura,
regeneração florestal, recuperação de áreas alteradas pelo
desmatamento, conservação e manejo e áreas correlatas. Essa é a
esperança e o sentimento que imagino que todos os participantes
colaboradores do livro devem estar compartilhando.

Renato Cintra
Manaus, 20 de junho de 1999.
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APRESENTAÇÃO

Fiquei muito entusiasmado ao ler este livro. Sempre digo aos meus
alunos de graduação que todos precisam ter um livrinho de idéias,
permanentemente situado num bolso, para que cada idéia original de pesquisa
seja registrada imediatamente. Há alguns anos descobriram um caderninho de
Beethoven anterior aos seus 30 anos que continha trechos da 9ª sinfonia. E
digo mais, este livro tem ambas qualidades: tem originalidade e é criador de
novas idéias de pesquisas. Há, por outro lado, muita pesquisa básica, necessária
para o conhecimento de todas as espécies. Bom exemplo é a Tabela de Ferraz,
Leal Filho, e Imakawa com informações sobre a frutificação, dispersão,
viabilidade da semente no habitat, tamanho, tolerância ao dessecamento em
61 espécies; deu-me logo a idéia de pôr mais uma coluna: polinização. Martius
descreve 8 tipos de alimentos entre os cupins, e divide-os em 2 grupos quanto
à sua biologia de nidificação. Pelo menos 8 espécies de abelhas (Meliponinae)
são encontradas dentro do ninho de térmitas do primeiro grupo. Trabalho
dos mais apavorantes é o de Souza Costa e Castellón que me tiraram toda a
vontade de passar uma noite na Reserva Ducke: 6.880 dípteros hematófagos!
Os detalhes da Polinização de Passiflora nitida por Centris são emocionantes
(Fischer. Leal e Gaona).

Se o leitor não sabe o que é fitotelma, leia o artigo de Mesquita sobre
como vivem algumas náiades de Odonatas. O artigo de Franklin e Woas
demonstra como as coleções do passado são mal cuidadas, mal desenhadas,
mal descritas. O artigo seguinte de Hayek e Franklin mostra como obter dados
da Biologia de dois oribatídeos. Os oribatídeos estão em alta neste livro. L.
Antony descreve a biologia de 4 espécies desses ácaros e estuda sua diversidade.

Desde ontem estou com meu dedo inchado: fui ferroado por uma
aranha. O trabalho de R. Luizão tornou-se, por isso, muito interessante. Os
ataques e defesas das Caranguejeiras são lindos. Morei por 16 anos à beira do
Rio Tietê, meu peixe preferido era traíra. Foi emocionante ler o capítulo de
Araújo-Lima e Bittencourt, que as traíras fazem ninhos, botam ovos neles,
que guardam o ninho, que nasciam em menos de 2 dias e em 4 dias já mediam
5,9mm - quanta novidade! A C. Cox Fernandes mostra que de 87 espécies de
peixes 17 eram migradoras. Affonso e Waichman concluem que a sobrevivência
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de diferentes espécies durante a friagem depende da tolerância do H2S. A.
Kirovsky estuda a ictiocoria, que é a dispersão de sementes por peixes.

Fabre e Saint-Paul estudaram a ictiofauna de um lago da várzea da
Amazônia Central (Lago Inácio) e constataram que na cheia, enchente e vazante
o número de espécies é alto (71,87,79) e na seca cai para 49.

Muñoz-Sosa, Walschburger e Mongi estudaram a biologia do aruanã
as fêmeas são maiores e mais pesadas que os machos. Estes peixes desovam na
seca (dezembro a março). O macho carrega a cria na boca. Comem crustacéos,
insetos, miríapodes e sementes. Os autores contam que na Colômbia estão
criando aruanãs em cativeiro com muito sucesso. Vieira e Rufino citam aspectos
da reprodução de 5 (cinco) espécies de peixes entre os quais o Colossoma
macropomum (= tambaqui) e o Osteoglossum bicirrahoscam (= aruanã). Mais estudos
sobre tambaqui estão na contribuição de Moreira da Silva, M. Pereira e M. I.
Pereira; confirmam a preferência por frutos e sementes e estudaram sua
contribuição de lípidios fibras, carboidratos e teor de cinza, zooplancton.

Os autores deste livro estão puxando minhas orelhas devido à minha
demora em terminar esta apresentação, para isso vou apresentar apenas mais 1
artigo da Vera Silva, que estudou Tucuxi, que é um dos menores botos (Sotalia
fluratilis, Cetacea) o macho mede 1,50m de comprimento. Há ausência de
dimorfismo sexual e ovulam sempre no ovário esquerdo!

Foi um prazer enorme ler este livro, parabéns ao coordenador Renato
Cintra pela idéia e iniciativa e espero que os leitores com menos de 25 anos
iniciem logo a aventura de escrever um livro como este contendo suas observações
biológicas!

Warwick Estevam Kerr
Diretor do INPA/MCT/PR
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ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO DE DUAS ESPÉCIES DE
ÁRVORES PIONEIRAS NA VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL

Pia Parolin

Os rios da Amazônia Central apresentam flutuação cíclica de suas águas
entre as estações de enchente e vazante, resultando em um pulso de inundação
ou "flood pulse" (JUNK et al., 1989). Como conseqüência, plantas que crescem
nessas planícies inundáveis são submetidas a períodos de inundação variáveis,
resultando em diferentes respostas fisiológicas e estratégias de crescimento. Neste
estudo foi realizada uma comparação do crescimento e da taxa fotossintética de
duas espécies pioneiras típicas de áreas inundáveis, Cecropia latiloba (embaúba) e
Senna reticulata (matapasto), em relação à flutuação da inundação.

No começo da vazante foram marcados 50 indivíduos de cada espécie,
que germinaram em uma área de sedimentação do Rio Solimões. O crescimento
de cada indivíduo foi medido a cada três semanas durante um período de 16
meses. As medições das plantas foram iniciadas em setembro de 1993 e
finalizadas em agosto de 1994. Após oito meses de idade, antes que as plantas
fossem inundadas pela enchente do rio, foi medida sua atividade fotossintética
utilizando um IRGA (Infra-Red Gas Analyser, ADC LCA2). Durante o período
de enchente do rio, foram prosseguidas medidas de crescimento e da atividade
fotossintética das plantas que conseguiram ficar acima do nível da água. O
acompanhamento das plantas que sofreram submersão total foi retomado à
medida que o nível do rio desceu. Medições do crescimento e da atividade
fotossintética de todas as plantas que sobreviveram à inundação foram retomadas
nas primeiras semanas da fase terrestre.

Durante a fase terrestre, antes da inundação, S. reticulata cresceu em
média 3.31m 0.47 (Média desvio padrão) e alcançou até quatro metros de altura,
enquanto C. latiloba cresceu em média 0.65m 0.37, e alcançou, no máximo, um
metro no mesmo período. Quando não submersas totalmente, ambas as espécies
continuaram a crescer, mesmo com as raízes inundadas (Figura 1). Ambas as
espécies não toleraram submersão total, com perda foliar total. Contudo, os
indivíduos de C. latiloba rebrotaram na seca seguinte, enquanto os indivíduos
de S. reticulata morreram. O rápido crescimento de S. reticulata garante a
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sobrevivência dos indivíduos estabelecidos nos terrenos mais altos (até a cota de
24m s.n.m). Já C. latiloba, que sobrevive à inundação total, pode colonizar
terrenos mais baixos.

Apesar do maior crescimento no primeiro ano, a árvore madura de S.
reticulata forma madeira com densidade específica maior (0,45g/cm3) do que C.
latiloba (0,34g/cm3). Isso é devido ao fato de que, nos anos seguintes, S. reticulata
diminui o crescimento em altura. A altura máxima encontrada em indivíduos
adultos de S. reticulata foi de oito metros, enquanto em C. latiloba é superior a
vinte metros.

O número de folhas e a área foliar de C. latiloba foram constantes
durante todo o período de estudo, enquanto em S. reticulata, o número de
folhas, o número de foliolos por folha, e a área foliar diminuíram em até 50%
nas plantas inundadas.

Figura 1 - Altura média das plantas de Senna reticulata e Cecropia latiloba; a falta
de pontos em C. latiloba durante a inundação indica dados não disponíveis
por causa de plantas totalmente submersas.

Na fase terrestre, S. reticulata apresentou taxa fotossintética maior
(média = 19.8μmol m-2s-1) do que C. latiloba (média = 17.1μmol m-2s-1).
Na fase aquática, indivíduos parcialmente inundados de ambas as espécies
tiveram sua atividade fotossintética diminuída. Em S. reticulata a média foi de
17.0μmol m-2s-1, em C. latiloba, de 16.2μmol m-2s-1 (Figura 2). Na fase
terrestre seguinte, nas duas espécies o valor de assimilação máxima foi
realcançado depois de poucas semanas.
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Figura 2 - Curvas de absorção de luz (fotossínteses) de Senna reticulata e Cecropia
latiloba, na fase inundada e não-inundada.

As duas espécies desse estudo têm diferentes estratégias: C. latiloba
demonstra crescimento evasivo com respeito a outras plantas, crescendo rápido
em altura. S. reticulata tem crescimento evasivo nos primeiros meses para fugir
da inundação completa, que, para esta espécie, é fatal. No segundo ano, S.
reticulata só apresenta crescimento lateral intenso, o que causa o sombreamento
das outras plantas competindo para espaço e luz. Ela posiciona as folhas de
maneira a não deixar passar luz suficiente para outras espécies se estabelecerem
ao redor, razão pela qual essa espécie é chamada de "matapasto". Ambas as
espécies são altamente adaptadas à colonização de espaços abertos nas áreas
inundáveis de água branca, sendo C. latiloba uma espécie típica de áreas abertas
naturais das primeiras fases de sucessão, enquanto S. reticulata coloniza
principalmente pastagens e áreas alteradas por ação humana.
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EFEITO DO PERÍODO DE INUNDAÇÃO NA FENOLOGIA DE
ESCHWEILERA PARVIFOLIA MARTIUS EX A. P. DE CANDOLLE.

(LECYTHIDACEAE) EM UMA FLORESTA INUNDÁVEL NA
AMAZÔNIA CENTRAL

Leandro Valle Ferreira

Estudos na região tropical têm mostrado que o padrão temporal na
produção de flores e frutos em árvores podem estar relacionados com as variações
nos fatores abióticos, como precipitação, temperatura ou flutuação do nível dos
rios (KINNAIRD, 1992). As florestas inundadas da região amazônica são
submetidas a uma flutuação cíclica do nível das águas dos rios que podem
atingir 10 metros entre as estações de vazante e enchente. Isso resulta em um
período anual de inundação que varia entre 50 a 270 dias por ano (JUNK et al.,
1989). Nessas florestas, a duração e previsibilidade da variação do nível do rio
têm um forte efeito no padrão reprodutivo das árvores. Por exemplo, estudos
realizados nas florestas inundadas da Amazônia (REVILLA, 1981; PIEDADE,
1985; FERREIRA, 1991; AYRES, 1993; ZIBURSKI; KUBITZKI, 1994)
mostram picos de floração ocorrendo durante a fase de vazante do rio e picos de
frutificação ocorrendo durante a fase de enchente. Contudo, com uma exceção
(FERREIRA, 1991), nenhum desses estudos examinou a variação da fenologia
dentro de árvores de uma mesma espécie e como esta variação pode mudar de
acordo com a posição das árvores no gradiente de inundação das florestas
inundadas. Neste estudo, eu analisei a fenologia de floração e frutificação de
árvores de Eschweilera parvifolia (Lecythidaceae) em diferentes posições no gradiente
de inundação em uma floresta inundável na Amazônia Central, em um período
de 13 meses, a fim de responder à seguinte questão: Existe variação indivídual
na fenologia das árvores de Eschweilera parvifolia em relação à posição que estas
ocupam no gradiente de inundação da floresta inundada?

O estudo foi realizado de maio de 1989 a maio de 1990, em uma
floresta inundada por um rio de água preta, no baixo curso do Rio Tarumã-
Mirim, a 20km de Manaus. As variações no nível do rio, na área de estudo, são
marcadamente sazonais. O período de enchente normalmente ocorre entre final
de dezembro e início de julho, enquanto o período da vazante, entre final de
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Julho e começo de dezembro. A floresta inundada da área de estudo é localizada
entre as cotas 22 a 28 metros em relação ao nível do mar. Essa espécie foi
selecionada devido à grande representatividade de suas árvores ao longo do
gradiente de inundação na área de estudo. Vinte e quatro árvores foram
selecionadas para este estudo. Para cada árvore, foi medida sua posição no
gradiente de inundação na floresta de igapó, na área de estudo. As árvores foram
selecionadas de acordo com sua distribuição no gradiente, usando-se uma prévia
classificação da estrutura de vegetação da floresta inundada da área de estudo
proposta por Ayres (1978). Nessa classificação, a floresta inundável da área de
estudo é dividida em: Igapó baixo (árvores situadas entre as cotas 21 e 24.9m,
em relação ao nível do mar) e Igapó alto (árvores situadas entre as cotas 25 e 28
metros, em relação ao nível do mar). As árvores foram divididas em dois grupos
A e B, com 12 árvores para cada grupo, sendo 12 situadas no igapó baixo e 12
situadas no igapó alto. A fenologia das 24 árvores foi monitorada mensalmente.
Nesse estudo, as categorias fenológicas foram: floração (botões e flores),
frutificação (frutos imatudos e maduros) e sobreposição (presença de botões,
flores e frutos no mesmo período de observação). Foram usados os testes de
Análise de Variância simples (ANOVA) e de Chi-quadrado disponível no
programa Systat (WILKINSON, 1991) para identificar diferenças entre o começo
da floração, frutificação e sobreposição entre os grupos A e B.

* Média ± desvio padrão

Tabela 1 - Efeito do período de inundação na fenologia de Eschweilera parvifolia
em uma floresta inundável na Amazônia Central.

Período
Sobreposição

(meses)

Período Frutificação
(meses)

Período de Floração
(meses)

Posição das árvores

1.67 ± 1.43
0.68 ± 0.49

p=0.103

6.25 ± 1.28
4.08 ± 0.79
p=0.0001

1.75 ± 0.62*
1.25 ± 0.45

p=0.014

Igapó baixo
Igapó alto

As árvores situadas nos igapós baixos e altos mostraram diferenças
significativas em relação à média do comprimento de seus perídos de floração e
frutificação (Tabela 1).

As árvores situadas no igapó baixo tiveram um período de floração
(Análise de Variância, F[1,22] = 11.48, p<0.003) e frutificação (F[1,22] = 29.61,
p<0.0001) significativamente maiores do que as árvores situadas no igapó
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alto, enquanto essa diferença não foi significativa em relação ao período de
sobreposição (F[1,22] = 5.22, p>0.063) (Tabela 1).

O começo dos períodos de floração, frutificação e sobreposição foram
significativamente diferentes entre os dois grupos de árvores (floração, χ2=
22.0, gl=18, p<0.0001; frutificação, χ2= 18.0, gl=18, p<0.0001; e sobreposição,
χ2= 23.0, gl=18, p<0.0001). As árvores situadas no igapó baixo começaram seu
período de floração entre maio e junho de 1989, enquanto aquelas situadas no
igapó alto começaram seu período de floração em setembro de 1989. As árvores
situadas no igapó baixo começaram seu período de frutificação entre julho de
agosto de 1989, enquanto aquelas situadas no igapó alto começaram seu período
de frutificação entre outubro e novembro de 1989 (Figura 1).

Os resultados apresentados neste estudo mostram uma clara
variação intraespecífica na fenologia reprodutiva de árvores de E. parvifolia
em relação à posição dessas no gradiente de inundação da floresta de igapó
da área de estudo.

Variações dentro de espécies têm sido reconhecidas por naturalistas,
mas seu papel ecológico e evolucionário ainda são pobremente conhecidos e
documentados (AUGSPURGER, 1983). Keeley (1979), trabalhando com
uma espécie arbórea, Nyssa sylvatica (Cornaceae), em uma floresta inundada
no Colorado (EUA), sugere que a seleção neste tipo de floresta pode estar
favorecendo árvores com estratégias intermediárias para suportar às variações
no período de inundação, permitindo diferentes respostas às variações dos
níveis de inundação. Keeley (1979) também relata que em N. sylvatica a seleção
natural pode estar favorecendo a seleção de populações geneticamente
diferenciadas, adaptadas especificamente para condições particulares de
inundação. Esse pode ser também o caso de Eschweilera parvifolia, o que é
sugerido pelas diferenças observadas nos padrões fenológicos de suas árvores
(período de início e duração da floração e frutificação) entre os igapós baixo
e alto.
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Figura 1 - Períodos de floração e frutificação das árvores de Eschweilera parvifolia
(Lecythidaceae) em relação ao gradiente de inundação em uma floresta
inundável na Amazônia Central.
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ASPECTOS ECOLÓGICOS DE ALDINA HETEROPHYLLA
SPRUCE EX BENTH. (LEGUMINOSAE: PAPILIONIDEAE)

Maria Gracimar P. de Araújo

Aldina heterophylla, vulgarmente conhecida como macucu ou macucu-de-
paca, é uma das árvores mais notáveis das campinas da Amazônia Central. Possui
folhas compostas de 1, 2, 3 e 5 folíolos, pecíolos longos com pulvinos bem
desenvolvidos e inserção alterna; inflorescências abundantes, terminais ou axilares,
paniculadas, flores hermafroditas, cálice gamossépalo, corola dialipétala, com pétalas
brancas, estames numerosos, estigma simples e ovário súpero. O fruto é macio e
globoso, simples-sementado. Apresenta muitas variações morfológicas nas folhas e
nas flores, variando o número de folíolos, estames, pétalas e sépalas.

Na região de Manaus, essa espécie é facilmente encontrada na Campina
Aberta (Campina propriamente dita) e na Campina Sombreada (Campinarana)
da Reserva Biológica de Campina do INPA, km 60, BR-174 (2o38’S, 60o1’W, e
44m de altitude). Aldina também é encontrada na Campina Alta (Mata Rala ou
Mata Arenícola) da Reserva Florestal Adolfo Ducke, km 27, AM-010, (3o8’S,
60o1’W, 48m de altitude).

Aldina heterophylla apresenta variações no seu porte ou estrutura, de
acordo com as condições do ambiente. Na Campina Aberta, cresce sobre solo
pobre de pura areia lavada, sob luz intensa e temperatura elevada. Alcança 7-9m
de altura, formando o estrato mais elevado desse ambiente. Aldina ramifica
próximo à base do caule e seus ramos estendem-se horizontalmente no chão,
ocupando extensas áreas, de tal modo que apenas uma árvore é capaz de formar
uma "ilha" de vegetação, contrastando com o solo nu de areia branca interrompido
por trechos recobertos de líquens ou por "ilhas" menores de vegetação, formadas
principalmente por Ouratea spruciana (Ochnaceae) e Glycoxylon inophyllum Ducke
[syn. Pradosia schomburgkiana (A. DC.) Cronquist] (Sapotaceae).

Na Campina Sombreada, desenvolve-se sobre solo arenoso recoberto
por uma espessa camada de matéria orgânica, sob condições mais amenas de luz
e temperatura. Aqui a espécie apresenta um porte mais elevado, com o tronco e
as ramificações mais grossos. A copa da árvore forma o dossel da floresta,
juntamente com Glycoxylon inophyllum.
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Na Campina Alta, encontra-se sobre uma superfície de solo arenoso
seguido por solo argilo-arenoso, vivendo sob condições climáticas similares às
da floresta de mata densa, apesar de encontrar-se em floresta de mata rala. Nesse
ambiente, a espécie possui porte em torno de 22 a 30m de altura e caule com
mais de um 1 m de diâmetro. Alguns indivíduos apresentam raízes tabulares. A
copa atinge o dossel, apresenta-se rala, com as primeiras ramificações bastante
grossas e tortuosas, distando cerca de 17m do chão, dependendo da altura da
árvore.

De forma geral, nos três ambientes, a planta desenvolve um caule
grosso e tortuoso, com ramificações horizontais ou quase horizontais, casca
espessa e rugosa, recoberta por líquens, musgos e hepáticas. Essas caraterísticas
conferem à planta um aspecto conspícuo dentro do ecossistema, acentuado
ainda mais pela enorme quantidade de epífitas que abriga em seus ramos.
Estudos anteriores já comprovaram que esta espécie, na Campina Aberta e
Campina Sombreada, é o maior suporte para as epífitas, principalmente
Orchidaceae e Bromeliaceae (BRAGA; BRAGA, 1975) e o substrato cortícolo
preferido das briófitas que ali ocorrem (CARREIRA, 1977).

As diferenças ecológicas entre Aldina latifolia (própria das matas de
Igapó) e Aldina heterophylla, indicam que a principal adaptação para ambas as
espécies ocorreu na variação da morfologia do fruto (DUCKE, 1948). Enquanto
na primeira o fruto é esponjoso e flutuante, possibilitando a dispersão hidrocórica,
na segunda, o mesmo torna-se maciço, mais adequado ao tipo de dispersão
barocórica ou por gravidade (MACEDO, 1975).

Segundo Alencar (1990), essa espécie floresce e frutifica a cada três anos,
apresentando picos de plena floração nos meses de janeiro e fevereiro (estação
chuvosa), frutos maduros em março e abril (estação chuvosa), desfolhamento
de abril a junho (estação chuvosa) e folhas novas de agosto a outubro (estação
seca). Em março de 1995, Hopkins et al. (1995) observaram na população da
Campina Aberta que a floração da espécie é assincronizada, havendo grande
variação no momento exato em que cada indivíduo floresceu, apresentando
alguns indivíduos com frutos maduros enquanto outros ainda possuiam botões
florais.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE SEMENTES DE ESPÉCIES
MADEIREIRAS DA FLORESTA DE TERRA FIRME NA

AMAZÔNIA CENTRAL

Isolde D. K. Ferraz
Niwton Leal Filho

Angela M. Imakawa

Na bacia Amazônica brasileira estima-se que a área coberta com floresta
densa de terra firme seja em torno de 3.303.000km2 (BRAGA, 1979). A
diversidade de espécies arbóreas é alta e estima-se que existam entre 4000 a 5000
espécies arbóreas nessas florestas (RODRIGUES, 1989). Várias dessas espécies
são exploradas comercialmente através de uma extração seletiva, devido ao seu
valor madeireiro. Conforme a localidade e o número de espécies com uso potencial
de comercialização, a quantidade pode variar de 38 espécies (HIGUCHI et al.,
1985), 60 espécies (FARACO; COELHO, 1996) a 157 espécies (SILVA, 1989). A
exploração madeireira da região é baseada na atividade extrativista. Nesse tipo de
economia não há uma necessidade imediata de informações básicas sobre a
ecologia e o cultivo dessas espécies. Porém, com a intensificação da exploração
madeireira, essas informações se tornam cada vez mais importantes. O objetivo
deste trabalho foi reunir informações ligadas às sementes, como regularidade e
época da frutificação, tipo de dispersão, tamanho da semente, germinação,
viabilidade sob condições naturais e a tolerância ao dessecamento.

As espécies do presente estudo foram baseadas em Higuchi et al. (1985),
que selecionaram as espécies comerciais de uso atual ou potencial da indústria
madeireira na região de Manaus. Entretanto, várias dessas espécies foram
agrupadas devido ao mesmo nome vulgar. De acordo com a flora de uma área
próxima de Manaus, elaborada por Nee (1992), procuramos separá-las até o
nome botânico. Reunimos para este trabalho dados inéditos do Laboratório de
Sementes do INPA-CPST e fontes bibliográficas, além de comunicações pessoais
de mateiros experientes. Os volumes das sementes foram estimados mediante
as dimensões biométricas e das suas formas e classificados em quatro grupos
(pequeno <0,1cm3, médio 0,1-0,5cm3, grande 0,5-5,0cm3 e muito grande
>5,0cm3). Consideramos sementes de tamanho pequeno a médio (<0,5cm3),
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as que poderiam apresentar dispersão endozoocórica. Consideramos como
dormente quando nenhuma das sementes de uma coleta germinou durante os
primeiros três meses após a semeadura, conforme as sugestões de Ng (1978). O
mesmo intervalo de tempo foi utilizado para classificar a viabilidade natural da
semente em longa (>3 meses) e curta (<3 meses). A tolerância das sementes ao
dessecamento foi baseada em testes de germinação, após secagem em ambiente
com ar condicionado (aproximadamente 25°C e umidade relativa de 60-70%).

O grupo estudado foi formado por 61 espécies botânicas, pertencentes
a 42 gêneros e 18 famílias (Tabela 1). As famílias com mais de 5 espécies foram
Fabaceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Lauraceae, Myristicaceae e Lecythidaceae.
Segundo o inventário de Rankin-de-Merona et al. (1992) na mesma região, as
famílias mais abundantes, e também as mais ricas em espécies, são as
Lecythidaceae, Leguminosae, Sapotaceae e Burseraceae, salientando-se que o grupo
estudado é apenas uma amostragem parcial da floresta, com seleção baseada no
seu uso madeireiro.

Informações sobre a dispersão, tamanho e dormência de sementes são
relevantes tanto para o entendimento da dinâmica florestal como, também, para
o manejo e a conservação. Das espécies selecionadas, 58% apresentaram uma
frutificação anual, enquanto que 42% frutificaram em intervalos irregulares.
Muitas vezes a dispersão anemocórica é aliada a sementes pequenas, produzidas
em grandes quantidades e que podem alcançar áreas mais distantes e abertas
(PIÑA-RODRIGUES; PIRATELLI, 1993). Pelo nosso levantamento, a maioria
das espécies selecionadas foi dispersa por zoocoria (69%), seguida pela
anemocoria (23%). Uma sazonalidade da dispersão anemocórica na estação mais
seca em comparação com a dispersão zoocórica durante o ano inteiro foi relatada,
p. ex., para árvores da Mata Atlântica do Brasil (PIÑA-RODRIGUES;
PIRATELLI, 1993). Os estudos de Alencar (1998) verificaram que, de um total
de 80 espécies arbóreas da região de Manaus, 52% frutificaram na estação chuvosa
(nov-abr) e 48% na estação seca (mai-out). Observando a frutificação das poucas
espécies anemocóricas das quais existem dados fenológicos, não foi possível
detectar esta sazonalidade na região de Manaus, como por exemplo para Dinizia
excelsa e Cedrelinga catenaeformis. Espécies com sementes que possuem grande
quantidade de reservas são geralmente adaptadas à floresta primária, pois as
plântulas conseguem sobreviver durante muito tempo em áreas sombreadas
(SWAINE; WHITMORE, 1988). A avaliação do tamanho mostrou que 69%
foram maiores do que 0,5cm3 e apenas 3% das espécies apresentaram sementes
pequenas (<0,1cm3).



3 9HI S T Ó R I A NA T U R A L ,  EC O L O G I A E CO N S E R V A Ç Ã O . . .

Tabela 1 - Informações referentes à reprodução de 61 espécies florestais madeireiras
da Amazônia Central. Marcadas com "?" estão as estimativas baseadas na
experiência empírica.

Anacardium 
spruceanum Benth 

ex Engl. 

 
Anacardiaceae 

 
Irregular set-dez (d) 

 
Zoocoria (macaco, ave) 

(w,x) 

 
Curta? 

 
Grande 2.4 

 
Não (c) 

 
Não? 

Andira micrantha 
Ducke 

Fabaceae Irregular (p,x) Zoocoria (roedor, 
morcego,) (w) 

Longa? Muito grande 
20.9 

sim não 

Andira unifoliolata 
Ducke 

Fabaceae Irregular? Zoocoria (morcego) 
(w,x) 

Curta? 
 

Grande 2.1 sim Não? 

Aniba canelilla 
(H.B.K.) Mez. 

Lauraceae Irregular out-abr (d) Zoocoria (ave) (x) Curta? Grande 1.3 Não (q) Não? 

Aniba rosaeodora 
Ducke 

Lauraceae Irregular jun-jul (f) Zoocoria (ave) (x) Curta (x) Grande 4.6 Não (q,y) Não 

Aspidosperma 
álbum (Vahl) 

Benoist 

 
Apocynaceae 

 
Anual (x) 

 
anemocoria 

 
Curta (x) 

 
Médio 0.4 

 
Não 

 
Sim 

Astronium 
leocointei Ducke 

Anacardiaceae Irregular (q) anemocoria Curta? Médio 0.1 Não Sim? 

Brosimum 
rubescens Taubert 

 
Moraceae 

 
Anual (x) 

Zoocoria (macaco, 
morcego, ave) (x,w) 

 
Curta (x) 

 
Grande 0.7 

 
Não 

 
Não 

Calophyllum 
angulare A.C. 

Smith 

 
Clusiaceae 

 
Irregular jun-dez (d) 

 
Barocoria, zoocoria 

(w,x) 

 
Curta (x) 

 
Grande 1.8 

 
Não? 

 
Não? 

Calophyllum 
brasiliense 
Cambess. 

 
Clusiaceae 

 
Anual (x) 

 
Barocoria, zoocoria (u) 

 
Curta (p) 

 
Grande 1.8 

 
Não (a,q,y) 

 
Não? (y) 

Cariniana 
micrantha Ducke 

Lecythidaceae Anual mar-out (o) Anemocoria (x) Curta 
(n,a,d) 

Médio 0.4 Não (n) Sim (n) 

Caryocar pallidum 
A.C. Smith 

Caryocaraceae Anual (x) Barocoria, zoocoria (x) Longa? Grande 4.9 sim Não? 

Caryocar villosum 
(Aublet) C.H. 

Persoon 

 
Caryocaraceae 

 
Irregular (x) fev-mar(f) 

 
Barocoria, zoocoria 

(a,q) 

 
Longa 2.9 

 
Grande 2.9 

 
Sim (a,c,y) 

 
Não? 

Cedrelinga 
catenaeformis 

Ducke 

 
Momisaceae 

 
Irregular jan-mai (d) 

 
Anemocoria (w) 

 
Curta (z) 

 
Grande 1.9 

 
Não (a,ab) 

 
Sim (m) 

Claristia racemosa 
Ruiz & Pavón 

Moraceae Irregular (x) Zoocoria (ave) (x) Curta (x) Muito grande 
7.4 

Não (y) Não 

Copaifera 
multifuga Hayne 

Caesalpiniaceae Irregular mar-ago (d) Zoocoria (ave) (s,x) Curta (x) Grande 0.9 Não (j,q) Sim? 

Corythophora 
rimosa W. Rodr. 

Lecythidaceae Irregular set-dez (o) Zoocoria (roedor) (w) Curta (x) Muito grande 
39.3 

Não Não? 

Diallium 
guianensis  

(Aublet) Sandw. 

 
Caesalpiniaceae 

 
Irregular (x) 

 
Zoocoria (p,x) 

 
Longa? 

 
Médio 0.3 

 
Sim 

 
Sim (m) 

Dinizia excelsa  
Ducke 

Momisaceae Irregular set-dez (d) Anemocoria (x) Longa (x) Médio 0.2 Sim (a,ac) Sim 

Diplotropis 
purpúrea C.Rich. 

 
Fabaceae 

 
Anual jan-fev (aa) 

Zoocoria 
(roedor,morcego) 

(t,v,w) 

 
Curta (ad) 

 
Pequeno < 0.1 

 
Não 

 
Sim? 

Dipteryx alata 
Vogel 

 
Fabaceae 

 
Anual (p,x) 

Zoocoria 
(roedor,morcego) (w) 

 
Curta (x) 

 
Grande 1.6 

 
Não (p,r) 

 
Parcial (m) 

Dipteryx magnífica 
Ducke 

 
Fabaceae 

 
Anual 

Zoocoria 
(roedor,morcego) (x,w) 

 
Curta (p,x) 

 
Grande 1.6 

 
Não 

 
Parcial 

Dipteryx odorata 
(Aublet) Willd. 

Fabaceae Annual mar-ago (d) Anemocoria (w) Curta (r ) Muito grande 
18.6 

Não (a,l) Parcial (l,m) 

Erisma fuscum 
Ducke 

Vochysiaceae Irregular jan-mai (d) Zoocoria (roedor) (s,x) Curta (x) Médio 0.3 Não Sim? 

Eschweilera 
longipes (Peit.) 

Miers 

 
Lecythidaceae 

 
Anual (x) 

 
Zoocoria (roedor) (s,x) 

 
Curta (x) 

 
Grande 4.1 

 
Não? 

 
Não? 

Eschweilera odora 
(Poepp.) Miers 

 
Lecythidaceae 

 
Anual (x) 

Endozoocoria 
(ave,macaco) (w,x) 

 
Curta (x) 

 
Grande 4.1 

 
Não 

 
Não? 

Goupia glabra 
Aublet 

Celastraceae Anual jun-out (d) Zoocoria (roedor) (x) Longa? Pequeno < 0.1 Sim Sim 

Holopyxidium 
latifolium 

(A.C.Smith) R. 
Knuth 

 
Lecythidaceae 

 
Anual (x) 

 
Zoocoria 

(macaco,roedor) (p,x) 

 
Curta (x) 

 
Muito grande 

75.4 

 
Não? 

 
Não? 

Hymenaea 
courbaril L. 

Caesalpiniaceae Anual (p,x) Anemocoria (x) Curta (x) Grande 3.8 Sim (e,p) Sim (m) 

Hymenolobium 
excelsum Ducke 

Fabaceae Irregular (x) Anemocoria (w,x) Curta (p,x) Médio 0.1 Não Sim? 

Nome
científico Família

Frutificação/
periodicidade/

época
Dispersão

Viabilida-
de no

habitat
Tamanho

(cm3) Dormência Tolera
dessecamento

Semente
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(a) Albuquerque, 1993
(b) Alencar, 1990
(c) Alencar & Magalhães, 1979
(d) Alencar et al 1979
(e) Almeida, 1992
(f) Araújo, 1970
(g) Arostequi & Dias, 1992
(h) Barbosa et al 1984
(i) Bassini, 1994
(j) Façanha & Varela, 1986/87

(k) Goldman et al 1986/87
(l) Hidalgo, 1992
(m) Hong et al 1996
(n) Imakawa, 1996
(o) Lima Jr., 1992
(p) Lorenzi, 1992
(q) Loureiro et al 1979
(r) Melhem, 1975
(s) Mori et al 1987
(t) Nascimento, 1991

(u) Prance & Mori, 1979
(v) Rodrigues, 1989
(w) Roosmalen, 1985
(x) Souza, 1993
(y) SUDAM, 1979
(z) Trivino & Jara, 1990
(aa) Uamaña & Alencar, 1993
(ab) Varela & Barbosa, 1986/87
(ac) Vastano et al 1983
(ad) Vieira, 1996

Hymenolobium 
sericeum Ducke 

Fabaceae Annual (x) Zoocoria (ave) (x) Curta Médio 0.3 Não Sim? 

Iryanthera 
coriaceae Ducke 

Myristicaceae Anual (x) Zoocoria (ave) (x) Curta (x) Muito grande 
6.5 

Não Não 

Iryanthera elliptica 
Ducke 

Myristicaceae Anual (x) Zoocoria (ave) (x) Curta (x) Muito grande 
6.5 

Não Não 

Iryanthera lavéis 
Marcgr. 

Myristicaceae Anual (x) Zoocoria (roedor ) (x) Curta (x) Muito grande 
6.5 

Não Não 

Lecythis usitata 
var. Paraensis R. 

Knuth 

 
Lecythidaceae 

 
Anual (x) 

 
Zoocoria (ave) (x) 

 
Curta (x) 

Muito grande 
34.0 

 
Não? 

 
Não? 

Licaria guianensis 
Aublet 

Lauraceae Irregular (t,x) Zoocoria 
(ave,morcego) (x) 

Curta (x) Grande 1.2 Não? Não? 

Manilkara huberi 
(Ducke) A. Chev. 

Sapoteceae Anual (x) Zoocoria (ave) (x) Curta (x) Médio 0.3 Não (y) Não? 

Mezilaurus 
synandra (Mez) 

Kostern. 

 
Lauraceae 

 
Irregular ago-dez (d) 

Zoocoria 
(macaco,ave,morcego) 

(w,x) 

 
Curta (x) 

 
Grande 1.5 

 
Não 

 
Não? 

Minquartia 
guianensis Aublet. 

Olacaceae Anual (x) jun-ago (f) Zoocoria (macaco) (w) Longa (x) Grande 2.1 Sim (a,q) Não 

Naucleopsis 
caloneura (Huber) 

Ducke 

 
Moraceae 

 
Anual (x) 

 
Zoocoria (macaco) (x) 

 
Longa (x) 

 
Médio 0.3 

 
Sim? 

 
Não/ 

Nectandra rubra 
(Mez) C.K. Allen 

Lauraceae Irregular set-dez (d) Zoocoria (ave) (x) Curta (x) Muito grande 
8.5 

Não (q) Não? 

Ocotea cajumari 
Mart. 

Lauraceae Anual (x) Zoocoria (ave) (x) Curta Médio 0.3 Não Não? 

Ocotea cymbarum 
H.B.K. 

Lauraceae Anual (x) Zoocoria (ave) (x) Curta (x) Grande 2.1 Não Não? 

Ocotea neesiana 
(Miq.) Kostern. 

Lauraceae Anual (x) Zoocoria (ave) (x) Curta (x) Médio 0.1 Não Não? 

Parkia multifuga 
Benth. 

Mimosaceae Irregular (p,g) 
set-nov (f) 

Zoocoria (macaco, 
roedor) (w) 

Longa (x) Muito grande 
7.1 

Sim Sim 

Parkia nítida Miq. Mimosaceae Anual? Zoocoria (macaco,ave) 
(q,w) 

Longa (x) Muito grande 
8.4 

Sim Sim 

Parkia oppositifolia 
Spr. ex Benth. 

 
Mimosaceae 

 
Anual? 

Zoocoria 
(ave,macaco,roedor ) 

(w) 

 
Longa (p) 

 
Grande 1.1 

 
Sim 

 
Sim 

Parkia pendula 
(Willd.) Benth. ex 

Walp. 

 
Mimosaceae 

 
Anual (p) out-nov (f) 

Zoocoria 
(macaco,roedor) (w) 

 
Longa 

 
Médio 0.1 

 
Sim (h) 

 
Sim 

Parkia ulei 
(Harms) Kuhlm. 

Mimosaceae Anual Zoocoria (x) Longa Grande 0.8 Sim Sim 

Peltogyne 
catingae ssp. 

Glabra (W.Rodr) 
M.Silva 

 
Caesalpiniaceae 

 
Irregular out-abr (d) 

 
Anemocoria (x) 

 
Curta (p) 

 
Grande 0.7 

 
Não? 

 
Sim? 

Pithecellobium 
racemosum Ducke 

Mimosaceae Irregular set-fev (d) Anemocoria (x) Longa Médio 0.1 Sim Sim? 

Platymiscium 
duckei Huber 

Fabaceae Irregular set-dez (d) Anemocoria (x) Curta (x) Grande 1.2 Não Sim? 

Qualea paraensis 
Ducke 

Vochysiaceae Anual (x) Anemocoria (x) Curta Médio 0.3 Não Sim? 

Scleromena 
micranthum Ducke 

Bombacaceae Anuel set-fev (d) Barocoria (ave) (p,x) Curta (x) Muito grande 
113.1 

Não (c) Não 

Simarouba amara 
Aublet 

Simaroubaceae Anual (p) Zoocoria (x) Curta (x) Médio 0.4 Não (q,k) Parcial (i) 

Tabebuia 
serratifolia (Vahl) 

Nicholson 

 
Bignoniaceae 

 
Anual (x) 

 
Anemocoria (ave) (w,x) 

 
Curta (x) 

 
Médio 0.2 

 
Não 

 
Sim? 

Virola calophylla 
Marcgr. 

Myristicaceae Anual (x) Zoocoria (ave) (x) Curta (x) Grande 1.2 Não Não? 

Virola multinervia 
Ducke 

 
Myristicaceae 

 
Irregular (x) 

Zoocoria 
(ave,macaco,roedor) 

(p,w) 

 
Curta (x) 

 
Grande 3.1 

 
Não 

 
Não? 

Virola 
surinamensis 

(Roland) Warb. 

 
Myristicaceae 

 
Anual (p) 

 
Zoocoria (ave) (x) 

 
Curta (x) 

 
Grande 1.0 

 
Não 

 
Não (m) 

Virola venosa 
(Benth.) Warb. 

Myristicaceae Anual (x) Zoocoria (ave) (w,x) Curta (x) Grande 1.2 Não Não? 

Vouacapoua 
pallidor Ducke 

Caesalpiniaceae Irregular jan-mai (d) Zoocoria (roedor) (w,x) Curta (x) Muito grande 
25.1 

Não (y) Não 

Nome
científico Família
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periodicidade/
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Semente
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Após a perturbação, um dos recursos da regeneração florestal é o banco
de sementes no solo (GARWOOD, 1989). Das espécies estudadas, 69%
germinaram nos primeiros 3 meses após a dispersão, 23% apresentaram dormência
e 8% ainda não foram definidas. Quando a alta umidade do ambiente não é
mantida, sementes recalcitrantes (intolerantes ao dessecamento) não podem se
manter viáveis no banco de sementes. O conhecimento desta característica fisiológica
é fundamental para o manejo das sementes desde o transporte até o
armazenamento. Para 27% das espécies, a recalcitrância foi detectada, porém, esse
número deve ser considerado provisório, pois ainda não existem dados completos
sobre todas as espécies. Baseados em características morfológicas, sistemáticas e
ecológicas, já foram indicados parâmetros para prever o comportamento das
sementes ao dessecamento (HONG et al., 1996). Adotando essa metodologia, o
número de espécies com sementes recalcitrantes, pode aumentar para 62%.

A predominância da zoocoria, o tamanho grande das sementes e a
germinação rápida indicam que a maioria das espécies selecionadas é adaptada às
áreas não perturbadas de floresta primária.
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O EFEITO DA COTA TOPOGRÁFICA NA RIQUEZA E DISTRIBUIÇÃO
DE ESPÉCIES DE PLANTAS EM CLAREIRAS EM UMA FLORESTA DE

IGAPÓ NA AMAZÔNIA CENTRAL

Leandro Valle Ferreira

Na região tropical a maioria das perturbações naturais é causada pela
queda de troncos, copas ou desenraizamento de árvores, provocadas pela acão
de chuvas e ventos, que abrem o dossel contínuo da floresta, formando as
clareiras (ALMEIDA, 1989). Apesar da grande riqueza de estudos sobre clareiras
em regiões tropicais, poucos estudos foram realizados em florestas da região
Amazônica. Almeida (1989) estudou os fatores ligados à formação e à regeneração
de espécies em clareiras naturais em uma floresta de terra firme em Manaus. Não
existem estudos sobre os fatores ligados à formação e à regeneração de espécies
em clareiras nas florestas inundadas da Amazônia brasileira. Essas florestas, na
Amazônia Central, apresentam uma flutuação cíclica no nível das águas dos rios,
que podem chegar a 14 m, resultando em inundações de vastas áreas ao longo
das margens dos rios (JUNK et al., 1989). Nessas florestas as variações de relevo
resultam em diferenças na amplitude e no tempo de inundação anual, fatores
determinantes nos padrões de riqueza, diversidade e composição florística das
espécies (JUNK, 1989, 1993; FERREIRA, 1991).

O objetivo deste estudo foi determinar o efeito da posição topográfica
das clareiras na área total, riqueza e composição de espécies, em uma floresta de
igapó na Amazônia Central. A área de estudo está localizada no baixo curso do
rio Tarumã-Mirim, um afluente da margem esquerda do rio Negro (3º2’S,
60º10’W), a cerca de 20 km a nordeste de Manaus, Amazonas. A floresta inundável
apresenta um gradiente topográfico entre as cotas 21 e 28 m de acordo com o
nível de flutuação do rio Negro sobre o nível do mar (MASL), sendo dividida
em duas regiões (ADIS, 1984): (a) região baixa, também denominada de igapó
baixo, próximo ao rio, situada entre as cotas 22 e 25m, submetida a níveis de
enchente variando de 3 a 6 m, e períodos de inundação anual de 5 a 9 meses
(JUNK, 1989), e (b) região alta, também denominada de igapó alto, situada
entre as cotas 25 e 28m, submetida a níveis de enchente variando de 1 a 3 m, e
períodos de inundação anual de 1.7 a 5 meses (ADIS, 1984; JUNK, 1989).
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Nesse estudo, foram amostradas um total de 10 clareiras: 4 na região
baixa e 6 na região alta, seguindo a classificação de Adis (1984). Eu usei a definição
de Brokaw (1982) na demarcação dos limites da clareira, sendo esse limite formado
pela área limitada pela projeção das copas das árvores laterais, correspondendo
exatamente à área com dossel aberto. Para determinar a área das clareiras, no
centro delas, foi colocado um piquete central, a partir do qual 8 piquetes laterais
foram colocados nos limites da clareira com ângulo de 45 entre si. Posteriormente,
a distância entre o piquete central e os laterais foi medida com trena de 50m e a
distância dos 8 piquetes laterais entre si, formando-se, assim, 8 triângulos.
Somando-se a área dos 8 triângulos formados, foi obtida a área total da clareira.
No centro de cada clareira foi amostrado um plote de 10 x 10m, no qual foi
realizado um levantamento qualitativo de todas as espécies de plantas presentes
com menos de 1m de altura.

O teste de Mann-Whitney foi usado para investigar o efeito das duas
regiões, baixa e alta, na área e no número de espécies regenerando nas clareiras.
Eu utilizei análise de ordenação com o indice de Jaccard (MCCUNE, 1991) para
comparar a similaridade das comunidades de plantas entre as clareiras das duas
regiões, baseado na presença e ausência das espécies que estavam presentes na
regeneração natural.

Houve um aumento significativo nas áreas das clareiras entre as duas
regiões, baixa e alta, sendo as áreas maiores localizadas nas clareiras da região alta
(p = 0,0001). A área das clareiras da região baixa variou de 101 a 157m2 (média =

Tabela 1- Relação entre a área amostrada, cota topográfica e número de espécies
nas dez clareiras.

Número de EspéciesCota (m)*Área (m2)Clareira

Região baixa

Região alta

* (metros, acima do nível do mar)

14
15
16
27

22
22
23
24

132
136
101
157

1
2
3
4

32
37
48
50
51
43

25
25
26
26
26
27

296
420
683
643

1001
405

5
6
7
8
9

10
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129m2). A área das clareiras da região alta variou de 296 a 1001m2 (média =
575m2) (Tabela 1). Houve um aumento significativo no número de espécies das
clareiras entre as duas regiões, sendo a riqueza maior nas clareiras da região alta (p
= 0,0001). O número de espécies nas clareiras na região baixa variou de 14 a 27
(média = 18,0). O número de espécies nas clareiras na região alta variou de 32 a
51 (média = 43,5) (Tabela 1).

A análise de ordenação realizada neste estudo baseada na composição
florística das espécies regenerando nas clareiras permitiu agrupar essas clareiras
em relação às duas regiões de amostragem (Figura 1). Variação no tamanho das
clareiras tem grande importância na riqueza e sucessão florística (WHITMORE,
1978; ALMEIDA, 1989). Esta importância é decorrente da variação no nível da
luz, temperatura e umidade em relação à área total da clareira (BROKAW, 1982;
ALMEIDA, 1989).

As áreas médias de 129m2 na região baixa e de 575m2 na região alta nas
clareiras amostradas na floresta de igapó deste estudo são elevadas quando
comparadas a outros estudos realizados na região tropical (ALMEIDA, 1989).
Clareiras com áreas superiores àquelas encontradas nesse estudo são citadas para
regiões onde a ocorrência de perturbações naturais catastróficas, como ciclones,
furacões ou atividades vulcânicas são comuns (ALMEIDA, 1989). Dessa forma,
além dos fatores primários de perturbações naturais na formação das clareiras
em habitats não submetidos a inundações, como vento, chuva e relevo, na
floresta de igapó da área de estudo, o ciclo anual de inundação pode ser um fator
de perturbação adicional, explicando, assim, a maior área média das clareiras
desse estudo.

A diferença significativa na área das clareiras entre as duas regiões da
floresta de igapó desse estudo pode estar relacionada com a cota topográfica
onde as mesmas se encontram. A região baixa, submetida às maiores enchentes
e períodos de inundação, apresenta uma estrutura da vegetação mais baixa em
altura e diâmetro do que a região alta (ADIS, 1984). Essa região tem dossel
variando de 15 a 20m, e árvores com diâmetros e área basal cerca de 2.6 vezes
menores que as árvores da região alta (ADIS, 1984; FERREIRA, 1991). Dessa
forma, a área média das clareiras dessa região é menor quando comparada com
a das clareiras da região alta, porque quando uma ou mais árvores caem, formam
clareiras pequenas. A região alta, submetida a enchentes e períodos de inundação
significativamente menores do que a região baixa, apresenta dossel variando de
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Figura 1 - Gráfico resultante da análise de ordenação, mostrando a similaridade
florística entre as clareiras amostradas.

O aumento da riqueza de espécies em clareiras em relação à sua área
total é um padrão comum na região tropical (ALMEIDA, 1989). Clareiras da
região baixa (1 a 4), apresentaram menor riqueza de espécies em comparação às
clareiras da região alta (5 a 10). As diferenças significativas no número de espécies
entre as duas regiões são provavelmente resultantes das diferenças nos períodos
de inundação a que cada uma foi submetida ao longo do ano.

A riqueza e composição de espécies nas florestas inundadas na Amazônia
brasileira parecem ser dependentes da duração da inundação (JUNK, 1989;
FERREIRA, 1991; AYRES, 1993). Vários autores (JUNK et al., 1989; CAMPBELL
et al., 1992; AYRES, 1993) verificaram um aumento no número de espécies com
a diminuição da inundação nas florestas inundadas de várzea, enquanto Ferreira
(1991, 1997) mostrou o mesmo padrão para as florestas de igapó.

A análise de ordenação realizada nesse estudo, baseada na composição
florística das espécies regenerando nas clareiras, permitiu agrupar essas clareiras
em relação às duas regiões de amostragem. As clareiras da região baixa foram
encontradas colonizadas por espécies restritas às cotas topográficas mais baixas

20 a 25m, com diversas espécies emergentes com 30 a 35m, e árvores com
diâmetros acima de 100cm DAP (ADIS, 1984; FERREIRA, 1991). Dessa forma,
a área média das clareiras desta região é maior quando comparada com a região
baixa, porque quando uma ou mais árvores caem, formam clareiras grandes.
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da floresta de igapó, como Symmeria paniculata, Couepia paraensis, Licania apetala,
Crudia amazonica e Eschweilera tenuifolia (FERREIRA, 1991). Enquanto as clareiras
da região alta, sujeitas a níveis de inundação menores, foram colonizadas por
espécies restritas às cotas topográficas mais altas da floresta de igapó, como
Aldina latifolia, Caraipa grandifolia, Caryocar microcarpum, Swartzia polyphylla e
Pentaclethra macroloba (FERREIRA, 1991).

Em outras palavras, a regeneração das espécies nas clareiras da floresta
de igapó desse estudo parece estar diretamente relacionada com a posição que as
clareiras têm no gradiente topográfico da área, entre as duas regiões de
amostragem. Concluindo, a posição que as clareiras têm no gradiente topográfico
da floresta de igapó da área deste estudo é um fator determinante na área total,
riqueza e composição florística das espécies.
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TÉRMITAS NAS FLORESTAS DA AMAZÔNIA:
UMA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Christopher Martius

Nas florestas tropicais úmidas da Amazônia, os térmitas (Insecta:
Isoptera) correspondem de um a dois terços da biomassa total de animais de
solo (MARTIUS, 1994a). O seu papel fundamental na decomposição da matéria
orgânica é bem conhecido. Entre 36 e 90 espécies de cupins são encontradas por
hectare de floresta tropical úmida, e 11-12 espécies nas várzeas (áreas inundáveis)
(Figura 1). Cerca de 150 espécies da Amazônia foram descritas (CONSTANTINO;
CANCELLO, 1992), correspondendo a aproximadamente 35% das 528 espécies
conhecidas do Novo Mundo (CONSTANTINO, 1996). Porém, como a
termitofauna de vastas regiões da Amazônia ainda nem foi investigada
(CONSTANTINO; CANCELLO, 1992), espera-se encontrar ainda um grande
número de espécies novas (BANDEIRA; HARADA, 1991). Mesmo das espécies
conhecidas, muitas vezes os alados são desconhecidos. Por exemplo, a metade
das 172 espécies atualmente depositadas na coleção entomológica do INPA não
é descrita ainda, e alados existem para apenas 21 espécies na coleção.

Em conseqüência destas restrições na taxonomia, muitos autores usam
algum tipo de classificação funcional, geralmente baseado em dois caracteres
biologicamente importantes e facilmente identificáveis: tipo de ninho e dieta
(e.g. BANDEIRA, 1983, 1989; BANDEIRA; TORRES, 1985;
CONSTANTINO, 1992; APOLINÁRIO, 1993; SOUZA; BROWN, 1994;
EGGLETON et al., 1995; MARTIUS, 1997), mas as categorias usadas não são
uniformes. Analisamos aqui os trabalhos existentes, como base para uma
padronização dos sistemas de classificação que facilitará a comparação dos
diferentes trabalhos nos diferentes ecossistemas, começando com os grupos
funcionais de cupins e suas diferenças.

Nos estudos analisados, geralmente 3-4 tipos diferentes de alimentação
são reconhecidos: Cupins xilófagos, cupins humívoros, e as espécies comedoras
de folhas (p. ex. LEE; WOOD, 1971; SANDERSON, 1996), além de um grupo
de cupins que se alimentam de uma mistura de solo/húmus e madeira (soil/
wood interface feeders: EGGLETON et al., 1995). Bandeira (1989) e Apolinário
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(1993) juntaram os comedores de folhas aos xilófagos; este último autor
reconhece diversos tipos de dieta mista e uma dieta "generalista". Constantino
(1992) ainda diferencia os xilófagos em cupins xilófagos (wood-feeders) e cupins
que se alimentam de madeira podre (rotten-wood feeders); ele é o único autor a
reconhecer a existência de espécies que se alimentam de líquens e de raízes.
Portanto, juntando as informações existentes podemos distinguir oito grupos
de alimentação entre os cupins:

1) Cupins que se alimentam de madeira seca. "Cupins de madeira seca"
(Kalotermitidae) e as espécies xilófagas da subfamília Nasutitermitinae atacam a
madeira recém-morta, sã, que ainda não sofreu ataque de fungos. Essa família
Kalotermitidae contribui em proporções de 0% a 12% à termitofauna total em
diferentes levantamentos feitos na Amazônia, mas representam 2-35% dos
cupins alados coletados com armadilhas luminosas (MARTIUS et al., 1996).
Apesar do seu nome vernacular Kalotermitidae podem ser encontrados em
madeira bastante úmida (Scheffrahn in litt.). Os Nasutitermitinae, xilófagos
bastante abundantes, correspondem a ±50% das espécies registradas em
levantamentos do campo, e 25% das espécies pertencem ao gênero Nasutitermes
(Figura 2).

2) Espécies que vivem de madeira em decomposição, apodrecida por
microorganismos. A alimentação de muitas espécies de cupins depende do
ataque prévio de fungos biodegradadores na madeira. Existem diferenças
pronunciadas na preferência alimentar por madeira de diferentes estágios de
decomposição, mesmo dentro de um só gênero (Nasutitermes: BUSTAMANTE,
1993). Essa variação, junto com a grande diversidade de espécies, permite uma
distribuição quase completa dos recursos alimentícios entre as colônias adjacentes
de espécies xilófagas (JONES, 1990) e evita competição.

3) Cupins comedores de liteira (folhas mortas, inclusive de gramíneas
e palmeiras) (leaf  litter harvesters); muito ocasionalmente atacam material vegetal
verde. Entre eles destacam-se os Syntermes (CONSTANTINO, 1995) e algumas
espécies de outros gêneros (Ruptitermes, Nasutitermes guayanae,  BANDEIRA,
1991).

4) Espécies geófagas ou humívoras se alimentam da matéria orgânica
contida no húmus do solo (BIGNELL, 1994), considerados o ponto culminante
na evolução de hábitos alimentares dos Isoptera (NOIROT, 1992). Humivoria
é observada em 62% dos gêneros dos Termitidae, sobretudo nas sub-famílias
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Termitinae (74% dos gêneros) e Apicotermitinae (95%), enquanto não ocorre
nos cupins inferiores.

5) Uma variação das espécies humívoras são os inquilinos que
possívelmente se alimentam do material orgânico contido no ninho de outras
espécies. (Muitos térmitas comem o material do próprio ninho, fato semelhante
à coprofagia de muitos detritívoros: MARTIUS, 1992). Como inquilinos ocorrem
em aproximadamente 30% dos ninhos estudados em florestas tropicais
(Amazônia: APOLINÁRIO, 1993; África: COLLINS, 1980; DEJEAN;
RUELLE, 1995) e em cerrados (DOMINGOS; GONTIJO, 1996), estabelecemos
esta guilda alimentar. Seria muito necessário estudá-los mais profundamente.

6) Outras espécies são os consumidores de microepífitas (hifas de
fungos, líquens e musgos, que crescem sobre a casca dos troncos das árvores)
(MILL, 1982a). Na Amazônia, duas espécies foram observadas alimentando-se
na superfície dos troncos das árvores: Constrictotermes cavifrons e Ruptitermes
arboreus.

7) Poucas espécies são especializadas em raízes (Anoplotermes pacificus:
LEE; WOOD, 1971, p. 18; Rotunditermes bragantinus: CONSTANTINO, 1992).

8) Os criadores de fungos, cupins da subfamília dos Macrotermitinae
(Fam. Termitidae), não ocorrem no Novo Mundo e portanto não são
considerados aqui.

Na realidade do campo é difícil distinguir entre os diferentes grupos de
alimentação, p. ex. diferenciar claramente entre cupins de madeira seca e de madeira
úmida. Muitos cupins são onívoros, alimentando-se de várias fontes de alimento
(p. ex. madeira e húmus: soil-wood interface feeders), e alguns cupins atacam
sementes lenhosas, frutos, e cadáveres de animais. Os soil/wood interface feeders
são um grupo reconhecido por todos os autores no campo; nada se sabe sobre
a sua biologia. Algumas espécies xilófagas usam madeira como alimento e
material de solo para a construção dos seus ninhos. O local de nidificação e tipo
de ninho às vezes ajudam a identificar o tipo de alimentação. Outras abordagens
usadas foram a análise da estrutura mandibular dos operários (DELIGNE,
1966) e a anatomia do trato digestivo (FONTES, 1987), mas estes, como a
observação das construções, fornecem apenas informações derivadas, e deveria-
se optar pela análise do conteúdo estomacal, recentemente desenvolvida por
SLEAFORD et al. (1996).

Os cupins são também convenientemente classificados conforme a
sua biologia de nidificação, ou seja, conforme lugar e arquitetura do ninho, e tipo
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de matéria-prima usada para a sua construção. A respeito da nidificação existem
menos disparidades entre os autores (Tabela 2). Há dois grandes grupos:

Grupo I Ninhos distintos ou conspícuos: Ninhos de Kalotermitidae
estão completamente dentro da madeira, e ninhos de Termitidae podem ser
arbóreos (ou arborícolas), epígeos ou endógeos, mas todos são "cupins que
constroem ninhos" (nest-building termites), contrastando os ninhos difusos
no solo ou as espécies que vivem como inquilinos (grupo II). É útil distinguir,
dentre os ninhos arborícolas, os que se encontram perto do solo (até
aproximadamente 6-7m de altura), e os de alturas maiores (copa das árvores),
porque estes últimos geralmente são de espécies xilófagas, enquanto os primeiros
são construídos por espécies humívoras (p. ex. Labiotermes labralis: RIBEIRO,
1997; Anoplotermes banksi: MARTIUS, Ribeiro, 1996).

Geralmente, um ninho corresponde a uma colônia, mas em algumas
espécies uma colônia pode ter dois ou mais ninhos "filhais" espalhados por
áreas grandes, o que pode resultar em uma quase monopolização dos recursos
alimentares por essa espécie em um determinado local. Esses sistemas de
vários ninhos (multi-nest systems): MARTIUS, 1994b; ou ninhos "policálicos":
GRASSÉ, 1984) parecem ser favorecidos em ambientes aquáticos (florestas
inundáveis na Amazônia: MARTIUS, 1994b, 1997; manguezais no Panamá:
ADAMS; LEVINGS, 1987) ou ambientes perturbados; muitas vezes são
Nasutitermes.

Kalotermitidae e muitos Rhinotermitidae fazem os seus ninhos dentro
da madeira, os quais geralmente não podem ser reconhecidos de fora. Os
Kalotermitidae passam toda a sua vida dentro da madeira, saindo apenas para o
vôo nupcial. Aproximadamente 30-40% das árvores nas florestas tropicais têm
cavidades internas. A madeira do cerne das árvores já é fisiologicamente morta e
atacada, além de fungos, por cupins dos gêneros Heterotermes e Coptotermes
(APOLINÁRIO, 1996, MARTIUS; VIANEZ, 1996).

Grupo II Ninhos indistintos: Alguns habitantes do solo
abandonaram os ninhos discretos em favor de sistemas de ninhos com muitas
câmaras independentes, interligadas por túneis subterrâneos (galerias). A
alimentação de húmus favorece esse tipo de nidificação (BIGNELL, 1994),
mas também algumas espécies de Syntermes que se alimentam de folhas
apresentam esse tipo de ninho. Nestas condições fica difícil determinar os
limites de uma colônia.
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Espécies "inquilinas" abandonaram o hábito de construção de ninhos
em favor de explorar construções já existentes, feitas por outras espécies. Mathews
(1977), Bandeira (1983) e Apolinário (1993) encontraram até nove espécies
diferentes dentro de um ninho (geralmente, apenas 2-3 espécies vivem juntas).
Inquilinismo é um fenômeno observado com freqüência (ver tipos de
alimentação), embora não reconhecido como grupo por Eggleton et al. (1995;
Tabela 2).

Constantino (1992) ainda reconhece tipos de nidificação primários e
secundários, porque algumas espécies de térmitas podem ter tipos de nidificação
variados, p. ex. ninhos arbóreos e epígeos, conforme a estruturação do ambiente,
e ninhos construídos por uma espécie podem ser ocupados por outra depois.

A grande variedade de tipos funcionais de cupins tem implicações
importantes para levantamentos da termitofauna. O maior problema para
análises comparativas dos levantamentos existentes da termitofauna tem sido a
falta de um protocolo padronizado de coletas (MARTIUS, 1994a), e as diferenças
do procedimento metodológico adotado por vários autores são a maior causa
das diferenças no número de espécies encontradas (Figura 1). Além disso, na
maioria dos estudos feitos na Amazônia, apenas em um de dois componentes
da diversidade foi determinado o número de espécies e não temos dados sobre
a sua abundância relativa (números de indivíduos ou biomassa), uma informação
imprescindível para fazer análises da diversidade (MAGURRAN, 1988). Estudos
quantitativos são dificultados em insetos sociais, cuja distribuição ocorre em
dois níveis: ao nível da colônia e ao nível individual. Levantamentos apenas de
ninhos levam a subestimativas da densidade de indivíduos; levantamentos
usando a abordagem clássica dos estudos pedológicos (sondas para tirar amostras
de solo com extração posterior da fauna contida) mostram-se insuficientes para
determinar níveis populacionais de insetos sociais, porque omitem todas as
guildas de térmitas que não ocorrem no solo.

Eggleton & Bignell (1995) recentemente sugeriram um procedimento
padrão para coletas em florestas tropicais. Por esse método consegue-se ao
mesmo tempo amostrar os segmentos mais relevantes da termitofauna e obter
dados sobre a biomassa dos cupins (EGGLETON et al., 1996). Porém, cupins
de camadas profundas do solo, da copa das árvores e das cavidades no cerne dos
troncos são subestimados com esse método. Levantamentos destrutivos
completos (APOLINÁRIO, 1993, 1996) são muito laboriosos, mas deve-se
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procurar desenvolver outros métodos. Precisamos de dados confiáveis da
biomassa e diversidade de cupins para poder analisar a sua diversidade e modelar
os ciclos dos nutrientes da floresta Amazônica.

Tabela 1 - Tipos de nidificação de térmitas em florestas tropicais reconhecidos na
literatura.

Ninhos indistintosNinhos distintos (conspícuos)Autores

Inquilinos

Sistemas
difusos de
câmaras e

galerias

Inquilinismo

Termitas
associados

com ninhos de
outras

espécies
(coletado
junto com

material de
ninhos)

Arbóreos

Eggleton et al.
1995

Cupins no solo

Térmitas em
perfil e

superfície de
solo

Térmitas na
base de

palmeiras sem
caule

Subterrâneo

Subterrâneo

Na
madeira Epígeos

Montes
Epígeos

Epígeo

Epígeos
(soilsurface)
termitaria

Montes
Epígeos

Ninhos
arbóreos

Térmitas nidícolas/ninhos conspícuos

 arborícula;
intermediário

rio (thin
soil

sheeting)

Térmitas
na madeira

 Intermediário
em

madeira
(ninhos de
cavidades
de troncos
=mudgut
pipelike

nest)

Em troncos
pobres

Ninhos em
árvores

vivas

Ninhos
arbóreos

Cupins em ninhos

Térmitas
em

madeira
pobre

Madeira
em

decompo
sição

Apolinário, 1993

Souza & Brown,
1994

Constantino,
1992

Bandeira, 1989

--

Inquilinos

* Constantino (1992) reconhece tipos de nidificação primários e secundários.
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Tabela 2 - Tipos de alimentação de térmitas reconhecidas na literatura.

Autores Raízes

Matéria
orgânica
de solo
(humus)

--

Alimenta
dores de
liquens

Interme-
diários

(madeira
muito

pobre e
húmus

Madeira
em

decompo
sição

Eggleton et
al. 1995

Humívoros

Comedores
na

interfase
de solo

e
madeira

 Comedores
intermediários

Humívoro
/interme
diário;

xilófago/
humívoro

--

Madeira
seca

Liteira
(folhas)

 Comedores
de solo

Humívoro

Alimenta
dores

de solo

Comedores
de húmus

Comedores
de

madeira

Xilófago

Comedores de
madeira

Interme
diário

Xilófago/intermediário

 Comedores
de húmus

Comedores
de folhas

Xilófagos verdadeiros

Comedores
de

madeira
pobre

Apolinário,
1993

Souza &
Brown, 1994

Constantino,
1992

Bandeira,
1989

Dieta generalista

Micro-
epífitas

Dieta
mixta:

madeira/
solo

----

--

Xilófago

Comedores de madeira

Come
dores

de
raízes

Comedores
de

madeira

--

--

* Apolinário (1993) reconhece diversos tipos de dieta mista e uma dieta generalista.
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Figura 1 - Número de espécies de térmitas coletadas em diferentes estudos, em
dependência do tamanho de área de levantamento. O número de espécies
registradas em florestas de terra firme (TF) depende do esforço de coleta,
não da área amostrada, e não existe diferença entre levantamentos na
Amazônia Central e Oriental. O número de espécies em áreas de várzea
é constante. (Fonte: Tabela 1 em Martius, 1994), baseada em trabalhos
de Bandeira 1979, Mill, 1982b, Bandeira & Torres, 1985, Bandeira &
Macambira, 1988, Martius, 1989, Constantino, 1992, Apolinário, 1993,
Souza & Brown, 1994.

Número de espécies

Tamanho de área amostral (hectare - escala logaritmica!)

Amazônia Central (TF) Amazônia Oriental (TF) Várzea
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Figura 2 - Distribuição das espécies de térmitas na Amazônia conforme as três guildas
de alimentação mais abundantes (dados aproximativos, derivados de vários
estudos).

 

Nasutitermes spp.

Comedores de folhas

Espécies humívoras

Espécies xilófagas
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DÍPTEROS HEMATÓFAGOS CAPTURADOS EM DIFERENTES
TIPOS DE ARMADILHAS NA RESERVA FLORESTAL DUCKE

Wellington Luciano de Souza Costa
Eloy Guillermo Castellón

Os dípteros constituem uma das maiores ordens de insetos, com
aproximadamente 85.000 espécies conhecidas. As fêmeas de algumas famílias
como Culicidae, Simuliidae, Ceratopogonidae, Psychodidae e Tabanidae são
hematófagos e constituem-se em vetores potenciais e/ou efetivos de doenças
em humanos e animais. O conhecimento da diversidade da fauna de dípteros
hematófagos, em uma determinada região, contribui para estudos
epidemiológicos, bioecológicos e de controle perante surtos de moléstias
que possam vir a ocorrer.

Atualmente, a região Amazônica é objeto de extensas alterações
ambientais, em decorrência dos grandes empreendimentos que foram ou
estão sendo instalados. Essas atividades introduzem modificações no
ecossistema, motivo pelo qual este processo de ocupação da região
Amazônica deveria ser precedido por estudos de levantamentos da fauna
entomológica geralmente não conhecida, para que se obtenham informações
antes da degradação dos habitats naturais. A fauna entomológica da região
Neotropical precisa ainda de estudos em conjunto que possam fornecer
idéias das atividades de espécies com importância econômica já conhecida
(FORATTINI, 1957). Esse trabalho foi desenvolvido na Reserva Florestal
Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), km 26,
AM-010 (02o55' e 03o01'S, 59o53' e 59o 59''W) compreendendo uma área de
10.072 ha.

As coletas foram realizadas durante uma semana a cada mês, em
um total de 12 coletas, no período de fev. de 1990 a jan. de 1991. Foram
utilizados cinco métodos de coletas: (1) armadilhas CDC instaladas a 1m,
5m e 10m de altura do solo; (2) armadilhas Disney com iscas de hamster
(Mesocricetus sp.), mucura (Didelphis sp.) e galinha (Gallus sp.); (3) armadilha
suspensa a 5 m de altura; (4) armadilha malaise ao nível do solo; e (5) coletas
na base de árvores, até 1,7m de altura aproximadamente.



7 0 RENATO CINTRA (COORD.)

As armadilhas do tipo CDC (Center for Disease Control) e Disney
foram colocadas a funcionar das 18:00 h às 06:00 h. As armadilhas malaise e
suspensa tinham o material capturado recolhido a cada dois dias; as coletas em
base de árvores foram realizadas entre 07:00 h às 10:00 h e entre 14:00 h às 17:00
h, durante todos os dias de permanência na área de coleta.

Do material coletado, os exemplares de tabanídeos e culicídeos foram
montados em alfinetes entomológicos e os exemplares de psicodídeos e
ceratopogonídeos foram montados em lâminas permanentes para a identificação.
Após 12 meses de coletas, foram capturados 6880 dípteros hematófagos nos
diferentes tipos de armadilhas. Ass famílias capturadas foram: Psychodidae,
Culicidae, Ceratopogonidae e Tabanidae. Dentre as famílias capturadas, a que
apresentou maior ocorrência foi Psychodidae, com um total de 2.905 espécimes
(42,22%). Os espécimes dessa família ocorreram durante todos os meses de
coleta. Dentre as famílias capturadas, a que apresentou a maior diversidade foi a
Culicidae, com seis gêneros, dentre os quais 99,18%, foi do gênero Culex, 0,35%
de Psorophora, 0,23% de Sabethes, 0,12% de Anopheles e 0,06% de Mansonia e
0,06% de Uranotaenia.

Da família Tabanidae, foram capturados quatro gêneros, dos quais
67,67% dos espécimes corresponderam a Fidena, 19,61% de Catachlorops, 7,84%
de Tabanus e 5,88% de Philipotabanus.

Lutzomyia, segundo Martins et al. (1978), foi o único gênero capturado
dentro da Psychodidae, com um total de 2.905 espécimes, sendo este gênero
capturado com mais freqüência nas armadilhas CDC com 77,34%. Nas coletas
de base de árvores foram capturadas 18,07%; 4,41% nas armadilhas Disney e
0,17% na armadilha malaise.

O gênero Culicoides foi o único capturado dentro da família
Ceratopogonidae, com 2.218 espécimes dos quais 98% foram em armadilha
CDC. As armadilhas CDC, instaladas a 1, 5 e 10 m de altura do solo, foram as
que apresentaram o maior número e diversidade de espécimes hematófagos
capturadas dentro do período de coletas, sendo utilizadas por diversos autores
para levantamento da fauna de dípteros hematófagos.

Falcão et al. (1981), utilizando dois tipos de armadilhas luminosas
para observações na fauna de dípteros, coletaram 26 famílias das quais 6 eram
hematófagos. Williams (1955) utilizou uma armadilha de luz no estudo de
Culicoides e capturou oito espécies. Williams et al. (1983), utilizando uma armadilha
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de luz em observações sobre fauna de dípteros em Minas Gerais, coletaram 15
famílias das quais 4 eram hematófagas.

A armadilha Disney com as três diferentes iscas utilizadas mostrou
uma maior diversidade de captura com a isca de Mesocricetus com cinco gêneros:
Culex, Culicoides, Lutzomyia, Fidena e Anopheles.
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POLINIZAÇÃO DE PASSIFLORA NITIDA (PASSIFLORACEAE) E
O COMPORTAMENTO TERRITORIAL DE CENTRIS SPP.

HYMENOPTERIDAE: ANTHOPHORIDAE) EM FLORESTA DE
TERRA FIRME NA AMAZÔNIA CENTRAL

Erich A. Fischer
Inara R. Leal

Jairo C. Gaona

O estabelecimento de territórios sobre flores tem sido documentado
para vertebrados e invertebrados nectarívoros (e.g. FRANKIE, 1976;
TROMBULAK, 1990). Dentre as abelhas, a defesa de flores contra outros
visitantes foi encontrada para espécies de Anthophoridae, Xylocopidae e Apidae
(veja FRANKIE, 1976). Contrastando com a maioria dos animais antófilos que
defendem flores como fonte de alimento, machos de algumas espécies de Centris
(Anthophoridae) estabelecem territórios sobre plantas florescendo como locais
para acasalamento (FRANKIE et al., 1980; OLIVEIRA et al., 1992). Fischer &
Gordo (1993) reportaram que machos territoriais de Centris tarsata não visitam
as flores que defendem e sugerem que esse comportamento permite o acúmulo
de néctar nessas flores, atraindo as fêmeas. Do ponto de vista da planta, a
agressividade dos machos de Centris spp. Pode minimizar a taxa de geitonogamia
devido ao aumento da freqüência de deslocamentos dos demais visitantes
(FRANKIE, 1976; FISCHER; GORDO, 1993). Reportamos aqui o
comportamento territorial dos machos de uma espécie de Centris e o seu papel
na polinização de Passiflora nitida em floresta de terra firme na Amazônia Central.

Os dados das flores e seus visitantes foram tomados entre 9-15 de
agosto e entre 27 de agosto e 2 de setembro de 1993, ao longo da BR-174 (62km
ao norte de Manaus, 2o35'S, 60o2'W). Passiflora nitida é uma trepadeira lenhosa que
ocorre em "manchas" densas: dezenas de ramos sobre a vegetação, ocupando 7-
10m de extensão e 0,1-4m de altura na borda da mata ao longo da estrada. As
observações foram feitas em três manchas de P. nitida distantes 500-1200m entre
si. Nessas três manchas a floração ocorreu sincronicamente em dois períodos de 7-
10 dias cada um, com intervalo de 15-20 dias sem flores (cf. padrão de floração
"multiple bang", GENTRY, 1974). Em cada mancha, abriam diariamente 17-25
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flores, cujas alturas variaram de 0,1-3,5m (média = 1,2; DP = 1,1; n = 46). As
flores de P. nitida foram funcionais entre 06:00-16:00 h, assim como o encontrado
para outras Passifloraceae (veja KOSCHNITZKE; SAZIMA, 1997). As flores são
pendentes e apresentam odor adocicado, coloração lilás e disposição dos órgãos
sexuais ajustada à polinização por abelhas grandes, semelhante ao reportado, para
P. alata (KOSCHNITZKE; SAZIMA, 1997). Duas espécies de Centris, de grande
porte, foram as principais polinizadoras de P. nitida no local de estudo. Ambas as
espécies contatavam os órgãos sexuais da flor durante as visitas, além de serem os
visitantes mais freqüentes: Centris sp.1 = 14,3 visitas/hora e Centris sp.2 = 22,7
visitas/hora. Outras duas espécies de abelhas (Epicharis spp., Anthophoridae)
também contatavam anteras e estigmas mas suas visitas a P. nitida foram esporádicas
(0,6 e 0,3 visitas/hora). Outras três espécies de abelhas pequenas e o beija-flor
Phaethornis superciliosus pilhavam o néctar das flores de P. nitida.

No dia 15 de agosto, entre 08:00 e 16:00 h, fizemos registro sistemático
dos visitantes de P. nitida em amostragens de 15 min, com intervalos de igual
período entre elas. Antes das amostragens, todas as flores (n = 21) da mancha
focal foram mapeadas e marcadas. Durante cada amostragem de 15 min,
registrávamos o tempo que cada visitante permaneceu na planta, o número de
visitas a cada flor, e as interações com outros visitantes. Para os machos de
Centris sp.1, únicos visitantes territoriais, registramos também o tempo de
patrulha das flores e o tempo pousado (veja abaixo).

Entre 07:00-08:00 h, o primeiro macho de Centris sp.1 chegava à planta,
inspecionava rapidamente as flores abertas e, em seguida, iniciava o
patrulhamento. A patrulha consistia em vôo pairado próximo (1-2cm) a uma
dada flor por 5-10 seg, quando então o indivíduo dirigia-se para outra flor e
repetia o vôo pairado, e assim sucessivamente de flor em flor. Cada território
incluiu 5-12 flores, principalmente as mais altas. Flores abaixo de 0,5m não
foram patrulhadas. O tempo em que os machos mantinham um dado território
variou de 3 a 30 min. Enquanto defendiam seus territórios, os machos de
Centris sp.1 freqüentemente pousavam em folhas próximas às flores,
principalmente no início e no final do período de atividades (Figura 1). Todo
visitante que tentava abordar uma flor defendida era prontamente atacado pelos
machos de Centris sp.1 e deslocado para outras flores ou para fora da mancha de
P. nitida. A partir de 10:00 h foram encontrados até dois machos de Centris sp.1
simultaneamente e, entre 10:30-11:30 h, até três machos. No início da tarde a
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patrulha das flores foi menos intensa, sendo que a partir de 15:30 h as flores de
P. nitida não foram mais patrulhadas nem visitadas.

Figura 1 - Tempo alocado, durante amostragens de 15 min, entre a patrulha de flores
e o repouso em ramos ou folhas por machos territoriais de Centris sp.1 em
flores de Passiflora nitida. O eixo X mostra os horários de início dos intervalos
de amostragem de 15 min ao longo do dia (veja texto).

Os machos de Centris sp.1 tomavam néctar apenas de flores não
patrulhadas, principalmente aquelas a baixas alturas (<1,5m). O fato de não
visitarem as flores defendidas apóia sugestão anterior de que o comportamento
dos machos garante acúmulo de néctar nessas flores com o propósito de atrair
as fêmeas (FISCHER; GORDO, 1993). Fêmeas de Centris sp.1 foram registradas
(3-5 vezes por dia) entre 09:00-12:00 h em visita a P. nitida. Quando da chegada
de uma fêmea, um macho territorial partia em sua perseguição e ambos ganhavam
altura enquanto faziam vôos circulares, deixando a mancha de flores. Este
comportamento foi diferente daquele quando o ataque era dirigido a outra
espécie de visitante; nesse caso as perseguições eram a curtas distâncias e, em
seguida, os machos voltavam a patrulhar as flores do seu território. Centris sp.2
foi a espécie mais atacada (média de 22,7 ataques/hora), mas muitas vezes
indivíduos dessa espécie abordavam as flores antes de serem descobertos pelos
machos territoriais. O número de visitas de Centris sp.2 a cada flor foi
positivamente relacionada a sua altura (Y = -1 + 3,6 X; r2 = 0,73; p <0,0001; n
= 21), indicando que esta espécie visita mais as flores defendidas. Durante a
manhã, enquanto aumentou o tempo de patrulha dos machos de Centris sp.1
(Figura 1), diminuiu a quantidade de visitas/tempo de Centris sp.2 (Figura 2),
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indicando redução da eficiência de forrageamento de Centris sp.2 devido ao
comportamento territorial de Centris sp.1.

Figura 2 - Atividade de Centris sp.2 em flores de Passiflora nitida. Número de visitas
às flores, bem como o tempo (min) de permanência dos indivíduos sobre a
mancha, em relação aos horários de início dos 7 intervalos de 15 min de
amostragem (veja texto).

No local de estudo, a distribuição agrupada das flores de P. nitida e o
tipo de floração "multiple bang" (cf. GENTRY, 1974) são aspectos que devem
estar favorecendo a territorialidade dos machos de Centris sp.1 (FRANKIE,
1976; FISCHER; GORDO, 1993). O comportamento agressivo desses machos
pode promover aumento da freqüência de deslocamentos entre flores por parte
de Centris sp.2, e assim minimizar a taxa de geitonogamia. Portanto, o sistema
de polinização de P. nitida parece incluir "estratégia" para atrair machos territoriais
de abelhas Centris (FRANKIE, 1976; FRANKIE et al., 1976). Os machos de
Centris sp.1 visitam as flores baixas, que não são abordadas por outros visitantes
e, como seus territórios são efêmeros, eles provavelmente também visitam
flores em outras manchas de P. nitida. A divisão espacial das flores visitadas,
pelas duas espécies de Centris, além de favorecer a polinização cruzada, leva ao
aumento do número de flores visitadas (veja mesma sugestão para uma espécie
quiropterófila em FISCHER, 1992). Esses aspectos podem maximizar a
formação de frutos, que deve ser principalmente importante para espécies de
plantas pioneiras como P. nitida.
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ODONATA EM PHYTOTELMA NOS ARREDORES DE MANAUS,
AMAZONAS

Hugo Guimarães de Mesquita

Um phytotelma pode ser definido como uma estrutura vegetal que
acumula água, tais como folhas modificadas, axilas de folhas, flores, buracos ou
depressões em troncos, frutos abertos e folhas caídas. As definições mais
detalhadas são feitas em Kitching (1971), Maguire (1971) e Corbet (1983). Esse
último é o ponto de partida para qualquer pesquisa envolvendo odonatos em
phytotelma.

A primeira referência de odonata em phytotelma para o Estado do
Amazonas é a de Otero (SANTOS, 1981) que comunicou a presença da náiade
do Pseudostigmatidae Microstigma sp. em ouriço vazio de castanha-do-Brasil
(Bertholletia excelsa HUMB.; BONPL.) no chão da floresta em Fonte Boa. Em
1986, foram localizadas náiades do Coenagrionidae Leptagrion sp. nas axilas das
folhas do buritizeiro (Mauritia flexuosa L.). Em 1991, encontrei náiades de
Leptagrion beebeanum Calvert, 1948 em cisternas de bromeliáceas, náiades de
Microstigma maculatum Selys, 1860 em brácteas de bacabeira (Oenocarpus bacaba
Mart.), náiades do Libellulidae Orthemis ferruginea Fabricius, 1775 em buraco de
tronco de árvore caída, além de confirmar a presença de náiades de Leptagrion sp.
em vários buritizais. Tais náiades foram capturadas em diferentes tipos de
florestas de terra firme e baixios de Manaus e arredores.

Os imagos de Leptagrion beebeanum e Orthemis ferruginea são
freqüentemente encontrados voando próximos aos seus respectivos criadouros
e Microstigma maculatum é visto freqüentemente voando e capturando aranhas
em suas teias no interior da floresta, porém Leptagrion sp. raramente é visto
(apenas dois exemplares foram capturados até a presente data). As fêmeas
desovam de maneira distinta: as de Leptagrion beebeanum pousam nas folhas e
recuam em direção à axila até mergulhar a ponta do abdome na água; as de
Orthemis ferruginea mergulham várias vezes a ponta do abdome na água enquanto
voam. Não foi observado o ato da desova em Leptagrion sp. e Microstigma
maculatum, mas é provável que seja como o de Leptagrion beebeanum para o primeiro
e, como o de Mecistogaster jocaste Hagen, 1869 (MACHADO; MARTINEZ,
1982) para o segundo.
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As náiades de Leptagrion, bem como as de Microstigma maculatum,
apresentam um comportamento aparentemente sedentário, porém, tornam-
se ativas quando perturbadas por algum estímulo (impacto mecânico,
acúmulo de matéria orgânica no tanque, ou mudança de temperatura da
água). Em Leptagrion sp. tais estímulos disparam um comportamento
(aparentemente de fuga) no qual a náiade anda para fora da água e pode
permanecer andando (fora da água) por mais de uma hora. Isso é possível
pelo fato de as lâminas branquiais deste grupo serem relativamente mais
amplas e mais ricas em traquéolas e poros traqueais que em outros Zigoptera.
Quando o Leptagrion sai da água, as lâminas branquiais se enrolam formando
tubos repletos de água. Esse mecanismo, aparentemente, garante o sucesso
das trocas gasosas fora da água evitando também o ressecamento das lâminas
branquiais. As náiades de Orthemis ferruginea respiram por meio de uma
ampola retal musculosa e rica em traquéias e poros traqueais. Essa ampola é
caraterística dos Anisoptera e situa-se internamente na porção médio-distal
do abdome, conferindo à náiade a propulsão “a jato” que é geralmente
utilizada na fuga. Porém, tal mecanismo em náiades que vivem em pequenos
tanques da água (ôcos de árvores, ouriços de castanha, brácteas caídas, etc.),
serve para expelir as fezes para fora da água. A náiade faz isso, colocando a
ponta do abdome para fora da água e comprimindo bruscamente a ampola
retal. O jato de água e fezes chega a ultrapassar 20cm de altura e a distância de
30cm. De fato, eu me surpreendi ao ser atingido no rosto quando observava
um dos tanques artificiais de criação. As náiades de Microstigma e Leptagrion
também possuem uma adaptação que evita o contato das fezes com a água
dos seus pequenos tanques. A membrana peritrófica (TILLYARD, 1917),
que reveste as fezes dos odonatos é mais resistente nessas náiades e capaz de
impermeabilizar completamente o bolo fecal, formando uma cápsula que
pode manter as fezes intactas, dentro da água, por mais de quatro meses, se
nenhum outro animal as devorar. Assim, podemos supor que as náiades
pouco ou nada contribuem para alterar as condições químicas da água pelo
acúmulo de suas fezes.



8 1HI S T Ó R I A NA T U R A L ,  EC O L O G I A E CO N S E R V A Ç Ã O . . .

Referências

CORBET, P. S. Odonata in phytotelmata. In: FRANK, J. H. , LOUNIBOS, L. P.
(eds.). Phytotelmata: Terrestrial plants as hosts for aquatic insect communities.
New Jersey: Plexus, Medford, 1983. p. 29-54.

KITCHING, R. L. An ecological study of water-filled treeholes and their position
in the wood-land ecosystem. J. Anim. Ecol, n. 40, p. 281-302, 1971.

MACHADO, A. B. M.; MARTINEZ, A. Oviposition by egg-throwing in a
zygopteran, Mecistogaster jocaste Hagen, 1869 (Pseudostigmatidae). Odonatologica.
v. 1, n. 11, p. 15-22, 1982.

MAGUIRE, B. Phytotelmata: Biota and community structure determination in
plant-held waters. Ann. Rev. Ecol. Syst, n. 2, p. 439-464, 1971.

SANTOS, N. D. Odonata. In: HURLBERT, S. H.; RODRIGUEZ, G.; SANTOS,
N. D. (eds.) Aquatic biota of  tropical South America, Part 1: Arthropoda. San
Diego, CA: San Diego State University, 1981. p. 64-85.

TILLYARD, R. J. The biology of  dragonflies. Cambridge: Cambridge University
Press, 1917.



8 2 RENATO CINTRA (COORD.)



8 3HI S T Ó R I A NA T U R A L ,  EC O L O G I A E CO N S E R V A Ç Ã O . . .

ORIBATÍDEOS (ACARI: ORIBATIDA) COMO ELEMENTOS E
GRUPOS FAUNÍSTICOS EM SOLOS DA REGIÃO NEOTROPICAL

Elizabeth Franklin
 Stephen Woas

Apesar do número considerável de trabalhos publicados para a
identificação de espécies da subordem Oribatida, o estudo com esse grupo, na
região Neotropical, é ainda muito problemático devido à imprecisão da maioria
dos desenhos e das descrições taxonômicas. Nas chaves de identificação para os
oribatídeos Neotropicais elaboradas por Balogh & Balogh (1988, 1990), muitos
desenhos e diagnósticos divergem dos apresentados nas descrições originais.
Desse modo, atualmente os oribatidologistas aconselham que todo o material
tipo das espécies Neotropicais seja redescrito e que sejam efetuadas novas coletas
nas respectivas regiões de origem. Contudo, grande parte do material tipo não
está depositado em nenhum museu da América do Sul e muitas regiões de
coletas serão impossíveis de localizar. Um outro aspecto que dificulta a análise
faunística desse grupo na América do Sul são as amostragens pontuais, de
apenas um período amostral, a variabilidade nos métodos e a grande distância
existente entre as áreas investigadas, dificultando estudos sobre a variabilidade.
Neste trabalho, objetivamos fornecer uma visão geral sobre as tendências da
partição faunística dos ácaros oribatídeos edáficos nas áreas onde já foi efetuado
algum tipo de investigação, em nível taxonômico de espécie, na região Neotropical.

Inicialmente, foi identificado o material proveniente de 15 amostras
efetuadas com sonda de 49cm2 (5cm de profundidade do solo) e de coleta
manual, não quantitativa, da camada de liteira, nas seguintes regiões (extração
por funís de Berlese-Tullgren): Roraima, Serra Pacaraima, 10km ao sul da Vila de
Pacaraima, 11.10.1995, floresta primária e floresta de galeria (Linha de Buriti)
sobre solo argilo-arenoso, savana sobre solo arenoso; Rondônia, Reserva Martin
Pescador, 60km da cidade de Urupá, floresta primária sobre pozol vermelho
amarelo; Rondônia, 20km da cidade de Texeiropolis, 22.11.1995, “Ilha” de
floresta perturbada (150x80m) sobre pozol vermelho amarelo; Pará, nas cercanias
da vila de Alter do Chão, 21.08.1996, floresta primária e savana, ambas sobre
solo argiloso.
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Os oribatídeos foram identificados em nível taxonômico de espécie e/
ou morfoespécies. O resultado foi comparado com os obtidos nas poucas
investigações efetuadas nas seguintes regiões: Amazônia Central, cercanias de
Manaus: uma floresta primária e uma secundária com três anos de idade (ambas
sobre latossolo amarelo); uma floresta primária sobre pozol hidromórfico
(RIBEIRO, 1986; RIBEIRO; SCHUBART, 1989); sacos de malha com folhas
em decomposição, seis meses de investigação (Berlese-Tullgren); Amazônia
Central: duas florestas inundáveis, uma de igapó (rio Tarumã-Mirim) e outra de
várzea (rio Solimões, Ilha de Marchantaria) (FRANKLIN, 1994; FRANKLIN
et al., 1997), n = 6 durante seis meses, sonda 21cm de diâmetro, extração por
Kempson; Amazônia Central, cercanias de Manaus; pastagem de 10 anos,
latossolo amarelo (FRANKLIN; WOAS, dados não publicados), 2 coletas, n =
6, sonda 21cm, em 30.03.1990 e 30.09.1991, Kempson); Peru, Panguana, duas
florestas primárias (WUNDERLE, 1985, 1992), n = 1, 1/9m2, em 03.07.1984 e
17.10.1984, Berlese-Tullgren); norte da Venezuela, Portachuelo, Parque Henry
Pittier: três florestas primárias (7 a 10 amostras de 30cm2 entre 1985-88 (BEHAN-
PELLETIER et al., 1993), Berlese-Tullgren. Todo o material coletado pelos
autores desse trabalho (espécimens e lista contendo o nome e descrição sumária
das espécies) está depositado na coleção de entomologia do INPA/CPEN,
Manaus.

A base central da comparação faunística foi a análise do porcentual do
número de espécies pertencentes aos respectivos taxas superiores. A definição
das taxas superiores de Oribatida está baseada na organização morfológica de
caracteres, “ensemble important de caractères” de acordo com Grandjean (1954).
Grandjean (1969) dividiu os Oribatida em seis grandes grupos: Paleosomata,
Enarthronota, Parhypochthonoidea, Mixonomata, Nothroidea e
Circumdehiscentiae ou Oribatida Superiores.

A partir dessa classificação, os autores diferenciaram os taxas superiores
com organização heterostática (que permanecem com uma organização radiativa-
adaptativa, basilar e com características morfológicas progressivas e regressivas,
sem um tipo morfológico definido e cujos grupos são bem diferentes uns dos
outros; é o grupo de origem das taxas superiores periféricos) e taxas superiores
com organização homoestática (são os taxas superiores periféricos, que possuem
uma organização periférica e continuamente estável, com características
morfológicas progressivas e tipo morfológico bem definido). A transição entre
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a organização heterostática e homoestática é contínua e a fronteira de separação
entre os grupos torna-se extremamente difícil (WOAS, 1990). Desse modo,
através da organização morfológica das diferentes formas, os Oribatida foram
classificados em: (1) Inferiores Basilares; (2) Inferiores Periféricos; (3) Superiores
Basilares; e (4) Superiores Periféricos. Como Inferiores Basilares foram agrupados
os Paleosomata, Enarthronotha e Parhypochthonoidea sensu Grandjean (1969).
Como Inferiores Periféricos, inclui-se os Mixonomata e Nothroidea sensu
Grandjean (1969). Os Circumdehiscentiae ou Oribatida Superiores (Grandjean
1954) são Opsiopheredermata, Eupherdermata, Apheredermata e
Apheredermata Pycnonotiques e Poronotique. Foram agrupados em Superiores
Basilares, algumas taxas entre os Opsiopheredermata: Hermaniellidae; entre os
Eupherederma, as seguintes famílias: Liodidae, Licnodamaeidae, Microzetidae,
Zetorchestidae, Eremaeidae e Caleremaeidae; e entre os Apheredermata
Pycnonota, as seguintes: Ameronothridae, Podacaridae, Selenoribatidae,
Fortuyniidae, Cymbaeremaeidae, Scapheremaeidae, Micreremidae, Carabodidae,
Hydrozetidae, Limnozetidae e Thyrisomidae. Os gêneros Eremaeozetes,
Microtegaeus, Eutegaeus, Pirnodus, Benoibates, Oripoda, Tegeocranellus, Nasobates,
Nasozetes e Sellnickia, não incluídos na classificacão de Grandjean (1954), também
foram agrupados como Superiores Basilares, assim como Poronota,
Licneremaeidae e Zetomotrichidae. Como Superiores Periféricos, foram
agrupados os Apheredermata Pycnonota do grupo Oppiidae e Suctobelbidae
(Oppioidea) e os Poronota do grupo Pterogasterina.

Em seguida, os Oribatida foram agrupados em elementos faunísticos:
1) Inferiores Basilares (Ib); 2) Inferiores Periféricos (I); 3) Superiores Basilares
(B); 4) Oppioidea (O); 5) Eupheredermata (E) e 6) Pterogasterina (P). Estes,
por sua vez, foram reunidos em grupos faunísticos: 1) O + I (euedáficos); 2) E
+ B (silváticos); 3) I + P (fauna extrema); e 4) P + I + O (ubiquistas).
Adicionalmente foi efetuada a razão entre Pterogasterina e Oribatida Inferiores
(P / I). Os motivos para essa classificação podem ser explicados: os Inferiores
dominam em áreas úmidas e expostas aos fatores ambientais; os Oppioidea
são dominantes em áreas com grande abundância de liteira, ou que não
apresentem uma estrutura do solo muito compactada; o grupo I + P (fauna
extrema) são abundantes em áreas perturbadas e com exposição aos fatores
ambientais; o grupo E+B são habitantes de áreas de florestas, com vegetação
arbórea diversificada, são mais freqüentes em ambientes típicos de florestas não
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perturbadas; os ubiquistas, em todas as regiões da terra, formam uma fauna de
superfície e são registrados tanto em áreas de floresta como em savanas, pastagens,
etc. Os Inferiores e os Pterogasterina, teoricamente, representam uma fauna de
compensação, já que foi observado no padrão mundial que há um aumento no
número de espécies do primeiro elemento faunístico em áreas com alta umidade
do solo e o aumento de espécies pertencentes ao segundo elemento nas áreas
com maior ressecamento do solo, mais expostas aos fatores ambientais.

Na tabela 1 são apresentadas apenas as tendências e uma visão geral
sobre a partição faunística dos ambientes estudados, a partir apenas dos dados
disponíveis dos autores e da literatura, independente do tempo de coleta e do
método de amostragem e extração.

O número máximo de espécies registrado em amostra do solo nas
cercanias de Manaus (RIBEIRO, 1986), áreas 6, 7 e 9; (FRANKLIN, 1992),  e em
florestas primárias no Peru (WUNDERLE, 1985, 1992), áreas 4/5, variou entre 71
e 97. Em amostras conjuntas de solo e epífita, esse número foi elevado para cerca
de 200 espécies (WUNDERLE, 1985). Comparativamente, o número de espécies
registrado em Rondônia (áreas 1 e 14), Alter do Chão (áreas 3 e 8) e em Roraima
(áreas 10 e 13), assim como no norte da Venezuela, com certeza, é baixo. É
importante ressaltar que, do mesmo modo como em Rondônia, Alter do Chão e
Roraima, foi analisado o resultado de apenas uma amostragem na floresta primária
do Peru, onde foi detectado o maior número de espécies (97).

As florestas primárias do Peru, Rondônia, Manaus e Alter do Chão são
comparáveis no seu porcentual de elementos e de grupos faunísticos (áreas 1 a 7).
Os respectivos porcentuais do grupo O + Ib são muito baixos (menor que 20%).
Do mesmo modo, os porcentuais do grupo O + I e I + P também foram baixos
(50% e 60%, respectivamente). Com essas características, foram diferenciadas as
florestas primárias da região Neotropical de todos os ambientes perturbados (alta
exposição do solo) e das outras florestas fora dos trópicos. Em regra, são registradas
em florestas européias mais espécies de Oppiidae e de Inferiores Basilares do que
nas florestas tropicais, onde 20% é geralmente o porcentual mínimo de ambos.
Nas florestas européias, o porcentual máximo de I + P é de apenas 60%. A única
exceção na comparação de todas as áreas foi a área de savana em Alter do Chão, cujo
porcentual dos elementos faunísticos lembra mais o registrado em áreas de estepes
do que os ambientes aqui analisados (informações obtidas do Grupo de Zoologia
Tropical do Prof. Dr. L. Beck, Museu de História Natural de Karlsruhe, Alemanha).
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A floresta secundária (área 9) foi diferenciada de todas as áreas de floresta
primária. Apesar de estar nas cercanias da área 6, foi registrado um alto porcentual
de Oppioidea (19%) e do grupo faunístico E + B (44%) e um baixo porcentual
para o grupo I + P, o menor em comparação a todas as outras áreas comparadas.
O solo da floresta secundária em questão possuía uma alta camada de matéria
orgânica, a maioria composta por grandes folhas de Cecropia.

Um grande desvio no porcentual de I + P entre as áreas da Amazônia
Central, superior a 70%, foi registrado para a várzea da Ilha de Marchantaria (área
12) e para a Pastagem (área 11). Para o grupo faunístico O + I também foi
obtido um alto porcentual (48 a 55%, respectivamente). Na floresta primária de
Roraima (área 1) foi detectado um porcentual muito alto de Inferiores e de
Pterogasterina (72%). Das três áreas acima citadas, na várzea foi registrado o
menor porcentual de Inferiores (33%) e o menor porcentual de Pterogasterina
(28%).

A região de Roraima (áreas 10 e 13) também foi diferenciada das outras
pela porcentagem de I + P maior que 60%. A floresta primária, com alta umidade
do solo, foi diferenciada da Linha de Buriti pelo baixo porcentual de Pterogasterina
(28%; Linha de Buriti = 44%) e pelo alto porcentual do grupo faunístico O + P
(fauna euedáfica) de 53%, contra apenas 30% na Linha de Buriti. Na Linha de
Buriti (área 13) foi registrado um porcentual de 67% para o grupo faunístico I +
P. Do mesmo modo, nas três áreas da Venezuela (áreas 15, 16 e 17) e na Ilha de
Floresta em Rondônia (área 14). As florestas primárias da Venezuela possuem
o solo mais seco e estão sujeitas a outro regime climático (os autores não fornecem
maiores informações sobre os tipos das três florestas), assemelhando-se mais
do ambiente da Linha de Buriti e da Ilha de Floresta. Neste último ambiente em
Rondônia, o porcentual dos elementos e dos grupos faunísticos não é similar
ao registrado na floresta primária na mesma região, indicando-a como um
ambiente extremamente perturbado que já perdeu sua função florestal.

Os Inferiores e Pterogasterina reforçam de uma maneira geral a teoria
de que representam uma “fauna de compensação”, como indicam os resultados
registrados para a savana (área 8), a Linha de Buriti (área 13) e para a três florestas
da Venezuela, estas últimas sujeitas a um regime climático diferente ao da
Amazônia Central.
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BIOLOGIA DE PULCHROPPIA SUFFLATA FRANKLIN &
WOAS, 1993 E DE ARCHEGOZETES LONGISETOSUS AOKI,

1965 (ACARI: ORIBATIDA)

Tânia Ferreira Hayek
Elizabeth Franklin

Cerca de 60% dos ácaros oribatídeos coletados em investigações
efetuadas na Amazônia Central são constituídos por espécies novas para a ciência
(RIBEIRO, 1986, RIBEIRO; SCHUBART, 1989). Segundo Grandjean (1954),
todos os estágios de desenvolvimento são importantes, logo, uma classificação
correta das taxas superiores de Oribatida não pode ser baseada apenas nos
carácteres morfológicos dos adultos. Sendo assim, estudos sobre o ciclo de
desenvolvimento e de comportamento fornecerão valiosas informações para os
especialistas.

A coleta dos espécimens foi efetuada no Campus do INPA, Manaus.
A liteira foi raspada, acondicionada em sacos plásticos e transportada em
recipientes com isolação térmica. Em laboratório, foi colocada em um recipiente
tipo meio balde (25,5 x 14,5cm), provido de tela plástica e este, por sua vez, no
interior de um outro recipiente (capacidade de 10xl) com 1 l de água. Para manter
a amostra em boas condições de umidade, a temperatura do aparelho de extração
de Kempson foi mantida até no máximo 35ºC.

O material que caía dentro de um balde contendo água foi recolhido a
cada três dias, com uso de uma peneira com malha fina, acoplada a um funil. O
material filtrado foi transportado para um recipiente com água destilada e
observado em microscópio. Os espécimens vivos e sem mutilações foram
selecionados e agrupados em uma placa de acrílico (diâmetro de 5cm; altura de
1,5cm). Contendo uma camada de 0,5cm de gesso, foi umidecido com água
destilada (a umidade dentro da placa era de 95%). O alimento selecionado e
pequenos pedaços de folhas e de madeira (para abrigo dos animais) foram
acrescentados e a placa era fechada. O conjunto foi mantido em câmara de criação
instalada no laboratório do Projeto INPA-Max-Planck, INPA/Manaus, que
consiste em um refrigerador, com mecanismo de aquecimento, refrigeração,
ventilação, iluminação (luz branca de 750 lux) e células fotoreceptoras, com as
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seguintes condições de temperatura e fotoperíodo: 27ºC, 12 h de luz e 21ºC, 12h
sem luz.

Após o acasalamento e o aparecimento dos ovos na placa inicial, foram
preparadas novas placas idênticas, onde era depositado apenas um ovo.
Diariamente, eram efetuados os procedimentos de limpeza, troca de alimento,
controle de fungos, controle da umidade, observações gerais sobre o
comportamento do animal e presença de exúvias que indicavam a mudança de
cada estágio (ovo, larva, ninfa e adulto).

Biologia de Pulchroppia sufflata Franklin & Woas, 1992

Luxton (1972) classifica os Oppioidea como microfitófagos, que
abrangem em sua dieta alimentar umas variedades de fungos, bactérias, algas,
leveduras ou fermento. Segundo os resultados de Ribeiro (l986) e Ribeiro &
Schubart (1989), a família Oppiidae foi uma das mais abundantes em áreas de
mata primária e secundária da Amazônia Central (13 a 20% do número total de
oribatídeos adultos em áreas de mata primária e de mata secundária). Franklin &
Woas (1992a) fazem a descrição de nove espécies novas de Oppiidae da Amazônia,
em uma tentativa de completar a definição do grupo, até então problemática,
principalmente pela falta de descrições das espécies amazônicas. Mais quatro
novas espécies amazônicas, importantes dentro do ponto de vista sistemático,
são descritas por Franklin & Woas (1992b).

Para comida, foram testados aveia, ração para peixe (tetramina) e uma
mistura de vários ingredientes (água, agar, fubá, trigo, açucar, fermento, sal, mel,
Nipagin, ácido propiônico, farinha de soja e proteinato). Para esta espécie, houve
nítida preferência pela aveia.

Para reprodução, a fertilização ocorreu através da produção de
espermatóforos, depositados isoladamente, porém em grande número, em
toda a superfície do gesso, no alimento e na parede plástica do recipiente de
criação. A cópula nunca foi observada em ácaros oribatídeos. O espermatóforo
é depositado pelo macho e então recolhido pela fêmea (KRANTZ, 1978). Este
possui uma haste, acima da qual o pacote de esperma é depositado. Woodring
& Cook (1962) observaram, em algumas espécies, que a fêmea, ao encontrar o
espermatóforo, ergue o corpo o mais alto possível, move-se por cima deste,
abre as placas genitais e então descansa em cima do mesmo; a placa genital fecha-
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se e a fêmea permanece quieta e volta a se movimentar após alguns segundos. A
ruptura do pacote de esperma é feita por meios ainda desconhecidos.

Dez fêmeas grávidas de P. sufflata foram sacrificadas e clarificadas com
ácido lático para observação em microscópio, onde foi registrada uma média de
quatro ovos por fêmea. Os ovos foram colocados isoladamente e o substrato
preferido foram as hifas de fungos que se desenvolviam moderadamente ao
redor do alimento apesar do uso de Nipagin, considerado como um excelente
inibidor do crescimento de fungos em culturas de microartrópodes (GOTO,
1960). Houve também preferência para as reentrâncias dos pequenos pedaços de
cascas de madeira que eram colocados sobre o gesso para servir de abrigo aos
animais. Foi observado que todos os estágios moviam-se livremente por entre
as hifas de fungos. Em nenhum estágio foi observado o hábito de se esconder
em pequenas frestas e orifícios, muito comum entre outras espécies da subordem.

O tempo para cada estágio de desenvolvimento está apresentado na
tabela 1.

Tabela 1 - Tempo mínimo e máximo (A) e tempo médio com desvio padrão (B) de
dias por estágio para o desenvolvimento completo de Pulchroppia sufflata
em condições controladas (n = 44).

Ovo -
Adulto

Tritoninfa -
Adulto

Deuto -
Tritoninfa

Proto -
Deutoninfa

Larva -
ProtoninfaOvo-LarvaTempo

A              3-6           3-5              4-6              3-8              3-6                 19-25
B         4,6(±1,1)    4,2(±0,5)    4,2(±0,6)      4,5(±1,3)      4,2(±0,8)       21,7(1,3)

O adulto recém-eclodido possuía uma coloração amarelo pálido que
gradualmente escurecia até marrom-avermelhado. A tritoninfa também adquiria
uma tonalidade amarela, principalmente nas extremidades, algumas horas após
a eclosão. Os demais estágios permaneciam com a tonalidade amarelo pálido.
Após atingir o estágio adulto, a duração de vida dos 44 animais criados em
laboratório variou entre 4-87 dias (duração média de 36,7 dias).

Para Oppiella nova, Kaneco (1988) registrou um tempo de
desenvolvimento de 59,5, 34,1 e 23,4 dias a 15º, 20º e 25ºC, respectivamente
(dieta com fermento). Woodring & Cook (1962) estudaram a biologia e
acrescentaram uma descrição, pioneira para a família Oppiidae, de todos os
estágios imaturos de Oppia neerlandica, obtendo um tempo de desenvolvimento
(ovo-adulto) de 23 dias (25ºC e 95% de umidade relativa, dieta de hifas de
fungos, liquens e fermento). O ciclo de vida de Oppia concolor, O. nana, O. nova e
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Granuloppia sp. criados com Aspergillus flavus (25ºC) foi de 37, 33, 37 e 37 dias,
respectivamente (SHEREEF, 1972). Para Oppia sticta e Multioppia wilsoni, criados
com Aspergillus flavus (25ºC), o tempo de desenvolvimento de ovo a adulto foi
de 16 e 21 dias, respectivamente, para as fêmeas, e um total de 11 e 18 dias,
respectivamente, para os machos. Portanto, o ciclo de vida de Pulchroppia sufflata
aproxima-se da média em relação aos resultados obtidos para as outras espécies
da família.

Os imaturos alimentam-se constantemente, exceto quando estão no
período de pré-muda (“pre-ecdysial resting-stage”), quando permanecem
totalmente imóveis, mesmo quando violentamente perturbados. O tempo de
duração desse período de pré-muda não foi registrado. Os adultos alimentam-
se continuamente após a emergência, porém, após esse período, alimentam-se
apenas ocasionalmente. Não foi observado hábito de agregação durante a
alimentação, já observado em outras espécies da família, como em Oppia
neerlandica (WOODRING; COOK, 1962). A “construção” de pequenos orifícios
no alimento foi observada, porém, não serviam de abrigo aos animais.

Biologia de Archegozetes longisetosus Aoki, 1965

O gênero Archegozetes foi estabelecido e descrito por Grandjean (1931),
tendo como espécie tipo Epilohmannia (?) magna Sellnick. Além de A. longisetosus
(Figura 1), apenas mais uma espécie é conhecida, A. magna Hammer, 1955.
Devido ao hábito gregário desta espécie, a probabilidade de coleta é bastante
reduzida. Contudo, apesar da baixa freqüência de ocorrência, a abundância é
geralmente alta (RIBEIRO, 1986; RIBEIRO; SCHUBART, 1989).

Para comida, após testes para verificar a preferência alimentar entre
aveia (utilizada na criação de Pulchroppia sufflata) e fermento biológico para
pão (Fleischmann), verificamos que o fermento foi mais eficiente. Isso indica
que esses testes são necessários antes da criação de cada espécie.

Para reprodução, o mesmo comportamento de oviposição descrito
para P. sufflata. Contudo, o substrato preferido para oviposição foi no gesso
e no próprio alimento. Também foi observado que todos os estágios se
moviam livremente entre as hifas de fungos. Como no campo, o hábito de
agregação foi detectado em laboratório, com agrupamentos em reentrâncias
dos pedaços de madeira e embaixo de folhas. Nesta espécie foi detectada
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aglomeração constituída por todos os estágios indistintamente, fato esse
não muito comum na maioria das espécies de oribatida, onde os habitats
dos adultos e dos imaturos são diferentes.

O tempo para cada estágio de desenvolvimento está apresentado na
Tabela 2.

Tabela 2 - Tempo mínimo e máximo (A) e tempo médio com desvio padrão (B) de
dias por estágio para o desenvolvimento completo de Archegozetes
longisetosus em condições controladas (n = 16).

Ovo -
Adulto

Tritoninfa -
Adulto

Deuto -
Tritoninfa

Proto -
Deutoninfa

Larva -
ProtoninfaOvo-LarvaTempo

A              9-12          8-13          11-13           10-21          12-20               19-25
B        10,8(±1,4)    9,7(±1,7)    12,2(±1,7)    14,4(±4,4)    16,0(±3,8)       63(±7,2)

O adulto recém-eclodido possui uma coloração branca que
gradualmente escurece até amarelo-pálido, principalmente nas extremidades. Os
demais estágios permanecem com a coloração branca, quase translúcida, com
exceção das extremidades que adquiriram uma tonalidade opaca.

 

Figura 1 - Archegozetes longisetosus AOKI, 1965 (Scanning Electron Microscopy –
SEM), posição latero dorsal (101X).

Do mesmo modo como em P. sufflata, os imaturos alimentavam-se
constantemente, exceto quando estiveram no período de pré-muda. Os pequenos
orifícios originados na porção de fermento não serviram de abrigo para os animais.

Devido ao baixo número de espécimens (16) criados e ao desvio padrão
relativamente alto, consideramos o resultado preliminar para esta espécie.
Contudo, é suficiente para fornecer uma comparação da variabilidade na duração
do ciclo de vida, da variabilidade do comportamento e do espectro alimentar das
diferentes espécies de ácaros oribatídeos. A. longisetosus é um Oribatida Inferior
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(GRANDJEAN, 1954) onde a duração do ciclo de vida é mais longa em relação
aos taxas mais modernos, como é o caso de P. sufflata (Oribatida Superior,
GRANDJEAN, 1954).
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BREVE HISTÓRICO SOBRE A FAUNA DE SOLO COM ÊNFASE
NA DIVERSIDADE DE COLLEMBOLA NA AMAZÔNIA

BRASILEIRA

Elisiana Pereira de Oliveira

O ecossistema florestal Amazônico é complexo, dotado de diferentes
tipos de vegetação (GUILLAUMET, 1987) e apresenta alta diversidade de espécies
de acordo com Prance et al. (1976). A importância dessa alta diversificação vegetal
é a de proporcionar uma série de microhabitats que atuam na composição e
distribuição dos invertebrados terrestres. O solo abriga um grande número de
invertebrados, onde os ácaros e os colêmbolos ocupam um grande espaço na
biocenose faunística; a comunidade animal é extremamente complexa tanto
estrutural como funcional, e permanece pobremente conhecida na Amazônia.

A estrutura populacional de alguns grupos de invertebrados encontra-
se avançada, citando-se: Acari: Oribatida (RIBEIRO, 1986; FRANKLIN, 1994);
Collembola (OLIVEIRA, 1983, 1994; OLIVEIRA; DEHARVENG, 1995);
Isoptera (BANDEIRA; MACAMBIRA, 1988); e Formicidae (VASCONCELOS;
DELABIE, 2000). No aspecto funcional, os cupins do gênero Syntermes ocupam
uma posição chave, pois são responsáveis por 40% do desaparecimento da
liteira em floresta da Amazônia Central, fato constatado por Luizão (1982).
Mais tarde, Bandeira (1991) listou os térmitas consumidores de folhas da
Amazônia Setentrional. A importância da fixação de nitrogênio associada aos
cupins, que eventualmente pode ser importante como uma fonte de nitrogênio
para o ecossistema, foi demonstrada por Silvester-Bradley et al. (1978).

As informações disponíveis sobre a fauna do solo do ecossistema
Amazônico, até o final dos anos 70, eram raras e provinham de coletas pontuais
e ocasionais (BECK, 1964; IRMLER, 1975, 1976; SCHUBART, 1977). Após
essa data, numerosos trabalhos foram publicados sobre a densidade dos
artrópodes em diferentes ambientes abordando os resultados apenas em níveis
de grandes grupos taxônomicos (ADIS, 1977, 1981, 1988; DANTAS, 1978;
SILVA, 1980; MORAIS, 1985; RODRIGUES, 1986; ADIS; ARNETT, 1987;
BANDEIRA, 1988; TEIXEIRA; SCHUBART, 1988; ADIS; RIBEIRO, 1989;
OLIVEIRA, 1993; HARADA; BANDEIRA, 1994). Cita-se, também, trabalhos
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de impacto sobre a mesofauna do solo: efeito do desmatamento (ADIS;
RIBEIRO, 1989), manejos agro-silviculturais (MOTA, 1984; LUIZÃO, 1985;
MELO, 1985) e efeito do fogo (OLIVEIRA; FRANKLIN, 1993).

A floresta Amazônica tem sofrido forte impacto de desmatamento
para o desenvolvimento de diferentes projetos de colonização e exploração do
solo, para plantio de culturas de essências florestais, culturas nativas, pastagens,
etc. De maneira geral, as pastagens são as mais prejudiciais, com a degradação do
solo. Após o abandono dessas áreas, cresce capoeira, longe, entretanto, de atingir
a diversidade animal e vegetal existente antes da transformação da floresta primária
em pastagens.

A diversidade e a estabilidade são fatores determinantes da biocenose.
Foi em 1920 que Thienemann estabeleceu duas leis fundamentais para a
biocenose: (1) quanto mais as condições de vida são variáveis dentro de um
meio biológico, maior é o número de espécies da comunidade viva que o
carateriza; (2) quanto mais as condições de vida de um biótopo se distanciam
das condições normais da maioria dos animais, mais a biocenose fica pobre em
espécies e mais a densidade em indivíduos de determinada espécie se eleva.

A simplificação ambiental que se sucede consideravelmente na Amazônia
tem como efeito diminuir a diversidade de grupos da fauna de solo (DANTAS,
1978; SILVA, 1980; MOTA, 1984; OLIVEIRA, 1993). A mudança da população de
invertebrados em ambientes modificados analisada em nível de grandes grupos não
fornece informação precisa desses efeitos negativos. Somente uma análise em nível
de espécie mostra o impacto sobre a diversidade da comunidade, conforme resultados
demonstrados por Oliveira (1993), na Tabela 1, sobre a população de Collembola,
que mostra a diminuição do índice de diversidade das espécies dos ambientes mais
complexos para o mais simplificado.

Embora a primeira espécie de Collembola do Brasil tenha sido descrita
em 1890, sua fauna collembológica embarga apenas 127 espécies descritas até
1989. Foi a partir de 1939 que um grande número de espécies novas foram
descritas pelo pesquisador R. Arlé. Recentemente, Deharveng & Oliveira (1990)
descreveram 12 espécies de Isotomiella da Amazônia, gênero mundialmente
distribuído, do qual eram conhecidas apenas I. delamarei, I. bidentata (grupo
delamarei), I. minor e I. paraminor (grupo minor). Ainda atribuído aos colémbolos
hemiedáficos e eudáficos, Cassagnau & Oliveira (1990) descreveram espécies de
Neanurinae da Amazônia.
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Todo e qualquer tipo de manejo afeta o ecossistema terrestre e
conseqüentemente a comunidade edáfica. Porém, há necessidade de se produzir
alimento e assim manejar o solo. Para que o impacto das culturas seja de menor
intensidade sobre os invertebrados terrestres que exercem função de decompositores
da matéria orgânica, deve-se incentivar as culturas consorciadas que oferecem
melhores condições ao solo como sombreamento e produção de liteira, que são
fatores importantes para evitar maior oscilação dos fatores ambientais.

* Ilha de Macucu = dominância de Aldina heterophylla (Caesalpiniaceae);
Ilha de Casca Doce = dominância de Glycoxylon inophyllum (Sapotaceae).

Tabela 1 - Diversidade de Collembola em diferentes ambientes da Amazônia Central
e Oriental. A diversidade foi calculada segundo a fórmula: d = S-1/log n;
onde n = número de indivíduos, S = número de espécies, d = diversidade
de espécies.

dSnEcossistemas
Floresta Primária

RES. BIOLÓGICA DA CAMPINA

FLORESTA SECUNDÁRIA

PASTAGENS

ÁREA DESMATADA

Reserva Mocambo (Pará)                                  4313 22 6,05
ZF-2 Fl. (solo arenoso) 924 20 6,40
ZF-2 Fl. (solo argiloso) 994 18 6,70
Reserva Ducke 356 18 6,0
BR-174, km 66 345 18 6,7
Projeto Trópico Úmido 307 15 5,7
Reserva Egler   61 13 6,7

Floresta Campinarana
Ilha de Macucu 743 15 4,88
Ilha de Casca Doce 704 22 7,37
Floresta Campina    -   - -
Ilha de Macucu 968 12 3,68
Ilha de Casca Doce 817 18 5,83

Reserva Black (cap. 30 anos) 2515 17 4,07
ZF-2, km 10 (cap. 6 anos) 992 17 5,34
Campus do INPA (Aleixo) 448 14 4,90

NAF-6 (BR-174, km 14) 288 8 2,84
Fazenda Aruanã (Itacoatiara) 296 5 1,65

Projeto Trópico Umido (BR-174) 196 3 0,87
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BIOLOGIA DA ARANHA CARANGUEJEIRA THERAPHOSA
BLONDI (ARANEAE: THERAPHOSIDAE) NA RESERVA

FLORESTAL DUCKE

Regina C. C. Luizão

As grandes aranhas megalomorfas tropicais, chamadas tarântulas ou
caranguejeiras, estão entre os maiores aracnídeos conhecidos. São ativas à noite
e consideradas “errantes” ou cursoriais, porque são solitárias, não fazem teias
para capturar presas, e estabelecem domicílio temporário em buracos encontrados
no solo (SAVORY, 1977). Na Reserva Florestal Adolpho Ducke, em Manaus,
fêmeas adultas de aranhas caranguejeiras vivem em tocas na margem de igarapés
da floresta, associadas às áreas ôcas abaixo de raízes de árvores e/ou cupinzeiros.
Pouco se conhece sobre a distribuição e o comportamento das aranhas
caranguejeiras em seu habitat natural, especialmente na floresta Amazônica.

O objetivo inicial deste estudo foi de determinar a distribuição da
espécie de aranha caranguejeira que vive ao longo das margens do igarapé Acará,
na Reserva Ducke. Também foram feitas observações sobre a biologia do animal,
relacionadas a crescimento, recrutamento, área de vida e atividade predatória. As
observações foram feitas durante visitas de dois dias e duas noites cada, na área
do igarapé Acará, Reserva Ducke, (3°8’S, 59°22’40’’W), Amazonas, durante a
época chuvosa (março a junho) de 1984 e, mais esporadicamente, a cada dois
meses, até o final de 1985. Foi feita uma tentativa de localizar todas as “tocas de
aranhas” e observar as caraterísticas do local onde estas se situavam em um
trecho de 200 m ao longo do igarapé Acará. Foram medidas a distância da toca
em relação ao igarapé e a distância entre tocas vizinhas para verificar se havia
alguma influência desses fatores na distribuição das aranhas. Para observar até
que distância da margem as tocas estavam localizadas, foram feitas procuras
sistemáticas intensivas em uma das margens e a cada 5m, ao longo de 60m do
igarapé. Inicialmente, o movimento das aranhas foi mapeado por várias horas
consecutivas. Após a constatação da sua movimentação restrita, mediu-se
somente a distância entre cada aranha e sua toca em horas alternadas. Com
exceção do exemplar capturado para ser enviado ao Instituto Butantã para
identificação, todas as aranhas encontradas foram capturadas, medidas



108 RENATO CINTRA (COORD.)

(comprimento total e largura do céfalo-tórax), pesadas, marcadas para posterior
reconhecimento e acompanhamento e, então, devolvidas ao seu local de origem.
A espécie foi gentilmente identificada pela Dra. Sylvia Lucas como Theraphosa
blondi (Theraphosidae).

As aranhas saíram da toca sempre ao anoitecer; em dias chuvosos e
nublados, quando escurecia mais cedo na floresta, as aranhas foram vistas na
entrada de suas tocas, mas elas só saíram realmente após o pôr-do-sol. As
aranhas moveram-se pouco e pareciam usar sempre os mesmos caminhos,
chegando a formar trilhas bem delimitadas nos arredores de sua toca. As tocas
estão distribuídas às margens do igarapé, não tendo sido localizadas tocas ou
aranhas afastadas a mais de cinco metros da margem. As distâncias entre as tocas
não foram uniformes, variando de 0,15m a 5,0m. As tocas foram
freqüentemente associadas a locais com áreas ôcas subterrâneas, em geral junto
a raízes de árvores grandes e/ou cupinzeiros.

Todas as aranhas observadas eram fêmeas, com comprimento total
entre 37,4mm e 70mm, largura do céfalo-tórax entre 20 e 31mm, e peso entre 11
e 46g. Dentre elas, apenas uma, a de menor tamanho e peso (talvez jovem
ainda), não utilizou buraco no chão como toca, abrigando-se dentro de um ôco,
em um tronco podre. Das 18 aranhas marcadas, quatro estavam com suas tocas
localizadas ao redor de uma única árvore grande, cujas raízes provêm amplas
câmaras subterrâneas. Nesse caso, a menor distância entre tocas vizinhas foi de
0,90m.

Os diversos tamanhos entre as aranhas marcadas provavelmente
indicam as diferenças em idades e fases de crescimento. Geralmente, quando
uma aranha se entocava por algum tempo, sem vedar com teia a entrada da toca,
era por que estava em período de ecdise. A presença de exúvias (com as marcas
de reconhecimento pintadas), jogadas para fora das tocas nos dias posteriores,
foram uma confirmação disso. Dessas observações, foi constatado que as
menores aranhas entraram em ecdise mais freqüentemente (intervalo de 3 meses)
do que as maiores (intervalos de 11 meses) resultando em uma relação positiva
para o tempo entre as ecdises e o comprimento total da aranha. Após as trocas,
as aranhas cresceram de 4 a 6mm. Ao final da estação chuvosa, a maior (70mm
de comprimento total), e conseqüentemente a mais velha aranha, que habitava
uma toca rasa porém ampla, de fácil observação, entocou-se e vedou com teia a
entrada da toca para desovar e cuidar da ooteca, permanecendo por dois meses,
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sem sair, no interior da toca. Após esse tempo, a toca foi encontrada com a
vedação de teia rompida. No entanto, nunca foram vistos nem a aranha-mãe e
nem filhotes nos arredores. Não foi possível concluir se a aranha abandonou a
toca após a eclosão dos ovos ou se morreu.

Apesar de serem aranhas relativamente grandes, as caranguejeiras não
parecem perseguir suas presas. Sua movimentação restrita sugere uma atividade
predatória do tipo “senta e espera”, isto é, ficam à espreita da presa e saltam
sobre ela, picando-a com suas quelíceras. A literatura básica (BARNES, 1984)
relata que os insetos e outros artrópodos constituem a maior parte da dieta das
aranhas. De fato, durante todo o tempo do estudo, apenas duas vezes foram
observadas aranhas com presas. Numa ocasião, uma foi vista com um grilo, já
em avançado processo de digestão exógena; em outra ocasião, foi vista uma
aranha com um escorpião nas mandíbulas, aparentemente recém-capturado.
Nesse último caso, enquanto o foco da lanterna de cabeça era mantido na direção
da aranha, uma grande neuróptera foi atraída pela luz da lanterna e aproximou-
se bastante do chão, próximo à aranha. Imediatamente a aranha, ainda com o
escorpião anestesiado em suas quelíceras, saltou sobre o neuróptera capturando-
o e picando-o quase simultaneamente. A aranha foi então capturada, as presas
foram retiradas de suas quelíceras e observadas quanto ao tempo de ‘anestesia’
do veneno da aranha. Ambas as presas começaram a movimentar-se cerca de 10
minutos após a captura pela aranha. Além disso, ainda em duas outras ocasiões,
restos de esqueletos de vertebrados (anuros) foram recolhidos às portas das
tocas de algumas das aranhas, aparentemente jogados fora pela moradora da
toca. Através de medidas dos ossos femurais, os anuros foram identificados,
pelo Dr. Jean Marc Hero, como sendo provavelmente de Osteocephalus taurinus e
Hyla boans (7,3 e 8cm de comprimento total do corpo, respectivamente).

Não foi observada nenhuma atividade de predação sobre as aranhas
durante o estudo. Entretanto, durante as capturas e recapturas ficou evidente
que seu principal mecanismo de defesa está nos seus pêlos urticantes. Quando
o animal sentia o puçá sobre ele, arrebitava o abdomen e ejetava os pêlos da
região posterior para o alto. Ao cair verticalmente sobre a pele, penetrando-a,
causa uma enorme irritação em forma de coceira (COOKE et al., 1972).

As aranhas não interromperam sua atividade na estação chuvosa e,
durante uma enchente do igarapé em que, com uma única exceção, todas as tocas
ficaram submersas por algumas horas, nenhuma aranha mudou de toca. As
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aranhas subiram na árvore mais próxima até o nível d’água baixar e retornaram
às suas tocas. A única aranha que se mudou, porque a enxurrada havia levado o
pedaço de terra onde se localizava sua toca, o fez para um buraco bem próximo
à sua toca anterior. Essas observações sugerem que, ao contrário do que foi
generalizado para aranhas errantes, esta espécie parece eleger uma toca para ser
sua moradia permanente e a usa enquanto isso for possível. Segundo Barnes
(1984), as aranhas errantes raramente mostram qualquer comportamento
territorial. A localização de quatro tocas em volta de uma única árvore, com uma
distância mínima entre elas, sugere que mais importante que a distância entre
elas, são as caraterísticas do buraco escolhido como toca.

Na estação chuvosa foi capturado o único macho da espécie visto na
Reserva, porém não na área de estudo. Não havia tocas nas imediações do local
de captura, que também era distante do igarapé.
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE GERRIDAE (HEMIPTERA:
HETEROPTERA) COM ÊNFASE PARA A BACIA HIDROGRÁFICA

DO RIO TROMBETAS, PARÁ

Raquel T. M. Sampaio

Os insetos da família Gerridae (Ordem Hemiptera) vivem grande
parte de sua vida deslizando sobre a lâmina superficial das águas sombreadas
dos rios, nascentes, lagos e poças temporárias. Colonizam praticamente
qualquer corpo d’água, incluindo reservatórios de água mesmo dentre folhas
de bromélias e ambientes marinhos. São curiosos por esse comportamento e
por possuírem pernas longas e delgadas com cerdas hidrófugas onde prendem-
se bolhas que os auxiliam a flutuar. Essas caraterísticas vêm sendo muito
utilizadas para estudos na área de comportamento animal e fisiologia entre os
pesquisadores das regiões Neártica e Paleártica.

Atualmente os Heteroptera estão agrupados em sete infra-ordens
(POPOV, 1971). A família Gerridae pertence à infra-ordem Gerromorpha e
contém oito subfamílias (ANDERSEN, 1982): Halobatinae (BIANCHI,
1896), Gerrinae (BIANCHI, 1896), Ptilomerinae (ESAKI, 1929),
Rhagadotarsinae (LUNDBLAD, 1933), Trepobatinae (MATSUDA, 1957),
Charmatometrinae (ANDERSEN, 1982), Eotrechinae (ANDERSEN, 1982),
e Cylindrostethinae (ANDERSEN, 1982). Segundo Andersen (1982), a
distribuição dos organismos no espaço pode ser analisada sob diversos pontos
de vista mutuamente exclusivos, cada um referindo-se a aspectos ecológicos
da distribuição, tentando explicar os padrões espaciais em termos de gradientes
ambientais, potenciais de dispersão, relações espécies/área; isto é, a aspectos
da biogeografia ecológica.

A distribuição geográfica de Hungeford & Matsuda (1960) considera a
subfamília Gerridae Cosmopolita; Cylindrostethinae está distribuídas nas regiões
Neotropical, Etiópica e Oriental; Charmatometrinae na região Neotropical;
Eotrechinae nas regiões Orientais (Madagascar); as restantes subfamílias são
Ptilomerinae nas regiões Oriental e Madagascar; Halobatinae nas regiões
Oriental, Paleártica, Etiópica, oceanos Pacífico, Atlântico, Índico e Mar
Vermelho; Rhagadotarsinae nas regiões Oriental, Etiópica, Neártica e
Neotropical; e Trepobatinae nas zonas Tropical e Temperada.
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A distribuição dos Gerridae foi estudada por Calabrese (1980) e
Andersen (1982) e mencionada em diversas descrições genéricas e específicas
(especialmente na região Holoártica). Um estudo dessa distribuição exige uma
compilação de extensa literatura (ANDERSEN, 1982). Segundo Calabrese (1980),
54 dentre os 57 gêneros existentes em Gerridae estão representados nos trópicos
do Novo e Velho Mundos. Inexistem gêneros endêmicos nas regiões Neártica
e Paleártica (CALABRESE, 1980). Calabrese (1980) discute a possibilidade de
ser Gerridae de origem tropical (Índia), considerando os dados de distribuição
em um contexto filogenético. Para Andersen (1982) uma análise da distribuição
de Gerridae revela vários padrões que sugerem hipóteses de cosmopolitanismo
primitivo e vicariância em resposta à mudança paleogeográfica do mundo. Em
geral gêneros monomórficos (possuem apenas um tipo de presença de asa)
estão restritos a um continente apenas, enquanto dimórficos ou polimórficos
(braquípteros, macrópteros) possuem uma distribuição mais ampla.

Para Andersen (1982) existem quatro subfamílias de distribuição
cosmopolita: Rhagadotarsinae (com seus 2 gêneros geograficamente separados),
Trepobatinae, Gerrinae e Cylindrostethinae. Os Halobatinae com espécies
marinhas possuem distribuição cosmopolita. Gerrinae inclui gêneros
encontrados em ambos hemisférios.

Na região Amazônica encontramos gerrídeos da subfamília Gerrinae,
na maioria polimórficos; isto é, com mais de um tipo de asas (ápteros ou
macrópteros), o qual sugere que a dispersão deve ter tido alguma importância na
distribuição dos gêneros, apesar de ainda não ter sido quantificado
(CALABRESE, 1980). Segundo Hungerford & Matsuda (1960), a distribuição
dos gêneros para a região Amazônica é a seguinte: Tachygerris: Bolívia, Brasil,
Peru e Suriname; Cylindrostethus: Bolívia, Brasil, Guyana, Peru; Potamobates:
Colômbia, Peru, Venezuela; Charmatometra: Colômbia, Venezuela; Brachymetra:
Bolívia, Brasil, Guyana, Peru, Venezuela; Eobates: Peru; *Limnogonus lt s. é
considerado cosmopolita; e Neogerris como subgênero de Limnogonus. Segundo
Polhemus (com. pess.) a distribuição dos gêneros inclui também Charmatometra
e Eurygerris e não inclui os gêneros Potamobates e Eobates citados por Hungerford
e Matsuda (1960).

Foi feito um levantamento dos Hemiptera aquáticos durante o ano de
1985 a 1986, desde as cabeceiras até a região do baixo rio Trombetas (SAMPAIO;
PY-DANIEL, 1993). Dentro da Ordem Hemiptera, a família Gerridae
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representou 40,2% (890 exemplares em um total de 2213), sendo a mais
abundante.

Os rios Trombetas e Mapuera são os principais na bacia hidrográfica
do rio Trombetas, representando dois aspectos distintos da região: águas lóticas
e cristalinas, do rio Trombetas descendo praticamente em cachoeira desde os
formadores até Cachoeira Porteira, onde encontra o rio Mapuera, que nesse
ponto apresenta águas lênticas. O rio Trombetas, então, mantém essa caraterística
até a sua foz, no rio Amazonas. Essas diferenças podem ser responsáveis pela
distribuição de algumas espécies mais sensíveis à velocidade da água como no
caso do Cylindrostethus palmaris, que é o único a habitar as cachoeiras dos rios
formadores do rio Trombetas, e Neogerris lotus aparecendo apenas na região do
baixo Trombetas.

 Pode-se dividir o rio Trombetas em cinco regiões, para melhor
compreensão: (1) Formadores, que são as cabeceiras, próximo à fronteira do
Brasil com o Suriname (rios Poana e Anamú); (2) O Médio Trombetas, entre a
região dos Formadores e o Remanso do Inferno; (3) A Zona de Transição,
marcando a transição entre áreas do pré-Cambriano e Cenozóico mais ajusante,
desde o Remanso do Inferno até Cachoeira Porteira; (4) A Zona de Transição
Mapuera, desde a Cachoeira da Égua até Cachoeira Porteira e, (5) O Médio
Mapuera, a partir da Cachoeira da Égua até os Formadores do rio Mapuera.

Pela primeira vez foram assinaladas seis espécies para a bacia hidrográfica
do rio Trombetas, e a distribuição segundo Sampaio & Py-Daniel (1993) é a
seguinte:

Brachymetra lata, igarapé da Praia (médio rio Trombetas), igarapé do
km 14 e igarapé do km 3,8 (BR-163 em Cachoeira Porteira); Neogerris lotus,
igarapé do Segundo (estrada em Cachoeira Porteira), igarapé s/n (Lago Erepecu,
baixo Trombetas); N. celeris, igarapé Nikito (rio Mapuera), igarapé do km 14
(BR-163 em Cachoeira Porteira); Limnogonus recurvus, cachoeira Anã (alto rio
Trombetas), igarapé Nikito (rio Mapuera), igarapé km 3,8 (estrada em Cachoeira
Porteira); Tachygerris surinamensis, igarapé da Praia (médio rio Trombetas);
Cylindrostethus palmaris, cachoeira Seca (rio Poana), cachoeira Santa Rosa (rio
Anamú), e igarapé da Praia (médio rio Trombetas).

Podemos observar que Cylindrostethus palmaris foi a espécie que
apresentou maior dispersão ao longo da bacia do rio Trombetas (desde as
cabeceiras até Cachoeira Porteira) e foi a única presente nos rios formadores
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(Poana e Anamú); Tachygerris surinamensis apenas foi encontrado na região do médio
Trombetas (formações pré-Cambriana). Na região do baixo Trombetas (região de
Lagos) apenas foi assinalada a espécie Neogerris lotus, enquanto N. celeris ocorre apenas
até Cachoeira Porteira. Brachymetra lata, Neogerris lotus e N. celeris encontraram-se apenas
em igarapés. Os gêneros Eurygerris HUNGERFORD & MATSUMURA, 1958 [2
spp.]; Potamobates CHAMPTON, 1898 [5 spp.], citados para a região Amazônica
(POLHEMUS, com. pess.), não foi encontrado na bacia do rio Trombetas.

Com base na análise das espécies coletadas pode-se inferir que a diversidade
faunística na bacia do rio Trombetas, dentro de Gerrinae, apresenta-se maior nas regiões
de contato entre as áreas sedimentar/Pré-Cambriana, e que tende a diminuir tanto em
direção à foz como para os formadores (cabeceiras). Essas conclusões poderão ser
confirmadas apenas com análise similar em outros sistemas hídricos de igual magnitude.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE NINFAS DE PERLIDAE
(PLECOPTERA) DA BACIA DO RIO TROMBETAS, PARÁ

Ana Celeste Ribeiro Ferreira1

Os insetos pertencentes a ordem Plecoptera estão agrupados na
infraclasse Neoptera, por apresentarem dois pares de asas articuladas que lhes
permitem fazer o vôo e dobrá-las sobre o abdome quando em repouso (ZWICK,
1981). Sua fase imatura é aquática, respirando o oxigênio dissolvido da água
através de brânquias e, principalmente, através do tegumento. O aspecto das
ninfas é semelhante ao das formas adultas as quais são de vida aérea, tegumento
mole e coloração pouco vistosa (sombria).

A ordem Plecoptera é composta por aproximadamente 2000 espécies
descritas no mundo (HYNES, 1976). Zwick (1973) dividiu os plecópteros em 2
subordens: Antarctoperlaria e Arctoperlaria. De Antarctoperlaria somente a família
Gripopterygidae ocorre no Brasil, distribuída desde a região Centro-Oriental até
o Sul; de Arctoperlaria registra-se apenas a família Perlidae largamente distribuída
em todo território nacional. Os Perlidae são encontrados em todas as regiões
zoogeográficas, com exceção da Australiana.

No Brasil, existem cerca de 81 espécies descritas embora poucas das
descrições originais sejam adequadas no que diz respeito à sistemática dessa
família (JEWETT, 1960). Na Amazônia, existem quatro espécies assinaladas de
Anacroneuria Klapálek, 1909 (A. minuta, A. atrifrons e A. pictipes), três de Enderleina
Jewett, 1960 (E. preclara, E. subscostalis e E. froehlichi) e três de Macrogynoplax
Enderlein, 1909.

Aqui apresentam-se considerações preliminares sobre os aspectos
taxonômicos e biológicos dos gêneros Anacroneuria e Macrogynoplax, provenientes
do rio Trombetas, Pará, (58º61’W, 0º30’S), coletados durante 1986. Entre os
dois gêneros coletados, Anacroneuria carateriza-se por apresentar um número
maior de indivíduos do que Macrogynoplax na bacia do rio Trombetas.

Pouco se sabe sobre a biologia desses insetos. Ocupam habitats variados
de água doce, principalmente em águas correntes. As ninfas de Perlidae alimentam-

1 In memorian.
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se de larvas de outros insetos que ficam submersos na água. Essas ninfas
podem ser coletadas em ambientes lóticos onde haja folhiço, raízes, madeira e
pedras submersas nas margens dos igarapés com uma peneira entomológica
aquática (rapiché). Em nossas coletas não foi registrado nenhum indivíduo
desse grupo em ambientes lênticos.

Os adultos possuem hábitos diurnos e noturnos, e podem ser
coletados com puçá (varredura), guarda chuva entomológico, armadilha de malaise
e armadilha luminosa com luz mista, nas proximidades dos igarapés. Possuem
importância como indicadores biológicos, pois apresentam sensibilidade a
venenos, a poluentes dissolvidos na água e à queda no teor de oxigênio contido
na água. Também têm papel significante na biocenose de águas correntes intactas
(ZWICK, 1980).
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ASPECTOS DA BIOLOGIA DE ALGUMAS ESPÉCIES DE ÁCAROS
ORIBATÍDEOS (ACARI: CRYPTOSTIGMATA)

Lucille M. K. Antony
Herbert O. R. Schubart

Os ácaros oribatídeos estão entre os mais abundantes representantes
da Sub-Classe Acari, povoando o líter e o solo superficial dos numerosos
ecossistemas que compõem a superfície terrestre, e eventualmente ocorrendo
em ambientes aquáticos e ambientes aéreos - os chamados solos suspensos de
Delamare-Debouteville (1948). Nos trópicos, além de abundantes, constituem
um grupo muito diversificado e do qual pouco se conhece, especialmente na
Amazônia Central onde apenas algumas espécies têm sido investigadas em
maior nível de detalhamento que o taxonômico-sistemático. Este trabalho reporta
sobre quatro espécies do gênero Rostrozetes Sellnick, 1925 (Rostrozetes foveolatus
SELLNICK, 1925; Rostrozetes rimachensis BECK, 1963; Rostrozetes carinatus
BECK, 1963; Rostrozetes monstruosus BALOGH; MAHUNKA, 1969), família
Haplozetidae, e uma espécie do gênero Archegozetes Grandjean, 1931 (Archegozetes
longisetosus AOKI, 1965), família Trhypochthoniidae.

O gênero Rostrozetes tem distribuição tropical, sendo encontrado em
habitats diversificados na América do Sul, América Central, África e Ásia (BECK,
1965; BALOGH; MAHUNKA, 1968, 1969). Rostrozetes foveolatus (280 a 450 μ
de comprimento) é a espécie mais abundante e freqüente do gênero, com extensa
distribuição geográfica, tendo sido coletada no Brasil (São Paulo, Recife, e por
estes autores, na região de Manaus: Reserva Florestal Adolpho Ducke (em
capoeira e floresta primária); na Reserva Biológica de Campina; em floresta
primária ao longo da BR-174 (km 51) e na floresta da EEST (Estação
Experimental de Silvicutura Tropical do INPA, km 23 da estrada ZF-2); (em
capoeira, no campus do INPA-Aleixo), Peru, Venezuela, Panamá, El Salvador,
México, Sudão, Angola, Madagascar e Ilhas Maldivas. Habita principalmente o
líter, húmus e solo superficial, mas já foi coletada de briófitas e vegetação epífita
(Bromeliaceae, Orchidaceae) até uma altura de 16 m na Reserva Florestal Ducke,
a 400 m do igarapé Acará (BECK, 1965). Também foi coletada (pelo primeiro
autor) do solo de floresta e savana na Ilha de Maracá, Roraima. Segundo Beck
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(1972), esta é a única espécie de oribatídeo capaz de sobreviver à fase submersa
das florestas alagadas (igapós) na Amazônia Central como adulto. As demais
espécies de oribatídeos adaptadas ao ciclo da enchente e vazante sobrevivem em
estádio imaturo, como ovo. Outro indicador do seu grau de resistência a
perturbações é o fato desta espécie ter sido a mais abundante no solo superficial
de um trato florestal submetido à queima total, no dia anterior (coletada pelo
primeiro autor).

Rostrozetes rimachensis (450 a 475μ) foi encontrado no Peru (BECK,
1965) e no Brasil (estes autores, região de Manaus: Floresta primária e capoeira
na Reserva Florestal Adolpho Ducke (AM-010, km 27) e capoeira do campus do
INPA-Aleixo).

Rostrozetes carinatus (290 a 360μ) foi encontrado no Peru (BECK, 1965)
e no Brasil (estes autores, região de Manaus: Floresta primária e capoeira na
Reserva Florestal Adolpho Ducke; floresta primária na BR-174, km 51; Reserva
Biológica de Campina (BR-174, km 45) ; capoeira do campus do INPA-Aleixo).

Rostrozetes monstruosus (499-520μ) foi descrita de Manaus, Brasil
(BALOGH; MAHUNKA, 1969), encontrada na camada superficial de líter até
5cm de profundidade. O local é descrito como... “virgin forest, about 20km
from the city”. Também foi coletada em capoeira, no campus do INPA-Aleixo;
na Reserva Biológica de Campina (estes autores); em floresta primária, na EEST/
INPA; no líter-húmus-solo de podzol, ao lado da cachoeira da ASFRAMA
(BR-174, km 98), município de Presidente Figueiredo (primeiro autor).

Archegozetes é um gênero tropical, com ampla distribuição geográfica,
ocorrendo na América do Sul (Colômbia, Brasil), Ásia (Tailândia, Sumatra) e
Oceania (Nova Guiné). Na Amazônia, Archegozetes longisetosus (770 a 890μ)
ocorre geralmente em microhabitats com caraterísticas particulares, tais como:
sob troncos caídos em capoeiras ou áreas queimadas de solos relativamente
secos (mais arenosos que argilosos); na superfície do solo de savanas (Ilha de
Maracá, RR, coletada pelo primeiro autor); em áreas de plantio há muito
estabelecidas (velhos cultivos); e no líter de floresta sobre podzol e latossolo.
Também foi encontrada em número muito elevado (mais de 11.000 exemplares)
em uma única amostra de guano de morcegos, na caverna “Refúgio do Maroaga”,
km 6 da Estrada da Usina Hidroelétrica de Balbina, Município de Presidente
Figueiredo, AM (coletada pelo primeiro autor). A espécie é encontrada, ou
isoladamente ou em números elevados, consistindo de um grupo de indivíduos
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no qual um estágio de vida predomina, sugerindo distribuição agregada ou
contagiosa.

Um estudo da razão sexual dessas espécies revelou para Rostrozetes
foveolatus uma incidência de fêmeas muito superior à de machos (74,5 F:1 M).
Do total de 302 exemplares capturados, apenas 4 eram machos (fêmeas portanto,
constituindo 98,7%), fato que sugere a ocorrência de partenogênese telítoca na
espécie. A freqüência dessa espécie (90%) foi a mais elevada nas 40 unidades de
amostra de solo (4cm x 3cm x 3cm de profundidade) coletadas para o estudo.

Em Rostrozetes monstruosus, a incidência de machos foi pouco superior
à de fêmeas (1,7 M:1 F). Dos 32 exemplares capturados, 20 eram machos (62,5%).
Freqüência da espécie nas amostras: 45%.

As espécies Rostrozetes rimachensis e Rostrozetes carinatus ocorreram em
baixa abundância (4 e 1 exemplares) e freqüência nas amostras (10% e 2,5%),
respectivamente. Todos os espécimes encontrados eram fêmeas.

Para Archegozetes longisetosus, o estudo mostrou que esta é uma espécie
de distribuição agregada, com grupos de tamanho grande e pequeno mais
freqüentes do que grupos de tamanho médio. Esteve presente em 15 amostras
(freqüência de 37,5%) com um total de 367 exemplares capturados. Desses, 264
foram encontrados em uma amostra de 36 cm3, composta de fêmeas, todas
grávidas! Esse dado reforçou os resultados que obtivemos de culturas em
laboratório realizadas em 1976 (dados não publicados), nas quais detectamos
partenogênese telítoca na espécie e observamos comportamento gregário em
todos os seus estágios de desenvolvimento (larvas, protoninfas, deutoninfas,
tritoninfas e fêmeas). Alguns anos depois, Haq (1982) reportou sobre um
feromônio que controla o fenômeno de agregação na espécie enquanto Palmer
& Norton (1990) provaram experimentalmente a partenogênese telítoca em
Archegozetes longisetosus.

Nossas culturas foram iniciadas com exemplares colhidos no campo e
instaladas em quatro substratos, três dos quais semelhantes aos observados in
natura: areia (podzol) e folhas; terra (latossolo) e folhas; apenas folhas; gesso e
folhas. As culturas não receberam outra fonte de alimento; além do meio de
cultura, foi adicionado um pedaço de papel filtro umedecido periodicamente.
Não houve controle do teor de água ou de temperatura: as culturas se
desenvolveram em um gradiente de temperatura que variou de 24º a 28ºC,
seguindo as oscilações ambientais do laboratório. Sob essas condições,
observamos que:
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- O período de formação do adulto a partir do ovo foi, em média, 10
semanas;

- A partir da 3ª semana de formada, a fêmea já continha ovos;
- Uma fêmea pôs, em média, 14 ovos. Entretanto, em um caso, foi

encontrada uma fêmea morta, contendo ovos; ao ser dissecada, foram
encontrados 43 ovos. Em outro caso, uma fêmea morta abrigava 8 larvas vivas
em seu interior!

- Fêmeas quase sempre punham ovos em lugares “protegidos” como:
sob as folhas ou entre as paredes da placa e o meio de cultura;

- O meio mais favorável ao desenvolvimento das populações foi “terra
e folhas”. Os menos favoráveis foram “apenas folhas” e “gesso e folhas”, por
serem muito suscetíveis à contaminação por fungos;

- A postura e o desenvolvimento dos diversos estágios de vida
ocorreram mais vagarosamente quando as fêmeas e tritoninfas foram criadas
isoladamente;

- Os agrupamentos formados tanto “in natura” quanto em laboratório
foram de um estágio predominante, isto é, poucas vezes houve agrupamentos
formados por mais de um estágio de vida. As larvas formavam um grupo
distinto do grupo das protonifas, deutoninfas, tritoninfas e fêmeas. Todos os
estágios de vida preferiram agrupar-se em lugares “protegidos”;

- Uma fêmea deu origem a uma geração apenas, morrendo pouco
tempo depois.

Honciuc (1996) também cultivou essa espécie, usando indivíduos
oriundos de culturas mantidas em laboratório por Roy Norton. Suas culturas
foram carreadas sob condições controladas (meio de cultura, temperatura e
umidade relativa), recebendo contínua fonte de alimento (algas do gênero
Protococcus e/ou cascas de árvore). Ela concluiu que, sob condições de laboratório,
a espécie é algalófaga, tem um ciclo de vida de aproximadamente 50 dias e, sob
condições favoráveis, pode ter 7 gerações ao ano. As temperaturas de 22ºC e
26ºC foram as mais favoráveis ao desenvolvimento das culturas em laboratório.
À temperatura de 30ºC, as fêmeas puseram seus ovos todos de uma só vez,
morrendo em seguida (tal como aconteceu em nossas culturas, entre 24ºC e
28ºC). O número de ovos encontrados em dez fêmeas dissecadas variou de 24
a 57 (média: 39 ovos/fêmea). Esse valor está bem acima dos números que
observamos. Entretanto, vale ressaltar que, em nossas culturas, não houve
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fornecimento contínuo de alimento (como nas culturas mantidas por Honciuc,
o que deve ter estimulado o crescimento de suas populações), e a temperatura de
nossas culturas foi superior, sofrendo oscilações mais próximas às condições
observadas na Amazônia.
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SOBRE A DIVERSIDADE DE ACARI EM ECOSSISTEMAS DA
AMAZÔNIA BRASILEIRA

Lucille Marilyn Kriger Antony

Dentre os Arthropoda edáficos, os membros da sub-classe Acari (Classe
Arachnida) constituem o grupo mais abundante em qualquer ecossistema,
podendo corresponder entre 60% a 95% da fauna capturada. O grupo
compreende sete sub-ordens (Astigmata ou Acaridida; Prostigmata ou
Actinedida; Mesostigmata ou Gamasida; Tetrastigmata ou Holothyrida;
Metastigmata ou Ixodida; Notostigmata ou Opilioacarida; Cryptostigmata ou
Oribatida), cujos representantes exibem impressionante variedade de formas,
hábitos alimentares, comportamento e habitats. Destas, a subordem
Cryptostigmata ocupa lugar de destaque pela abundância de seus representantes
e pelo fato de que o grupo é composto de espécies essencialmente fungívoras ou
saprófagas, mas que podem também consumir algas, bactérias e plantas
superiores (LUXTON, 1972) - daí a importância de seus membros como agentes
indiretos da decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes.

O conhecimento dos Acari da Amazônia (brasileira e continental) ainda
é bastante modesto. Os trabalhos existentes são principalmente de cunho
taxonômico e/ou sistemático, especialmente devido ao fato de que uma
considerável parcela das espécies aqui encontradas é nova para a ciência. Apenas
alguns trabalhos saem do escopo taxonômico-sistemático para abordar aspectos
biológicos e/ou ecológicos. Entretanto, em sua totalidade, estas contribuições
valiosas referem-se apenas aos ácaros oribatídeos, deixando uma enorme lacuna
no conhecimento dos outros Acari que habitam o solo e que também participam
dos processos biológicos que mantêm a produtividade dos sistemas terrestres.
Por exemplo, a importância de ácaros das famílias Tydeidae, Tarsonemidae,
Lordalychidae, Pyemotidae, Raphignathidae, (Prostigmata) e Arctacaridae,
Rhodacaridae, Laelapidae e Ascidae (Mesostigmata), tem sido documentada
para a decomposição de líter em sistemas áridos e semi-áridos (SANTOS et al.,
1978; FRANCO et al., 1979; SANTOS; WHITFORD, 1981; SANTOS et al.,
1981; ELKINS; WHITFORD, 1982; SANTOS et al., 1984). Em contraste, não
há estudos dessa natureza para sistemas tropicais, uma vez que nem a acarofauna
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é conhecida. É necessário, portanto, que o processo de conhecimento dos Acari
amazônicos seja iniciado o quanto antes.

O objetivo deste trabalho é prover as primeiras informações qualitativas
sobre a composição de Acari do solo de alguns sistemas florestais amazônicos.
Três desses compreendem sistemas naturais intactos; um quarto sistema foi
submetido à intervenção antrópica (derrubada e queima) e monitorado durante
01 ano. Uma descrição sucinta de cada sistema estudado é apresentada abaixo:

1) Floresta primária de terra-firme sobre latossolo amarelo, situada no
km 23 da estrada ZF2, vicinal à BR-174 (Manaus-Boa Vista). Sítio do Projeto
“BIONTE”. Município de Manaus, Amazonas.Coordenadas: 02°37’ a 02°38’S,
60°09’ a 60°11’W.

2) Campinarana natural (caatinga arbórea) sobre spodozol (podzol),
situada na Reserva Biológica de Campina do INPA, BR-174, km 45. Município
de Manaus, AM. Coordenadas: 02º30’S, 60º00’W.

3) Ilha de Maracá, Município de Boa Vista, Estado de Roraima.
Coordenadas: 03º15’ a 3º35’N, 61º22’ a 61º58’W. Região de Santa Rosa incluindo
floresta e savana sobre solo podzólico vermelho-amarelo, situada na parte leste
da ilha (3º22’N 61º26’W), compreendendo cinco áreas assim designadas:

3.1) ÁREA 1: Floresta primária; solo com fina camada de líter.
3.2) ÁREA 2: Margem da floresta (transição floresta / savana aberta);

solo com fina camada de líter.
3.3) ÁREA 3: Savana aberta, com predominância de estrato herbáceo

baixo incluindo Ciperaceae (Bulbostylis lanata), Xyridaceae (Xyris savanensis) e
Poaceae (Andropogon); solo quase exposto (exceto pela presença de algumas
algas e briófitas), desprovido de camada de líter.

3.4) ÁREA 4: Savana parcialmente aberta, com vegetação de porte
médio principalmente (Curatella americana e Byrsonima crassifolia), com estrato
herbáceo de capim denso, alto (1m);

3.5) ÁREA 5: Savana fechada, vegetação de porte alto (Mauritia flexuosa),
médio (Curatella americana, Byrsonima crassifolia) e estrato herbáceo com montículos
de capim à altura do peito; solo com considerável teor de matéria orgânica
incorporada; área sujeita à alagação parcial durante a época chuvosa.

4) Floresta sobre latossolo amarelo (área de 1 ha, denominada “Trato
S8”) derrubada há três meses, cuja biomassa foi deixada secando no local e
aguardando queima, localizada 4 km adentro da estrada vicinal à BR-174, km 47.
Município de Manaus, AM. Coordenadas: 2°34’00"S, 60°03'00’’W.
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4.1) Floresta sobre latossolo amarelo (“Trato S8”), 1 dia após queima;
4.2) Floresta sobre latossolo amarelo (“Trato S8”), 14 dias após queima; 4.3)
Floresta sobre latossolo amarelo (“Trato S8”), 1 ano após queima.

Visando obter dados sobre os ácaros habitantes do líter, superfície do
solo e solo superficial, em cada sistema foi usado um método de coleta: amostras
qualitativas de líter para o sistema nº 1; sonda cilíndrica com extração da fauna da
profundidade 0-5 cm para o sistema nº 2; armadilhas de solo (pitfall traps) para
o sistema nº 3; sonda cilíndrica com extração da fauna de três profundidades (0-
5cm; 5-10cm e 10-15cm) para o sistema nº 4. Exceto pelas amostras do sistema
3, a fauna foi extraída em funis de Berlese-Tullgren. Os representantes dos
Metastigmata (Ixodida ou mais popularmente, carrapatos) não foram coletados;
embora relativamente comuns na floresta, são mais encontrados ao nível da
vegetação arbustiva que à superfície do solo.

Lâminas permanentes e temporárias foram preparadas com vistas à
identificação dos Acari. A maior parte do material já foi identificada pela autora,
através de bibliografia especializada e consulta às Coleções Acarológicas do
Museum of  Biological Diversity, The Ohio State University, Columbus, Ohio,
U.S.A. Entretanto, dada a diversidade do material e o número considerável de
preparações necessárias à identificação genérica e espécífica de todos os exemplares
coletados, o trabalho prossegue.

A composição das famílias de Acari para cada um dos sistemas
estudados é apresentada nas Tabelas 1 a 6.

Tabela 1 – Famílias de Acari capturadas em amostras de líter e solo nos Sistemas nº
1 e nº 2.

Campinarana (nº 2)Floresta primária ZF-2 (nº 1)Sistema nº
Solo (0-5cm de profundidade)LíterMaterial
Epilohmanniidae, Haplozetidae,
L o h m a n i i d a e ,
Nanhermanniidae, Oppiidae (+
8 Fam. não det.)

Carabodidae, Epactozetidae, Liodidae,
Galumnidae, Haplozetidae, Oppiidae,
Otocepheidae, Trhypochthoniidae,
Phthiracaridae, Plasmobatidae

Cryptostigmata

C u n a x i d a e , E u p o d i d a e ,
Lordalychidae,Tarsonemidae

Bdellidae,Bimichaelidae,Cunaxidae,
Labidostommatidae,Scutacaridae,
Microtrombidiidae

Prostigmata

Rhodacaridae, Uropodidae
(+ 4 Fam. não det.)

Ascidae,Gamasellidae,Rhodacaridae,
Polyaspididae, Uropodidae

Mesostigmata

AcaridaeAstigmata ------
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Considerações Gerais

A dominância de Cryptostigmata foi evidente no líter do sistema n. 1 e
no solo superficial do sistema n. 2 (Tabela 1). No sistema n.1, o grupo esteve
representado por 10 famílias e pelo menos 10 gêneros (Spathulocepheus, Epactozetes,
Truncozetes, Rostrozetes, Teleioliodes, Oppia, Hoplophorella, Solenozetes, Trhypochthonius,
Archegozetes). Entre as espécies de maior densidade, destacaram-se Spathulocepheus
amazonicus Balogh, Mahunka 1969, Rostrozetes foveolatus Sellnick, 1925, Rostrozetes
monstruosus Balogh, Mahunka, 1969, Archegozetes longisetosus Aoki, 1965, Solenozetes
carinatus Hammer, 1961 e Teleioliodes zikani Seelnick, 1930.

No sistema n. 2, constituíram 51,7% do total capturado e incluíram
exemplares de pelo menos 13 famílias, com apenas 05 dessas já determinadas.
As outras 08 continuam sendo estudadas. Entre os gêneros, Epilohmannia,
Rostrozetes, Cyrthermannia e Lohmannia foram os mais abundantes.

Entretanto, no sistema n. 3 (Tabela 2), a dominância passou quase que
exclusivamente aos Prostigmata.

No sistema n. 4 (Tabelas 3, 4, 5 e 6), o grupo (Cryptostigmata)
demonstrou alta sensibilidade às condições de perturbação do sistema,
declinando consideravelmente em número de famílias capturadas, à medida que
as condições do sistema tornaram-se cada vez mais severas. Os Prostigmata, que
constituíram o segundo maior grupo do sistema, reagiram de maneira semelhante
à dos Cryptostigmata, com a diferença que 1 ano após a queima, já exibiam
sinais de recuperação em número de famílias presentes.

É interessante notar que os Prostigmata estiveram bem representados
em todos os sistemas, quase sempre como o segundo maior grupo. Mas foi no
sistema n. 3 ( Tabela 2), que sua importância tornou-se evidente.

Algumas observações sobre os habitats estudados na Ilha de Maracá
valem ser mencionadas:

A dominância dos Prostigmata (número de famílias e número de
espécimes) em quase todos os habitats foi surpreendente. Foram sempre
secundados pelos Cryptostigmata, exceto na “Floresta”, quando foram
suplantados pelos Cryptostigmata em densidade e diversidade de famílias.

Os Cryptostigmata estiveram mais bem representados em número de
famílias e de indivíduos na “Floresta” (56% do total na estação seca e 11% na
chuvosa). Entretanto, Archegozetes longisetosus foi a espécie dominante, durante
a estação chuvosa, na “Savana aberta” “Savana semi-aberta” e “Savana fechada.
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Os Mesostigmata foram mais numerosos e diversos na “Floresta”
(78% do total capturado na estação chuvosa; 22% na estação seca) e na “Transição
Floresta/Savana” (59% do total na estação chuvosa; 16% na seca), não ocorrendo
em densidades significativas nas outras três áreas (savana).

Os Astigmata ocorreram em maior número de famílias e de indivíduos
na “Savana aberta”. Na estação seca, as deutoninfas foréticas da família
Winterschmidtiidae foram a espécie dominante.

Tabela 2 - Famílias de Acari capturadas em pit-fall traps no Sistema nº3 (Ilha de
Maracá, RR).

AstigmataMesostigmataProstigmataCryptostigmataÁrea

Acaridae
Histiostomatidae

(= Anoetidae)

Ascidae
Laelapidae

Macrochelidae

Anystidae,
Smaridiidae

(+1 Fam. não
det.)

Liodidae
Mochlozetidae

Oppiidae
Trhypochthoniidae

Floresta

Acaridae
Histiostomatidae

(= Anoetidae)

Ascidae
Laelapidae
Uropodidae

Eupodidae
Microtrombidiidae
Nanorchestidae
Oehserchestidae
Pygmephoridae

Rhagidiidae
Tarsonemidae

Tydeidae

Galumnidae
Mochlozetidae

Oppiidae
Oribatulidae
Oripodidae

Parakalummidae

Transição
Floresta/Savana

Acaridae
Histiostomatidae

Winterschmidtiidae
(=Saproglyphidae)

Laelapidae

Cunaxidae
Erythraeidae
Eupodidae

Nanorchestidae
Pygmephoridae

Stigmaeidae
Teneriffiidae
Trombidiidae
(+1 Fam. não

det.)

Cymbaeremeidae
Galumnidae
Haplozetidae
Oribatellidae
Oribatulidae

Trhypochthoniidae

Savana aberta

Winterschmidtiidae
(=Saproglyphidae)Uropodidae

Anystidae
Cunaxidae

Erythraeidae
Eupodidae

Linotetranidae
Nanorchestidae

Rhagidiidae
Tetranychidae
Teneriffiidae

Oribatellidae
Oribatulidae

Trhypochthoniidae

Savana
semi- aberta

Cunaxidae
Erythraeidae
Eupodidae

Nanorchestidae
Teneriffiidae

Trombiculidae

Galumnidae
Haplozetidae
Oribatellidae

Trhypochthoniidae
Savana fechada ----- -----
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Foram observados uma baixa densidade de indivíduos e número de
famílias em todas as subordens, durante a estação chuvosa. Esses números
duplicaram durante a estação seca.

Quanto aos taxa capturados nos quatro sistemas, a maioria esteve
constituída de gêneros cosmopolitas: Allogalumna, Epilohmannia, Fosseremus,
Galumna, Hoplophorella, Liodes, Lohmannia, Malaconothrus, Oppia, Parakalumma,

AstigmataMesostigmataProstigmataCryptostigmataProfundidade

Histiostomatidae
Rhodacaridae
Uropodidae

Alicorhagiidae,
Eupodidae

0-5cm

5-10cm

10-15cm -----

-----

Rhodacaridae

Alicorhagiidae

-----

Tabela 4 - Famílias de Acari capturadas no solo superficial de Floresta queimada (01
dia após a queima).

Epilohmanniidae
Galumnidae

Gehypochthoniidae
Haplozetidae

Nanhermanniidae
Nothridae

(+ 1 Fam. não
det.)

Epilohmanniidae
Galumnidae

Haplozetidae (+ 2
Fam. não det.)

Rhodacaridae

Epilohmanniidae
(+ 2 Fam. não

det.)

Tabela 3 - Famílias de Acari capturadas no solo superficial de Floresta derrubada
(Trato S8).

AstigmataMesostigmataProstigmataCryptostigmataProfundidade

Histiostomatidae

Rhodacaridae
Uropodidae (+1

Família de
Uropodina não

det.)

Alicorhagiidae,
Bdellidae,

Cheyletidae,
Eupodidae,

Lordalychidae,
Oehserchestidae,

Rhagidiidae,
Tarsonemidae,

Tydeidae

0-5cm

5-10cm

10-15cm

Galumnidae
Haplozetidae

Hypochthoniidae
Lohmaniidae

Malaconothridae
Nanhermanniidae

Oribatulidae
Oppiidae

Parakalummidae
Plasmobatidae

Rhynchoribatidae

Uropodidae
Damaeolidae

Epilohmanniidae
Gehypochthoniidae

----- -----

WinterschmidtiidaeRhodacaridaeAlicorhagiidae
Eupodidae

-----
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Tabela 5 - Famílias de Acari capturadas no solo superficial de Floresta queimada (14
dias após queima).

AstigmataMesostigmataProstigmataCryptostigmataProfundidade

-----UropodidaePyemodidae0-5cm

5-10cm

10-15cm

Gehypochthoniidae,
Nothridae (+2

Fam. não det.)

1 Fam. não det.
(imaturos)

Nothridae,
Oppiidae (+1

Fam. não det.)

-----

----------

-----Pygmephoridae

-----

Tabela 6 - Famílias de Acari capturadas no solo superficial de Floresta queimada (1
ano após queima).

AstigmataMesostigmataProstigmataCryptostigmataProfundidade

-----2 Fam. não det.

Eupodidae
Nanorchestidae

Tydeidae
(+ 2 Fam. não

det.)

0-5cm

5-10cm

10-15cm

Eupodidae
Oehserchestidae

Tydeidae

Rhodacaridae
(1 Fam. não det.)

+1 Fam. não det.

Acaridae

Eupodidae
Rhagidiidae
Tydeidae

Acaridae

-----

-----

Gehypochthoniidae
Haplozetidae

Mesoplophoridae
Oribatulidae

Podoribates, Scapheremaeus, Trhypochthonius, Zygoribatula (CRYPTOSTIGMATA);
Antennoseius, Cheiroseius, Cosmolaelaps, Polyaspis, Proctolaelaps, Rhodacarus
(MESOSTIGMATA); Alicorhagia, Bdella, Bimichaelia, Coleoscirus,
Cunaxoides,Eupodes, Labidostomma, Leptus, Linopodes, Lordalychus (= Hybalicus);
Nanorchestes, Rhagidia, Rubroscirus, Speleorchestes, Spinibdella, Stigmaeus, Tydeus
(PROSTIGMATA); Anoetus, Histiostoma, Suidasia (ASTIGMATA).

Também foram encontrados gêneros com distribuições diversas:
-CRYPTOSTIGMATA: Epactozetes, Solenozetes, Spathulocepheus,

Truncozetes, (América do Sul); Teleioliodes (América do Norte e Trópicos);
Archegozetes, Cyrthermannia, Dynatozetes, Malacoangelia, Rhynchoribates, Rostrozetes
(Trópicos); Siculobata, Symphauloppia (Europa); Truncopes (Europa; África);
Hexoppia, Muliercula (África); Paralamellobates (África; Ásia); Setoxylobates (Ásia);
Gehypochthonius (Ásia; Holártica); Neoribates (Holártica; Nova Zelândia);
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- MESOSTIGMATA: Eutrachytes, Glyptholaspis (Trópicos);
- PROSTIGMATA: Amphoraetum (América do Norte; América do Sul);

Anystis (América do Norte; Europa; África; Austrália); Cheyletus (Europa;
América do Norte; América do Sul); Hexathrombium (América do Norte);Smaris
(América do Norte; Europa; África; Austrália; Nova Zelândia); Oehserchestes
(América do Norte; África do Sul); Eutrombicula e Linotetranus (Europa; América
do Norte); Teneriffia (Tropical e Subtropical).
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HISTÓRIA NATURAL E ECOLOGIA

DE PEIXES
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A REPRODUÇÃO E O INÍCIO DA VIDA DA TRAÍRA HOPLIAS
MALABARICUS NA AMAZÔNIA CENTRAL

Carlos A. R. M. Araújo-Lima
Maria Mercedes Bittencourt

Hoplias malabaricus é uma espécie de peixe com ampla distribuição na
América do Sul, sendo um dos principais predadores em reservatórios e riachos
(ARAÚJO-LIMA et al., 1995). É encontrada também em planícies inundadas e,
embora não seja o piscívoro mais abundante nesses ambientes, a sua ocorrência
freqüente sugere ser uma espécie importante nessas comunidades. A reprodução
da traíra, nome pelo qual essa espécie é conhecida, foi estudada nos rios e
reservatórios de várias regiões da América do Sul, mas pouco se sabe sobre seu
comportamento na Amazônia (VAZZOLER; MENEZES, 1992). A espécie é
conhecida como de desova parcelada e cuidado com a prole. O presente trabalho
pretende reduzir essa lacuna, apresentando informações sobre a reprodução e o
desenvolvimento larval inicial dessa espécie na várzea do rio Amazonas.

Durante 1987, realizamos seis excursões de coleta, com freqüência
bimestral, ao Lago do Rei, na várzea do rio Amazonas, próximo à foz do rio
Negro. O ciclo hidrológico do Lago do Rei é semelhante ao do baixo rio Negro.
Utilizamos redes de espera (malhadeiras) de tamanho variando entre 30 a 140mm
(entre nós opostos) colocadas nos principais habitats do lago, incluindo as
moitas de capim e a floresta inundada. Pesamos os peixes e examinamos suas
gônadas para determinar o sexo e estádio de maturidade. De quatro fêmeas
capturadas em jan-fev (2 indivíduos), abr e out (2 indivíduos), retiramos as
gônadas, as quais colocamos em solução de Gilson para posterior análise no
laboratório.

Capturamos 99 H. malabaricus no Lago do Rei, sendo 34 fêmeas com
gônadas em estágio final de maturação. As fêmeas maduras ocorreram em todos
os meses de coleta. Foram, porém, menos abundantes em outubro, período da
vazante (Figura 1a). A distribuição do tamanho dos ovócitos foi multimodal.
As médias, desvios padrão e proporções de ovócitos dentro de cada moda
foram separadas pelo programa MIX, considerando um ajuste normal. Quatro
fêmeas tinham de 4 a 5 modas de ovócitos imaturos e uma moda final de
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ovócitos maduros cuja diâmetro médio era 1,51mm (desvio padrão = ± 0,07).
Uma fêmea capturada em fevereiro não apresentava a moda com ovócitos
maduros. O período de reprodução estendido ao longo do ano e a distribuição
multimodal de ovócitos indicam que essa espécie apresenta desova múltipla por
temporada também na várzea do rio Amazonas.

Determinamos o número de ovócitos das modas de maior diâmetro
das quatro fêmeas baseado nas proporções ajustadas pelo programa MIX. O
número de ovócitos nestas modas variou de 6446 na menor fêmea a 14131 na
maior fêmea (Figura 1b). A fecundidade parcial (“batch”), ou o número de ovos
liberados por desova, era significativamente relacionado com o peso da fêmea
(r2 = 0,92; n = 4; p = 0,03). A fecundidade anual pode atingir cinco vezes esse
valor se considerarmos o número de modas encontrada nos ovários excluindo
a primeira, que representa o estoque de ovócitos imaturos.

Figura 1 - Freqüência de fêmeas maduras durante os 6 meses de coleta (a) A relação
entre fecundidade parcial e peso total da fêmea, (b) A equação de ajuste
foi: fec = 1718,44*exp[0,003*peso] e sb = 0,001.

Essa espécie parece ser capaz de modular seu tipo de reprodução
conforme o ambiente. Barbieri (1989) e Vazzoler & Menezes (1992) relataram
um período longo de reprodução e desova parcelada no sul e sudoeste do
Brasil. Machado-Allinson (1987), por outro lado, registrou que o período de
desova é curto com apenas um desova por temporada nas savanas, mas longo
e parcelado nos riachos e reservatórios da Venezuela. A fecundidade parcial
parece ser semelhante entre os diversos estudos, mas os dados publicados não
permitem uma análise estatística.

Durante o início da enchente, procuramos nas margens do lago ninhos
de Hoplias como os encontrados em outras regiões (MOREIRA, 1919;
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MACHADO-ALLINSON, 1987). Localizamos apenas duas posturas em jan,
das quais retiramos alguns ovos, que foram fixados em formalina 4%.
Transportamos as posturas para o laboratório, onde as mantivemos em aquários
com aeração constante para permitir o desenvolvimento do embrião e das larvas.
A água dos aquários foi mantida a 29,5 ± 0,5oC, com renovação parcial diária
(50%) e ciclos de iluminação de 12 h. Observamos o desenvolvimento dos
embriões e larvas por 15 dias usando um estereomicroscópio. Após este período
as larvas morreram, possivelmente por falta de alimentação adequada.

As duas posturas consistiam de uma massa de ovos arredondada de
aproximadamente 5cm de diâmetro. Elas foram encontradas em uma área rasa do
fundo do lago próximo a vegetação. As posturas estavam a aproximadamente 12cm
de profundidade em ninhos em forma de pires feito no fundo. Nos dois, uma traíra
se encontrava junto aos ovos, mas o sexo não pode ser identificado. As posturas
eram formadas por ovos aderentes de cor amarela bem clara, que estavam na fase
mórula e mediam 1,75mm de diâmetro (desvio padrão = 0,04). Os ovos tinham
um espaço perivitelínico muito pequeno e o embrião ocupava quase todo o volume
interno. A diferença entre o diâmetro dos ovócitos mantidos em formol e na solução
de Gilson deve-se possivelmente ao efeito desidratante da última solução. Moreira
(1919) e Machado-Allinson (1987) fizeram observações semelhantes sobre o ninho
de Hoplias no sudeste do Brasil e Venezuela, respectivamente, mas não mencionam
as posturas esféricas como as que nós encontramos.

As larvas começaram a eclodir 34 h após a sua captura, e mediam então
4,7mm de comprimento padrão (desvio padrão = 0,14) e o saco vitelínico era
grande (Figura 2). Não tinham o olho pigmentado e boca formada, permanecendo
com movimentos ondulatórios junto ao fundo do aquário. Apresentavam,
entretanto, desenvolvimento da nadadeira peitoral e a movimentação de sangue
sob a epiderme no tronco e nadadeiras embrionárias onde a cor vermelha indicava
a presença de hemoglobina. No dia seguinte da eclosão, as larvas tinham os olhos
pigmentados mostravam uma intensa circulação sangüínea sub-epitelial e
apresentavam uma glândula adesiva na cabeça que as mantinha aderidas ao fundo
ou em grupos. Quatro dias após a eclosão já mediam 5,9mm (desvio padrão=
0,24), e estavam nadando no aquário, com a bexiga natatória inflada e se
alimentando ativamente de micro-crustáceos. Os órgãos adesivos já não estavam
ativos em metade dos indivíduos e o vitelo ainda era relativamente grande,
sugerindo um crescimento lento para a larva dessa espécie.
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As posturas da traíra na várzea são grandes e parecem ficar expostas em
um ninho aberto e com pouca vegetação circundante, especialmente em janeiro,
quando o nível da água está baixo. As margens do Lago do Rei estão alteradas,
mas não mais do que outros lagos de várzea do rio Amazonas, portanto, essa
situação não poderia ser considerada incomum para a traíra. Essa conspicuidade
sugere pouca pressão de predadores. A proteção dos pais associado à
profundidade do local do ninho deve proteger eficientemente os ovos e larvas.
As glândulas adesivas são possivelmente uma adaptação para evitar que as larvas
se dispersem do ninho e reduzam a eficiência da proteção parental. Uma vez
iniciado o período de alimentação exógena as larvas teriam que se movimentar
para encontrar alimento e as glândulas perdem então sua utilidade. O meio
aquático da várzea, que apresenta baixas concentrações de oxigênio dissolvido,
deve exigir adaptações que otimizem a respiração. Essa deve ser a causa para que
as larvas da traíra apresentem uma vascularização intensa sob a epiderme, que
deve aumentar a eficiência das trocas gasosas com o ambiente. Larvas de peixes
que vivem no rio Amazonas, onde a concentração de oxigênio dissolvido é
muito estável, apresentam pouca circulação sangüínea epidérmica (ARAÚJO-
LIMA, 1985; NASCIMENTO; ARAÚJO-LIMA, 1993).

Figura 2 - Larva de traíra recém eclodida com 5,2 mm de comprimento (acima) e no
início da fase de alimentação exógena com 6,2 mm (abaixo) mostrando
esquematicamente a direção da circulação sangüínea (setas).
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MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS DE PEIXES EM UM SISTEMA
DE VÁRZEA

Cristina Cox Fernandes

Muitas espécies de peixes realizam freqüentes movimentos migratórios
durante o curso de suas vidas. Esses movimentos ocorrem periodicamente nas
áreas de várzea com grande parte das populações e estão relacionados com a
reprodução, a alimentação e a dispersão. As áreas de várzeas estão sujeitas a
inundações periódicas durante a época de chuvas, e a períodos de seca. Durante
a seca, a água se restringe aos canais principais e depressões isoladas, enquanto na
enchente, planícies laterais são inundadas pelo transbordamento do canal
principal e canais são rapidamente conectados a áreas que foram isoladas na
estação seca. As espécies de peixes da Amazônia estão adaptadas a essas variações
de nível de água, sendo o comportamento migratório uma estratégia adaptativa
para que locais sazonalmente favoráveis, para a reprodução ou alimentação,
possam ser alcançados e áreas menos favoráveis possam ser evitadas
(GOULDING, 1980; COX FERNANDES, 1988).

As migrações de peixes da Amazônia podem ser classificadas como
laterais e longitudinais, seguindo padrões encontrados em regiões tropicais em
geral, onde movimentos longitudinais ocorrem ao longo do canal principal,
enquanto movimentos laterais são deslocamentos realizados do rio principal
para a várzea e vice-versa. Especificamente, a migração lateral ocorre entre
ambientes típicos da várzea, ou seja, lagos, canais, paranás e furos. Os peixes
utilizam essas áreas para atingir o canal do rio principal, onde inicia uma migração
longitudinal, geralmente rio acima.

Durante um período de 14 meses (1985/86), padrões de movimentos
migratórios laterais de peixes foram estudados com os objetivos de identificar
as espécies migradoras e os fatores ambientais relacionados com esses
movimentos. O local de estudo foi o Paraná do Rei, na ilha do Careiro (3°05’ a
3°12’S e 59°35’ a 59°50’W). O Paraná do Rei é o maior canal de comunicação
entre o rio Amazonas e o Lago do Rei, possuindo aproximadamente 20km de
extensão (COX FERNANDES; MERONA, 1988). Através do paraná, o Lago
do Rei e o rio Amazonas se mantêm permanentemente ligados ao longo de
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todo o ano, pois o mesmo possui um fluxo regular de água, mesmo no período
de seca. Embora permanente, o paraná possui grandes variações de intensidade e
fluxo da água, típico de áreas que sofrem intensas inundações. A variação do nível
das águas durante o período de estudo indica que os meses agosto-setetembro
corresponderam à época de maior fluxo da vazante; outubro-novembro
equivaleram aos meses de seca mais acentuada; dezembro-janeiro ao início da
enchente e o pico da cheia ocorreu em julho, recomeçando a vazante em agosto-
setembro do próximo ano. A caraterização da sazonalidade dos parâmetros
hidrológicos encontra-se analisada em Odinetz-Collart & Moreira (1989).

Os métodos empregados para coleta de dados foram: (1) captura com
malhadeiras de deriva e tarrafas para coleta de peixes; (2) observações diretas dos
movimentos dos peixes; (3) determinação macroscópica do sexo e estádio de
maturação gonadal; e (4) presença de depósitos de gordura na cavidade abdominal
dos peixes. Em coletas quinzenais, pescarias com as malhadeiras de deriva foram
realizadas, onde essas malhadeiras ficavam estendidas de uma margem a outra
à mercê do fluxo e sentido da correnteza. O tempo de pesca foi padronizado e
na retirada dos peixes das malhadeiras, o sentido do movimento de entrada dos
mesmos era anotado (COX FERNANDES, 1996).

Um total de 87 espécies (3.646 indivíduos) pertencentes a 22 famílias
foram capturadas (lista de espécies em Cox Fernandes 1988) e uma coleção de
referência encontra-se na coleção de peixes do INPA. Das 87 espécies, 17 foram
consideradas migradoras de acordo com sua freqüência (>30 indivíduos).

Movimento 1

Movimentos migratórios foram divididos em duas etapas principais.
O primeiro movimento migratório (Figura 1a) acontece no início da vazante
(final de agosto-setembro), onde ocorre uma saída de parte da comunidade de
peixes do Lago do Rei, através do paraná, em direção ao canal do rio Amazonas.
Esse movimento possui o mesmo sentido da correnteza. Quando atingem o
canal do rio, os peixes dirigem-se rio acima, agora em um movimento
contranatante, conhecido como migração longitudinal. As espécies que
participaram deste movimento foram: Potamorhina latior, Psectrogaster amazonica,
P. rutiloides, Curimata kneri, Prochilodus nigricans, Leporinus trifasciatus, Eigenmannina
melanopogon, Mylossoma duriventris, M. aureum e Triportheus elongatus.

Esse movimento de saída da várzea provavelmente é motivado pela mudança
de vazão e correnteza do lago e a migração deve ocorrer em direção a áreas que
proporcionem condições favoráveis aos peixes, durante o período de seca.
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Provavelmente, a parte da comunidade que permanace no lago, após essa saída, teria
melhores chances de sobrevivência durante a estação seca com a redução da densidade
populacional. A seqüência de estímulos e mecanismos que atuam nessa fase é bastante
complexa, uma vez que quando o peixe atinge o rio Amazonas teria que “cancelar”
alguns dos mecanismos que o estimulavam a realizar os movimentos a favor da
correnteza e “acionar” outros, para efetuar movimentos contranatantes. As espécies
examinadas nesse período não estavam com as gônadas em estádios avançados de
desenvolvimento. A maioria dos exemplares apresentava gônadas imaturas, em
repouso e alguns indivíduos no início de maturação gonadal com grandes acúmulos
de gordura na cavidade abdominal. Isso indica que esse movimento não tem finalidade
reprodutiva. A hipótese provável é a de que os cardumes que saem do Lago do Rei
iniciem um migração de dispersão rio Solimões acima. Após esse primeiro movimento
de saída de peixes, em outubro e novembro, ocorreu um movimento menor de
entrada de peixes vindo do rio Amazonas para o Paraná do Rei. Esse movimento
era formado principalmente de seis espécies: Mylossoma duriventris, M. aureum,

Figura 1 - (a) Movimento migratório do tipo1 e (b) Movimento migratório do tipo 2
(veja texto para explicações dos movimentos).



144 RENATO CINTRA (COORD.)

Triportheus albus, T. angulatus, Pellona flavipinnis e P. castelnaena, que vinham do rio
Amazonas a jusante, provavelmente a procura de condições temporárias de abrigo
no paraná, embora maiores evidências sejam necessárias para corroborar essa hipótese.

Movimento 2

No início da enchente (dez-jan) ocorre um segundo movimento lateral
(Figura 1b) de saída de peixes do Lago do Rei através do paraná, que se estendeu,
para algumas espécies, até março. Nessa fase, todo o movimento, desde o lago
até o rio, foi contranatante, portanto um movimento menos complexo que o
anterior. As concentrações de gordura eram baixas nessa época. Os resultados
das análises gonadais indicaram que nessa época as espécies migradoras estavam
com gônadas maturas e que o movimento lateral poderia ser um período de
preparação para a desova. As espécies que apresentaram essas condições fisiológicas
foram: Potamorhina latior, Psectrogaster amazonica, Curimata kneri, Prochilodus
nigricans, Leporinus trifasciatus, Eigenmannina melanopogon, Mylossoma duriventris,
M. aureum, Triportheus albus, T. angulatus e Roeboides myersi.

A desova dessas espécies ocorre em algum local rio acima, provavelmente
na calha do rio Solimões-Amazonas. Apesar de as evidências indicarem que desovas
de peixes migradores tendem a ocorrer em canais de rios (ARAÚJO-LIMA, 1984),
foi demonstrado que desovas também podem ocorrer no paraná (PETRY, 1989).

As espécies que apresentam esse comportamento reprodutivo tiveram
parte de sua população migrando para fora do lago anteriormente. Somente a
parcela que permaneceu no lago e resistiu ao período de seca foi encontrada realizando
a migração reprodutiva. A partir de janeiro, indivíduos com gônadas esvaziadas
foram encontrados entrando no paraná. A desova no rio no período da enchente
é associada à dispersão das larvas pelo pulso de inundação, que as carregaria para as
áreas inundadas ricas em alimento para as elas. A hipótese mais provável é de que
os indivíduos após a desova retornem e se espalhem pela planície que já se encontra
inundanda nessa época, assim como parte da floresta de várzea, a fim de refazer
suas energias depois da desova (LOWE-MCCONNELL, 1987). Os peixes nessa
fase retornaram ao sistema sem a formação de cardumes.

No primeiro movimento lateral de saída de peixes do lago, a descida
do nível das águas parece ser o estímulo externo principal para o início desse
movimento. Os níveis de oxigênio também poderiam servir de estímulo para
os movimentos, uma vez que os mesmos podem estar baixos nesse período
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devido à produção de algas cianofícias e a grandes quantidades de macrófitas
aquáticas nos sistemas de várzea.

É provável que o momento apropriado para o início do movimento
migratório no período da enchente também seja anunciado com a mudança
do nível da água do rio principal. A água do rio principal, que entra nos canais
e lagos na época da enchente, carrega caraterísticas químicas e físicas distintas
desses locais, as quais poderiam servir como estímulos para os peixes que,
fisiologicamente prontos, teriam seus movimentos desencadeados por esses
estímulos. As chuvas parecem marcar o início da desova de muitas espécies de
peixes e a formação de cardumes (MAGO-LECCIA, 1970; RIBEIRO;
PETRERE, 1990), assim como os ciclos lunares (BAYLEY, 1973), embora
neste estudo nenhuma correlação tenha sido encontrada entre os movimentos
migratórios e esses fatores.

Indiscutivelmente, com o movimento de subida e descida das águas,
ocorrem os estímulos necessários para o desencadeamento dos movimentos
migratórios nas regiões sujeitas a inundações, mas a determinação dos agentes
disparadores dos movimentos migratórios, contudo, ainda é tema de especulação.
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SOBRE A DESCARGA DO ÓRGÃO ELÉTRICO DO SARAPÓ
APTERONOTUS HASEMANI (GYMNOTIFORMES:

APTERONOTIDAE)

Cristina Cox Fernandes
Jeffrey Podos

Estudos sobre os Gymnotifomes da família Apteronotidae têm
contribuído sobremaneira para o entendimento da estrutura e da função do
órgão elétrico de peixes (BENNETT, 1971; BULLOCK; HEILIGENBERG,
1986). A maioria das pesquisas com essa família tem focalizado em
particularmente, Apteronotus albifrons e A. leptorhynchus (HAGEDORN;
HEILIGENBERG, 1985; BASTIAN, 1987; DULKA; MALER, 1994), duas
espécies amplamente distribuídas na região Neotropical e facilmente encontradas
em lojas de aquário. Entretanto, os Apteronotidae compreendem pelo menos
outras 41 espécies nominais pertencentes a 12 gêneros. O comportamento de
muitas dessas espécies ainda não foi estudado, e dados provenientes da natureza
sobre essa família são praticamente inexintentes (BULLOCK et al., 1979).

Apresentamos a descrição dos padrões da descarga do órgão elétrico
(DOE) de Apteronotus hasemani Ellis, 1913 (Figura 1), uma espécie encontrada em
áreas de várzea da bacia Amazônica. Estudos anteriores sobre a DOE da espécie
consistem em gravações feitas com um único indivíduo (KRAMER et al., 1981).
Aqui, descrevemos o padrão da DOEs de 19 exemplares de A. hasemani capturados
em dois locais do rio Amazonas e mostramos que o intervalo da freqüência
fundamental da DOE desta espécie é similar a freqüências produzidas por outros
apteronotídeos. Nós também avaliamos a influência do tamanho do corpo e do
grau de maturidade sexual na freqüência fundamental da DOE da espécie.

Figura 1- Apteronotus hasemani, modificado de Ellis, 1913.
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Este estudo foi conduzido em duas etapas; a primeira com peixes
capturados no rio Amazonas, Manaus, e a segunda com peixes capturados na
área do rio Japurá, Tefé. Em meados de agosto de 1993, 12 exemplares foram
capturados na desembocadura do Paraná do Rei, rio Amazonas. Esse canal
conecta o Lago do Rei ao rio Amazonas, localizado na Ilha do Careiro (3°5' a
3°12’S, 59°35' a 59°50’W; ver Cox Fernandes & Merona (1988) para a descrição
da área). O local foi escolhido porque espécimens de Apteronotus hasemani haviam
sido coletados na área anteriormente (COX FERNANDES, 1988). O local de
captura é caraterizado por águas brancas, de baixa transparência (0,10-0,50m). A
temperatura da água é em torno de 26-27°C e a condutividade de 55-60μS/cm
durante essa época do ano (ODINETZ-COLLART; MOREIRA, 1989). Os
peixes foram localizados nas margens de capins flutuantes (0-1 m de
profundidade) através de detectores de DOE, utilizando eletrodo bipolar
conectado a um amplificador. Os peixes foram capturados através de puçás.
Depois da captura, os exemplares foram imediatamente transportados para o
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA), Manaus, onde foram
mantidos em tanques. Durante as primeiras sete horas, os peixes foram
mantidos juntos em um tanque de 1000 l. Devido às suas interações agressivas,
os peixes foram separados posteriormente em cinco tanques menores. As DOEs
de cada indivíduo foram gravadas duas vezes, durante as primeiras 24 hs após a
captura. As seções de gravações foram separadas por 8 hs. Minimizamos qualquer
potencial do efeito de cativeiro na estrutura da DOEs gravando as descargas de
cada indivíduo logo após a captura (LANDSMAN, 1993).

A segunda parte do estudo foi conduzida entre 30 de outubro e 3 de
novembro, quando nove indivíduos foram capturados através de redes de
arrasto, na calha do rio Amazonas, acima, abaixo e no próprio rio Japurá (2°28’4"
a 3°19’37"S, 64°32’17" a 64°50’57"W). Assim como no primeiro local de coleta,
todos as DOEs dos peixes foram gravadas algumas horas depois da captura,
desta vez a bordo de uma embarcação.

Apteronotus hasemani, como outros apteronotídeos, produz uma
descarga elétrica em forma de onda (assemelhando-se a uma senoidal distorcida)
(Figura 2), ao invés de uma descarga em forma de pulso, comum a muitos
outros peixes elétricos, (p. ex., Hypopomus spp., HOPKINS, 1974). A freqüência
de descarga do órgão elétrico dos apteronotídeos é consideralvelmente maior
do que em outras espécies, também com descarga em forma de onda,
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presumidamente porque nos adultos o órgão elétrico é neurogênico (em vez de
miogênico) (KIRSCHBAUM, 1983; KRAMER, 1990). As DOEs dos peixes
foram gravadas através de dois métodos. Primeiro, em Manaus, em águas de
25,0-26,6°C, com pH de 3,0, e a condutividade de 90-110μS/cm. O campo
elétrico do peixe foi detectado por dois eletrodos de metal, separados por 0,20
m, colocados na água cerca de 0,05 m distante do peixe, sendo um eletrodo
próximo à cabeça e o outro da cauda. O sinal da voltagem foi amplificado e
transmitido para um audiogravador (MARANTZ, PMD-221). Segundo, as
DOEs dos indivíduos capturados no rio Japurá foram gravadas individualmente
com os peixes acondicionados em caixas de isopor (50 x 27 x 22cm) contendo
água de locais próximos aos de coleta. A temperatura variou entre 24,4-25,4°C.
Cada indivíduo foi suspenso alguns cm abaixo da superfície da água por uma
tela, e orientados cabeça-cauda entre os eletrodos. As DOEs foram amplificadas
com um amplificador CWE BMA-831/XR e digitadas em um osciloscópio
Tektronix 222 portátil.

Figura 2 - Típica DOE em forma de onda de Apteronotus hasemani (ver KRAMER
1990, p. 80-81 para DOEs de outros apteronotídeos).

Para a amostra proveniente da Ilha do Careiro, a freqüência fundamental
de cada sinal foi determinada através de um “power spectrum”. Nas amostras
do rio Japurá, a freqüência fundamental foi calculada como o inverso do período
entre sucessivos picos de formas de ondas da DOEs. As freqüências das DOEs
foram ajustadas para o que elas seriam em 25°C utilizando a correção de Q10 1.5
(ENGER; SZABO, 1968).
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Para a determinação macroscópica do sexo dos peixes, foram feitas
dissecções na parede abdominal. Três medidas foram obtidas como indicadores
do tamanho: o comprimento padrão (da ponta do focinho até a base da nadadeira
caudal), o comprimento da cabeça (da ponta do focinho até o final do opérculo),
e a distância na região dorsal do supraoccipital até o ponta anterior do filamento
dorsal. Essas medidas mostraram-se todas altamente correlacionadas entre si (r
>0.96).

A relação entre tamanho do corpo e as freqüências fundamentais das
DOEs foi analisada, para ambos os sexos, separadamente e juntas, usando
uma análise de regressão linear. As diferenças entre freqüências fundamentais de
machos e fêmeas foram acessadas através do teste Kruskal-Wallis. Os exemplares
de peixes provenientes da Ilha do Careiro foram encontrados e capturados em
uma área de forte correnteza e ondas, na desembocadura do Paraná do Rei. Os
12 indivíduos foram capturados dentro de uma área de cerca de 5m2, entre as
macrófitas aquáticas Paspalum repens, P. fasciculatum, Echinochloa polystachya e Salvinia
auriculata. Duas outras espécies de peixe elétrico (Eigenmannia virescens e Hypopomus
pinnicaudatus) foram capturadas juntamente com A. hasemani e repetidas buscas
sugeriram que essas eram as únicas três espécies de peixe elétrico encontradas no
local. Peixes da área do Japurá foram capturados durante três arrastos de fundo,
juntamente com outras 19 espécies de Gymnotiformes.

Os exemplares de A. hasemani (comprimento padrão 10.5-25.6cm)
produziram descargas em forma de onda com freqüências fundamentais entre
786 e 1067 Hz, próximas ao intervalo de outros apteronotídeos (BULLOCK et
al., 1979). Essas freqüências foram altamente estáveis em diferentes horas de
gravações durante o primeiro período de 48 h em Manaus (variação máxima =
1.8%, ou 14 Hz, variação média = 0.73% ± 0.6% DP, ou 6.6 Hz ± 3.6 DP). As
DOEs gravadas durante o dia foram compostas apenas por ondas. Entretanto,
DOEs durante a noite foram freqüentemente complementadas por “chirps” e
“rises” (Figura 3, ver HOPKINS, 1974; DULKA; MALER, 1994). O padrão
típico de forma de onda foi estruturalmente similar ao encontrado em outras
espécies de apteronotídeos (Figura 2, KRAMER, 1990).
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Figura 3 - Oscilograma (acima) e correspondente espectrograma (abaixo) ilustrando
a DOE modulação “chirping”. Espectrograma produzido com 10,2 ms de
resolução.

De uma maneira geral, indivíduos maiores tenderam a produzir DOEs
com freqüências fundamentais mais altas (Figura 4; n = 19, r2 = 0,288, F = 6,876, p
= 0,018). Esta relação não foi mantida somente para machos (n = 7, r2 = 0,441, F =
3,946, p = 0.141), somente fêmeas (n = 6, r2 = 0,230, F = 1,198, p = 335), ou para
peixes da área do Japurá (r2 = 0,007, F = 0,034, p = 0,861), mas foi mantida para os
peixes do Careiro (r2 = 0,378, F = 6,074, p = 0,033). As freqüências fundamentais da
DOEs dos machos tenderam a ser mais altas do que as freqüências fundamentais
das DOEs das fêmeas (911,4 Hz ± 36,5 SE vs. 866,3 Hz ± 42,0 SE), ainda que esta
diferença não tenha sido estatisticamente significativa (H = 6,000, p = 0,423).

Figura 4 - Freqüência fundamental da DOE (KHz) como uma função do tamanho do
corpo (comprimento padrão, cm) para machos de Apteronotus hasemani
(triângulos), fêmeas (diamantes), e indivíduos de sexo indeterminado
(círculos).
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Nossos resultados demonstraram que o intervalo das freqüências
fundamentais das DOEs produzidas por Apteronotus hasemani é consistente
com os intervalos descritos para outras espécies de Apteronotus (entre 600 e 1800
Hz, BULLOCK et al., 1979; HAGENDORN; HEILIGENBERG, 1985; DYE;
MEYER, 1986). Esse intervalo de freqüências é alto quando comparado com
outros Gymnotiformes, o que provavelmente é relacionado com o fato de que
os apteronotídeos são a única família de peixes elétricos com o órgão elétrico de
origem neurogênica ao invés de miogênica (KRAMER, 1990). As freqüências da
DOEs foram também bastante estáveis entre gravações (0,73% de variação média);
a producão de DOE nessa família foi previamente mostrada como sendo
constante e por isso foram chamadas de “as atividades neuro-controladas mais
estáveis no reino animal” (KRAMER, 1990, p. 100).

Nossos resultados demostram que exemplares maiores de A. hasemani
tendem a produzir freqüências mais altas de DOE (Figura 4). Meyer (1983)
encontrou uma relação similar significativa entre tamanho de corpo e freqüência
de DOE para fêmeas de Sternopygus dariensis, embora uma relação inversa entre
essas duas variáveis tenha sido encontrada para os machos dessa espécie. Esse
dimorfismo (MEYER, 1983) sugere que a variação na freqüência de DOE não é
relacionada com o tamanho do corpo, mas muito mais diretamente com a
maturação e com a presença de hormônios esteróides sexuais. O efeito dos
esteróides na freqüência de DOE em Sternopygus dariensis foi confirmado
experimentalmente, através de terapia com androgênio, que diminui a freqüência
de DOE e também através da terapia de estrogênio, que aumenta a freqüência de
DOE (MEYER, 1983). Uma citação não publicada sugere que, para uma espécie
do gênero Apteronotus, o estrogênio diminui a freqüência da DOE enquanto
que o androgênio possui pouco efeito a longo prazo (LEONG, citado em
DYE; MEYER, 1986).

Sem considerar as diferenças entre espécies, é provável que os hormônios
esteróides sexuais exerçam seus efeitos no controle do núcleo de comando do
órgão elétrico. As freqüências da DOE em Apteronotus e outros Gymnotiformes
são determinadas por um núcleo “marcapasso” na medula, que possui uma
atividade endógena, ditando o ritmo de descarga do órgão elétrico. A variação
nas freqüências de DOE geralmente reflete os efeitos do sexo e do grau de
maturação na estrutura e função do marcapasso, embora os mecanismos pelos
quais hormônios esteróides sexuais exerçam seus efeitos ainda não sejam
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entendidos. Em A. hasemani, pode ser que (dada a correlação positiva para
machos e fêmeas, Figura 4) hormônios androgênios e estrogênios afetem a
freqüência de DOE em uma direção positiva, embora isto deva ser confirmado
através de medidas diretas dos níveis desses hormônios. Além disso, um
dimorfismo sexual específico na freqüência de DOE não é exibido por essa
espécie, embora esses peixes apresentem uma forma de dimorfismo sexual na
morfologia da cabeça (COX FERNANDES, 1997). Esse dimorfismo
morfológico não parece ser correlacionado com as caraterísticas da DOE, incluindo
estrutura das ondas e freqüências fundamentais.

Em geral, a relação entre qualidade fisiológica (maturação e níveis de
esteróide) e freqüência da DOE pode fornecer uma pista em interações
comunicativas (HAGENDORN; HEILIGENBERG, 1985). Para ilustrar, em
Apteronotus leptorhynchus, o aumento nos níveis de esteróides sexuais circulante
pode ser um indicativo de indivíduos maiores e dominantes, o que pode ser
refletido em uma freqüência de DOE mais alta. Dessa maneira, o peixe pode
indiretamente acessar níveis de maturação e de dominância via freqüências de
DOE, e isso pode ter um papel mediador nas interações sociais dessas espécies
(HAGENDORN; HEILIGENBERG, 1985; K. Dunlap comunicação pessoal).
Nossos dados sugerem que uma resposta similar poderia ser utilizada por A.
hasemani, ainda que isto tenha que ser testado através de uma medida fisiológica
ou comportamental. Concluindo, nossos dados em A. hasemani são consistentes
com relatórios anteriores em intervalos de freqüência de DOE do gênero
Apteronotus, e também demonstram uma dependência entre tamanho e
maturação da freqüência de DOEs para ambos os sexos.
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HISTÓRIA NATURAL E COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DE
AEQUIDENS PALLIDUS E CRENICICHLA INPA

(PERCIFORMES: CICHLIDAE)

Cristina Motta Bührnheim
Cristina Cox Fernandes

Os ciclídeos são conhecidos pela sua notável capacidade de radiação
evolutiva e pelo elaborado comportamento reprodutivo que inclui diferentes
modos de reprodução, como incubação bucal e desovas em substratos, sempre
apresentando guarda uni- ou bi-parental de postura, larvas e prole livre-natante
(BAERENDS; BAERENDS, van ROON, 1950; STIASSNY; GERSTNER,
1992). Dados a respeito dos ciclídeos Neotropicais são escassos e dispersos
(LOWE-MCCONNELL, 1991). Aequidens e Crenicichla apresentam o típico
comportamento reprodutivo de desova em substrato dos ciclídeos neotropicais
(LOWE-MCCONNELL, 1987). No presente estudo foram observadas
atividades e comportamento reprodutivo de Aequidens pallidus e Crenicichla inpa
ao longo de um período sazonal completo em um igarapé de terra firme. Os
principais objetivos foram à quantificação do tempo investido em atividades
reprodutivas e a qualificação de categorias básicas de um ciclo reprodutivo.

Aequidens e Crenicichla abrangem diversas espécies amplamente
distribuídas na América do Sul, desde grandes a pequenos cursos e corpos
d'água, sobrepondo-se em diferentes habitats na Amazônia (LOWE-
MCCONNELL, 1987). A. pallidus e C. inpa são encontradas em igarapés de
águas claras na drenagem do baixo rio Negro. História natural e comportamento
reprodutivo são pouco conhecidos para essas espécies, pois ambas têm sua
taxonomia recentemente esclarecida (KULLANDER; FERREIRA, 1990;
PLOEG, 1991). A. pallidus é um ciclídeo que pode ser considerado como onívoro,
ingerindo larvas de insetos aquáticos, detritos e peixes (KNÖPPPEL, 1970;
GOULDING et al., 1988). Dados a respeito de C. inpa restringem-se apenas à
sua descrição taxonômica (PLOEG, 1991).

A abundância e a facilidade de visualização dessas duas espécies em um
pequeno curso de águas claras, igarapé Barro Branco, drenando para o igarapé
Tarumãzinho, bacia do rio Negro, Amazônia Central, permite observações supra-
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aquáticas. Ao longo de um período sazonal completo (agosto/1992 a setembro/
1993), observações diurnas foram realizadas em um trecho do igarapé de 2ª
ordem (na escala de HORTON, 1945; modificada por STRAHLER, 1957 in
WELCOMME, 1985). O trecho tinha aproximadamente 9,5m de comprimento
por 2,5m de largura, onde foram reconhecidos cinco habitats de fundo arenoso
com raízes de plantas terrrestres nas margems e esparsos tufos de Thurnia sp.,
planta semi-aquática (Thurniaceae): (1) galhada, com muitos galhos, alguns
troncos, folhiço e 5 Thurnia spp. marginais e ambiente lótico central com
profundidade máxima por volta de 25cm; (2) várzea, beira inundável na margem
esquerda, ambiente raso e lêntico, por volta de 2 cm de profundidade nas chuvas
e, às vezes, com folhiço, (3) curva, um meandro com muitos galhos em uma
parte, muito folhiço, profundidade máxima por volta de 50 cm na margem
esquerda com pouca corrente e na outra margem um banco de areia, quatro
Thurnia spp., (4) enseada, com acúmulo de folhiço, um pedaço de tronco, quase
sem correnteza, profundidade máxima por volta de 25cm e uma Thurnia spp.
marginal, e (5) área aberta, banco de areia na margem direita, folhiço e
profundidade máxima por volta de 15cm na margem esquerda. A metodologia
de amostragem exploratória seguiu Martin & Bateson (1994) onde intervalos
fixos de 10 min (fixed-interval time span sampling) equivaleram a pontos de
amostragem (PA). As categorias das atividades reprodutivas foram: (a) casal, par
formado em corte; (b) postura; (c) larvas; (d) postura ou larvas; e (e) prole,
alevinos livre-natantes acompanhados pelos pais. A identificação de machos e
fêmeas foi realizada a partir de caraterísticas relacionadas a tamanho, coloração e
forma das nadadeiras, conhecidas no dimorfismo sexual de ciclídeos. Ambas as
espécies apresentaram casais com evidente diferença de tamanho entre machos e
fêmeas (Tabela 1). Em A. pallidus, os indivíduos maiores tinham nadadeiras
afiladas e cores mais intensas, levando à conclusão de que se tratavam de machos.
Em C. inpa, os indivíduos menores, fêmeas, apresentaram característico ventre
vermelho. Essa área ventral vermelha foi fundamental para a distinção de casais
em corte.
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No total de 936 pontos de amostragens (PA), ou seja, 156 horas de
observações, com uma média de 11 horas mensais, A. pallidus ocorreu em
562 PA e C. inpa em 230 PA. As atividades exclusivamente reprodutivas
contaram 240 PA para A. pallidus, e 90 PA para C. inpa. A distribuição dos PA
ao longo dos 14 meses de observações evidencia atividades associadas à
reprodução praticamente durante todo o período sazonal para ambas as
espécies (Figura 1). A. pallidus apresenta grande parte de suas atividades
reprodutivas durante o período que o trecho de observação apresentou
menores níveis da coluna d'água, ou seja, nos meses menos chuvosos (Figura
1). Inversamente, uma acentuada diminuição dessas atividades foi constatada
durante os meses de chuvas (Figura 1). Enquanto para C. inpa apenas nota-
se que há 5 meses com a maior parte das atividades reprodutivas distribuídos
ao longo da amostragem (Figura 1). Em A. pallidus não foram registradas
atividades reprodutivas em apenas dois meses (maio-julho/93), enquanto
C. inpa, em apenas três meses (dezembro/92, março, abril/93). C. inpa supera
A. pallidus apenas em três meses, dois dos quais onde o segundo não foi
observado em atividades reprodutivas (Figura 1).

Tabela 1 - Casais identificados de Aequidens pallidus e Crenicichla inpa com os
períodos em que foram observados em atividades reprodutivas e o
comprimento total estimado (com auxílio de fita métrica).

Crenicichla inpaAequidens pallidus
macho

(cm)
datacasaismacho

(cm)
fêmea
(cm)

fêmea
(cm)

datacasais

18
17
14
16

15
12
12
14

08/08/ a 08/11/92
24/01 a 28/02/93
30/05 a 07/09/93

30/09/93

1
2
3
4

15
14
14
17
16
16
17
17
17

15
12
14
14
14
14
14
14
15

08/08/ a 12/10/92
12/10/92 a 10/01/93

16/01/93
29/04/93

19 a 28/06/93
31/08 a 30/09/93
08/11 a 19/12/92
10/01 a 17/02/93

30/09/93

1
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Figura 1 - Atividades reprodutivas de Aequidens pallidus e Crenicichla inpa em
pontos de amostragem ao longo dos meses em 1992/93. A linha contínua
indica a variação média anual da coluna d'água no igarapé Barro Branco.

Os pontos de amostragem permitiram a análise das categorias das
atividades reprodutivas através de índices quantitativos (MARTIN; BATESON,
1994). Esses índices refletem proporcionalmente a represen-tatividade das
atividades reprodutivas em relação ao total de obser-vações realizadas (Figura 2).
Os índices das categorias em relação ao total de atividades reprodutivas também
foram obtidos (Figura 3a-b).

Figura 2 - Índices quantitativos de presença e atividades reprodutivas de Aequidens
pallidus e Crenicichla inpa em relação ao total de 936 pontos de
amostragem.

No total das observações, A. pallidus mostra maiores índices de
ocorrência, presença, e atividades reprodutivas do que C. inpa (Figura 2). No
entanto, ambas as espécies apresentaram equivalência proporcional entre os índices
de presença e de atividades reprodutivas, ou seja, ambas apresentaram pouco
menos do que a metade de suas atividades relacionadas à reprodução (Figura 2).
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Figura 3 - Índices das categorias de atividades reprodutivas para Aequidens pallidus
(n = 240PA) e Crenicichla inpa (n = 90PA).

A. pallidus e C. inpa exibem tanto com relação às suas atividades
reprodutivas, como com as suas atividades em um todo, altos índices de cuidado
a prole e menores índices relacionados às outras categorias amostradas (Figura
3a). Entretanto, enquanto A. pallidus mostra baixos índices semelhantes para as
categorias de casal, postura e larva, C. inpa apresenta um índice maior na categoria
casal em relação a postura/larva (Figura 3b).

Figura 4 a - Percentuais mensais das categorias de atividades reprodutivas de
Aequidens pallidus no período de ago/92 a set/93.

Figura 4b - Percentuais mensais das categorias de atividades reprodutivas de
Crenicichla inpa no período de agosto/92 a setembro/93.
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Ao longo do estudo, A. pallidus exibiu cuidado de prole durante 7 meses
consecutivos, de agosto/92 a fevereiro/93, e em setembro/93 (Figura 4a). Posturas
foram registradas em agosto/92 e março, abril/93, larvas em outubro/92 e agosto/
93, e casais em dezembro/92 e junho, agosto/93 (Figura4a). A. pallidus apresentou
duas categorias de atividades reprodutivas em um único mês: postura e prole
(agosto/92), larvas e prole (outubro/92), casal e prole (dezembro/92) e casal e
larvas (agosto/93) (Figura 4a). Em 5 meses foram observados casais apenas com
prole e em 2 meses apenas postura (Figura 4a).

C. inpa, como A. pallidus, apresentou cuidado a prole em 8 meses
amostrados, dos quais em apenas 2 meses essa categoria não representa o total
de suas atividades reprodutivas (fevereiro, setembro/93) (Figura 4b). Esses
dois meses foram os únicos em que as atividades reprodutivas observadas
abrangeram duas categorias ocorrendo em um mesmo mês; postura/larvas e
prole (fevereiro/93) e casal e prole (setembro/93) (Figura 4b). Casais formados,
em corte, representaram todas as atividades reprodutivas observadas em três
meses (agosto/92, janeiro, maio/93) e mais da metade das atividades em
setembro/93 (Figura 4b). Postura/larva apenas foi observada em fevereiro/93
(Figura 4b).

Durante as observações, dois dos casais de A. pallidus puderam ser
identificados ao longo de diferentes observações nos períodos de agosto-
outubro/92 e outubro/92 a janeiro/93. Esses casais foram vistos conduzindo
suas respectivas proles, de 15 a 20 crias, com cada alevino medindo por volta de
1 cm de comprimento total (CT). O período de tempo em que esses casais
estavam cuidando das proles pode ser estimado por volta de 60 dias para o 1º
casal e 75 dias para o 2º casal. Para C. inpa, dois casais foram acompanhados ao
longo do desenvolvimento de sua prole (setembro-novembro/92 e junho-
setembro/93), neste caso somando por volta de 50 dias de cuidado à prole para
um casal e 70 dias para o outro casal. As últimas vezes em que os casais foram
observados com sua prole, essas apresentavam por volta de 15 alevinos, com
aproximadamente 3 cm CT cada um para o 1º casal, e por volta de 20 indivíduos
com aproximadamente 4 cm CT cada, para o 2º casal.

Dos nove casais identificados ao longo do estudo, A. pallidus utilizou
seis vezes como território principal para suas atividades reprodutivas o habitat
enseada e três vezes a curva. Três diferentes posturas foram identificadas na
enseada, todas na superfície de uma folha morta. As larvas foram observadas
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em depressões escavadas no fundo arenoso, em meio ao folhiço e às raízes, na
enseada e na curva. O cuidado bi-parental envolveu alternância entre macho e
fêmea na guarda e ventilação de ovos e larvas. Os casais identificados de C. inpa
não evidenciaram habitats específicos para suas atividades reprodutivas. Apenas
um casal de C. inpa foi observado em nidificação, cuidando de postura ou larvas,
utilizando um território em especial, a enseada. O casal foi observado em fev/
93 ativamente patrulhando uma toca com duas saídas construída pela retirada
de uma porção de areia sob o pedaço de tronco da enseada. Ambos os pais
entravam e saíam da toca, revesando-se. A fêmea carregava com a boca pedacinhos
de folhas e outros restos de matéria vegetal morta para fora da toca, além de
pequenas porções de areia cuspidas ao redor das saídas da toca. O macho se
posicionava em cima da toca, enquanto a fêmea entrava e saía da toca. Na ocasião
houve confronto direto desse casal (fêmea, por volta de 12cm e macho, 17cm
CT) com um casal de A. pallidus (fêmea, por volta de 14cm e macho, 14cm CT)
que escoltava sua prole. Duas vezes ambos os machos se pegaram pelas suas
bocas retorcendo seus corpos em frente à enseada, na área aberta. A fêmea de C.
inpa permaneceu próxima à toca e a fêmea de A. pallidus ficou próxima aos
machos, deixando a prole sozinha na margem direita. O casal de A. pallidus
acabou por afastar-se para a curva. Ainda em fevereiro o mesmo casal de C. inpa
foi observado escoltando sua prole livre-natante, forrageando em todo o igarapé.
Ambos apresentavam a barra longitudinal do corpo escura, bem evidente, desde
a ponta da boca até o final da nadadeira caudal. A toca ainda tinha uma de sua
passagem limpa, embora não tenha sido vista sendo utilizada pelo casal com
prole.

Os resultados sugerem que as atividades de A. pallidus e C. inpa
relacionadas à reprodução em estado natural se estendem durante o ano inteiro,
onde a reprodução consome quase a metade do total de suas atividades e grande
parte deste período é investido no cuidado com a prole. Esse resultado confere
com o padrão reprodutivo dos ciclídeos, onde múltiplas desovas pequenas,
intercaladas e estendidas ao longo de um período, por vezes o ano inteiro, e
marcante cuidado parental são caraterísticas do grupo (LOWE-MCCONNELL,
1987). Em A. pallidus o estudo mostra que pode haver alguma influência sazonal
em suas atividades reprodutivas, onde o período de menores níveis da coluna
d'água no igarapé, relacionado a menor pluviosidade, apresenta a maior parte
dos pontos de amostragem. A diminuição das atividades reprodutivas
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constatadas no período de muitas chuvas pode ser apenas puntual para o local
amostrado, já que há o aumento da coluna d'água no igarapé permitindo maiores
deslocamentos por trechos anteriormente muito rasos durante o período com
menor quantidade de chuvas. No entanto, elevações do nível da água dadas por
intensas tempestades também permitiriam maiores deslocamentos na época
menos chuvosa, assim reforçando uma certa residência dos casais de A. pallidus
no trecho de amostragem, assim indicando uma real diminuição das atividades
reprodutivas, ao invés de deslocamentos, migrações longitudinais.

Os percentuais mensais das categorias reprodutivas mostram que esses
ciclídeos partilham o mesmo recurso espacial para suas atividades reprodutivas,
onde em cinco meses registrou-se casais com prole das duas espécies em convívio.
No entanto, esse convívio apresentou disputas de território, que podem ser um
dos fatores determinantes dos diferentes percentuais das categorias reprodutivas
entre A. pallidus e C. inpa. Em seis meses (novembro, dezembro/92 e janeiro,
fevereiro, agosto, setembro/93), haviam dois casais de A. pallidus no trecho de
observações, com respectivos territórios principais na enseada e na curva. Quando
os casais se encontravam guiando prole ou em outra atividade reprodutiva, as
agressões envolveram enxotamentos, "chargings", investidas rápidas na direção
do agredido, raramente resultando em golpes com a boca, "buttings", e
perseguições, "chasings" (BAERENDS; BAERENDS, van Roon, 1950;
GODIN; KEENLEYSIDE, 1984). Combate boca a boca, "mouth-fighting",
precedido por ereção das nadadeiras e das membranas branquios-tegais, "frontal
and lateral displays" (BAERENDS; BAERENDS, van Roon, 1950), foi exibido
em set/92 entre machos de casais com prole de A. pallidus e C. inpa e em fev/93,
como relatado anteriormente.

A partilha de recursos é um importante fator a ser analisado na
distribuição espacial dos organismos. Nos estudos de comunidades, a
sobreposição de dietas alimentares, em si, vem sendo utilizada no
reconhecimento da partilha de recursos (LOWE-MCCONNELL, 1987;
GOULDING et al., 1988). As duas espécies estudadas mostram que a sua
distribuição espacial é influenciada pelas atividades reprodutivas. Dentre os
ciclídeos, praticamente apenas A. pallidus e C. inpa exploravam o trecho de
amostragem, onde raramente apareceram também Mesonauta insignis e Heros
severus. As outras duas espécies de ciclídeos não apresentaram casais e foram
constituídas de indivíduos jovens solitários que passavam pelo trecho, ou seja,
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não se estabelecendo no local. A partilha de espaço para as atividades reprodutivas
com disputas territoriais entre A. pallidus e C. inpa pode ser um fator importante
na compreensão da presença dominante apenas das duas espécies dentre os
ciclídeos no local estudado. Em todos os 14 meses amostrados foram registradas
atividades reprodutivas, ou seja, marcante territorialidade reprodutiva para ambas
ou para uma das duas espécies estudadas.

Para ambos os gêneros, há relatos descrevendo comportamentos
reprodutivos similares em aquários, onde Aequidens é caraterizado como "open-
substratum spawner", desovando em superfícies de área aberta, e Crenicichla
apresentando tanto espécies que entocam a desova, como outras que desovam
em substratos de locais abertos (ADLER, 1975; GOLDSTEIN, 1987;
AXELROD; VORDERWINKLER, 1988). O presente trabalho mostra que A.
pallidus encaixa-se no padrão reprodutivo comportamental conhecido para o
gênero e que C. inpa é uma espécie do gênero que apresenta a utilização de toca
para sua nidificação. Ambos são conhecidos por seu territorialismo acentuado
em aquários, dificilmente podendo ser reproduzida a situação natural de convívio
reprodutivo de A. pallidus e C. inpa acompanhada no presente estudo.
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TOLERÂNCIA AO GÁS SULFÍDRICO EM ALGUNS PEIXES DA
AMAZÔNIA CENTRAL

Elizabeth Gusmão Affonso
Andrea Viviana Waichman

O gás sulfídrico (H2S) é um composto altamente tóxico para
organismos aeróbios devido à ligação do sulfeto com a enzima citocromo c
oxidase. Esse composto é produzido naturalmente em lagos de várzea da região
amazônica pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica e redução bacteriana
de sulfatos, especialmente durante o período de cheia. Durante esse período,
ocorre o fenômeno conhecido como "friagem" (frente fria), causado pela ação de
fortes ventos e diminuição da temperatura que quebra a estratificação térmica e
provoca a mistura total da coluna d'água. O impacto da "friagem" resulta em
grande mortandade de peixes. Além do déficit de oxigênio, o aumento de H2S
nas camadas superiores da coluna d'água pode ser uma das causas dessa alta
mortalidade de peixes (SANTOS, 1979; 1980; JUNK et al., 1983).

Estudos têm mostrado que o H2S é um importante fator ambiental,
afetando a distribuição dos animais, em diferentes ambientes aquáticos. Bagarinao
& Vetter (1989) mostraram que peixes que vivem em habitats ricos em H2S são
mais tolerantes a este composto, e apresentam adaptações bioquímicas e/ou
morfológicas que lhes permite sobreviver nesses habitats.

Neste trabalho, avaliamos a variação sazonal da concentração de H2S, a
tolerância de algumas espécies de peixes a esse composto, e discutimos sua
possível influência na frequência de captura de peixes no Lago Grande, um lago
de várzea da Amazônia Central.

O Lago Grande está localizado na Ilha da Marchantaria (03°15'S,
60°00'W), 15 km acima da confluência do Rio Negro com o Rio Solimões. Esse
lago fica conectado ao Rio Solimões durante a cheia, quando a ilha é inundada.
Nessa época, parte da vegetação terrestre morre e se decompõe, e a vegetação
aquática e semi-aquática se desenvolve grandemente, cobrindo uma considerável
área do lago.

Foram feitas 8 coletas entre os meses de maio a dezembro de 1995,
durante os períodos de enchente, cheia, vazante e seca. A concentração de oxigênio
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dissolvido e a temperatura foram medidas com oxímetro marca WTW com
eletrodo polarigráfico. A concentração de H2S (sulfeto total=  H2S+HS-+S=)
foi determinada pelo método espectrofotométrico de azul de metileno (CLINE,
1969) com auxílio de módulo para FIA - "Flow Injection Analysis" (análise por
injeção de fluxo). As amostras de água para determinação de H2S e pH, nas
diferentes profundidades, foram coletadas com garrafa Van Dorn horizontal,
sendo acondicionadas em frasco de vidro de borosilicato de 100ml. As amostras
de água destinadas às análises de H2S foram fixadas com 1ml de acetato de zinco
2N. As deternimações da concentração de oxigênio, temperatura e as coletas de
água foram feitas a cada 5 horas, num período que se estendeu das 7:00 às 18:00
hs, na superfície, meio e fundo da coluna d'água, em cada ponto de coleta. A
captura dos peixes foi feita utilizando-se malhadeiras de 2m de profundidade,
nos mesmos períodos da coleta de água.

Os experimentos de tolerância ao H2S foram realizados com 3 espécies:
Hoplosternum littorale (tamoatá) e Colossoma macropomum (tambaqui), altamente
resistentes à hipoxia e Myleus sp (pacu), com baixa resistência à hipoxia. Para cada
experimento foram utilizados 2 aquários de 15 L, contendo em cada um seis
peixes, sendo um desses aquários o controle sem H2S e o outro com H2S,
usando um sistema de fluxo contínuo. Os experimentos foram realizados com
concentrações de sulfeto que variaram desde 1 até 60  M, utilizando uma solução
estoque desoxigenada de sulfeto de sódio de 5 a 300 mM. Com auxílio de duas
bombas peristálticas, a solução de sulfeto (1mL/min) era introduzida numa
garrafa de vidro e misturada com 100 mL/mim de água. Para determinar a
concentração letal de sulfeto (LC50), os exemplares de cada espécie foram
submetidos à diferentes concentrações, que eram elevadas gradualmente a cada
dia, até 50 % de mortalidade. Posteriormente, os experimentos foram  repetidos
com uma concentração de sulfeto constante, por um período de 96 horas. Devido
a oxidação espontânea do H2S, sua concentração foi monitorada duas vezes ao
dia. A concentração de oxigênio dissolvido foi controlada em 60 a 80 % de
saturação, pH 6,0 em média e temperatura 29 a 1ºC. Todos esses parâmetros
foram medidos nos mesmos intervalos que o sulfeto.

As concentrações de oxigênio dissolvido nos períodos de cheia e início
da vazante (maio a agosto) no lago Grande foram extremamente baixas em
toda coluna d'água (0 - 2,8 mg/L) e, em algumas situações, as águas do fundo
apresentaram-se anóxicas. No período de seca (setembro a dezembro) as
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concentrações foram maiores (3,0 - 8,9 mg/L). A temperatura apresentou uma
variação de 27,1 a 31,7  C durante a cheia e 28,5 a 38  C durante a seca. O pH
variou de 5,5 a 5,9 e de 5,8 a 6,2 nos períodos de cheia e seca respectivamente. Os
valores médios das concentrações de H2S durante a cheia mostraram um gradiente
de acordo com a profundidade: superfície da água (2,6 a 0,5 M); meio da coluna
d'água (3,6 a 0,5 M) e próximo ao fundo (22,0 a 3,0M). Durante a estação seca,
somente traços de H2S foram detectados (0,05 a 0,23M). Esses resultados vêm
corroborar os obtidos por Santos (1979; 1980) para outros lagos de várzea,
onde a formação de H2S ocorre predominantemente durante a cheia.

Durante a "friagem", que ocorreu no mês de junho, as concentrações
de gás sulfídrico foram mais pronunciadas próximas a superfície e meio da
coluna d'água (4 a 10μM - cerca de 6 vezes maiores que nos demais meses),
enquanto que as concentrações de O2 mantiveram-se praticamente constantes e
a temperatura da água apresentou apenas uma pequena diminuição. Não foi
observada mortalidade de peixes, provavelmente em função da curta duração
desse fenômeno que ocorreu apenas por 1 dia, ao contrário dos anos anteriores
quando geralmente persistiu por 2 a 3 dias.

Foram coletados aproximadamente 1.050 peixes pertencentes a 40 espécies
de 15 famílias. A análise de dados concentrou-se no período de cheia, uma vez que
as amostragens de peixes são fortemente afetadas pelo nível da água e, dessa
forma, não seria possível distinguir esse efeito do produzido pelo H2S. (Figura 1).
Os resultados das análises da freqüência de peixes capturados em relação aos
parâmetros físicos e químicos da água dos diferentes pontos de coleta durante a
cheia não dão indício de que esses parâmetros, em particular ao H2S, sejam os
principais fatores responsáveis pela distribuição dos peixes nesse lago.

Figura 1 - Freqüência de peixes capturados (barra), média desvio padrão do nível de
água (l) e da concentração de sulfeto (n) durante o estudo.
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Figura 2 - Freqüência de M. aureum capturados durante a cheia (barra), e valores
médios ± desvio da concentração de sulfeto (n), oxigênio dissolvido (l) e
temperatura ( ). Junho – período que ocorreu a “friagem”.

Analisando a freqüência das espécies de peixes capturadas durante a
"friagem" em relação aos demais meses no período de cheia, o pacu, Mylossoma
aureum, foi a espécie que apresentou maior diferença no número de exemplares
capturados (Figura 2). Uma vez que o H2S foi o parâmetro físico-químico que
apresentou maior variação durante a "friagem" (até 6 vezes maior que nos demais
meses), particularmente na superfície e no meio da coluna d'água, isso é um
forte indício que M. aureum foi afetada pelo impacto da "friagem". Períodos de
exposição mais longos ou concentrações mais elevadas de H2S provavelmente
levariam a morte de exemplares dessa espécie durante a friagem.

A tolerância ao H2S é mostrada na tabela 1. A espécie menos resistente
à hipóxia, Myleus sp, teve baixa tolerância ao H2S. Isso parece ser uma característica
do grupo de espécies denominadas "pacus", como M. aureum, que aparentemente
é pouco tolerante ao H2S. As espécies mais resistentes à hypoxia, C. macropomum
e H. littorale, foram as mais tolerantes ao H2S. Em geral, animais mais tolerantes
a hipóxia/anóxia são mais tolerantes aos efeitos tóxicos do H2S (BAGARINAO,
1992). A respiração aérea no tamoatá e a respiração na superfície da água (ASR)
no tambaqui, provavelmente sejam importantes mecanismos que ajudam a
melhorar a tomada de oxigênio pelo animal, não somente sob condições
hipóxicas (AFFONSO, 1990; RANTIN; KALININ, 1996) como também sob
altas concentrações de H2S. Entretanto, esses mecanismos per se podem não ser
suficientes para a sobrevivência do animal, possivelmente outros mecanismos
agindo conjuntamente sejam utilizados para enfrentar a toxicidade desse
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composto. Assim, supõe-se que a sobrevivência de diferentes espécies de peixes
durante a "friagem", depende da capacidade dessas espécies em tolerar os efeitos
tóxicos do H2S.
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Tabela 1 - Níveis de tolerância ao H2S de 3 espécies de peixes coletadas no lago
Grande. Concentração de H2S estimada a partir do sulfeto total, usando
pH = 6 e temperatura de 29 oC.

Peso (g)
Conc. de H2S em

50% de mort. (μM)
Espécies

Hoplosternum littorale
Colossoma macropomum

Myleus sp.

99,75 ± 31,2
86,29 ± 22,6
11,05 ± 2,1

37,3
34,2
3,9
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ICTIOCORIA SOBRE THURNIACEAE EM IGARAPÉS DA
RESERVA FLORESTAL DUCKE

Alexandre L. Kirovsky

O suave declive da bacia Amazônica, de apenas 60 m em cerca de 45%
de seu curso, comporta grande espectro de interação entre a diversa precipitação
sazonal (12.0 x 1012m3/ano, (LEOPOLDO et al., 1987) e os 2.5x106 km2 que
estão a menos de 200 m acima do nível do mar. Wallace (1853) reconheceu as
florestas inundadas como a mais singular característica da Amazônia. Esses
sítios quaternários (70.000 km2), que representam pelo menos 2% da área total
da Amazônia brasileira (PIRES, 1974), abrigam uma das mais expressivas
interrelações entre peixes e vegetais que se conhece (GOULDING, 1980). Apesar
de pouco estudados, os cursos da água que se mantêm acima das planícies
inundáveis, denominados igarapés de terra-firme, também oferecem recursos,
através de sua flora, aos peixes, seus potenciais dispersores.

A ictiocoria ou a dispersão de sementes por peixes (VAN DER PIJL,
1982) foi observada em um trecho antropicamente impactado do igarapé de 2ª
ordem do Barro Branco (3º8'S, 60º02'W) da Reserva Florestal Ducke, a 26km de
Manaus. Inserida na densa rede de igarapés da Amazônia Central, a drenagem
riacho do Barro Branco flui suas águas claras por baixios de florestas primárias
não inundáveis. Com cerca de 1 m de largura e 50cm de profundidade, o igarapé
meandra em sombreado leito de areia até o trecho em que no ano de 1965,
próximo à área dos alojamentos da Reserva, uma barragem cortou o percurso
do igarapé para a construção de uma piscina. No ano de 1976, pela reformulação
da piscina, uma seção de 180m2 do riacho imediatamente à montante da barragem
sofreu permanente inundação em seu baixio (0,20-1,70m de profundidade e
3,0-20,0m de largura). A vegetação local secundária e apenas arborescente
(Graminae, Rapataceae, Araceae, Thurniaceae e Palmae), tornou-se parcialmente
imersa sob condições semi-lênticas. No trecho impactado, apesar da prevalescência
da ordem Characiformes, a dominante família Cichlidae constituiu 46% das
espécies de peixes encontrados, o que não corresponde à parcela de
aproximadamente 18% ocupada por esses Perciformes na fauna de peixes de
igarapés de terra firme naturais da Amazônia Central. Uma breve análise do
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conteúdo estomacal dos peixes dominantes dessa porção perturbada e ensolarada
do riacho sugere uma cadeia alimentar relativamente autóctone e portanto diversa
da cadeia alimentar de origem alóctone de outros igarapés naturais (WALKER
et al., 1990). A omnivoria com tendências à herbivoria, encontrada no duto
digestivo da maioria dos Cichlidae, corrobora com observações diretas sobre a
alimentação desses peixes praticadas subaquaticamente no trecho impactado do
riacho do Barro Branco. A folivoria sobre Araceae respondeu pela maior parte da
herbivoria, porém, durante as chuvas de maio de 1996, as infrutescências de
Thurniaceae que caíram na água provocaram uma diversa convergência de relevante
quantidade de peixes. Thurnia sphaerocephala é a única espécie da família que
ocorre na Reserva Ducke. Com 0,5-1,5m de altura, suas folhas alternadas, basais
e com as margens serrilhadas, formam agregados com outros indivíduos em
locais rasos e ensolarados (nas margens inundadas) do semi-lago artificial do
riacho do Barro Branco. Contudo, alguns grupos vivem completamente imersos
na zona central do canal. Sua globulosa inflorescência não ocorre submersa,
tornando-se aérea por meio de um pedúnculo um tanto menor que as folhas,
em cada indivíduo pode existir até mais de três desses globos em diferentes
estádios de maturação. Três sementes filiformes de 5-8 mm de comprimento
encapsulam-se em um estrutura triangular de 10-15mm de comprimento.
Conforme a esfera amadurece e fica mais pesada, o pedúnculo encurva-se e
deposita gentilmente o globo na água, de onde então se desprendem suas
estruturas. Quando a infrutescência não chega à água, ela se deteriora até que
porções carregadas de sementes caiam na água e bóiem.

Em meio a um trabalho de observação direta do comportamento e
distribuição espacial da comunidade de peixes da área impactada do igarapé do
Barro Branco, durante duas horas da manhã de 22 de junho de 1996, foi observada
subaquaticamente a predação de sementes de T. sphaerocephala por quatro espécies
de peixes. O Characidae Hyphessobrycon sp. (nome vulgar, piaba; 2,5-3,5cm de
comprimento padrão de adultos) e os Cichlidae Heros severos (cará-peneira; 8,0-
10,0cm de c.p. de adultos), Mesonauta insignis (boari; 7,0-8,0cm de c.p. de adultos)
e Aequidens cf. pallidus (cará; 10,0-13,0 cm de c.p. de adultos) predaram sobre as
sementes e suas cápsulas, encobrindo diferentes extratos verticais e horizontais,
até que as restantes se depositassem no sedimento do leito. Após se deteriorar,
partes da infrutescência de T. sphaerocephala caíram na água e por deriva, boiaram
até encontrar obstáculos e ficarem retidas na superfície marginal do canal (1,40m
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de profundidade) que precedia o "alagamento" proporcionado pela barragem
construída no canal do igarapé. Um boari semi-adulto e outro adulto (regulares
habitantes da zona superior do lugar), perceberam por aproximação inquisitiva,
e abocanharam pedaços da infrutescência no topo da água-livre próxima à
margem, separando bucalmente ou não as sementes de suas cápsulas.

Na ocasião, algumas porções do fruto composto se desprenderam do
filme superficial da água e começaram a afundar. Ao alcancar entre os 15 e 70cm
de profundidade as sementes não mais eram alvo dos boaris. Nessa
profundidade, mais de 50 piabas, que comumente permanecem nos extratos
mediano-superiores das margens vegetadas, adotaram uma formação de cardume
a fim de espreitar o decaimento das estruturas proporcionado pela ação dos
boaris e do fluxo d'água. Apenas as piabas adultas capturavam as sementes e
suas cápsulas, as menores limitavam-se a tentar furtar ou resgatar os bocados
não processados bucalmente pelos maiores. Contudo, nenhuma piaba foi capaz
de ir à superfície se prover da infrutescência, ou mesmo catar os pedaços que se
depositavam sobre os substratos. O distúrbio dessa incomum convergência
atraiu a atenção de outros três boaris adultos e um semi-adulto (apesar de
jovens e juvenis terem sido observados no "semi-lago", não foram vistos durante
a predação das sementes de T. sphaerocephala). A intensificação da partilha alimentar
entre os boaris, regida por hierarquia linear agonística sem contudo ocorrência
de combate, permitiu uma maior disponibilidade do recurso alimentar para os
Characidae. As piabas então passavam dos 80 indivíduos e ocupavam a
profundidade de até 100cm, porém ainda restritas horizontalmente à
proximidade da vegetação marginal. As até então raras relações agonísticas entre
as piabas sintomaticamente apareceram em função de um melhor
posicionamento de espreita do alimento ou disputa pelo mesmo. Passados 30
min desde o início da ação alimentar dos peixes sobre a infrutescência da
Thurniaceae, muitas sementes e cápsulas estavam depositadas sobre a vegetação
marginal e o leito sem serem exploradas, uma vez que boaris e piabas ainda
eram fiéis às suas táticas alimentares. Jovens carás-peneira (4 espécimens no
caso) que normalmente patrulham as margens arborizadas aos 60-120cm de
profundidade iniciaram a cata sistemática das sementes adotando a estratégia de
realizar repetidas varreduras de inspeção individuais no disperso espaço
abrangido pelo decaimento (proporcionado pela acão dos boaris) e depósito do
recurso alimentar. Após 50 min de observação, grandes parcelas da frutificação
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submergiram, uma até o leito e outra em meio às plantas da margem que se
encontravam a 80cm de profundidade. Em pequenos grupos de 2 a 4 indivíduos,
12 carás-peneira adultos e semi-adultos (exploradores do leito do "semi-lago")
chegaram ao local e dominaram a predação de sementes, expandindo-se sobre
todos os substratos de diversas profundidades, inclusive na água livre superficial.

A estratégia de cata individual por varredura sobre as sementes
esparsamente depositadas foi a única que não gerou embates agonísticos, apenas
a extrusão dos jovens carás-peneira que exploravam as mesmas. A generosa
porção da inflorescência que havia se depositado no fundo, permitiu intensa
disputa intra-específica entre os carás-peneira. O maior indivíduo permanecia
junto ao pedaço depositado assumindo coloração negra e olhos vermelhos
(pigmentacão anormal), expulsando qualquer outro cará-peneira que se
aproximasse ameaçadoramente, se alimentando somente nos intervalos.
Quando praticava uma distante investida contra um potencial rival, outro de
similar tamanho tomava-lhe a posição, inclusive combatendo o dominante
original que voltava ao seu lugar. Esses embates não duravam muito, mas
mordidas na cabeça e nos flancos deixavam o plano das ameaças útil somente
aos carás-peneira de tamanho díspar.

Até o término do consumo do pedaço depositado, 3 dominantes se
alternaram e outros 5 carás-peneira agiram como satélites que, mediante descuidos
dos dominantes, conseguiam abocanhar algum pedaço. Em grupo de 4 ou 5, os
carás se concentravam sobre o outro naco de infrutescência que havia afundado
entre a botânica marginal (80cm de profundidade). Partilhavam à maneira dos
carás-peneira, porém sem embates resultantes em contato físico, exceto quando
carás-peneira adultos lhes tomaram a posição, estabelecendo disputas físicas
interespecíficas. Outra disputa de dois diferentes gêneros se deu entre carás-
peneira e boaris, quando os primeiros exploravam a área de domínio vertical
dos outros, a prevalescência dos carás-peneira se fez somente através de "displays"
laterais do corpo ou ameaças de investida frontal. Uma hora e meia após o início
do evento observado, potenciais predadores de piabas e indivíduos jovens de
carás-peneira chegaram ao local: o Cichlidae Crenicichla sp. (jacundá; 10cm de c.p.
adulto) e o Characidae Acestrorhynchus falcatus (peixe-cachorro; 18cm de c.p. de
adulto). O esguio jacundá se posicionou cripticamente na vegetação próxima às
piabas, com a cabeça direcionada a estas e os Characidae (um adulto e um semi-
adulto) volteavam na água-livre em sua metade superior adjacente aos substratos
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marginais, também por onde se concentravam as numerosas piabas, entretanto,
nenhuma piscivoria foi observada (Figura 1). Com o término das sementes de
T. sphaerocephala na superfície, adultos de boari desciam até o fundo à procura de
pedaços que ainda se encontravam depositados no fundo, porém carás-peneira
que estavam em disputa intraespecífica intensa, se limitaram a ameaçar os boaris
para conseguir sua exclusão. Com o fim da deriva do recurso alimentar vegetal,
as piabas voltaram à sua posição normal. Ao fim de 2 h, somente jovens de cará-
peneira permaneciam à cata de sobras depositadas nos substratos.

Figura 1 - Peixes relacionados à predação sobre a infrutescência de Thurnia
sphaerocephala e suas posições na coluna d'água: A   Mesonauta
insignis; B - Hyphessobrycon sp; C - Heros severus; D - Aequidens c.f.
pallidus; E - Crenicichla sp; F - Acestrorhynchus falcatus.

A propriedade protéica das sementes de T. sphaerocephala e de seus
envoltórios parece evidente em vista de seu intenso consumo por 30,7% da
comunidade de peixes local, além de fomentar a atividade de outros 15,3% da
ictiofauna como consumidores secundários-terceários, incrementando a dinâmica
do evento. O sintopismo de vários indivíduos e faixas etárias das quatro espécies
(dominantes da comunidade de peixes do "semi-lago") envolvidas diretamente
em uma predação estratificada verticalmente das sementes da Thurniaceae, denota
a reunião de morfotipos com hábitos espaciais alimentares diversos, arquitetando,
portanto, uma partilha espacial rígida para os peixes envolvidos. Contudo, em face
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provavelmente da qualidade nutricional, da quantidade restrita do alimento e da
raridade do fenômeno (apesar de autóctone), esta zonação vertical é permissiva a
diferentes estratégias de abordagem alimentar e a relações agonísticas intraespecíficas
(nas quatro espécies) e interespecíficas (entre os três Cichlidae), finalizando até em
agressões físicas (nunca antes observadas em mais de 60 h de observações diretas
sobre a comunidade de peixes local), principalmente quando o recurso alimentar
se concentra em determinado extrato da área. Os últimos 50cm próximos ao leito
concentravam a maior biomassa dos peixes envolvidos na ingestão das sementes,
mas a maior diversidade se achava entre os 30 e 60cm de profundidade, assim
como a maior diversidade comportamental empregada na captura do recurso
vegetal alimentar. A disseminação de T. sphaerocephala, no caso, ocorre a partir do
manejo bucal pelos peixes de sua infrutescência, quando as sementes são separadas
de suas cápsulas; muitas afundam no sedimento do leito marginal do "semi-
lago". A análise da parte distal do intestino de indivíduos que participaram da
predação das sementes definiria o alcance da ictiocoria no evento, contudo tratou-
se de um caso isolado e ainda não testemunhado ao menos uma vez mais.
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OBSERVAÇÕES SOBRE A ICTIOFAUNA DE UM LAGO DE
VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL

Nidia Noemi Fabré
Ulrich Saint-Paul

Nas áreas alagáveis tropicais, as mudanças no canal principal e suas
áreas marginais associadas, provocam modificações nas comunidades ícticas
(WELCOMME, 1992). A floresta tropical amazônica, ao ser periodicamente
inundada com a variação do nível do rio, constitui um ambiente extremamente
variável, (LOWE-MCCONNELL, 1987). A importância do ambiente floresta
inunda para os peixes têm sido freqüentemente mencionada. No entanto, para
compreender a forma pela qual esses ambientes contribuem para a manutenção
das populações ícticas, é necessario reunir mais informações. Barella & Petrere
(1993) destacam que, para interpretar as modificações da ictiofauna relacionadas
com mudanças ambientais, são requeridas descrições básicas da composição das
comunidades e conhecer suas relações com as condições abioticas. No presente
trabalho descrevem-se caraterísticas comunidade ictiofaunística de um lago de
várzea da Amazônia Central, tais como composição específica e abundância
dentro e fora da floresta inundada, e as mudanças dessas caraterísticas nos
períodos hidrológicos.

Durante o ano de 1991, foram realizadas coletas de peixes no Lago
Inácio, município de Manacupuru, próximo a Manaus. Foram utilizadas baterias
de malhadeiras padronizadas em tamanho da panagem e de malha, sendo o
tempo de pesca 48 h. Duas baterias foram montadas simultaneamente; uma
dentro da floresta inundada (nos períodos de enchente, cheia e vazante) e outra
fora da floresta na margem da mesma, nos quatros períodos hidrológicos. As
despescas foram realizadas em forma sistematizada de 6 em 6 h. Todos os
peixes capturados foram identificados até o menor nível taxonômico possível e
posteriormente contados.

A riqueza de especies (S) variou conforme o período de coleta do ano,
sendo 87 na enchente, 71 na cheia, e 79 na vazante (Figura 1). Na seca, S diminuiu
drasticamente para 49, período no qual há uma forte retração das águas, como
resultado, o ambiente f loresta inundada não esteve representado.
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Aproximadamente 90% das capturas totais em número estiveram constituídas
por 25-29 espécies e em torno de 5 espécies constituíram quase 50% do total de
peixes capturados.

Junk et al. (1983) observaram em um lago de água branca que, ao diminuir
o nível da água (vazante), muitas espécies abandonam o lago para ingressar no rio
principal e também registrou um aumento na densidade íctica nesse período. Nós
observamos que tanto o número de espécies como a abundância, aumentaram na
vazante. Isso pode ser atribuído ao aumento da capturabilidade dos peixes pelas
malhadeiras, conseqüência da diminuição do volume do lago; já na seca, a baixa
riqueza específica pode ser atribuída ao deslocamento forçado de peixes para o
canal principal ou ambientes mais propícios.

Quando se compara a abundância logaritmizada de peixes, nos períodos
de enchente, cheia, e vazante, evidenciam-se diferenças significativas (Fobs = 22,05,
p<0,01). Houve um incremento significativo na vazante e uma diminuição, também
significativa, na cheia (p<0,05). Mudanças sazonais relacionadas com o nível da
água também são mencionadas para o Lago do Rei por Merona & Bittencourt
(1993), indicando que as variações são mais intensas nos ambientes marginais. No
nosso trabalho, quando consideramos a abundância da ictiofauna do Lago Inácio,
dentro e fora da floresta inundada, não foram observadas diferenças significativas,
indicando que esses ambientes são ocupados indistintamente nível da água (Fobs
= 3,35, p<0,01, Figura 1).

Figura 1 - Abundância relativa de peixes capturados dentro e fora da floresta inundada
do Lago Inácio, Amazônia Central, e número de espécies nos diferentes
períodos hidrológicos amostrados.
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Foram registradas marcadas diferenças na composição específica entre
períodos, porém, na enchente, cheia, e vazante, a espécie dominante sempre foi
o apapá (Pellona flavipinnis), já na seca a espécie dominante foi o bodó (Liposarcus
pardalis). Considerando as principais espécies capturadas por período hidrológico
amostrado, isto é, as que representaram entre 50-60% das capturas totais, observa-
se que a composição específica dentro e fora da floresta varia ao longo do ano, de
tal forma que esse ambiente está sempre sendo ocupado sistematicamente,
porém por diferentes espécies.

Na enchente, as espécies mais capturadas foram Hemiodus microlepis
(11,71%), Lycengraullis batesi (7,22%), Pimelodus blochii (6,23%), Hypophthalmus
marginatus (5,74%), Potamorhina latior (4,88%) e Psectrogaster rutiloides (4,49%),
essas seis espécies junto a Pellona flavipennis constituíram 53,22% das capturas
totais. Dentre tais espécies, L. batesi, P. rutiloides e P. blochii foram as mais
freqüentemente capturadas dentro da floresta.

Durante a cheia, além de Pellona flavipinnis, que representou 20,17%
das capturas, destacaram-se as espécies: Hypophthalmus marginatus (8,86%),
Hypophthalmus edentatus (6,91%), Lycengraullis grossidens (6,14%), Potamorhina
altamazonica (5,27%), e Opsodoras sp. (5,30%), constituindo essas seis espécies
53,11% das capturas totais em número. Destas, P. altamazonica foi pescada
exclusivamente dentro da floresta (Figura 2), as espécies restante foram mais
abundantes fora da floresta, exceto o engraulídeo (L. grossidens) que se distribuiu
tanto dentro como fora da floresta inundada.

Na vazante, a abundância de Pellona flavipinnis aumenta, constituindo
39% das capturas, em segundo lugar encontrou-se a piranha caju Serrasalmus
(= Pigocentrus nattereri (8,45%), em seguida o bodó Liposarcus pardalis (8,5%), a
tambaqui Colossoma macropomum (5,12%), e a pescada Plagioscion squamosissimus
(5,12%). As espécies que constituíram mais de 50% das capturas nesse período
foram encontradas principalmente fora da floresta, com excessão do tambaqui,
que de um total de 231 exemplares capturados, somente 7 indivíduos foram
pescados fora da floresta inundada.

Na seca o bodó Liposarcus pardalis (34,78%), a piranha caju Serrasalmus
nattereri (28,12%), e a piranha Serrasalmus spilopleura (14,9%) representaram 78%
das capturas.

Essas variações na composição específica e na abundância das espécies
mais capturadas no período analisado, além da variação na capturabilidade produto
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da diminuição da profundidade no lago e retração das águas, como já mencionada,
afetando principalmente espécies bentônicas como Liposarcus pardalis na seca,
podem ser atribuídas às migrações laterais (COX FERNANDES; MERONA,
1988), relacionadas com movimentos de dispersão, alimentação reprodução ou
procura de ambientes mais propícios.

Figura 2 - Freqüência de ocorrência das espécies de peixes mais capturadas dentro
e fora da floresta inundada do Lago Inácio, Amazônia Central, nos
diferentes períodos hidrológicos amostrados.
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NOTAS SOBRE O ARUANÃ OSTEOGLOSSUM BICIRRHOSSUM
NA ÁREA AMAZÔNICA, COLÔMBIA

Diego L. Muñoz-Sosa
Thomas Walschburger

Cesar Monje

Os membros da família Osteoglossidae pertencem a um grupo de
antigos peixes que alguma vez estiveram distribuídos em todo o mundo e
que agora estão restritos às zonas tropicais da América do Sul (Gêneros
Arapaima e Osteoglossum), África (Gênero Heterotis) e o arquipélago de Malásia
e Austrália (Gênero Scleropages) (STERBA, 1966). Na América do Sul, essa
família está representada por três espécies: Arapaima gigas, Osteoglossum
bicirrhosum e O. ferreirai. Na Colômbia A. gigas e O. bicirrhosum encontram-se
no rio Amazonas, no curso baixo do rio Caquetá e rio Putumaio (LEON et
al., 1988) e O. ferreirai foi registrado por Cala (1973) no rio Tomo, tributário
do rio Orinoco.

Durante o trabalho de campo, realizado desde o mês de Setembro de
1988 até Outubro de 1989, no Parque Nacional Natural do Cahuinari,
Amazonas (WALSCHBURGER et al., 1990), registrou-se informações sobre
alguns aspectos biológicos de O. bicirrhosum. O objetivo do presente artigo é
oferecer uma análise preliminar desses dados.

Durante a permanência nas diferentes zonas, acompanhou-se os
habitantes locais (indígenas na sua maioria) nas saídas de pesca em diferentes
horas e habitats (lagoas, riachos, rios). Os métodos de pesca usados foram as
malhadeiras, a zagaia (aparelho em forma de tridente que se manobra como
uma lança), flecha e arpão.

Dos 21 indivíduos capturados, de 19 foram medidos o comprimento
padrão e 16 foram sexados, dando como resultado 8 machos e 8 fêmeas.
Calculou-se a equação de regressão entre essas duas variáveis para machos e
fêmeas e para ambos sexos (Tabela 1). Os resultados mostram que as fêmeas
são, em média, maiores e mais pesadas que os machos. O maior indivíduo
mediu 88.5cm e pesou 3750g, o menor foi uma fêmea sexualmente madura
que mediu 61cm.
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A procura dos peixes adultos geralmente foi feita à noite. A desova da
espécie ocorre na época da seca, entre Dezembro e Março. A coleta de alevinos de
aruanã para comercialização pelos indígenas geralmente é feita na seca, já que o
macho carrega as crias na boca e é mais fácil capturá-lo. Quando as crias são
maiores e ficam sem cuidado parental, é difícil capturá-las, já que os alevinos se
dispersam na mata inundada e lagos, e são esquivos (MUÑOZ, 1993). Segundo
Goulding (1980), no rio Machado no Brasil, a desova do aruanã está associada
ao início do período da enchente, que ocorre em Dezembro e Janeiro.

Exemplares de aruanã podem ser capturados em qualquer época do
ano em lagos, riachos e rios. Goulding (1980) reporta que o aruanã habita a mata
inundada em época de enchente e lagos na época da seca, e que raramente
encontram-se no canal principal. Dos 21 exemplares capturados, oito foram
coletados em lagos, oito no "canal principal" (rios Cahuinari e Caquetá) e cinco
em riachos, afluentes do rio Cahuinari. Durante a época de emergência das praias
no rio Caquetá, é freqüente encontrar aruanãs na beira das praias, facilitando sua
captura com zagaia e com arpão.

Foram analisados os conteúdos estomacais de O. bicirrhossum
capturados pelos pescadores, encontrando-se uma maior presença (por volume,
ocorrência e dominância) de invertebrados: crustáceos, aracnídeos, coleópteros,
himenópteros, isópteros, gastrópodes, miriápodos e outros invertebrados não
identificados, seguido por material vegetal (sementes de Bignoniaceae e
Cucurbitacea e outras não identificadas). Resultados semelhantes foram
encontrados no rio Machado no Brasil por Goulding (1980), que também incluiu
peixes como Triportheus angulatus e Mylossoma sp, pássaros pequenos e serpentes.
Não encontramos esses últimos itens.

Goulding (1980) sugere que, no caso do material vegetal encontrado
nos estômagos, a maioria pode ter sido ingerida quando o animal pula fora da

r
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Tabela 1 - Valores descritivos do comportamento das variáveis comprimento padrão
(C.P.) e peso (P) em indivíduos de O. bicirrhosum capturados no Parque
Nacional Natural do Cahuinari.

Equação de regressãoP (g)C.P.(mm)nSexo

P=-3511+9.024 (C.P.)2624 ± 721.5680 ± 68.5*8Fêmeas

P=-3858+9.168 (C.P.)

P=-1702+6.144 (C.P.)

2076 ± 540.4

2146 ± 851.9

647 ± 57.5

626 ± 126.1

8

19

Machos

Ambos sexos

* valores dentro das células para C.P e P são Média ± Desvio Padrão
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água para caçar algum inseto, descartando-se a possibilidade de preferência por
algum tipo de fruto.

Atualmente, os colonos da região estão realizando experimentos de
cria em cativeiro em Porto Leguizamo-La Tagua, obtendo resultados exitosos.
Os métodos que vêm sendo usados garantem a conservação da espécie e
constituem uma alternativa econômica de uso que não altera as populações
silvestres.

Agradecimentos

Agradecemos a Gaspar Miraña, por sua ajuda nas saídas de pesca. À
comunidade indígena Miraña de Porto Remanso do Tigre. A Colciencias pela a
ajuda econômica proporcionada na execução dos projetos "Interrelações entre
os peixes e mata inundada" e "Avaliação do Potencial Pesqueiro do rio Caquetá".

Referências

CALA, P. Estudios ictiologicos Colombianos, I.: Presencia de Osteoglossum
en los LLanos (Orinoquia). Lozania, n. 18, p. 1-8, 1973.

GOULDING, M. The Fishes and the Forest. Berkeley, CA: University of  California
Press, 1980.

LEON, T.; PINILLA, G.; FIGUEROA, M. Plan guia de manejo del Parque Nacional
Natural de la Paya. Centro de Investigaciones Cientificas Univ., Bogotá, Colômbia:
Jorge Tadeo Lozano, 1988.

MUÑOZ, D. L. Evaluación de la actividad pesquera en el bajo Caqueta, entre Araracuara
y La Pedrera. Amazonas - Colombia. Colômbia, Bogotá: Fundación Puerto
Rastrojo, 1993.

STERBA, G. Fresh water fishes of  the world. London: Studio Vista Press, 1966.

WALSCHBURGER, T.; MONJE, C.; MUÑOZ, D. Importancia de los bosques
inundables para el recurso pesquero en la Amazonia Colombiana. Bogotá, Colômbia:
Fundación Puerto Rastrojo, 1990.



188 RENATO CINTRA (COORD.)



189HI S T Ó R I A NA T U R A L ,  EC O L O G I A E CO N S E R V A Ç Ã O . . .

ASPECTOS REPRODUTIVOS DE CINCO ESPÉCIES DE VALOR
COMERCIAL NO MÉDIO AMAZONAS

Elisabeth Farias Vieira
Mauro Luis Ruffino

Poucas são as informações sobre o ciclo reprodutivo e época de desova
das principais espécies alvo da pesca comercial no Médio Amazonas. Para tomar
medidas sensatas na preservação de estoques naturais de peixes, visando tornar
sua exploração permanente, são necessários conhecimentos específicos de sua
biologia e dinâmica populacional. Decisões sobre a liberação ou interdição de
áreas, períodos ou equipamentos de pesca, assim como a aplicação de técnicas de
manejo pesqueiro, ou mesmo de planejamento de empreendimentos que
provoquem alterações no ambiente aquático, exigem informações biológicas
básicas. Essas informações são também úteis no desenvolvimento de técnicas
de cultivo de espécies nativas para o consumo humano ou para o repovoamento
(AGOSTINHO et al., 1986).

A presente nota pretende contribuir para o conhecimento da biologia
e dos aspectos reprodutivos de cinco espécies de valor comercial (Colossoma
macropomum, Hypophthalmus edentatus, Plagioscion squamosissimus, Osteoglossum
bicirrhosum e Pellona flavipinnis), e faz parte dos resultados do Projeto IARA, o
qual objetiva subsidiar as ações da administração dos recursos pesqueiros no
Médio Amazonas (IBAMA, 1995).

Os espécimes foram tomados aleatoriamente das bancas de venda de
pescado. Cada indivíduo foi medido, desde o focinho até a extremidade da
nadadeira caudal, com precisão de 1 cm e aproximado para o cm imediatamente
inferior. Os pesos foram obtidos com balança eletrônica com precisão de 20g. O
sexo e estágio de maturação gonadal foram determinados macroscopicamente
segundo escala de Vazzoler (1981): estádio I (Imaturo), estádio II (Em
maturação), estádio III (Maturo) e estádio IV (Desovado).

A época de desova foi determinada com base nas freqüências mensais
dos indivíduos em cada estágio de maturidade. Para algumas espécies houve
períodos sem amostras, porém o padrão geral foi sempre extrapolado a partir
das informações disponíveis.
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O tamanho mínimo de primeira maturação sexual (Lmín) foi
determinado considerando os menores indivíduos de cada espécie que ocorreram
nos estágios III ou IV. O tamanho mínimo, médio e máximo de captura, por
espécie, foi estimado para todo o período para fins de comparação com o Lmín. A
proporção sexual foi calculada para todo o período e os valores obtidos foram
testados pelo χ2, admitindo-se que a proporção esperada seja 1:1.

Plagioscion squamosissimus (pescada): Para o período total a proporção
sexual foi significativamente maior para fêmeas. Indivíduos em todos os estágios
de maturação ocorrem durante todo o período e a desova da espécie ocorre ao
longo do ano. O comprimento médio de captura para a pescada foi de 32,73cm
durante o período estudado e o Lmín = 22cm.

Colossoma macropomum (tambaqui): A proporção sexual foi igual durante
o período de amostragem. Indivíduos em estágio I de maturação sexual
ocorreram durante todo o período. A maior incidência de indivíduos maduros
foi nos meses de novembro-fevereiro, sugerindo que a desova ocorre nesses
meses, coincidindo com o início do período das chuvas. O menor indivíduo
com gônadas em maturação sexual foi um macho com 62cm. O comprimento
médio de captura encontrado para a espécie durante o período foi de 63,32cm.

Pellona flavipinnis (apapá branco): A incidência de machos foi menor
que a de fêmeas durante o período estudado. Exemplares em estágio I de
maturação sexual foram encontrados durante todo o período. Exemplares em
início de maturação sexual e maduros foram encontrados de outubro a março,
sugerindo que a desova ocorre neste período. O comprimento médio de captura
encontrado para a espécie durante o período é de 46,48cm. O Lmín foi de 38cm.

Osteoglossum bicirrhosum (aruanã): Tomando os dados em conjunto, a
proporção de machos e fêmeas, foi significativamente maior para fêmeas durante
o período. A maioria dos indivíduos amostrados era imatura, em estágio I, ou
adultos em repouso gonadal. Nos meses de agosto a dezembro foram
encontrados indivíduos maduros, e fêmeas desovadas de setembro a janeiro.
Essas informações sugerem que a desova ocorre no início do verão, durante o
terceiro trimestre do ano. O comprimento médio de captura estimado para o
aruanã foi de 54,29cm. O tamanho mínimo de primeira maturação foi de 36cm.

Hypophthalmus edentatus (mapará): A proporção sexual foi
significativamente maior para fêmeas durante o período. Dos exemplares
amostrados, a maioria eram juvenis ou adultos em repouso, que ocorreram
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durante todo o período. Indivíduos começaram a ocorrer a partir do mês de
maio até outubro. Indivíduos com gônadas flácidas, aparentemente em
estágio IV, ocorreram com maiores freqüências a partir de dezembro. O
comprimento médio da espécie foi de 37,59cm. O tamanho mínimo de
primeira maturação foi de 28cm. O tamanho médio não foi estimado devido
a não distinção de jovens imaturos e adultos em repouso, durante a
classificação.

De acordo com as estratégias reprodutivas, Winnemiller (1989)
classifica os peixes da Amazônia em três grandes grupos: sazonal, em
equilíbrio e oportunista. Assim, baseado nas informações da literatura
(RUFFINO; ISAAC, 1995), bem como no período reprodutivo apresentado
na presente nota, podemos classificar o tambaqui e o mapará como sazonal,
o aruanã como em equilíbrio, e a pescada como oportunista.
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VARIAÇÃO ESTACIONAL DOS NUTRIENTES E ENERGIA DA
ALIMENTAÇÃO NATURAL DO TAMBAQUI (COLOSSOMA

MACROPOMUM CUVIER, 1818)

Jorge Antonio Moreira da Silva
Manoel Pereira-Filho

Maria Inêz de Oliveira Pereira

O elo peixe-floresta representa uma associação peculiar e caraterística
na relação planta-animal dentro das florestas inundáveis da região Amazônica.
A importância dessas florestas na alimentação dos peixes Amazônicos chega a
um nível tão alto que algumas espécies dependem totalmente de seus produtos,
principalmente de folhas, flores, frutos e sementes, que caem na água. Frutos
e sementes são fontes naturais importantes de nutrientes e energia para pelo
menos 200 espécies de peixes Amazônicos (GOULDING, 1996).

Colossoma macropomum é uma das espécies que dependem desses itens
dentro do seu ciclo anual de alimentação. Análises de conteúdo estomacal
evidenciaram que estes produtos constituem os principais alimentos do
tambaqui, ocorrendo em elevado percentual durante a época das cheias
(HONDA, 1974; GOTTSBERGER, 1978; SMITH, 1979; GOULDING, 1980;
CARVALHO, 1981; SAINT-PAUL, 1986; ZIBURSKI, 1990). Devido a esse
fato, alguns autores consideram os indivíduos adultos como exclusivamente
frugívoros (ECKMANN, 1987; SAINT-PAUL, 1991), enquanto que os jovens
(<50cm) são considerados onívoros, alimentando-se ainda de zooplâncton
(HONDA, 1974; GOULDING, 1980; CARVALHO, 1981).

Dos 685 tubos digestivos coletados na feira da Panair, Manaus, e nos
Lagos do Rei e Grande (Manaquiri, AM), 310 (45,3%) continham material no
estômago para identificação e análises. Desse total, em 147 (47,4%), a
quantidade do bolo alimentar foi suficiente para a determinação da sua
composição químico-bromatológica. A composição foi avaliada em termos
dos principais nutrientes e energia bruta, à base da matéria seca (MS), segundo
recomendações da AOAC (1975), com amostras homogeneizadas e as análises
realizadas em triplicatas. A energia bruta foi obtidas através de bomba
calorimétrica.
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A disponibilidade de nutrientes dos alimentos consumidos pelo
Colossoma macropomum variou amplamente dentro do seu ciclo anual de
alimentação. No período de maior disponibilidade de frutos e sementes das
florestas inundadas (março-agosto), observou-se que os níveis médios de
proteína bruta se mantém abaixo de 15% da matéria seca, enquanto que no
período de menor ocorrência desses itens (setembro-novembro), os níveis
médios ficaram acima de 44% (Figura 1). Esta elevação do teor protéico na
alimentação do tambaqui está relacionada com o consumo do zooplâncton, de
onde a espécie consegue a maior parte da proteína de origem animal na natureza.

Figura 1 - Médias mensais do teor de proteína bruta (PB) do conteúdo estomacal do
tambaqui.

Com relação aos lipídios, teores mais elevados foram observados nos
meses de abril (31,1%) e maio (29,2%), períodos em que muitas espécies de frutos
e sementes estão disponíveis. De maneira geral, observa-se que este nutriente se
mantém menos variável ao longo do ano, do que a proteína (Figura 2).

As médias dos teores de carboidrato do conteúdo estomacal são
mostradas na Figura 3. Pode-se observar que o tambaqui tem maior
disponibilidade deste nutriente no período em que frutos e sementes são os
principais itens alimentares, atingindo o teor de 42,5% em maio. No período de
setembro-novembro, devido ao consumo principalmente de itens de origem
animal, o teor de carboidrato na dieta apresentarou níveis muito baixos.
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Figura 2 - Médias mensais do teor de lipídios (EE) do conteúdo    estomacal do
tambaqui.

Figura 3 - Médias mensais dos teores de carboidrato (ENN) do conteúdo estomacal
do tambaqui.

Resultados semelhantes aos dos carboidratos foram encontrados para as
médias mensais do teor de fibra bruta, em que frutos e sementes contribuem com
maiores níveis na dieta, variando entre os teores médios de 9,7 e 20,5%, no período em
que o tambaqui se alimenta com maior freqüência de frutos e sementes (Figura 4).

Para o teor de cinza, o período que apresentou médias com níveis mais
elevado, coincide com o período de menor ocorrência de frutos e sementes, setembro-
novembro (Figura 5), atingindo valor máximo em outubro (14,7%). Este fato
pode estar relacionado ao comportamento alimentar do tambaqui que, na
indisponibilidade de frutos e sementes, tem sua dieta composta por animais,
principalmente organismos zooplanctônicos.

Figura 4 - Médias mensais do teor de fibra bruta (FB) do conteúdo estomacal do
tambaqui.
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Figura 5 - Médias mensais do teor de cinza (MM) do conteúdo estomacal do tambaqui.

A Figura 6 apresenta as variações dos teores médios de energia bruta
(EB). Observa-se que os níveis apresentados não tiveram diferenças acentuadas
entre os períodos de maior ou menor disponibilidade dos frutos e sementes,
variando entre 484,6kcal EB/100g MS, em junho a 574,2 kcal EB/100g MS, em
maio. Esse resultado pode estar associado ao fato de que, no bolo alimentar,
encontram-se itens com diferentes teores de nutrientes, os quais, dependendo
do seu nível de concentração, proporcionam maior ou menor teor de energia.

Figura 6 - Médias mensais do teor de energia bruta (EB) do conteúdo estomacal do
tambaqui.

Dentro da classificação de hábitos alimentares dos peixes, Colossoma
macropomum se situa como uma espécie nitidamente onívora, uma vez que adquiriu
adaptações evolutivas, especialmente morfológicas e fisiológicas no aparelho
digestivo, que dá à espécie a habilidade de explorar alimentos tanto de origem
vegetal quanto animal, nos mais diferentes habitats em que vive. A dieta do C.
macropomum está condicionada à disponibilidade do alimento no ambiente, que
é sazonal na planície Amazônica. A variação temporal da atividade alimentar é
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mais intensa no período de enchente-cheia, com a maior disponibilidade de
itens alimentares produzidos pelas florestas inundáveis. Embora o termo
onívoro seja aplicado nos estudos da ecologia trófica do tambaqui, termos
como frugívoro, herbívoro e zooplanctófago se aplicam muito bem quando
considera-se os períodos de flutuação dos níveis das águas dos rios
Amazônicos. Paula et al. (1989) afirmam que o peixe de hábito herbívoro
deve gastar menos energia na busca do alimento em virtude de encontrá-lo
mais facilmente. Para o tambaqui, esta afirmação é válida desde que os
indivíduos se encontrem dentro da floresta inundada no período de frutificação
das árvores.

O grau de repleção dos estômagos do tambaqui no período de estudo
foi reflexo diretamente da disponibilidade do alimento no período enchente-
cheia, quando foram encontrados maiores percentuais de estômagos com
alimento. Nesse período, a espécie se alimenta ativamente de frutos e sementes
sendo que, na escassez desses itens, se alimenta de zooplâncton (HONDA,
1974; GOULDING, 1980; CARVALHO, 1981). Considerando as fases
hidrológicas dos rios da Amazônia Central, nossos resultados são similares
aos de Tello et al. (1992) que, estudando a bioecologia de 46 espécies de peixes
de importância econômica da parte inferior dos rios Ucayali e Marañon, Peru,
encontraram uma relação direta entre a freqüência de estômagos vazios e cheios
com a disponibilidade de alimentos nos períodos estacionais.

As variações temporais observadas nos teores médios dos nutrientes
e energia bruta do conteúdo estomacal mostraram que a alimentação do tambaqui
na natureza é rica em valores médios na matéria seca, em carboidratos (36,8%),
lipídios (24,7%) e fibra bruta (14,8%), no período de maior disponibilidade de
frutos e sementes, mas é baixo em proteína bruta (12,6%). Níveis elevados de
proteína bruta foram obtidos pelo tambaqui na natureza no período de maior
disponibilidade do zooplâncton, na seca. Para o crescimento na natureza, o C.
macropomum faz o balanceamento entre os níveis de proteína bruta de origem
vegetal e animal. Os níveis médios elevados de proteína bruta do zooplâncton
(média de 51,1% da MS), parecem ser a mais importante fonte deste nutriente
dentro do ciclo anual de alimentação da espécie. Para os adultos, esta fonte de
proteína é de fundamental importância para o amadurecimento das gônadas,
uma vez que após o período de seca segue-se ao da enchente, quando então a
espécie se reproduz.
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A proteína, em qualquer dieta, é utilizada pelos organismos para a sua
manutenção, reparação de tecidos e crescimento. Segundo de la Higuera (1987),
a ingestão de dietas com níveis elevados de proteína proporcionam quantidades
de aminoácidos mais do que o necessário e, como conseqüência disso, o excedente
é utilizado para fins energéticos e não para o crescimento. Como os frutos e
sementes são pobres em proteína, é possível que o "efeito poupador de proteína"
(HEPHER, 1988) seja realizado pelo tambaqui utilizando as fontes de energia
dos lipídios e carboidratos, presentes em teores mais elevados na dieta, e utilizem
melhor a proteína contido nesses itens. Pezzato (1990) encontrou esse efeito
poupador de proteína no pacu (Piaractus mesopotamicus), substituindo fontes
convencionais de energia de rações por gordura animal.

É corrente na literatura que os monogástricos consomem os alimentos
para satisfazer suas necessidades energéticas, ocorrendo uma relação entre
saciedade e consumo de energia (BARROS et al., 1988). Segundo Cho (1987),
em uma dieta com um balanço adequado de nutrientes, os peixes podem
compensar baixo conteúdo energético consumindo maior quantidade da mesma.
Nesse sentido, o C. macropomum faz o balanceamento entre proteína/energia
consumindo em maior quantidade frutos e/ou sementes que contêm baixos
teores de proteína. Esse fato foi observado com o fruto jauari (Astrocaryum
jauary), que foi ingerido em grandes quantidades, com uma freqüência superior
aos demais. No entanto, análises químico-bromatológicas revelaram que o fruto
contém baixos níveis de proteína bruta (5,1%) e altos teores de carboidratos
(45,6%) e fibra bruta (32,5%). O valor calórico deste fruto (486,2kcal EB/100g
MS) está acima da média dos outros frutos (442,2kcal EB/100g MS), porém o
teor de energia digestível da amêndoa foi o mais baixo quando comparada com
outras sementes (927,0cal/g).

A análise desses dados mostra que o C. macropomum necessita alimentar-
se de itens de composição variada para realizar o balanceamento da dieta em
termos dos principais nutrientes e energia para satisfazer suas necessidades
metabólicas. Esta hipótese não foi confirmada, uma vez que o tambaqui
consumiu grande quantidade de apenas um fruto ou semente, como ocorreu
com o jauari (Astrocaryum jauary) e a seringa-barriguda (Hevea spruceana), em que
foram observados inúmeros estômagos repletos destes itens. Essas observações
mostram a característica oportunista da espécie em consumir itens de maior
disponibilidade na área em que se encontra. Neste trabalho pode-se observar
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uma relação íntima entre o C. macropomum e as florestas inundadas (GOULDING,
1980). Frutos e sementes se constituem num "banco de nutrientes e energia"
que tem de ser preservado para a própria manutenção e evolução da espécie no
seu habitat de origem.

Como conclusão, o tambaqui alimenta-se abundantemente de frutos
e sementes, que são fontes de energia, na época de enchente-cheia, e de fontes
ricas em proteína na seca, fato que constitui o último estágio de preparação para
a reprodução.
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ALIMENTAÇÃO DE LEPORINUS PACHYCHEILUS
(CHARACIFORMES: ANOSTOMIDAE), UM PEIXE AMAZÔNICO

COM BOCA VENTRAL

Geraldo Mendes dos Santos
Priscila Sousa Rosa

O Aracu, Leporinus pachycheilus Britsky, 1976 é um peixe caracterizado
pela posição ventral da boca e pelos dentes alinhados lado a lado, ao contrário da
maioria das outras espécies da família Anostomidae, em que a boca é terminal
ou voltada para cima e os dentes são dispostos em forma de escada (MYERS,
1950; GÉRY, 1972/73). Esta espécie foi descrita a partir de exemplares coletados
no rio Aripuanã, afluente da margem direita do rio Madeira, sendo citada
posteriormente apenas para os rios Jamari e Machado, ambos afluentes do rio
Madeira (SANTOS, 1991) e para o rio Trombetas, no Pará (FERREIRA, 1993).
Uma análise feita sobre a coleção de peixes do INPA mostrou que esta espécie
ocorre em vários outros rios periféricos à calha principal do rio Amazonas
(SANTOS; JÉGU et al., 1996).

A maioria dos estudos realizados sobre ecologia dos anostomídeos em
rios Amazônicos refere-se basicamente a espécies de grande porte, com importância
na alimentação humana ou que ocorrem em áreas de várzeas (SANTOS, 1980,
1982). L. pachycheilus é um peixe de porte médio, até agora só encontrado em áreas
de corredeiras e sobre o qual não se dispõe de informações a respeito de sua
história natural. O presente estudo tem por objetivo fornecer informações sobre
sua dieta natural em três rios da Amazônia, bem como sobre a relação do regime
alimentar com a morfologia do trato digestivo.

Foram analisados 37 exemplares, com 81 a 250mm de comprimento
padrão, coletados entre as décadas de 80 e 90. Desses, 15 foram provenientes do
rio Tapajós, 7 do rio Pitinga e 15 do rio Tocantins. Os peixes coletados eram
provenientes de áreas ainda em condições naturais, exceto no Tocantins, onde
quase todos os exemplares foram capturados em poças remanescentes ao
represamento deste rio para a construção da represa de Tucuruí.

De cada peixe foi retirado o trato digestivo, através de um corte
longitudinal no abdomen, sendo o estômago e intestino medidos sobre régua
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milimetrada e o conteúdo recolhido em placa de Petri. Considera-se o
comprimento do estômago como a distância da abertura da primeira alça (região
cardíaca) à sua borda posterior, na confluência com a segunda alça; o intestino foi
distendido, sendo seu comprimento a distância entre a porção anterior, na inserção
dos cecos pilóricos e a extremidade posterior, correspondente ao nível do anus.
Os coeficientes intestinal e estomacal são, respectivamente, o comprimento do
intestino e do estômago em relação ao comprimento padrão do peixe. A
contagem dos rastros refere-se ao primeiro arco branquial esquerdo, nos ramos
superior, vértice e inferior, respectivamente.

Para a determinação da dieta foi adotado um método que combina
freqüência de ocorrência (Fo) e volume (Vo) de cada ítem, sendo Fo a relação entre
o número de estômagos com determinado item e o número total de estômagos
com alimento e Vo, uma estimativa do volume de cada item em relação ao
volume total presente em cada amostra. Os resultados foram expressos através
do Índice Alimentar (IA), segundo Kawakami & Vazzoler (1980), de acordo
com a expressão: IA = Fo.Vo/Fo.Vo.

Os itens alimentares encontrados foram os seguintes:
Algas: representadas principalmente por filamentosas do gênero

Spirogyra;
Areia: grãos pequenos, isolados, angulosos de natureza quartzosa;
Detritos: material fino, amorfo, sem uma clara definição quanto à sua

natureza; aparentemente trata-se de material orgânico em adiantado processo de
decomposição;

Insetos: larvas e pupas, inteiras ou em partes, principalmente de Diptera;
Podostemaceae: hapteras e folhas de plantas aquáticas da família

Podostemaceae.
L. pachycheilus tem boca ventral, sendo a fenda bucal disposta

transversalmente em relação ao eixo do corpo, dentes incisivos, ligeiramente
pontudos, dispostos numa única série e em número de oito em cada maxilar; o
estômago tem duas alças, em forma de V; o intestino tem três alças, sendo as
duas primeiras com tamanho idêntico e a última maior que as demais; os cecos
pilóricos são individualizados, com cerca de 0,5 cm, presos pela base ao intestino
e em número de 8 a 10 (média 9,4); o coeficiente estomacal variou de 1,1 a 1,6
(média 1,4) e o intestinal de 0,1 a 0,2 (média 0,2); os rastros branquiais são
relativamente curtos e carnosos, em número de 19.
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A dieta de L. pachycheilus é constituída basicamente de material vegetal (Figura
1). Nas corredeiras dos rios Tapajós e Pitinga, onde as condições eram naturais quando
da coleta dos peixes, houve um consumo quase que exclusivo de podostemáceas. No
Tocantins, onde a maioria dos peixes foi coletada em poças remanescentes ao
represamento do rio, esta espécie consumiu basicamente algas filamentosas. Como
itens secundários da dieta foram encontrados detritos, insetos e areia, sendo este
último uma evidência de que a espécie se alimenta no fundo.

A estrutura do trato digestivo de L. pachycheilus assemelha-se a de outras
espécies de anostomídeos com hábitos herbívoros. Nesta espécie, o estômago tem
paredes relativamente grossas, se comparado ao de peixes piscívoros; o intestino é
fino, pouco distendível e ligeiramente maior que o comprimento padrão, com índice
intestinal em torno de 1,4. Estes dados se aproximam das caraterísticas gerais citadas
para peixes herbívoros (KRUGER; MULDER, 1970). A principal diferença observada
diz respeito ao número de cecos pilóricos, que varia de 8 a 10 nesta espécie, enquanto
que em outros herbívoros como Schizodon fasciatus e Rhytiodus argenteofuscus, varia de
17 a 24 e em Rhytiodus microlepis, de 50 a 65 (SANTOS, 1980, 1982).

Figura 1. Composição da dieta de L. pachycheiles (Aracu).
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A grande variação no número de cecos, observada nas espécies de
anostomídeos e cujos hábitos alimentares são semelhantes, mostra que este
caráter não tem relação única e direta com o tipo de alimentação. Um exemplo
disso é que dentre várias espécies de peixes Amazônicos, que são essencialmente
carnívoras, umas apresentam numerosos cecos, como os caracídeos dos gêneros
Hydrolicus, Acestrorhynchus e Hoplias, enquanto outras são destituídas destas
estruturas, como os bagres pimelodídeos e os cichlídeos.

A análise da dieta mostra que L. pachycheilus é uma espécie herbívora,
consumindo basicamente partes vegetativas de Podostemaceae e algas
filamentosas. Os demais tipos de alimentos encontrados no conteúdo estomacal
são considerados secundários e provavelmente foram tomados de maneira
acidental, já que estes fazem parte do substrato ou estão associados aos itens
alimentares principais.

Tomando-se por base o tipo de dentição, Géry (1972/73, 1978)
considera que os anostomídeos são peixes onívoros. Apesar de não haver
nenhum dado contrário, essa é uma afirmativa muito genérica, considerando
que este grupo de peixes compreende numerosas espécies e a maioria delas não
teve seus hábitos alimentares devidamente investigados. Estudos feitos mais
recentemente sobre a ecologia alimentar dos anostomídeos têm corroborado a
tese de onivoria proposta por Géry (1972/73, 1978), entretanto algumas espécies
apresentam especificidade alimentar relativamente alta como, por exemplo, o
aracu-comum (Schizodon fasciatus) e aracu-pau-de-nego (Rhytiodus microlepis e R.
argenteofuscus) que se alimentam de algas filamentosas e gramíneas (SANTOS,
1981), além de Anostomus ternetzi e Synaptolaemus cingulatus, que consomem
basicamente esponjas (SANTOS; ROSA, 1998).

Outros estudos desenvolvidos sobre dieta de peixes na Amazônia
evidenciam que numerosas espécies de médio e pequeno porte têm hábitos
onívoros. Esses peixes consomem basicamente insetos, frutos e sementes e são
muito oportunistas em relação à disponibilidade das fontes alimentares, as
quais estão diretamente ligadas às flutuações de enchente e vazante dos rios
(SANTOS et al., 1991). Peixes essencialmente herbívoros são raros na Amazônia.
Além das espécies de anostomídeos acima citadas, outros caraciformes conhecidos
como tendo uma dieta à base de vegetais são os pacus do gênero Myleus
(GOULDING, 1980), Mylossoma (PAIXÃO, 1980) e em menor escala o tambaqui,
Colossoma macropomum (GOULDING; LEAL, 1982). Observa-se, no entanto,
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que ao contrário dos anostomídeos, que consomem basicamente raízes de
gramíneas e algas filamentosas, os pacus têm preferência por frutos e sementes,
sobretudo no período da cheia, quando a floresta está inundada.

Além de L. pachycheilus, a única espécie de peixe conhecida como
consumidora direta de plantas podostemáceas é Mylesinus paraschomburgkii
(SANTOS; PINTO, 1997). Essas plantas ocorrem apenas em cachoeiras de
rios que drenam afloramentos rochosos dos planaltos que circundam a calha
principal do rio Amazonas. Essas áreas são de difícil acesso, pouco amostradas
e há uma enorme lacuna de conhecimentos sobre ecologia de comunidades de
peixes neste tipo de ambiente; assim, é bem provável que além das duas
espécies acima citadas, haja muitas outras espécies de peixes que têm dieta à
base de podostemáceas. Além de servirem como fonte básica de alimentação,
estas plantas desempenham um importante papel ecológico, servindo como
abrigo e proteção para peixes e outros organismos aquáticos (ODINETZ-
COLLART et al., 1995).

O consumo quase que exclusivo de algas, observado nos exemplares
provenientes de poças remanescentes ao represamento do rio Tocantins e onde
as podostemáceas haviam sido extintas pelo represamento, parece tratar-se não
de uma preferência alimentar, mas apenas uma maneira de sobrevivência em
locais modificados pela intervenção humana. Apesar disso, este fato mostra que
espécies com dieta especializada, como é o caso de L. pachycheilus, também
apresentam certa plasticidade, sendo capazes de recorrer a itens secundários
quando as suas fontes preferenciais de alimentação estão ausentes ou muito
limitadas, ao menos por um certo período de tempo.

Em condições naturais, L. pachycheilus ocorre sempre em ambientes
lóticos, de fundo pedregoso, comumente associado a Podostemaceae. Na área
sob influência do atual reservatório de Tucuruí, as populações desta espécie se
extinguiram completamente; idêntico fato ocorreu também em outros rios,
cujos trechos foram represados. Além desta, várias outras espécies de peixes são
totalmente adaptadas às áreas de cachoeiras e corredeiras e por isso o represamento
de rios representa um sério risco a suas sobrevivências. Isso constitui-se, portanto,
num dado relevante a ser considerado quando da avaliação da relação custo/
benefício dos projetos desenvolvimentistas que vierem a ser implementados
no ambiente aquático da Amazônia, sobretudo aqueles que requerem a
construção de barragens.
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HISTÓRIA NATURAL DO BUFO GRANULOSUS GOELDII
(ANURA: BUFONIDAE)

Ulisses Galatti

A sistemática de Bufo granulosus Spix foi estudada por Gallardo (1965),
que determinou 14 subespécies, cujas distribuições estão associadas a diferentes
sistemas hidrográficos. A espécie como um todo se distribui desde o sul da
América Central até o sul da América do Sul, mas está notavelmente ausente na
região mais ao oeste da América do Sul, ao leste da Cordilheira dos Andes. Bufo
granulosus goeldii é a única subespécie ao longo da calha dos rios Solimões e
médio Amazonas, enquanto B. g. mirandaribeiroi aparece associado aos rios
Araguaia e Tocantins e foz do rio Amazonas (GALLARDO, 1965).

Na região de Santarém, a localidade tipo da subespécie, B. g. goeldii
parece morfologicamente homogêneo, mas sua ocorrência abrange uma grande
diversidade de habitats, especialmente áreas naturalmente abertas de savana ou
cerrado e áreas antropicamente alteradas como fazendas e áreas desmatadas ou
urbanizadas. Nas proximidades da vila de Alter do Chão, a cerca de 27km de
Santarém, B. g. goeldii ocorre em áreas de savana nas margens do rio Tapajós. A
maioria dos indivíduos se abriga em ocos de cupinzeiros no solo, onde a umidade
relativa do ar é próxima da saturação e normalmente maior do que na superfície,
evitando a perda de água corpórea durante o dia, especialmente na estação mais
seca. A dieta básica de jovens e adultos é constituída de formigas e cupins mas os
jovens comem mais formigas e menos cupins do que os adultos. Estudos
recentes revelaram que a atividade alimentar dos indivíduos na savana é maior
nos meses mais chuvosos e úmidos, quando acumulam reservas de energia na
forma de gordura, enquanto na estação seca os indivíduos se concentram na
margem da água do rio para reproduzir e rehidratar (GALATTI, 1996).

Cada fêmea põe em média 8000 ovos e a eclosão das larvas acontece
cerca de dois dias depois da desova, o tempo de desenvolvimento larval pode
durar entre duas a quatro semanas. Após a metamorfose, os jovens passam a
apresentar hábitos progressivamente fossoriais e coloração críptica e variável
conforme o substrato, o que dificulta bastante a sua observação no campo. Os
machos alcançam o tamanho adulto (~50mm) cerca de seis meses depois da
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metamorfose, mas as fêmeas podem levar até um ano para chegar ao tamanho
adulto médio (~69mm). Estudos de marcação e recaptura indicam ainda que as
fêmeas podem viver de 3 a 4 anos enquanto a maioria dos machos não ultrapassa
o segundo ano de vida (GALATTI, 1996).

Enquanto a desova em ambiente aquático permanente implica na
vantagem dos sapos poderem reproduzir na estação seca, uma provável
desvantagem deve vir da maior densidade de predadores vertebrados no rio, a
despeito da relativa impalatabilidade dos girinos de B. g. goeldii (AZEVEDO-
RAMOS, 1995). Notavelmente, a reprodução no rio envolve uma intrigante
maratona de pares em amplexo (Figura 1), quando as fêmeas nadam centenas
de metros com os machos em suas costas para desovarem longe da margem
(MAGNUSSON; WINDLE, 1987). Em áreas alteradas ou urbanas, B.g. goeldii
pode ser observado reproduzindo em poças artificiais, formadas durante períodos
de chuva, evidenciando grande plasticidade de caraterísiticas básicas da história
de vida da espécie.

Figura 1 - Bufo granulosus goeldii em amplexo no rio Tapajós, Pará.
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COMPORTAMENTO TERRITORIAL EM PHYLLOMEDUSA
BICOLOR, PHYLLOMEDUSA TARSIUS E PHYLLOMEDUSA

TOMOPTERNA (ANURA: HYLIDAE)

Renata Freitas
Maria J. Amaral

Phyllomedusa bicolor, Phyllomedusa tarsius e Phyllomedusa tomopterna
apresentam um padrão temporal de reprodução prolongado sendo encontradas
a vocalizar durante todo o ano (ZIMMERMAN; RODRIGUES, 1990), embora
esta atividade seja mais intensa durante a estação chuvosa. Nessa época, é comum
ser encontrado um elevado número de machos vocalizando sobre folhas e
ramos perto de poças de água, permanentes ou temporárias, sendo estas áreas
freqüentemente partilhadas pelas três espécies.

O grau de permanência nos locais de vocalização é um importante
indicador de territorialidade em Anura. No entanto, outros indicadores são
igualmente considerados, como é o caso das interações agonísticas que podem
estar associadas à territorialidade, mesmo em espécies com territórios tão
efêmeros a ponto de utilizarem locais de vocalização por apenas uma noite
(DUELLMAN; TRUEB, 1986). Esta situação foi descrita para Hyla versicolor na
qual os machos defendiam territórios através da emissão de vocalizações de
encontro e lutas quando na presença de outro macho (FELLERS, 1979).

No presente trabalho consideraram-se, como indicadores da existência
de territorialidade, o grau de permanência no local de vocalização e as seguintes
interações agonísticas: perseguição de intrusos, lutas, vocalizações de confronto
e manifestações corporais dissuasoras.

Tanto em P. bicolor como em P. tomopterna verificou-se, através de uma
monitorização regular, um acentuado grau de permanência nos locais de
vocalização. O tempo máximo de permanência observado foi de 29 dias para P.
tomopterna e de 35 dias para P. bicolor. Os indivíduos para os quais se registaram
estes tempos de permanência foram marcados no início do período de
observação, o que abre a possibilidade de ser maior o período real de permanência.

No caso de P. tarsius houve uma ocupação sistemática dos mesmos
locais de vocalização mas como os indivíduos não foram marcados, apenas
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podemos afirmar que os machos mantinham os locais de vocalização durante
pelo menos uma noite como se observou que os indivíduos mantiveram e
defenderam os locais de vocalização durante pelos menos uma noite.

As situações de confronto em P. tomopterna e P. tarsius envolviam
vocalizações de encontro intercaladas ocasionalmente por lutas e acabando com
o afastamento de um dos machos. Observou-se também que machos de P.
tarsius, em situação de luta, emitiam vocalizações de agonia. Nesta espécie registou-
se ainda um tipo de comportamento particular associado aos confrontos: machos
esticavam lentamente a perna entreabrindo os dedos, quer durante as
perseguições, quer durante as lutas. Um macho de P. tarsius em amplexo
manifestou o mesmo comportamento, quando confrontado com um macho
de P. bicolor no território deste, enquanto o casal se deslocava em busca de um
local de ovodeposição.

O comportamento de distensão das pernas em P. tarsius, descrito
anteriormente, foi também observado por Harding (1982) em machos de Staurois
parvus, tendo sido interpretado como um possível processo de atração visual de
fêmeas. No caso de P. tarsius, uma vez que este comportamento esteve sempre
associado a confrontos, ele é aqui interpretado como sendo uma manifestação
visual de caráter agonístico.

Em P. bicolor e P. tomopterna o grau de permanência nos locais de
vocalização, bem como os comportamentos agonísticos que manifestaram na
presença de intrusos, permitem concluir a existência de territorialidade nestas
espécies.

Um fator que se tem revelado importante na ocupação e manutenção
de territórios, tanto para Rana catesbeiana (HOWARD, 1978) como para Rana
clamitans (WELLS, 1977/1978), é o tamanho corporal dos indivíduos, sendo
que machos maiores controlam melhores territórios aumentando desta forma
o seu sucesso reprodutivo. Foram constatadas amplitudes de tamanho de
machos vocalizantes bastante reduzidas para P. tomopterna (44,98±2,28; média ±
desvio padrão, n = 44) e P. bicolor (111,36; 6,74; n = 8). A semelhança de
algumas espécies de Centrolenella, cujos machos defendem agressivamente locais
de vocalização e de ovodeposição (DUELLMAN; SAVITZKY, 1976), o tamanho
corporal pode não ser o principal fator envolvido na seleção sexual, devido à
pequena amplitude de tamanhos dos machos vocalizantes (DUELLMAN;
TRUEB, 1986), não constituindo por isso um fator determinante na dinâmica
dos territórios de P. tomopterna e P. bicolor.
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Durante um período de 32 dias foram capturadas 20 fêmeas de P.
tomopterna e encontradas 21 posturas, o que sugere que o número de capturas
esteja muito próximo do número de fêmeas que visitaram o lago. A freqüência
com que foram encontradas ao longo deste período indica que a chegada das
fêmeas ao local de reprodução se dá de uma forma assincronizada.

Wells (1977), no seu trabalho sobre a territorialidade em Rana clamitans,
interroga-se acerca da razão pela qual a competição entre machos pode conduzir
à territorialidade numas espécies e não em outras, apontando o padrão de
reprodução prolongado como o principal fator que favorece a territorialidade. A
explicação que sugere baseia-se no fato de que neste tipo de padrão reprodutivo
as fêmeas chegam aos locais de reprodução de uma forma assincronizada, como
parece acontecer em P. tomopterna, sendo mais vantajoso para os machos
vocalizarem num local fixo para atrair as fêmeas do que adotarem uma estratégia
de busca ativa, verificada em machos de espécies com padrão de reprodução
explosivo (WELLS, 1979).
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UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE EM UMA COMUNIDADE DE
LAGARTOS NA REGIÃO DE MANAUS

Welton Yudi Oda
 Márcio Martins

Estudos sobre comunidades de lagartos realizados em diversas regiões
do mundo (PIANKA, 1973, 1986; CRUMP, 1971) mostraram que a competição
interespecífica nestas comunidades pode ser evitada através de diferenças na
utilização dos recursos e nos padrões de atividade. Entretanto, estudos realizados
na Amazônia constataram grande sobreposição na utilização dos recursos
disponíveis entre as diferentes espécies (revisão parcial em DUELLMAN, 1989),
além da aparente existência de guildas nas quais a sobreposição é mais acentuada
(MARTINS, 1991). Em relação à utilização do ambiente, estudos realizados na
região Amazônica evidenciaram os seguintes padrões para as comunidades
estudadas: (1) a maioria das espécies é diurna, e (2) as proporções de espécies
arborícolas e terrestres são semelhantes. Este estudo descreve os padrões de
utilização do ambiente em uma comunidade de lagartos de floresta na região de
Manaus, Amazonas, e compara os resultados encontrados com os encontrados
em outros estudos realizados na Amazônia.

As observações de campo foram realizadas na Reserva Florestal Adolfo
Ducke, km 26, AM-010, entre out/91 e mar/93. A reserva é coberta por floresta
primária densa de terra firme. Duas áreas principais foram utilizadas: uma área
de baixio cortada por duas trilhas de 750m paralelas a um igarapé, e uma área de
2ha, trilhada a cada 10m, em platô. Observações adicionais foram feitas em
diversos locais da reserva, especialmente durante os deslocamentos entre as
duas áreas principais, separadas por 1500m. As trilhas foram percorridas em
diversos horários, entre 9:00 h e 24:00 h, durante cerca de 45-50 h a cada mês.
Cada trilha era percorrida lentamente, observando-se o ambiente ao redor à
procura de lagartos. Para cada lagarto observado e capturado foram anotados:
horário, espécie, comprimento rostro-anal (CRA) e microhabitat utilizado.

Foram registradas 772 observações de lagartos de 22 espécies,
distribuídas em 6 famílias. Exceto por Thecadactylus rapicauda e Hemidactylus
mabouia, esta última encontrada apenas em áreas muito alteradas, todas as
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espécies observadas são primariamente diurnas. Dentre as 20 espécies
diurnas, nove são heliófilas (45%) e 11 (55%) umbrófilas. Quanto à utilização
do microhabitat pelas espécies nativas (todas exceto H. mabouia, Figura 1),
11 espécies (cinco gimnoftalmídeos, três teiídeos, um geconídeo e um
sincídeo) foram encontradas primariamente na serapilheira ou sobre troncos
e galhos caídos. As 10 espécies restantes (quatro policrídeos, quatro
tropidurídeos e dois geconídeos) foram observadas primariamente na
vegetação. Somente duas espécies mostraram preferência por determinado
tipo de ambiente, sendo encontradas sempre em associação à água: uma
terrestre (Neusticurus bicarinatus) e outra arborícola (Uranoscodon superciliosum).

Figura 1 - Representação esquemática dos diversos microhabitats ocupados pelas
diferentes espécies de lagartos da Reserva Ducke. AA = Alopoglossus
angulatus; AC = Anolis nitens; AF = Anolis fuscoauratus; AM = Ameiva
ameiva; AO = Anolis ortonii; AP = Anolis punctatus; AR = Arthrosaura
reticulata; CA = Coleodactylus amazonicus; GH = Gonatodes humeralis;
KC = Kentropyx calcarata; LE = Leposoma sp.; MB = Mabuya bistriata; NB
= Neusticurus bicarinatus; PM = Polychrus marmoratus; PP = Plica plica;
PU = Plica umbra; TA = Tretioscincus agilis; TN = Tupinambis nigropunctatus;
TR = Thecadactylus rapicauda; UA = Uracentron azureum; US = Uranoscodon
superciliosum.

Considerando-se a comunidade como um todo, dez (47,6%) espécies
são diurnas e terrestres, oito (38,1%) são diurnas e arborícolas, duas (9,5%) são
diurnas e estão sempre associadas à água, e uma (4,8%) é noturna e arborícola
(Figura 2). A maioria das espécies foi encontrada tanto no platô como no baixio,
exceto por U. superciliosum e N. bicarinatus (ambos encontrados somente em
baixios).
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Figura 2 - Porcentagens de utilização do ambiente e horário de atividade na
comunidade de lagartos de mata da Reserva Ducke. DTE = diurnos e
terrestres; DAR = diurnos e arborícolas; DAQ = Diurnos e aquáticos; NAR
= noturno e arborícola.

Os padrões de utilização do ambiente aqui descritos são muito
semelhantes aos observados em outros estudos na região Amazônica (BEEBE,
1944a,b; VANZOLINI, 1972; DUELLMAN, 1978, 1987; LESCURE; GASC,
1986; GASC,1990; RODRIGUEZ; CADLE, 1990; MARTINS, 1991).

Considerando-se que a maioria das espécies estudadas é insetívora
generalista e consome presas de tamanho semelhante (ver MARTINS, 1991),
pode-se separar a comunidade estudada em guildas nas quais ocorre grande
sobreposição na utilização de recursos e no horário de atividade (Tabela 1). Em
estudos realizados em regiões temperadas e desertos, observou-se que a
competição é mais intensa exatamente dentro das guildas (ver PIANKA, 1973,
1986; TOFT, 1985). Entretanto, a aparente abundância de recursos associada às
densidades relativamente baixas dos lagartos Amazônicos levou alguns autores
a sugerir que a competição é fraca ou inexistente nas comunidades desta região
(DUELLMAN, 1978, 1989, MARTINS, 1991). Duellman (1978, 1989) e Martins
(1991) sugerem, alternativamente, que as populações de lagartos silvícolas da
Amazônia são controladas por predação e flutuações ambientais catastróficas
(como secas intensas e inundações). Como argumento em favor desta hipótese,
Martins (1991) chama a atenção para a grande variedade de predadores de lagartos
existentes na região (peixes, serpentes, aves e mamíferos), vários deles
especializados neste tipo de presa.
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Tabela 1 - Resumo da utilização do ambiente e tamanho corporal (CRA) dos lagartos
da Reserva Ducke. Os três primeiros grupos, separados por linhas mais
grossas, constituem guildas. HEL = heliófilo; UMB = umbrófilo.

Microhabitat

Espécie

Thecadactylus rapicauda1

CRA em mm (amplitude)
60-100 60-10060-100 UMB 0HEL <1 >1

Altura (m)

Coleodactylus amazonicus
Alopoglossus angulatus
Arthrosaura reticulata
Leposoma sp.
Anolis chrysolepis
Tretioscincus agilis
Mabuya bistriata
Ameiva ameiva
Kentropyx calcarata
Tupinambis nigropunctatus
Gonatodes humeralis
Anolis fuscoauratus
Anolis ortonii
Anolis punctatus
Plica plica
Plica umbra

Neusticurus bicarinatus2
Polychrus marmoratus3
Uracentron azureum3
Uranoscodon superciliosum2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1 - Espécie noturna, 2 - Espécies sempre associadas à água, 3 - Espécies que vivem
nas copas.
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ALIMENTAÇÃO DE CINCO ESPÉCIES DE QUELÔNIOS NO RIO
GUAPORÉ, RONDÔNIA

Augusto Fachín Terán

A alimentação de cinco espécies de quelônios foi estudada de junho a
novembro/1989 e de março a junho/1990, no rio Guaporé e seus tributários
São Domingos e São Miguel, no município de Costa Marques, Rondônia,
(12º30'S, 64º10'W). As capturas dos quelônios foram feitas com 12 armadilhas
grandes tipo "Fyke Net". Para obter amostras de conteúdo estomacal, usei o
método de lavagem com água (LEGLER, 1977). Foram examinados 351
exemplares de Podocnemis unifilis, 3 de P. expansa, 31 de Phrynops geoffroanus, 5 de
P. raniceps (= P. nasutus BOUR; PAULER, 1987), e 5 de Chelus fimbriatus, de
ambos os sexos e de diferentes tamanhos.

Na alimentação de P. unifilis (tracajá) (n = 351) a matéria vegetal
predomina. Do volume total, 89,46% continham restos vegetais, e 1,15% restos
de origem animal. O tracajá alimenta-se principalmente de sementes e frutos,
sendo talo o segundo item vegetal mais consumido (Tabela 1). A familia
Convolvulaceae é o item mais freqüênte em P. unifilis, aparecendo em 73,01%
dos conteúdos estomacais, a Leguminosae (53,97%), Euphorbiaceae (48,01%)
e Poaceae (36,07%) também são freqüentes. O consumo de peixes aparece em
porcentagem muito baixa do volume total (0,95 %), embora esteja presente na
alimentação o ano todo. Os peixes encontrados são de tamanho pequeno e
estavam na maioria dos casos, inteiros, o que sugere que os tracajás os caça.
Foram encontradas escamas, carne e vertebras de peixes não identificadas,
pertencentes a peixes grandes e que P. unifilis não parece suficientemente grande
e rápido para capturar e matar. Penso que os comeu, uma vez mortos por outras
causas. Insetos aparecem numa porcentagem muito baixa tanto do volume
total (0,005%), como em freqüência de ocorrência, acho que são ocasionais,
sendo ingeridos junto com as partes das plantas que consome. Caranguejos da
família Pseudothelphusidae foram detectados nas análises, principalmente na
forma de apêndices do corpo, sendo a freqüência de ocorrência maior que a dos
outros invertebrados (10,82%), embora o volume registrado é muito pequeno
(0,05%).
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Não houve variação sazonal na alimentação de P. unifilis, mas houve
diferença na alimentação entre machos e fêmeas. Sementes e frutos foram mais
consumidos por fêmeas e talos por machos. Houve aumento no consumo de
sementes e frutos em função do tamanho, sendo que o volume de peixe
consumido diminuiu com o tamanho do animal. Houve diferença na
alimentação em função do tipo de habitat. Sementes e frutos foram mais
consumidos na floresta inundada que nos lagos e no rio.

Tabela 1 - Volume total de cada item encontrado nos conteúdos estomacais de
Podocnemis unifilis.

% Freq.% Volume (n = 351)Volume (mm3)Itens
Algas
Sementes e frutos
Talos
Folhas
Rizomas
Material vegetal não identificado
Insetos
Camarões
Carangueijos
Caramujos
Aves
Peixes
Material animal não identificado
Miscelânea
Fragmentos de vegetais
Fragmentos de animais
Volume total

92,8
11132,53
2697,15
401,83
217,6

11037,44
1,61
0,1

14,52
6,22
0,55

273,12
35,7

2673,47

28584,642

0,32
38,94
9,43
1,40
0,76
38,61
0,005

0,0003
0,05
0,02
0,001
0,95
0,12
9,35
89,46
1,15

--

1,13
91,45
38,74
12,53
4,84
62,67
2,56
0,28
10,82
4,27
0,28
29,05
3,98
32,19

--
--
--

Os conteúdos estomacais dos P. geoffroanus continham sementes,
frutos, talos e folhas, representando 49,73% do volume total; insetos e peixes
consumidos representaram 10,45% e 29,82%, respectivamente. Insetos foi o

Tabela 2 - Volume total de cada item encontrado nos conteúdos estomacais de
Phrynops geoffroanus.

% Freq.% Volume (n = 351)Volume (mm3)Itens
Algas
Sementes e frutos
Folhas
Material vegetal não identificado
Insectas
Camarões
Carangueijos
Peixes
Anfíbios
Material animal não identificado
Miscelânea
Volume total

1,3
24,0
0,05
9,48
7,07
3,1
1,6

20,11
0,4
0,1
0,2

67,41

1,92
35,60
0,07
14,06
10,45
4,59
2,37
29,82
0,59
0,14
0,29

--

9,67
35,48
3,22
38,70
45,16
9,67
6,45
35,48
3,22
3,22
3,22

--



227HI S T Ó R I A NA T U R A L ,  EC O L O G I A E CO N S E R V A Ç Ã O . . .

item mais freqüentemente encontrado (45,16%). Camarões foram consumidos
só em agosto, representando 4,59% do volume (Tabela 2). Um filhote de P.
geoffroanus foi capturado em uma pequena poça de uma estrada, encontrando-se
areia, algas filamentosas e insetos no seu conteúdo estomacal. Dos 38 indivíduos
examinados, 7 apresentaram o estômago vazio (3 machos e 4 fêmeas). P.
geoffroanus consumiu alimento vegetal e animal. Frutos e sementes de
Leguminosae, Myrtaceae e Sapotaceae servem de alimento a P. geoffroanus em
diferentes meses do ano.

O consumo de adultos de Gerridae (Hemiptera: Heteroptera) foi alto
na época de vazante, encontrando-se até 36 Cylindrostethus erythropus no conteúdo
estomacal de um macho adulto. Do mesmo modo, em um caso, 26 larvas de
Libellulidae (Odonata) foram encontradas. Camarões pequenos (Palaemonidae)
estiveram presentes em dois conteúdos estomacais em número de 10 e 24,
respectivamente. Apesar do alto número encontrado desses itens, o volume
total dos mesmos foi baixo (2,22%, 3,63% e 4,59%). Sementes e frutos de
Leguminosae são o principal alimento vegetal de P. geoffroanus. Larvas de
Libellulidae e peixes são o alimento animal mais freqüente nos conteúdos
estomacais dessa espécie. Não houve diferença significativa na alimentação em
função do sexo, apesar de a quantidade (%) consumida de insetos ter sido maior
nos machos e de peixes maior nas fêmeas. As amostras de P. geoffroanus dos rios
São Domingos e Guaporé-Baia de Nazaré indicam que os adultos são onívoras,
sendo os itens mais comuns na sua alimentação sementes e frutos, insetos e
peixes. A presença de pedaços de galhos pequenos e de folhas secas indicam que
esta espécie procura seu alimento junto ao fundo, em águas rasas (0,5 a 1,0m).
Não houve diferença na alimentação entre os sexos e no tipo de habitat em P.
geoffroanus. Adultos de Gerridae, larvas de Libellulidae e camarões da família
Palaemonidae ocorreram em alto número durante a época de vazante, enquanto
que na época da enchente só encontramos sementes e frutos de Myrtaceae e
Sapotaceae.

Conteúdos estomacais de Podocnemis expansa foram coletados em julho
(2) e agosto (1) de 1989. A quantidade consumida de sementes, frutos, talos e
folhas é bastante alta (98% do vol.), o resto sendo escamas de peixes e pedaços
de terra.

Conteúdos estomacais de cinco fêmeas de Phrynops raniceps tinham
predominantemente Gastropoda (69,45% do vol.). Frutos com semente dura
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(Myrtaceae: Eugenia sp.) e Crustacea (Pseudothelphusidae) também foram
comidos. Amostras de conteúdo estomacal de Chelus fimbriatus continham
somente peixes pequenos de 2 a 3cm de comprimento total, dos gêneros
Crenicichla (Cichlidae) e Triportheus (Characidae). Essa espécie alimentou-se
somente de peixes em todos os locais amostrados. De 20 exemplares
examinados, 15 apresentaram o estomago vazio (4 machos e 11 fêmeas).
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TARTARUGA DE MANCHAS-AMARELAS DO RIO AMAZONAS,
TRACAJÁ (PODOCNEMIS UNIFILIS TROSCHEL, 1848)

(PELOMEDUSIDAE)

Richard C. Vogt

Podocnemis unifilis é uma tartaruga grande, aquática, nativa das bacias dos
rios Amazonas e Orinoco e seus tributários do norte da América do Sul. Essa
espécie é generalista e ocorre em rios de água preta, clara e branca, como também
lagos formados por braços de rios, lagoas e lagos isolados de rios. Alimenta-se
quase que exclusivamente de material vegetal (folhas, sementes, frutas, talos e
algas), e portanto, comida não deveria ser um fator limitante para o controle do
tamanho da população. As fêmeas constroem 1 ou 2 ninhos com 14-52 ovos
cada; normalmente cavados em praias arenosas de 5 a 200m do contorno da costa.
A incubação é direta, com fêmeas nascendo de ovos incubados a altas temperaturas
em 6 semanas e machos de ovos incubados as mais baixas temperaturas depois de
8 semanas. A predação natural  e humana de fêmeas nidificando e de seus ovos
são altas. As fêmeas alcançam mais de 10kg, são bastante apreciadas como alimento,
o que causa grande declínio nas populações em algumas áreas. Essa espécie de
larga distribuição ainda pode ser encontradas em densidades altas em algumas
áreas no Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela e em
muitas reservas e parques nacionais. Programas de manejo deveriam ser
desenvolvidos para manter e aumentar os níveis populacionais para que os tracajás
possam ser utilizados como um recurso sustentável. A limitada proteção resultou
na inclusão da espécie na lista da CITES, Apêndice II.

Os adultos têm uma carapaça em forma de cúpula com só uma quilha
mediana leve, embora a quilha seja pronunciada em jovens. A carapaça é lisa nos
adultos e encobre os membros anteriores. Anéis de crescimento distintos estão
presentes em subadultos. Machos são menores que fêmeas. Vogt, Fachín &
Gomez-Soares (dados inéditos) mediram 747 machos e 88 fêmeas no Rio Guaporé,
Rondônia; o comprimento da carapaça em machos variou de 9,8 a 36,9cm (média
= 26,4cm) e nas fêmeas de 12,4 a 46,5cm (média = 35,0cm); machos pesaram de
150 a 4300g (média = 2260g) e fêmeas 300 a 11,200g (média = 5770g). Vanzolini
(1977) concluiu que as fêmeas atingem a maturidade com 31,3cm.
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A carapaça dos filhotes é cinza escura a marrom ou verde-oliva com
uma borda amarelo-alaranjada, freqüentemente preta em machos adultos. As
fêmeas tendem a ser marrom acinzentado claro. O lóbulo anterior do plastrão é
mais largo que o lóbulo posterior. O distinto entalhe anal é maior em machos
que em fêmeas. O plastrão é amarelo em jovens, mas marrom acinzentado ou
preto em adultos. A mandíbula superior é entalhada e o focinho comprido. A
superfície superior da mandíbula tem dois cumes presumivelmente funcionais
para cortar e esmagar material vegetal. Apresentam normalmente um a dois
barbilhões no queixo. A cabeça dos machos é marrom ou verde escuro com
manchas amarelo-alaranjadas. O padrão das manchas varia entre populações e
indivíduos mais geralmente há manchas pós-orbitais, sub-orbitais, inter-orbitais,
nasais e parietais, como também manchas compridas sobre o tímpano e ao
longo da mandíbula. As cabeças das fêmeas adultas são de cor marrom
ferruginoso uniforme. Os membros e cauda podem ser cinza, preto ou marrom-
claro. Machos têm um rabo mais espesso e mais longo e retêm a coloração de
cabeça juvenil, mas as cores são menos brilhantes que nos filhotes.

Podocnemis unifilis tem uma grande distribuição geográfica nas planícies
tropicais do norte da América do Sul. Ocorre nas bacias dos rios Orinoco e
Amazonas na Venezuela, Colômbia oriental, Equador oriental, Peru oriental,
Guiana Francesa, Guiana, Suriname, norte da Bolívia e na bacia amazônica
brasileira. Provavelmente é a espécie de tartaruga mais comum na América do
Sul tropical, embora as populações tenham sido severamente reduzidas em
função da captura por populações humanas em muitas áreas ao longo da sua
distribuição. Altas densidades populacionais são conhecidas em muitas reservas
(Trombetas, Guaporé, Purus, Juruá, Jaú e outras no Brasil), não estando a
espécie ameaçada de extinção. Porém, se a matança de P. unifilis continuar
descontrolada, a espécie ficará ameaçada, entrando em risco de extinção. Com o
declínio rápido de P. expansa no Brasil em função da coleta de ovos e adultos,
maior pressão de mortalidade foi colocada em populações das tartarugas P.
unifilis, P. sextuberculata e Peltocephalus dumerilianus. Tipicamente, não são
consumidas tartarugas grandes em grandes quantidades pelos habitantes
ribeirinhos; estes comem os indivíduos menores e alguns dos ovos, e o resto é
enviado para Manaus ou Belém, onde são vendidos a altos preços.

Podocnemis unifilis pode ser encontrada em uma variedade de habitats
como rios grandes e pequenos, lagos, lagos formados nas antigas margens de
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rios (oxbow lakes), áreas alagadas, pântanos e lagoas. Ocorre em águas brancas,
negras e claras. São achados mais freqüentemente jovens em lagoas pequenas e
riachos enquanto os adultos ocorrem em corpos maiores de água. Tracajás gostam
de se aquecer ao sol e parecem ser bastante sociáveis aquecendo-se em grandes
grupos nos troncos e menos frequentemente em bancos de areia. Durante a
estação de oviposição, fêmeas adultas se aquecem freqüentemente nos bancos
de areia e em extremidades de praias. Animais de ambos os sexos e de diferentes
tamanhos podem ser observados aquecendo-se ao sol, mas grupos de jovens
tendem a se aquecer preferencialmente separados dos adultos. Foram achadas
razões sexuais em adultos desviadas numa proporção de 6:1 a favor de machos
no Rio de Guaporé em Rondonia, e de 4:1 a favor de fêmeas em um tributário
do Rio Trombetas no Pará (VOGT, dados inéditos). Essas diferenças podem
refletir o efeito da determinação de sexo controlada pela temperatura na razão
sexual primária que é produzida nessas áreas, ou pode ser o resultado da predação
diferencial de fêmeas em nidificação no Rio Guaporé.

A estação de desova varia amplamente ao longo da distribuição. Na
Amazônia brasileira a desova é dependente da redução do nível da água. Como
a estação chuvosa varia geograficamente na Amazônia e o nível da água em
alguns rios é controlado pelo derretimento da neve nos Andes, a estação de
desova varia de junho a fevereiro sendo junho-julho no Rio Purus; agosto-
outubro nos rios Negro, Jaú, Trombetas, Tapajos, Guaporé e no Amapá; e
dezembro-janeiro no Rio Branco. Podocnemis unifilis desova aproximadamente
2-3 semanas antes até 2 semanas depois de P.expansa, devido ao fato das fêmeas
construírem 2 ninhos em uma mesma estação reprodutiva. A sequência normal
de desova começa com a pequena Podocnemis sextuberculata, depois P. unifilis, e
em seguida P. expansa. Ainda não se sabe por que Podocnemis erythrocephala, a
menor das quatro espécies, é a última a começar a desovar. Essa espécie desova
em dezembro no Rio Tapajós, em Alter do Chão, Pará. Isto pode ser porque
constrói mais ninhos e de fato começa a reprodução antes e pode continuar
nidificando depois, como em Barcelos, no Rio Negro.

Uma ou duas desovas de ovos elípticos de casca dura (semi-flexível)
são postos durante os dois meses da estação de nidificação que se estende em
cada área. Cinco ninhos no Rio Guaporé variaram de 16 a 34 ovos (média =
31,8); os ovos pesaram de 14 a 35g (média= 29.1g) medindo 44,9mm de
comprimento (amplitude= 34-48mm) a 31,8mm de largura (amplitude= 25-
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34mm) (VOGT, dados inéditos). Vinte ninhos no Rio de Trombetas variaram
de 10-32 ovos (média= 18,6). Os ovos pesaram de 16,1 a 35,6g (média=22,9g)
medindo 41,7mm (28,8-49,9mm) de comprimento por 30,5mm (26,3-34,5mm)
de largura.

Fêmeas não se agregam para aninhar em grupos como ocorre em P.
expansa, mas ninhos são freqüentemente achados juntos na mesma praia.
Desovas solitárias são, contudo, mais comuns nesta espécie. As desovas ocorrem
principalmente durante à noite, mas em áreas despovoadas desovas diurnas
podem ser comuns. Freqüentemente são construídas centenas de ninhos na
mesma praia arenosa, embora eles não sejam construídos na mesma noite.
Locais de nidificação variam consideravelmente dentro de uma população. Os
ninhos podem ser localizados em bancos de areia de diferentes alturas, praias
arenosas, barrancos, margens erodidas, áreas enlameadas, bancos de areia
íngremes e até mesmo a 50m de distância do rio, em área de campo, ou na
sombra em borda de floresta.

Todos esses locais terão regimes de temperatura diferentes e resultarão
em razões sexuais diferentes dos filhotes. A existência de ninhos em muitos
habitats diferentes pode ser vantajosa porque alguns podem não ser descobertos
por predadores. A maioria das fêmeas em lagos "oxbow" e lagoas, migram para
os rios para desovar, porém algumas fêmeas permanecem nos lagos e lagoas e
desovam em suas orlas. A cavidade do ninho é de aproximadamente 20cm de
profundidade. A incubação é direta e leva de 45 a 70 dias dependendo da
temperatura na câmara, que depende de textura do substrato, profundidade e
exposição ao sol.

Os filhotes normalmente emergem do ninho à noite, durante ou
depois de chuvas intensas. Os filhotes medindo de 37 a 42mm de comprimento
de carapaça, com 11,5 a 15,1g emergem do ninho logo após eclosão e
provavelmente com este comportamento devem ficar menos vulneráveis a
predação por falcões, mamíferos, larvas de insetos e de inundação do ninho pela
subida do nível da água (VOGT; SOUZA, dados inéditos). O Gavião-preto
(Buteogallus urubitinga) foi o mais importante predador de ninhos recentemente
construídos. Larvas de dípteros (Sarcophagidae) também são predadores de
ninho importantes nos Rios Guaporé e Trombetas (VOGT; SOUZA, dados
inéditos). Alguns ninhos adicionais são destruídos acidentalmente por outras
fêmeas de tartarugas e iguanas (Iguana iguana) enquanto estas cavam os próprios
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ninhos. A inundação intempestiva de ninhos através da subida do nível do rio
é uma das causas naturais mais importantes de perda de embriões. Urubus,
gaivotas, jacarés e numerosos peixes são os responsáveis pela predação de filhotes
no caminho entre o ninho e a água e até mesmo dentro do rio próximo às
margens. Predação de fêmeas nidificando por onças (Panthera onça) é comum.
As carapaças são achadas nas praias ou na vegetação próxima abertas como
'nozes' e com os conteúdos do corpo removidos (EMMONS, 1989; FACHÍN,
1994; VOGT, dados inéditos).

Medem (1964) examinou conteúdos estomacais de 100 P. unifilis e
encontrou que os indivíduos de todos os tamanhos apresentavam somente
material vegetal, sendo, Eichhornia spp. a espécie de planta mais abundante na
dieta. Smith (1981) encontrou que P. unifilis alimentam-se de frutas, inclusive de
munguba (Pseudobombax munguba), caiembé (Sorocea duckei), e cramuri (Gymnoluma
glabrescens). Jovens da maioria das espécies de Podocnemis foram observados em
cativeiro alimentando-se de partículas que flutuam na superfície de água
(neustophagia: BELKIN; GANS, 1968). A tartaruga eleva sua cabeça ligeiramente
sobre a superfície da água e abre a boca quando a mandíbula está paralela e
ligeiramente abaixo da superfície: água e partículas suspensas são tragadas para a
boca quando a garganta se estende pela protração do aparato hioide. A boca é
fechada e o hioide se retrai expelindo a água, mas as partículas são retidas pela
ereção das papilas de Trueb (VOGT et al., 1998).

Conteúdos de estômago frescos de P. unifilis (n = 351) do Rio de
Guaporé em Rondônia continham muito material vegetal (FACHÍN et al.,
1995), representando 89,46% do volume do conteúdo total, com apenas 1,15%
de material animal. Foram comidas sementes e frutas mais que qualquer outra
categoria, ou seja, 38,9% do volume vegetal. As famílias de plantas mais
freqüentemente comidas por freqüência de ocorrência nos conteúdos estomacais
foram Convolvulaceae, 73%; Leguminosae, 54%; Euphorbiaceae, 48%; e Poaceae,
36%. O consumo de peixe foi baixo (0.95% do volume total). A maioria dos
peixes consumidos eram pequenos e inteiros, provavelmente consumidos vivos.
Escamas, carne, e vertebras de peixes grande também estavam presentes nas
armadilhas, o que sugere que eles comeram carne putrefata. Ocorrência de insetos
em baixos números e volume (0,005%) indicam que eles podem ter sido pegos
incidentalmente junto com as plantas. Embora caranguejos
(Pseudothelphusiidae) ocorreram em 10,8% dos estômagos, volumetricamente
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eles representaram só 0,05% do alimento consumido. Algas (Chlorophyta) foram
achadas em quatro conteúdos em julho. Outros materiais vegetais foram
encontrados na dieta ao longo do ano e incluindo sementes e frutas de
Leguminoseae, frutas de Maripa sp (Convolvulaceae) e Margaritaria nobilis
(Euphorbiaceae), sementes de Pouteria sp. (Sapotaceae) e Dispyros sp. (Ebenaceae).
Folhas e talos também foram consumidas ao longo do ano, mas principalmente
durante a vazante. Fêmeas consumiram mais sementes e frutas, enquanto
machos comeram mais talos de Poaceae.

A conservação dessa espécie abundante não pode ser simplesmente
pela legislação; devem haver regulamentos lógicos que possam ser usados para
promover uso racional sem destruir este recurso natural renovável. O Programa
de Conservação das Tartarugas de Água Doce Amazônicas (CENAQUA) inclui
transporte de ovos de áreas de nidificação desprotegidas para áreas protegidas.
As características de substrato assim como também a profundidade dos ninhos
transplantados e a porcentagem de cobertura devem ser consideradas para
selecionar a temperatura de incubação desejada, pois a temperatura de incubação
controla a determinação de sexo. Em um programa de manejo pode ser desejável
produzir mais fêmeas que machos, particularmente se as populações estão sendo
intensamente exploradas por populações humanas ou encontram-se em baixas
densidades populacionais.
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TARTARUGA FLUVIAL GIGANTE SUL-AMERICANA
(PODOCNEMIS EXPANSA SCHWEIGGER, 1812)

(PELOMEDUSIDAE)

Richard C. Vogt

Podocnemis expansa tem uma distribuição larga nos tributários
maiores do Orinoco, Essequibo e Amazonas na Colômbia, Venezuela,
Guiana, nordeste do Peru, Equador oriental, norte da Bolívia e no norte do
Brasil. É a maior tartaruga de água doce da América do Sul: 70cm (65-79cm,
VANZOLINI, 1967) de comprimento da carapaça e 25kg (15-45kg). A maior
fêmea registrada tinha 109cm (VANZOLINI, 1977) e 90kg. Os machos são
ligeiramente menores que as fêmeas, com uma carapaça mais estreita, rabo
mais espesso e mais longo, e com entalhe anal muito maior. A carapaça larga,
baixa e lisa é de cor cinza para negra e muito mais larga posteriormente do
que anteriormente. A carapaça é extremamente espessa e pesada. O plastrão
é creme, amarelo ou dourado em adultos. Filhotes variam de 11,3 a 39,5g
(média = 25,8g, Desvio Padrão = 2,99) com 23,5-60,2mm (média = 48,8mm,
DP = 3,73) (n = 2517, de 27 ninhos do Rio Trombetas: VOGT, dados
inéditos). Filhotes têm carapaça cinza-marrom denteada posteriormente e
com quilha nos segundo e terceiro escudos costais, sendo tais características
ausentes em adultos. O plastrão dos filhotes é branco ou creme. Os membros
e pescoço são cinzas nos adultos e filhotes. A cabeça dos filhotes é caracterizada
por um entalhe fronteiriço fundo, um anel verde-amarelado estreito ao redor
da órbita, duas manchas grandes irregularmente moldadas verde-amareladas
na escama interparietal, e uma mancha grande que quase cobre cada escama
da maxila. Nos filhotes falta um ponto preto no centro de cada mancha
maxilar; esses pontos aparecem antes de completarem um ano e gradualmente
aumentam. As fêmeas adultas perdem o padrão de cor da cabeça dos filhotes,
clareando gradualmente. Os machos tendem a reter o padrão por muito
mais tempo. Dois barbilhões de queixo estão presentes na maioria dos
indivíduos e na maioria das populações. O crânio é largo em adultos,
aparecendo dois cumes no maxilar, presumivelmente por ajudar na
mastigação de material vegetal.
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A garganta é caracterizada por um anel de papilas: as papilas de Trueb
(VOGT et al., 1998) cuja função acredita-se serem para ajudar as tartarugas na
retenção de partículas quando água é expulsa no processo de alimentação,
particularmente na prática de neustofagia (BELKIN; GANS, 1968). Esta é uma
adaptação de alimentação sem igual. A tartaruga traz seu focinho em contato
com a superfície da água e rapidamente abre sua boca ampliando ao mesmo
tempo o aparato hioide para ampliar a região da garganta e engolir, junto com a
água, o filme de superfície que freqüentemente contém quantidades grandes de
insetos flutuantes, sementes, e algas. A água é expelida depois, com o material
vegetal e animal retidos por este anel de papilas.

Entre 1700 e 1900 milhões de fêmeas adultas de Podocnemis expansa
foram sacrificadas para alimentção e produção de óleo. No médio Solimões,
perto de Tefé, entre 1848 e 1859, eram apanhados aproximadamente 48 milhões
de ovos anualmente, segundo Bates (1864). O autor também informou que as
pessoas esperavam nas praias pelos filhotes e os devoravam aos milhares. A
gordura dos adultos e dos ovos também eram fervidas e utilizadas como
combustível para luminárias em Manaus. Keller (1874) informou que foram
destruídos quatro milhões de ovos por ano no Rio Madeira. Uma parte do rio
perto de Porto Velho ficava tão repleta de tartarugas durante a estação de
nidificação que era quase impossível a passagem de barcos grandes. No mercado
em Belém, entre 1885 e 1893, eram vendidas 12 toneladas de óleo de tartaruga
por ano (VERÍSSIMO, 1895). Tartarugas foram capturadas sistematicamente
do Madeira e alto Amazonas. Smith (1979) calculou que mais de 200 milhões de
ovos foram coletados no século 19 para produção de óleo, provavelmente muito
mais. Os mesmos níveis de destruição estavam acontecendo no Orinoco, na
Venezuela; Humboldt (1814) informou que foram coletados 33 milhões de
ovos por ano para produção de óleo. A intensidade de coleta da tartarugas
continuou na Venezuela até a última colheita legal, em 1961. Pescadores no
Orinoco e Pararuma coletavam ainda uma média de 6045 fêmeas adultas entre
1945 e 1948 (MOSQUEIRA, 1960). No rio Orinoco eram capturadas cerca de
11.407 fêmeas por ano entre 1950 e 1956 (RAMIREZ, 1956). Essa destruição
esbanjadora de um recurso aparentemente infinito resultou na classificação dessa
espécie como ameaçada (HONEGGER, 1979). O único efeito obtido, porém,
foi a limitação do comércio internacional em países que respeitam a CITES.
Ainda há populações abundantes em várias partes de Brasil, e pode ser possível
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restabelecer esta espécie em níveis mais altos se os níveis de predação humana
forem controlados. Hoje são produzidos cerca de 2 milhões de filhotes
anualmente em praias protegidas no Brasil. Não são tão numerosos quanto os
48 milhões coletados anualmente no século 19, mas é um bom começo.

Durante a estação cheia, adultos e indivíduos de todos os tamanhos
entram nos lagos e na floresta inundada para alimentarem-se de frutos e sementes.
Na seca, os adultos alcançam os rios, enquanto jovens e subadultos permanecem
dentro dos lagos e piscinas remanescentes. Durante a vazante, as fêmeas são
estimuladas a migrarem para os tributários do Amazonas e rios maiores à
procura de praias para nidificarem. As tartarugas procuram as praias arenosas
mais altas na área, e preferem as areia predominantemente mais grossa. Embora
não necessariamente nidifiquem na mesma praia cada ano, há evidência de que
voltam anualmente pelo menos à mesma seção de rio nos rios Trombetas e
Guaporé, no Brasil (VOGT, dados inéditos). As fêmeas desovam
freqüentemente na mesma praia, porém quando uma praia foi destruída pelas
mudanças nas correntes do rio, as mesmas tartarugas marcadas nidificaram em
outra praia próxima. Seria interessante verificar se elas mudam de praias. Praias
artificiais atraíram tartarugas ovígeras abaixo da represa de Balbina, no rio Uatumã,
onde elas não podiam alcançar as áreas de nidificação originais, rio acima.
Raramente são vistos jovens e subadultos se aquecendo, enquanto as fêmeas
adultas se aquecem em massa nas praias arenosas, 2 a 3 semanas antes de
nidificarem. Elas permanecem aquecendo-se por horas no período mais quente
do dia, quando as temperaturas da superfície atingem mais de 45°C. O
aquecimento presumivelmente permite a formação mais rápida dos ovos. Depois
de desovarem, as fêmeas permanecem durante pelo menos dois meses nas
piscinas fundas adjacentes às praias. Os "caboclos" afirmam que elas estão
esperando pela eclosão dos ovos para assim poderem conduzir os filhotes às
áreas de alimentação. A eclosão coincide com o começo das chuvas e a subida do
nível das águas do rio. Estes eventos parecem estimular as fêmeas a migrarem à
jusante. No rio Trombetas, a nidificação ocorre no início de novembro, mas nós
observamos 25 fêmeas (com transmissores) permanecerem na frente das praias
onde desovaram, em águas fundas, até o fim de dezembro durante 1989, 1990,
e 1993 (MOREIRA; VOGT, 1990). Durante esse período os animais não se
alimentaram. Ainda está obscuro para onde elas vão exatamente, pois perdemos
os animais quando estes atingiram o Amazonas, mas as fêmeas percorreram
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cerca de 45km em dois dias. Presumivelmente migram para as florestas de
várzea, onde se alimentam ao longo do ano. Meu objetivo presente é descobrir
onde vão, pois a população da Bacia de Trombetas está diminuindo.

A nidificação é controlada através dos níveis da água no Brasil, variando
durante semanas cada ano, porém, geralmente, seguindo este padrão: Julho e
Agosto no Acre; Agosto e Setembro na bacia do Araguaia; Setembro em
Rondonia, Goiás e Tocantins; Setembro e Outubro no Amapá e Mato Grosso;
Outubro no Trombetas, Xingú, e Tapajós; e finalmente Dezembro e Janeiro
em Roraima.

Normalmente os ninhos são construídos durante a noite, entre 23:00
hs e 06:00 hs. Porém, em algumas áreas da Amazônia, como no rio Xingú, as
fêmeas nidificam também ao longo do dia. As atividades de nidificação da
espécie se assemelham às das tartarugas marinhas, que aninham em grandes
grupos: as tartarugas alcançam freqüentemente a praia em números grandes,
atualmente às centenas, mas no século 19 certamente eram aos milhares. Existem
praias importantes em muitas áreas, como a praia de Monte Cristo no rio
Tapajós, onde freqüentemente fêmeas desenterram ninhos construídos
anteriormente. As tartarugas cavam inicialmente uma cova funda antes
construírem a cavidade de ninho. Os ovos são redondos com cascas flexíveis,
medindo 36-49mm (média = 38,8mm, DP = 1,3, n = 196) em diâmetro e
pesando 24-35g (média = 30,9g, DP = 1,64), de acordo com dados de dois
ninhos encontrados no rio Guaporé, Brasil (VOGT, dados inéditos). Cada
ninho tinha em média 91,5 ovos (63-134) no rio Trombetas (ALHO; PÁDUA,
1982a). O número médio de ovos por ninho desceu de 91 em 1992 para 84 em
1993. Ninhos menores podem indicar que mais fêmeas estão entrando na
população reprodutiva pois fêmeas menores botam menos ovos.

O período de incubação varia de acordo com a temperatura. Ninhos
incubados naturalmente eclodiram em 47 dias no rio Trombetas (ALHO et al.,
1984, 1985); 43 dias em 1993 (VOGT, dados inéditos). As fêmeas foram
produzidas em temperaturas de 34,5-35,4°C (PÁDUA; ALHO 1982; ALHO et
al., 1984, 1985). No Rio Caquetá, na Colômbia (HILDEBRAND et al., 1988) a
incubação é mais longa, durando em média 67,2 dias, (50-80 dias), resultado de
baixas temperaturas variando entre 28 e 31°C em dois períodos de nidificação
diferentes. Isto sugere que uma porcentagem grande de machos esteja sendo
produzida na região colombiana. O sexo é determinado pela de temperatura de
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incubação nesta espécie, de modo que quase que exclusivamente fêmeas são
produzidas a temperaturas acima de 34,5°C, com uma temperatura pivotal estreita
de 34°C, já que são produzidos 65% de machos a temperaturas de 33,37-33,97°C
(ALHO et al., 1984, 1985) no rio Trombetas. Porém, deve-se levar em conta que a
temperatura pivotal pode variar ao longo da distribuição geográfica de uma espécie,
e que estudos devem ser levados a cabo em áreas diferentes antes de serem tiradas
conclusões sobre as razões sexuais produzidas em qualquer praia particular sem a
sexagem de filhotes acompanhada do monitoramento das temperaturas de incubação.

Alho et al. (1979) e Alho & Pádua (1982b) descreveram os alimentos
comidos por adultos e subadultos e filhotes de P. expansa em cativeiro: bananas,
mandioca, abacaxi, alface, repolho e outros legumes, carne de boi, peixe, e pão.
Eles sugeriram que esta espécie seja omnivora a partir das observações de
tartarugas cativas. Pouca informação existe sobre a dieta de P. expansa na natureza,
mas estas sugerem que a espécie seja herbívora. Almeida et al. (1986) registrou
32 espécies diferentes de plantas, pertencentes a 20 famílias distintas, consumidas
por P. expansa e P. unifilis do rio Xingú, Pará, havendo encontrado unicamente
material vegetal nos conteúdos estomacais. Leguminosae e Graminae eram as
famílias com representação mais alta. Os conteúdos estomacais de três machos
provenientes do rio Guaporé, verificados entre julho e agosto de 1989, contiveram
98% material vegetal, inclusive sementes, frutas, folhas e talos de Annonaceae
(Guatteria sp.), Leguminosae (Macrolobium sp.), Euphorbiaceae (Margaritaria sp.),
Sapotaceae (Pouteria sp.), Rubiaceae, e Convolvulaceae (Maripa sp.) (FACHÍN et
al., dados inéditos). Foram examinados conteúdos estomacais de 25 fêmeas, 11
adultas e 14 subadultas, no rio Trombetas, em 1992 (GUERREIRO, 1992),
ocorrendo sementes e frutas em mais de 50% e folhas em 40% destes. Foram
achadas partes de conchas de moluscos em 7 tartarugas, e barro, cascas e uma
espinha de peixe em estômagos diferentes. Ojasti (1971), na Venezuela, examinou
os conteúdos de 10 fêmeas capturadas entre de agosto e outubro. Frutos
constituíram 86% dos conteúdos: arepito [arapari] (Macrolobium acaciifolium),
anamu, atabuco, cacho (Sideroxylon sp.), caraotillo (Lonchocarpus sp.), chigo
[acapurana] (Campsiandra comosa), coco de mono [cuia de macaco] (Jugastrum
sinfotesi), cubarro [marajá] (Bactris sp.), guamo [ingá] (Inga sp.), guatero [táxi]
(Sclerolobium sp.), e parabaro. Folhas e galhos incluíram 4% da dieta. Os 10%
restantes eram constituídos por invertebrados e ossos de peixes, vacas e outras
tartarugas. Era esperado que os ossos tivessem sido comidos como partes de
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animais frescos ou mortos. Esponja de água doce (sp de Spongilla) e gauco [cipó da
caatinga] (Mikania congesta) foram comidos na Venezuela (PRITCHARD;
TREBBAU, 1984). Esses autores sugerem que os jovens preferem alimento de
origem animal (carne ou peixe) em cativeiro. Não há nenhuma razão para suspeitar
que estes se alimentem de matéria animal na natureza.

Há três ameaças básicas à sobrevivência de Podocnemis expansa: (1) em
cima de exploração direta de ovos, filhotes, subadultos, e adultos por humanos.
Não existe mais a ameaça da coleta de ovos para obtenção de óleo combustível,
não havendo mais disponibilidade suficiente de ovos para este fim, e além disso
existe hoje alta disponibilidade de óleos de legume e de eletricidade. Mas existe
ainda o problema da exploração de ninhos, seguindo a mitologia velha de que
ovos de tartaruga são afrodisíacos, e a captura de adultos para obtenção de carne,
sem proteção adequada de praias e de fêmeas adultas, serão extirpadas as
populações na maioria da distribuição da espécie em 10 anos. Os habitantes,
geralmente ribeirinhos, caboclos ou índios, subsistem das tartarugas ou seus
ovos, mas vendem ou trocam-nos com intermediários que então os vendem nas
cidades maiores como Manaus, Porto Velho ou Belém, a preços muito maiores.
Uma tartaruga com 25-40kg valia mais de US$ 300 em Manaus em 1996. O quilo
da carne utilizável custa seis vezes o preço do peixe e três vezes o preço de carne de
boi. (2) Hidroelétricas impedem os movimentos das tartarugas rio cima ou abaixo,
impedindo as fêmeas de açançarem locais de desova adequados, e elas terminam
por soltarem seus ovos na água. Os mesmos represamentos também controlam
o inundamento da floresta e a deposição de lodo na várzea, onde as tartarugas se
alimentam. As correntes do rio são alteradas, o que pode afetar a deposição da
areia que forma as praias. O nível das águas pode subir ou descer dramaticamente,
deixando os ninhos muito secos ou inundando-os. (3) O corte das florestas de
várzea reduz drasticamente as fontes de alimento para as tartarugas durante a
estação cheia, afetando indiretamente e extensivamente as populações de tartarugas.
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EFEITO DA TEMPERATURA E DA INCIDÊNCIA DE LUZ NO
RITMO DIÁRIO DE ATIVIDADE DE CNEMIDOPHORUS

LEMNISCATUS (REPTILIA: TEIDAE) EM UMA SAVANA NA
AMAZÔNIA CENTRAL

Regina C. C. Luizão
Barbara Robertson

O lagarto Cnemidophorus lemniscatus é descrito como uma espécie
territorial e poligâmica (MULLER, 1971). O adulto apresenta forte dimorfismo
sexual; o macho é de um colorido brilhante enquanto que a fêmea é listrada nas
cores cinza e branco. Junto com Ameiva ameiva e Kentropyx sp., a espécie é muito
abundante nas savanas de Alter do Chão, na Amazônia Central. O objetivo
deste estudo foi avaliar o efeito da hora do dia, das temperaturas do ar e do solo
e da intensidade de luz sobre a atividade do C. lemniscatus. O estudo foi conduzido
na savana de Alter do Chão (2º31'S, 55º00'W) Pará, uma área de solos arenosos
com vegetação aberta composta principalmente de gramíneas e moitas de
arbustos irregularmente distribuídas. O clima da região apresenta estações seca e
chuvosa bem distintas e o estudo foi condu--zido de 12 a 20 de fevereiro de
1985, durante a estação chuvosa.

Foram delimitados seis transectos de cerca de 200m, nos quais contamos
o número de lagartos observados a cada meia hora entre as 7:00 - 18:00 hs, durante
8 dias. A cada meia hora, ou seja, no início e fim de cada transecto, foram também
registradas a temperatura do ar e a temperatura na superfície do solo (em ºC) e a
quantidade de luz visível (insolação, em lux) ao longo dos mesmos transectos. Ao
final de cada dia, os dados obtidos foram analisados para verificar a relação entre o
período (hora do dia), a temperatura do ar, a temperatura na superície do solo, a
intensidade da luz e o número de lagartos ativos. Não foram observados lagartos
em atividade antes da 9 hs e nem após as 17 hs. Entretanto, dentro desse período
não houve influência significativa da hora do dia sobre o número de lagartos em
atividade. Os lagartos só emergiram de suas tocas quando a temperatura do ar
alcançou 26 ºC, mas a partir desta, não houve influência significativa da temperatura
do ar sobre o número de lagartos em atividade nos transectos. Para a superfície do
solo, 28 ºC mostrou ser a temperatura crítica para a emergência dos lagartos das tocas.
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No entanto, acima de 28 ºC, não houve influência significativa da temperatura do
solo sobre o número de lagartos ativos. Portanto, a temperatura do ar e a
temperatura na superfície do solo parecem influenciar a atividade dos lagartos,
mas somente acima ou abaixo de valores extremos de temperatura. Dentro desses
limites, a variação na temperatura não foi suficiente para explicar diferenças no
número de lagartos em atividade na área de estudo. Porém, se for considerado o
périodo entre 9 e 17 hs, quando a temperatura do ar estava acima de 26 ºC e a
temperatura na superfície do solo acima de 28 ºC, a radiação incidente pode explicar
muito da variação dos lagartos em atividade. O número de lagartos variou entre
os transectos, mas, tomando-se o número de lagartos ativos como uma proporção
do número máximo de lagartos observado em cada transecto, foi possível analisar
a influência da insolação independente da variação introduzida pelas diferenças
entre os transectos no número total de lagartos ativos e inativos (Figura 1). Houve
um aumento significativo no número de lagartos ativos entre 55 e 880 lux. Abaixo
de 55 lux não foi observado nenhum lagarto e acima de 880 lux ocorreu um
aparente declínio no número de lagartos ativos. Porém, mais informações são
necessárias para determinar se esse declínio é biologicamente significante. Os
resultados deste estudo sugerem que os lagartos respondem diretamente aos
efeitos da insolação, independentemente dos efeitos da insolação sobre as
temperaturas do ambiente e da relação entre a insolação e o período (hora do dia).
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Figura 1 - Relação entre a intensidade da luz e o número de indivíduos ativos de
Cnemidophorus lemniscatus na savana de Alter do Chão, Pará.
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COMPORTAMENTO DE “LEK” EM TOPAZA PELLA (AVES:
TROCHILIDAE) NA AMAZÔNIA CENTRAL

Sérgio Henrique Borges
Philip C. Stouffer

André M. P. Carvalhaes

O comportamento de "lek" pode ser definido como uma assembléia
de machos de certas espécies de animais que se reúnem em um local específico
para exibições territoriais relacionadas à seleção sexual (VEHRENCAMP;
BRADBURY, 1984). Esse tipo de comportamento é descrito para várias espécies
de animais (insetos, aves e mamíferos) incluindo alguns beija-flores (revisão em
ATWOOD et al., 1991, para espécies da América Central e HOGLUND, 1989).
Nós descrevemos aqui o comportamento de "lek" em Topaza pella, um beija-
flor com acentuado dimorfismo sexual encontrado na Venezuela, Guiana e
norte do Brasil (SICK, 1985; ver RUSCHI, 1973 e 1986, para descrição detalhada
e fotografias coloridas da espécie).

Nós estudamos T. pella na Fazenda Dimona, localizada cerca de 80 km
norte de Manaus, a qual faz parte do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos
Florestais (STOTZ; BIERREGAARD, 1989). Os beija-flores se encontravam
freqüentemente em uma área aberta próxima a um igarapé cercado de vegetação
secundária onde as embaúbas (Cecropia spp.), ingás (Inga sp.) e lacres (Vismia
spp.) eram as espécies de plantas mais comuns. As observações foram realizadas
nos meses de fevereiro, abril, junho e julho de 1992 e maio e dezembro de 1993
(Tabela 1).

As atividades na área do "lek" iniciavam-se no final da tarde por volta
de 17:35 h e duravam cerca de 30 min (intervalo de 9-55 min). Algumas
observações durante outros horários do dia nos levaram a crer que os beija-
flores se encontravam ou pelo menos eram mais ativos nesse horário. Durante
as exibições, vôos de perseguição entre fêmeas, machos e entre machos e fêmeas
eram freqüentes. Os beija-flores freqüentemente voavam até o centro da área
aberta e iniciavam vôos em "zig-zag" e então "mergulhavam" em queda
retornando ao poleiro. Esses vôos a céu aberto eram curtos (<10m de altura) ou
longos (>30m) e eram executados individualmente, por um par de fêmeas, por
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casais, ou até em grupos de três indivíduos. Alguns poleiros específicos eram
defendidos constantemente. Todos esses comportamentos eram sempre
acompanhados por vocalizações altas e agudas. Em 1993, registramos alguns
comportamentos até então não observados. Quando empoleirados próximos,
os machos abriam o bico, exibiam a língua e eriçavam as penas brilhantes do
pescoço. Nas posturas agressivas os machos abriam a cauda, balançavam o corpo
exibindo a língua e a garganta brilhante. Outras espécies de beija-flores, Heliothryx
aurita e Anthracothorax nigricollis, e o papa-mosca Myiozetetes cayennensis, foram
expulsos do centro do "lek" pelos beija-flores. Existe uma certa confusão em
distinguir "leks" de grupos centrados em alimento (food-centered groups)
(ATWOOD et al., 1991). Entretanto, nós estamos convencidos de que os
comportamentos observados estavam relacionados à reprodução de T. pella
ainda que algumas vezes os beija-flores eram observados pegando insetos em
vôo. Em junho/92, cinco arbustos de ingá estavam floridos proximos à area do
"lek" e outros beija-flores como Phaethornis spp. e Thalurania furcata foram
observados se alimentando nessas flores, mas T. pella nem mesmo se aproximou
das árvores. Finalmente, em 20 de setembro/92 um macho sem as penas da
cauda alongadas foi observado copulando durante cerca de 5 seg.

Tabela 1 - Sumário das observações realizadas no "lek" de Topaza pella en uma
reserva de PDBFF.

* Não foi observada nenhuma fêmea neste dia.

Número de
FêmeasMachos

Duração (min)Horário de inícioDataAno

3
7
3
2
4
3
3
3
1
3
*
1

2
1
2
3
2
1
1
2
4
4
8
7

30
55
25
30
9

18
20
25
?
?

40
45

17:30
17:10
17:40
17:35
17:45
17:40
17:43
17:35

?
?

17:20
17:25

10/02
11/02
12/02
25/04
01/07
28/07
29/07
30/07
03/05
05/05
13/12
15/12

1992

1993

O número de beija-flores participando das atividades no "lek" era
bastante variado (Tabela 1). Durante as observações de 1992, um número maior
de fêmeas do que de machos era encontrado na área do "lek", o que é uma
proporção sexual incomum em arenas de aves. Entretanto, no ano de 1993 a
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proporção entre sexos no "lek" voltou ao "normal" com mais machos do que
fêmeas (Tabela 1). Uma boa explicação para esta variação no número de machos
e fêmas seria uma falha na identificação dos sexos durante as observações realizadas
em 1992. É possível que machos jovens ou imaturos não sejam facilmente
distinguidos em campo das fêmeas. De fato, a plumagem dos machos apresenta
uma coloração muito variada. Alguns machos têm penas verdes espalhadas na
plumagem avermelhada, não têm as penas centrais da cauda alongadas e não
apresentam a mancha do pescoço iridescente. Douglas Stotz (comm. pess.)
examinou 15 peles de Topaza pella no Museu Americano de História Natural
(AMNH, New York) e observou a mesma variação nas plumagens dos machos,
mas nenhum exemplar com plumagem de fêmea tinha sido identificada como
macho. Apesar da forte suspeita de que machos imaturos são indistinguíveis de
fêmeas, esta hipótese não foi confirmada pelas peles examinadas por Stotz.
Adicionalmente, a plumagem da fêmea é variável na iridescência da mancha do
pescoço e na extensão das manchas amarronzadas dos lados do corpo.

O estudo mais completo a respeito de T. pella foi conduzido por
Nicholson (1931). Essa espécie é encontrada em bordas de igarapés na floresta
primária onde nidifica. Nicholson (1931) encontrou 42 ninhos ativos de agosto a
setembro. Na Reserva Ducke, próxima a Manaus, ninhos são encontrados entre
junho e setembro (TÂNIA SANAIOTTI, com. pes., obs. pess.). Machos são
agressivos e perseguem outras aves quando estão se alimentando no topo de
árvores (NICHOLSON, 1931). Nicholson (1931) e Davis (1958) registraram uma
proporção surpreendentemente baixa de machos adultos em seus sítios de estudo.

A primeira descrição do comportamento de "lek" em T. pella foi feita
por Davis (1958). Ele observou o "lek" em uma floresta densa próxima a um
banco de areia de um igarapé onde as aves se exibiam mais freqüentemente
durante a manhã e no final da tarde. Ele estimou a presença de mais de 20 beija-
flores no local e com exceção de um indíviduo, todos eram machos em plumagem
de adultos. As observações de Davis foram realizadas em novembro e dezembro
de 1935. A principal diferença entre o "lek" encontrado no nosso sítio de estudo
e aquele observado por Davis está no local onde os beija-flores se reuniam. Na
Fazenda Dimona, os beija-flores se encontravam em um local aberto e não em
seu habitat típico: a mata primária. Outros "leks"de T. pella têm sido observados
em regiões próximas à Fazenda Dimona com os beija-flores sempre associados
a igarapés localizados em áreas abertas. A maioria dos beija-flores dos gêneros



252 RENATO CINTRA (COORD.)

Phaethornis e Amazilia faz suas exibições no sub-bosque sombreado de florestas
primárias (SNOW, 1964; SNOW, 1974; ATWOOD et al., 1991). É possível que T.
pella escolha áreas abertas por serem locais mais apropriados para exibir a plumagem
colorida e brilhante dos machos adultos e para os vôos de exibição a céu aberto.
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OCORRÊNCIA DO PASSARINHO AFRICANO ESTRILDA
ASTRILD (PASSERIFORMES: ESTRILDIDAE)

EM RIO BRANCO, ACRE

Edson Guilherme da Silva

Originário da África Tropical, o bico-de-lacre (Estrilda astrild) foi
introduzido no Brasil no século 19. Embora haja vagas referências de que a
espécie foi trazida em navios negreiros durante o reinado de Dom Pedro I, a
primeira evidência concreta de sua chegada no Brasil deu-se na segunda metade
do século 19, por volta de 1870 (SICK, 1997).

Trata-se de um pássaro franzino, medindo aproximadamente 11 cm
de comprimento com a maior parte da plumagem nitidamente ondulada de
castanho escuro, garganta branca, faixa vermelha através do olho e bico encarnado,
não possui dimorfismo sexual. São granívoros e alimentam-se em pequenos
bandos, tendo preferência por sementes de colonião Panicum maximum (OREN;
SMITH, 1978; SICK, 1997). O colonião é um capim africano que também foi
introduzido no Brasil.

Pela sua facilidade de procriação em cativeiro, o bico-de-lacre tornou-se
comum entre os criadores de aves, tendo sido levado para várias regiões do país,
onde, muitas vezes, conseguiu escapar das gaiolas e estabelecer populações
silvestres permanentes no Brasil (SICK, 1966), o que segundo Oren, Smith
(1978) teoricamente explicaria o estabelecimento de populações silvestres da
espécie em cidades separadas por grandes distâncias.

A ocorrência de Estrilda astrild na Região Norte, em estado silvestre, até o
momento só tinha sido assinalada para Manaus em 1967 e Belém em 1977 (Figura
1). Contudo, em outubro de 1994 observei pequenos bandos de 5 a 6 indivíduos
da espécie se alimentando em terrenos baldios no centro de Rio Branco e bairros
circunvizinhos. Observei também em março de 1995 um casal nidificando em um
jardim no centro da cidade. O ninho foi construído em um pé de Hibiscus sp. e se
localizava a 1.5m de altura do solo. Macho e fêmea participaram da construção do
ninho, sendo que o mesmo, feito de ramos de capim, possuía forma arredondada
com uma pequena entrada tubular, no teto, pelo lado de fora, e não foi construído
um sobreninho, que normalmente é utilizado por um dos indivíduos para
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descansar ou dormir, no período em que ambos incubam os ovos, como descrito
por Sick (1997) e observado por mim em Manaus.

A observação da espécie nidificando em estado silvestre na cidade de
Rio Branco marca definitivamente a sua ocorrência na Amazônia Ocidental, que
é o limite mais extremo oeste de E. astrild no Brasil.

 

Figura 1 - Mapa mostrando a distribuição de Estrilda astrild no Brasil (segundo Sick
1997), incluindo a sua ocorrência em Rio Branco, AC. Os anos indicam o
primeiro registro da espécie em cada localidade.
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COATÁ DA TESTA BRANCA, ATELES BELZEBUTH (PRIMATA:
CEBIDAE)

Andrea Nunes

Ateles belzebuth E. Geoffroy, 1806 é uma das três espécies do gênero,
que distribui-se pela América do Sul e América Central. No Brasil, são encontradas
três das cinco subespécies (A. b. belzebuth, A. b. chamek e A. b. marginatus) (ao
conjunto somam-se A. b. hybridus e A. b. brunneus) que compõem a espécie
(taxonomia aqui empregada segue a lista adotada pela IUCN 1994,
GROOMBRIDGE, 1993) e consideram os resultados de estudos morfométricos
e citogenéticos recentes, que propõem a inclusão da forma A. belzebuth chamek
na espécie A. paniscus (FROEHLICH et al., 1991; MEDEIROS, 1995).

Ateles belzebuth marginatus é a única forma endêmica à Amazônia
brasileira. Inventários recentes, ainda não publicados, confirmam que a ocorrência
dessa subespécie é totalmente contida no interflúvio Tapajós-Xingú, englobando
parte dos estados do Pará e Mato Grosso (obs. pess.). A. b. belzebuth distribui-
se por parte da Venezuela e Colômbia, estendendo-se pelo Brasil até o rio Negro
ao sul e rio Branco a leste; enquanto A. b. chamek ocorre em parte da Bolívia, Peru
e no Brasil, tendo como limite leste o rio Tapajós, oeste o rio Juruá, e norte o rio
Solimões.

Pela distribuição geográfica restrita e sujeitas à elevada pressão de caça,
as formas brasileiras de A. belzebuth são enquadradas como animais vulneráveis
(A. b. belzebuth e A. b. chamek) ou em perigo (A. b. marginatus) de extinção
(RYLANDS et al., 1995). Na Amazônia brasileira, as duas subespécies têm
ocorrência citada para diversas unidades de conservação (7 ao todo: 3 em Roraima
e 2 no Amazonas para A. b. belzebuth, e 2 no Pará para A. b. marginatus, Fonseca
et al. 1994). Os resultados finais de um estudo de longo prazo de A. b. belzebuth
na Estação Ecológica de Maracá (RR) sugerem que a espécie está efetivamente
protegida no local, embora a densidade populacional figure entre as mais baixas
já registradas para o gênero (NUNES, 1992).

No Brasil, a situação de A. b. marginatus é a mais preocupante. Esses
animais têm ocorrência confirmada somente para a Floresta Nacional do Tapajós
(FLONA) e para o Parque Nacional da Amazônia (PARNA). Visitas recentes à
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FLONA Tapajós constataram a ineficiência da fiscalização, a utilização parcial do
habitat para extração seletiva e plantio, e altos níveis de caça ainda praticados
pelas centenas de habitantes distribuídos em colônias mantidas dentro do
perímetro da FLONA. Esses fatores em conjunto, seriamente comprometem a
viabilidade das populações na área. O PARNA da Amazônia continuaria nesse
sentido, como o último refúgio de proteção para a subespécie.

Animais de peso médio em torno de 7kg, esses primatas são habitantes
quase que exclusivos das florestas altas de terra-firme pouco ou não perturbadas,
onde ocupam principalmente os estratos médio e superior do dossel. Durante
o ano, alimentam-se predominantemente de frutas maduras, embora utilizem
folhas novas, fungos, casca de árvores mortas, flores e botões florais para
complementar a dieta. Ao contrário das espécies ocupantes das florestas
semidecíduas da América Central, A. belzebuth mantém o consumo de folhas
notavelmente baixo em quase todo o ano (NUNES, 1992). Em populações
observadas em períodos superiores a 12 meses, observou-se grande variação
interanual na escolha e na freqüência de uso das espécies de plantas consumidas.
A despeito dessa variação, as observações em campo sugerem que a base da dieta
é formada pelo consumo de um número pequeno de espécies, normalmente
pertencentes às famílias Sapotaceae, Moraceae e Burseraceae. A seleção das espécies
utilizadas como itens alimentares está associada a diversos fatores, onde distinguem-
se a abundância, período de frutificação e tamanho das copas (NUNES, s/d).

Formam grupos de 18 a 23 animais e utilizam áreas que variam de 150
ha a pouco mais de 300 ha. Diferentes estratégias de forrageio e padrões de uso
da área são empregados ao longo do ano, em resposta à variação na distribuição
temporal e espacial dos recursos alimentares (NUNES, s/d). Primatas do gênero
Ateles apresentam uma organização social comum a poucos primatas
neotropicais. A totalidade dos membros do grupo nunca é observada
simultaneamente. Subgrupos de composição e tamanho variados são formados
em intervalos irregulares, enquanto os animais movimentam-se ao longo do
dia. Quando áreas e espécies diferentes são comparadas, entretanto, observa-se
uma estranha regularidade no tamanho médio dos subgrupos, apesar da ampla
variação em aspectos demográficos e comportamentais que podem atuar sobre
os padrões de agrupamento (tamanho da área de vida, densidade populacional,
tamanho do grupo e razão sexual). A. b. belzebuth forma subgrupos em média
de três animais enquanto se alimenta. Esse número não apresenta variação
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sazonal significativa e é normalmente inferior à média de animais que se reunem
à noite para dormir ou que se deslocam juntos durante o dia (NUNES, s/d).

O comportamento social é caraterizado pela flexibilidade nas associações
entre indivíduos, pela baixa freqüência de comportamentos agressivos
intragrupais e pela aparente falta de dominância entre os membros do grupo.
Machos relacionam-se mais entre si do que fêmeas. Subgrupos formados
unicamente por machos são freqüentemente observados e apresentam um amplo
repertório de comportamentos envolvendo contato físico. Fêmeas, apesar da
grande percentagem de tempo que gastam em associação com animais do mesmo
sexo, mantêm o contato físico em freqüências muito baixas.

A poligenia tem sido aceita como sistema de acasalamento para todas
as espécies do gênero. Observações do comportamento de A. b. belzebuth em
Roraima despertam a atenção, entretanto, para a fidelidade de associação (expressa
pela constância e tempo prolongado) entre determinados machos e fêmeas
(apresentando filhotes dependentes) do grupo. Diversos aspectos do
comportamento reprodutivo das populações selvagens ainda são relativamente
pouco estudados. O pequeno número de registros disponíveis corrobora, em
certos aspectos, as observações em cativeiro. A gestação varia ao redor de sete
meses. A cria, única, é dependente do cuidado materno por um período bastante
prolongado (até 4 anos, obs. pess.), durante o qual a fêmea não apresenta outras
gestações. Observações em Maracá ao longo de 4 anos sugerem que existe
sazonalidade nos períodos de nascimento e acasalamento. O longo intervalo
entre gestações é portanto um fator agravante que expõe ao risco de extinção
local as populações já ameaçadas por caça ou fragmentação do habitat.
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 LONTRA, LONTRA LONGICAUDIS
(CARNIVORA: MUSTELIDAE)

Fernando C. Weber Rosas

A lontra (Lontra longicaudis), como a ariranha (Pteronura brasiliensis), é
um membro da subfamília Lutrinae. O peso máximo registrado para a espécie
é de 14,75kg, e o comprimento total varia entre 0,8 e 1,3m (EMMONS, 1990),
sendo os machos adultos um terço maiores que as fêmeas (DUPLAIX, 1980).
O comprimento total de um macho adulto criado em cativeiro no INPA foi de
1,42m. Os pêlos de cobertura, ou guarda, são bem mais longos que a camada
inferior de pêlos. A pelagem é marrom escura com a região ventral mais clara,
principalmente no queixo e na garganta. Esta coloração clara, porém, é bem
menos definida do que na ariranha. O focinho é desprovido de pêlos em sua
extremidade e apresenta vibrissas longas e finas que ajudam na detecção de
peixes (FOSTER-TURLEY et al., 1990). A cauda é levemente achatada dorso-
ventralmente, e as patas apresentam um ligação interdigital não extensiva às
unhas (DUPLAIX, 1980).

L. longicaudis distribui-se em toda a América Central e do Sul, desde o
sul do México até a Argentina central, com exceção do Chile. No Brasil, as lontras
estão amplamente distribuídas. Sua presença está confirmada para a Amazônia,
Pantanal, alguns rios do litoral norte do Brasil e regiões costeiras e águas interiores
do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. A espécie é considerada
insuficientemente conhecida pela IUCN (2000) e está listada no Apêndice I
(espécies ameaçadas de extinção) da CITES (SCHOUTEN, 1992). No Brasil é
considerada ameaçada de extinção pelo IBAMA (BERNARDES et al., 1990).

É encontrada em praticamente todos os ambientes aquáticos, desde
igarapés, rios e lagos, até pântanos, banhados, canais de irrigação para plantações
de arroz e cana de açucar, e litorais marinhos associados com lagunas de água doce
(CARTER; ROSAS, 1994). A dieta é bem mais variada do que a da ariranha,
consumindo principalmente peixes, caranguejos e camarões, além de anfíbios e
ocasionalmente aves aquáticas e pequenos roedores (SCHWEIZER, 1992).

De acordo com Husson (1978), as lontras são crepusculares ou
noturnas, podendo ser vistas durante o dia em áreas remotas. É um animal
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silencioso e tímido, sendo portanto pouco visto em seu ambiente natural.
Por esta razão, os melhores indicadores de sua presença em uma determinada
área são as marcas das patas e as fezes, que geralmente são depositadas em
cima de troncos ou pedras nas margens dos rios ou igarapés. A lontra
aparentemente não forma casais estáveis e acredita-se que seja um animal
essencialmente solitário nos seus hábitos (SCHWEIZER, 1992). O repertório
vocal é bem mais limitado que o da ariranha. Possuem áreas de residência bem
definidas, cujos tamanhos podem variar desde algumas centenas de metros
até mais de 40 km, dependendo dos recursos disponíveis no ambiente e do
tamanho da população de lontras no local. Na Amazônia, a lontra
aparentemente não cava tocas nos barrancos, mas pode utilizar tocas
abandonadas por ariranhas, ou utilizar abrigos entre raízes de árvores tombadas
(obs. pess.), ou ainda entre pedras às margens do rio (SCHWEIZER, 1992).
Em algumas áreas, especialmente na Amazônia, Pantanal e Suriname, a lontra
convive em simpatria com a ariranha. A competição entre as duas espécies não
ocorre devido às diferenças nas preferências de microhabitat, tamanho e
variedade das presas, e períodos de atividades principais (DUPLAIX, 1980;
CARTER; ROSAS, 1997).

A reprodução da espécie tem sido pouco estudada. Somente um
nascimento foi registrado na natureza, aproximadamente em abril, e filhotes
têm sido observados com seus pais no Pantanal entre agosto e outubro
(SCHWEIZER, 1992), embora animais jovens sejam observados ao longo de
todo o ano, sugerindo não haver uma estação reprodutiva muito definida no
Pantanal (SCHWEIZER, 1992). Duplaix (1980) sugere que a maioria dos
nascimentos ocorra na estação seca, o que do ponto de vista energético torna esta
hipótese bastante provável. Durante essa estação os recursos alimentares ficam
restritos a corpos d'água menores, resultando em maior sucesso de captura por
parte das lontras, que desta forma poderão repôr a demanda energética da gestação
e lactação. Baseado em observações do gênero Lontra, ninhadas de cerca de dois
filhotes são prováveis. O período de gestação é desconhecido para L. longicaudis.

A principal ameaça à espécie é a caça, visando sua pele valiosa. Entre
1959 e 1972, 113.718 peles de lontra foram exportadas somente da Amazônia
peruana (SMITH, 1981). Com a diminuição das populações de ariranhas a partir
dos anos 70, a caça voltou-se mais intensamente para as lontras (DUARTE;
REBELO, 1985). A extensão atual da caça ilegal é difícil de ser estimada, mas
parece ter diminuído sensivelmente. A espécie é também considerada um
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incômodo pelos pescadores e aquicultores, principalmente do sul do Brasil,
devido ao comportamento adquirido de predar peixes em tanques de
aqüicultura e ocasionalmente danificar redes de pesca.

A destruição e alteração de habitat causadas pelo desmatamento,
especialmente ao longo dos rios, a alteração dos cursos de água para irrigação
e controle de inundações, e o aumento de populações humanas em áreas
anteriormente virgens, também ameaçam as lontras. Da mesma forma que
para os demais animais aquáticos, a contaminação das águas por mercúrio,
pesticidas e outros poluentes, são uma ameaça crescente.
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ARIRANHA, PTERONURA BRASILIENSIS (CARNIVORA:
MUSTELIDAE)

Fernando C. Weber Rosas

A ariranha, também conhecida como onça d'água, é a maior das lontras
da subfamília Lutrinae. Machos adultos podem alcançar até 1,8m de comprimento
total e pesar entre 22 e 32kg (DUPLAIX, 1980). As fêmeas são ligeiramente
menores que os machos. Dimensões maiores relatadas na literatura mencionam
até 2,4m, o que de acordo com Carter & Rosas (1997) provavelmente representam
distorsões na maneira como as medidas corporais foram tomadas, ou referem-
se a medidas obtidas em peles após o preparo.

O corpo é longilíneo com uma cauda achatada dorsoventralmente que
auxilia na natação. O pêlo é marrom escuro e curto, sendo os pêlos de cobertura,
ou guarda, não muito mais longos que a camada inferior de pêlos. Cada indivíduo
apresenta uma mancha irregular pardo-amarelada no pescoço e peito, que permite
a identificação individual. As patas apresentam os dedos ligados por membrana
interdigital extensiva às cinco unhas, as orelhas são pequenas e arredondadas e o
focinho coberto por pêlos (DUPLAIX, 1980; FOSTER-TURLEY, 1990).

As ariranhas são endêmicas da América do Sul. No passado, a
distribuição da espécie se estendia desde a Colômbia, Venezuela, Guiana,
Suriname e Guiana Francesa, com limite sul no norte da Argentina, e oeste na
base dos Andes. Atualmente a espécie está praticamente extinta no sul de sua
distribuição (ROSAS et al., 1991). Existem apenas alguns registros isolados e
não confirmados de ariranhas no sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina.
Populações ainda existem no Suriname, Guiana, Guiana Francesa e na Bacia
Amazônica (CARTER; ROSAS, 1997). Em 1992 a população no Pantanal do
Mato Grosso foi estimada em 500 indivíduos (SCHWEIZER, 1992).

A caça comercial para obtenção de peles é a principal causa do declínio
populacional das ariranhas. Estatísticas oficiais registram que mais de 40.663
peles de ariranhas foram exportadas do Brasil entre 1960 e 1967 (BEST, 1984).
Caça em pequena escala ainda existe, como também o roubo de filhotes com
fins comerciais (CARTER; ROSAS, 1997). A destruição e degradação ambiental,
devido à expansão populacional humana e a contaminação dos rios por mercúrio
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devido à garimpagem do ouro, são ameaças mais recentes e iminentes para as
populações das ariranhas na Amazônia. A espécie está listada no Apêndice I
(espécies ameaçadas de extinção) da CITES (SCHOUTEN, 1992). No Brasil é
considerada pelo IBAMA como ameaçada de extinção (BERNARDES et al.,
1990). Carter & Rosas (1997) recomendaram que a espécie fosse elevada da atual
categoria de "vulnerável" (IUCN, 1994a) para "ameaçada de extinção" de acordo
com os critérios sugeridos pela IUCN (1994b). Na última edição do livro vermelho
da IUCN a Ariranha está classificada como ameaçada de extinção (IUCN, 2000).

Ariranhas habitam rios e igarapés de águas pretas e claras, pequenos e
desabitados, com pouca corrente (DUPLAIX, 1980, MONDOLFI; TREBBAU,
1978). Registros de ariranhas vivendo em águas brancas são pouco freqüentes e
nestes casos os animais alimentam-se em águas claras (MONDOLFI;
TREBBAU, 1978), já que a captura do alimento é basicamente orientada pela
visão (SCHWEIZER, 1992). A área de vida compreende uma extensão de 12 a
32km de igarapé ou 20km2 de lago (DUPLAIX, 1980; LAIDLER, 1984). Dentro
dessas áreas, que podem por vezes se sobrepor, territórios menores localizados
em áreas de alimentação são defendidos por grupos familiares.

A ariranha é um animal social de hábitos diurnos, que vive em grupos
familiares de 4 a 10 indivíduos. No entanto, grupos de 16 a 20 animais têm sido
registrados (DUPLAIX, 1980). Durante a época seca, as ariranhas limitam os
seus movimentos a igarapés definidos e defendem seus territórios
continuamente. Na enchente e cheia, deslocam-se para o igapó para pescar,
tornando-se difíceis de serem encontradas. Ao longo de seus territórios são
encontrados paradouros (locais de descanso durante o patrulhamento do
território) e latrinas comunitárias utilizados pelo grupo familiar. A espécie cava
tocas nos barrancos dos rios e igarapés ao longo de seu território. As tocas são
utilizadas para o descanso noturno e é dentro delas também que ocorre o
nascimento e a manutenção dos filhotes nas primeiras semanas de vida.

Alimentam-se basicamente de peixes, especialmente Perciformes da
família Cichlidae (ROSAS et al., 1999). Restos de crustáceos, moluscos, roedores
e aves aquáticas ocorrem normalmente em proporções inferiores a 3%. Grupos
familiares são capazes de matar e comer cobras e pequenos jacarés (EMMONS,
1990). Em cativeiro, ariranhas adultas consomem aproximadamente 2kg de
peixe por dia, perfazendo um consumo de cerca de 10% do peso corporal do
animal (CARTER et al., 1999).
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A espécie é facilmente identificada no campo pelo cheiro caraterístico
de suas latrinas comunitárias e por sua vocalização, a qual inclui uma variada
combinação de nove sons descritos originalmente por Duplaix (1980). Durante
o período de enchente novas tocas são construídas em locais mais altos. Latrinas,
para-douros e tocas abandonadas na enchente normalmente serão reutilizadas
na vazante e seca do ano seguinte.

As fêmeas produzem uma ninhada de 1 a 5 filhotes (normalmente 2)
por ano, com a possibilidade de uma segunda ninhada se a primeira falhar
(DUPLAIX, 1980). O período de gestação varia de 52 a 70 dias (AUTUORI;
DEUTSCH, 1977; TREBBAU, 1978). Os filhotes começam a pescar sozinhos a
partir de três meses e ficam com os pais até os dois anos de idade (LAIDLER,
1984). Alcançam a maturidade sexual entre 2 e 3 anos (CARTER; ROSAS, 1997)
e a longevidade da espécie, com base em animais cativos, está estimada em 15-20
anos.
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 ESTRATÉGIA REPRODUTIVA DO TUCUXI SOTALIA
FLUVIATILIS (CETACEA: DELPHINIDAE)

Vera M. F. da Silva

Atualmente se reconhece dois ecotipos de Sotalia fluviatilis, um marinho
e outro fluvial, refletindo a ampla extensão e grande variedade de habitats
utilizados pela espécie. O ecotipo fluvial, conhecido como tucuxi, é endêmico da
bacia do rio Amazonas e o ecotipo marinho ocorre desde Honduras (15º58'N,
85º42'W, H. Edwards in litt.), até Florianópolis, SC (27º35'S, 48º34'W, SIMÕES-
LOPES, 1988). O tucuxi é cinza escuro no dorso e cinza claro a rosado na regão
ventral, parecendo uma miniatura do Tursiops, popularizado como boto Flipper.
Tem o corpo hidrodinâmico, a nadadeira dorsal triangular é alta e curta na sua
base, e as nadadeiras peitorais e caudal são similares a dos golfinhos marinhos.
Tem um rostrum moderadamente longo, triangular na sua base, 25-35 dentes
em cada ramo mandibular e um melão pequeno e arredondado na frente da
cabeça (SILVA; BEST, 1994, Figura 1).

Figura 1 - Boto Tucuxi (Sotalia fluxiatilis).
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Em geral, essa espécie é pouco estudada. Por não ser alvo direto de
pescaria na região Amazônica e a taxa de mortalidade acidental não ser monitorada,
os estudos têm sido baseados em amostras pequenas e coletas oportunísticas.
A limitada informação sobre a história natural e dos habitats da espécie a levou
à categoria "insuficientemente conhecida" pela World Conservation Union
(KLINOWSKA, 1991).

O tucuxi é um dos menores golfinhos da família Delphinidae, atingindo
um comprimento máximo de 1.52m (média = 1.46m 0.6 (DP= desvio padrão)
n = 27, SILVA; BEST, 1994). Tem um comportamento social gregário, com
grupos variando de 2 a >20 indivíduos, cuja estrutura social não é conhecida,
embora existam evidências de que grupos de três indivíduos consistem de dois
adultos (ou um adulto e um sub-adulto) e um filhote, e grupos de quatro, de
dois filhotes e dois adultos.

Medidas corporais de 10 machos e 10 fêmeas variando entre 139-150cm
e 138-150cm (média = 145, 6m, 6,0 DP e média = 146,0m 4,2 DP,
respectivamente), mostraram que não existe dimorfismo sexual no tamanho
do corpo (SILVA, 1994). O tucuxi não apresenta dimorfismo sexual secundário;
machos e fêmeas são diferenciados apenas pelo exame da genitália. Embora
comportamento agressivo entre machos em cativeiro tenha sido descrito
(TERRY, 1983, 1986), na natureza os tucuxis não exibem no corpo marcas de
luta ou de agressão física.

Existem poucas informações relacionando o sistema reprodutivo de
cetáceos com suas caraterísticas morfológicas tais como o grau de dimorfismo
sexual no tamanho do corpo e dos testículos. Monzón & Aguilar (1992)
encontraram que os cetáceos possuem proporcionalmente testículos maiores
do que mamíferos terrestres e propuseram que o tamanho relativo do testículos
poderia ser um bom indicador do sistema reprodutivo e cetáceos, como
previamente descrito para outros mamíferos, principalmente primatas
(HARCOURT et al., 1981; HARVEY; HARCOURT, 1984).

Exame do peso dos testículos como um índice de maturidade e análises
histológicas de 13 indivíduos indicaram que machos menores de 143 cm são
sexualmente imaturos. Acima desse comprimento eles podem ser sexualmente
maturos mas apresentar testículos pequenos ou grandes e com túbulos
seminíferos de diâmetro pequeno ou grande, refletindo sazonalidade na estrutura
tissular dos testículos. Em machos adultos ativos, o peso dos testículos excede
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a 5% do peso corporal e o diâmetro dos túbulos seminíferos variam de 106 a
232mm (da Silva 1994). As fêmeas atingem maturidade sexual entre 132 e 137cm e
a ovulação ocorre sempre no ovário esquerdo (HARRISON; BROWNELL, 1971;
BEST; SILVA, 1984).

A variação sazonal do tamanho do testículo do tucuxi, seu comportamento
gregário (MAGNUSSON et al., 1980; SILVA, 1983, 1994; BEST; SILVA, 1989), a
ausência de dimorfismo sexual (BOROBIA, 1989; SILVA, 1994) e o comportamento
não agressivo da espécie na natureza, sugerem que o tucuxi tem uma estratégia
reprodutiva do tipo poliândrico, onde vários machos copulam com a mesma fêmea,
ou promíscuo compatível com a teoria de competição pelo esperma.
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PREDAÇÃO DE SEMENTES E FRUTOS DE ESPÉCIES ARBÓREAS
PELO RATO ARBÓREO MESOMYS HISPIDUS (ECHYMIDAE) NA

FLORESTA AMAZÔNICA

Renato Cintra
Ellen Andressen

Muitas espécies de plantas na floresta amazônica têm seus frutos e
sementes intensivamente atacados por várias espécies animais. Roedores (ratos)
têm sido reconhecidos como um grupo que se alimenta de sementes (JANZEN,
1971; HOWE; SMALLWOOD, 1982). O comportamento e hábitos de forragear
de roedores certamente têm um efeito negativo em populações de plantas pela
redução de suas taxas de recrutamento através da predação de sementes. Mas a
ação dos roedores também tem um efeito positivo. Algumas sementes são
freqüentemente carregadas e estocadas perto de objetos naturais, como troncos
caídos, base de raízes tabulares ou agrupamento de cipós próximo ao solo,
locais periodicamente visitados pelos roedores. Os roedores algumas vezes
esquecem onde estocaram seu suprimento alimentar (sementes e frutos),
portanto ajudando na dispersão e sobrevivência de sementes viáveis das árvores
matrizes que as produziram (SMYTHE, 1970; SORK, 1987; CINTRA; HORNA,
1997). Este processo certamente contribui para a estrutura e estabilidade de
comunidades naturais e talvez para a manutenção da diversidade de espécies de
árvores na floresta amazônica (CINTRA, 1998).

Muitos dados sobre a interação entre roedores e plantas estão
disponíveis na literatura (SMYTHE, 1970, 1986, 1989; DE STEVEN; PUTZ,
1980; FORGET, 1990), entretanto informações sobre a dieta de espécies raras de
roedores de florestas tropicais são escassas (veja EMMONS, 1990). Os ratos
arbóreos são difíceis de observar na floresta, e existem poucas informações
sobre como eles interagem com as sementes e frutos que comem. Enquanto
nós estávamos trabalhando no Parque Nacional Manu, na Amazônia Peruana,
com dispersão e predação de sementes da liana Acacia paniculata por formigas e
roedores, tivemos a oportunidade de observar e estudar como o rato arbóreo
(Mesomys hispidus) interage com frutos e sementes de várias espécies de plantas.
Apesar desse rato arbóreo ter uma distribuição geográfica relativamente grande
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na América do Sul, ocorrendo a leste do Andes, e na maior parte da região
Amazônica, sua História Natural não é bem conhecida, talvez por ser
relativamente raro localmente (EMMONS, 1984,1990; JANSON; EMMONS,
1991; MALCOLM, 1991). Nós temos observações para somente indivíduo que
a cada noite vinha comer frutos e sementes sobre a nossa mesa de trabalho. Foi
uma rara oportunidade, porque as interações foram registradas em condições
praticamente naturais e não em cativeiro. Nós usamos frutos frescos e sementes
de diferentes características (cor, tamanho, concentração de açúcar, etc) para
comparar como o rato arbóreo manipula frutos e sementes de diferentes espécies
em termos de tempo gasto para comê-los, período de atividade, comportamento
de estocar alimento e preferências alimentar.

O experimento foi conduzido na Estação Biológica de Cocha Cashu,
no Parque Nacional de Manu, no sudeste do Peru, 400m acima do nível do mar,
latitude 11º52'S, longitude 71º22'W (veja TERBORGH, 1983 para melhores
descrições da área).

Os frutos e sementes usados no experimento foram coletados na
floresta durante o dia e colocados sobre uma mesa às 18:00 hs para a visita do
rato arbóreo. Nós medimos alguns frutos e sementes (comprimento e largura)
usando um paquímetro (0.05mm de precisão). Devido à escassez de suco na
polpa de frutos de várias espécies, a concentração de açúcar foi registrada com um
refratometro portátil somente para duas espécies. No início do experimento,
oferecemos frutos de dez espécies de plantas por seção. Mas depois mudamos
para somente dois frutos por seção, para investigar se havia "preferência" alimentar
do rato arbóreo por alguma espécie de planta.

Nós observamos Mesomys hispidus se alimentando de frutos e sementes
oferecidos num total de 14 noites, entre 10 de Outubro e 1 de Novembro de
1990, no final da estação climática seca. Com as luzes apagadas e somente usando
nossas lanternas de cabeça, registramos as seguintes informações: duração da
visita do rato, tempo até começar o comportamento de forragear, tempo gasto
para abrir o fruto, tempo gasto para se alimentar da polpa, tempo gasto para se
alimentar da semente, se o rato removeu o fruto ou semente do local ou não, e
a espécie de planta cujos frutos foram comidos.

Um indivíduo macho de Mesomys hispidus visitou nossa mesa de
trabalho a cada noite. Ele chegou entre 19:20 hs e 21:35 hs (média ± erro padrão
= 20:04 hs ±0.21, n=13) permanecendo no local por diferentes períodos de
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tempo, algumas vezes até por duas horas, e saía rápido quando perturbado. O
rato arbóreo se alimentou de frutos e sementes, ocasionalmente dormindo por
alguns minutos e logo em seguida reassumindo suas atividades alimentares.
Algumas vezes, se perturbado enquanto comendo, o rato arbóreo levava o
fruto com ele e terminava de comê-lo perto do teto da casa da biblioteca da
Estação Biológica, e voltava à mesa com frutos, depois que terminava. O rato
arbóreo comia alguns frutos durante o período de observação, deixando outros
pela metade ou não tocados. Entretanto, bem cedo nas manhãs seguintes,
frequentemente constatávamos que mais frutos ou parte de frutos e sementes
haviam sido comidos, o que indica que o rato voltava à mesa mais tarde ou de
madrugada para comer.

Nós oferecemos ao rato arbóreo frutos e sementes de 30 diferentes
espécies de plantas, das quais 24 (80%) foram consumidas de alguma maneira
(Tabela 1). Somente frutos de cinco espécies permaneceram intocados. Para a
metade das espécies de plantas comidas por M. hispidus nós registramos o tempo
de manipulação dos itens alimentares (Tabela 2).

Para abrir e comer uma castanha do Pará inteira, Bertholetia excelsa, o
rato arbóreo levou próximo de 10 vezes mais tempo que a maioria dos frutos
oferecidos. Para abrir cada castanha, o rato começou pela ponta mais aguda,
alternando o descascar o exocarpo bastante duro com comer a castanha que ia
aparecendo, até que metade da castanha estava consumida. Nesse ponto ele
pode comer o resto da parte interna da castanha sem precisar descascar mais.
Algumas vezes, nós oferecemos ao rato vários frutos e sementes, incluindo
uma semente de B. excelsa. Ele levou a castanha para outro local a 2m, onde a
escondeu embaixo de objetos que estavam sobre a mesa. Então ele voltou para
o local inicial para comer outros frutos e sementes. Mais tarde, ele voltou a
castanha e comeu-a completamente. Ele fez a mesma coisa duas vezes com
sementes de Virola, primeiro comendo o arilo macio e então escondendo a
semente no mesmo local que havia usado para esconder a castanha. Este
comportamento indica que o rato arbóreo deve usar, consecutivamente na floresta,
o mesmo local para estocar sementes e frutos. Uma vez que M. hispidus é
predominantemente arbóreo (EMMONS, 1990), ele provavelmente usa troncos,
galhos e buracos para esconder seu alimento ao invés de cavar no solo e enterrá-los
como outros roedores fazem. Portanto M. hispidus poderia ser um potencial
dispersor de várias espécies de plantas na floresta Amazônica.
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Tabela 1 - Frutos e sementes comidos pelo rato arbóreo Mesomys hispidus na Floresta
Amazônica.

* = somente a semente foi comida; (T)= total de 100% do fruto ou semente comida; (M) = mais
que metade ou    50% do fruto ou semente comidos;  (L) = menos que a  metade  ou < 50%
do fruto ou semente comidos; (B) = o rato apenas mordeu o fruto ou semente apresentada;
(s)= tamanho da semente é dado; 7 = somente um total de sete sementes foram comidas;  t
= datos tirados de Roosmalen 1985.

Partes de frutos e número de vezes que uma determinada parte foi comida

Polpa
T  M L B

Arilo
T M L B

Semente
T M L B

Número
de

sementes/
fruto

Número
de vezes

que
comeu

Número
de vezes
oferecidos

Tamanho
do fruto

(cm)

Espécies de
plantas

- - -
0010
- - -

2010
- - -
- - -

1000
2000
0100
0100
7100
- - -

3000
6000
4000
1001
0001
0010
- - -

0001
0040
- - -

3000
- - -

0011
- - -
- - -
- - -
- - -

2000
3000

2000
1000
- - -
- - -
- - -

4000
- - -
- - -

1000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

4000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

2000
3000
1000
3000
1000
4000
1000
2000
1000
1001
6000
1000
2110
6000
6000
4000
1000
1000
- - -

0000
0010
4000
4000
- - -

0001
7000
- - -
- - -
- - -

2000
3000

-
1

>5
-

1*
1
1
1
-
1
1
1*
1

>>
1
5t
1
1
-

>>
1-6t
1*

2-5t
-
1
8
-

>>
1
1
1

Paullinea sp.
Virola calophyla
Acacia paniculata
Eugenia sp.1
Ceiba pentandra
Trichilia quadrijuga
Eugenia sp.2
Pouteria sp.1
Pouteria sp.2
Styloceras brokawii
Brosimun lactescens
Enterolobium sp.
Iriartea deltoidea
Ficus insipida
Pseudolmedia laevis
Xylopia cuspidata
Maticia sp.1
Maticia sp.2
Chrysochlamys ulei
Marcgravia macrocarpa
Hymenaea courbaril
Bertholletia excelsa
Clavija sp.
Mayna odorata
Curarea toxicofera
Inga sp.
Apeiba sp.
Dipterix micrantha
Pourouma cecropifolia
Myrtaceae (ñ
identificada)

2
2.8

0.7(s)
3

0.6(s)t
1.5(s)t

1
2.5
1

2.8
1.5

2.3(s)
2.1
1.6
1.9
3.1
2.6
4.7

-
-

2.2(s)t
4.0

-
-

2.0
1.7(s)
2.8
5.5

-
-
-

3
3
2
3
1
4
1
2
1
4

10
1
4
6
6
4
3
1
1
2
4
4
4
3
2
3
1
1
1
2
3

3
3
1
1
1
4
1
2
1
2
9
1
4
6
6
4
2
1
0
1
4
4
4
0
2
3
0
0
0
2
3
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M. hispidus se alimentou de praticamente todas as espécies de plantas que
oferecemos para ele. Entretanto, ele sempre mostrou algum comportamento
seletivo, cheirando e olhando  cuidadosamente os frutos e sementes oferecidos.
Algumas vezes ele pegava um fruto, examinava, mordia e deixava de lado para
pegar outro. Ele também mostrou uma espécie de comportamento de
discriminação entre os itens oferecidos, apresentando algumas preferências. Por
exemplo, uma vez, quando oferecemos a ele somente dois frutos frescos (com
polpa e semente de tamanho similar e de mesma forma e consistência), um de
Brossimum lactescens e outro de Pseudolmedia laevis, ele pegou primeiro o fruto de
Pseudolmedia  e tirando a polpa comeu a semente. Depois, ele pegou o fruto de
B.lactescens e o comeu completamente, primeiro a polpa depois a semente.
Finalmente ele voltou e comeu a polpa de P.laevis. Esse comportamento
discriminativo pode também ser notado por verificar os vários itens alimentares
que M. hispidus comeu em diferentes graus abaixo de 100 % (Tabela 1). Nós
oferecemos a ele esses dois frutos de novo, após dois dias,  ele pegou o fruto de B.
lactescens primeiro e o comeu completamente. Então ele comeu o fruto de P. laevis.
Fizemos o mesmo experimento duas vezes com o fruto de Brosimum e um de
uma Myrtacea não identificada, ambos com as mesmas características mencionadas
acima. Desta vez ele não mostrou discriminação tão óbvia, na primeira vez ele
escolheu Brosimum primeiro, na segunda vez ele escolheu o fruto da Myrtacea
primeiro.

Tabela 2 - Tempo de manipulação (em segundos) de alguns dos diferentes itens
alimentares oferecidos para o rato arbóreo Mesomys hispidus.  Tamanho
das amostras entre parenteses.

SementeAriloPolpaFruto inteiroItens

Tempo de manipulação (s)Espécies de Planta

-
-
-

198.6±46.76(3)
-
-

91.5±29.5(4)
175.7±18.9(7)

-
1038.0±59.53(3)

109.6±34.4(5)

115
265
104

320.0±81.31(4)
-
-

33.3±16.42(3)
12.5±2.24(5)

421(1)
-
-

-
-

339(1)
-
-
-
-
-
-
-
-

55(1)
-

130
553
728
252
111

112.0±46(2)
-
-
-

Paullinia sp.
Virola calophylla
Pouteria sp.2
Brosimum lactescens
Iriartea deltoidea
Ficus insipida
Pseudolmedia laevis
Xylopia cuspidata
Hymenaea courbaril
Bertholletia excelsa
Inga sp.
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Nós medimos a concentração de açucar de P. laevis e da polpa do mesmo
fruto de uma Myrtacea não identificada. A concentração de açucar foi 11.5 e
17.5% respectivamente. Quando esses dois frutos foram oferecidos juntos, M.
hispidus escolheu o fruto da Myrtacea primeiro. Esses dados sugerem que o
comportamento discriminativo de M. hispidus poderia ser em parte baseado em
diferenças energéticas dos frutos e sementes.

Os resultados deste estudo também sugerem que nem sempre roedores
atuam somente como predadores de frutos e sementes. Eles também têm o importante
papel de dispersores de sementes e com esse comportamento certamente devem contribuir
para a manutenção da diversidade local de plantas na Floresta Amazônica.
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O PEIXE-BOI DA AMAZÔNIA TRICHECHUS INUNGUIS
(SIRENIA: TRICHECHIDAE)

Vera M. F. da Silva

O peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis NATTERER, 1883) é o
menor membro da Ordem Sirenia, alcançando um comprimento máximo de 3m
e pesando até 450kg (Figura 1). É endêmico da bacia do rio Amazonas, onde se
distribui por todos os principais afluentes, desde as cabeceiras do rio no Peru,
Colômbia e Equador, até a sua foz (BEST, 1984). Ocorre nos três tipos de águas
existentes na bacia Amazônica (SIOLI, 1984), embora seja mais abundante em
águas brancas, onde existe a maior producão primária. Como a maioria dos
organismos aquáticos da Amazônia, a sua distribuicão e biologia também está
relacionada com as modificacões sazonais de cheias e vazantes que ocorrem na
região (JUNK; DA SILVA, 1997), e conseqüentemente à disponibilidade de
alimento. Essencialmente herbívoro, mas não ruminante, o peixe-boi se alimenta
de uma larga variedade de plantas aquáticas e semi-aquáticas. Mostram preferência

Figura 1 - Peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis) em cativeiro no INPA -
Manaus. Foto: D. Perrione.
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por gramíneas, principalmente Paspalum repens e Echinochloa polystachya, embora o
local de alimentacão e o tipo de alimento dependam da disponibilidade de plantas
ao longo do ano (BEST, 1981; MONTGOMERY et al., 1981; COLARES, 2002).
Consomem diariamente o equivalente a 8% do seu peso corporal de massa vegetal
e apresentam uma eficiência digestiva de 45-70%, conforme o teor de fibra e de
mineral das plantas ingeridas (BEST, 1981). Durante a seca, quando as macrófitas
aquáticas não estão disponíveis, os peixes-bois se alimentam de matéria vegetal
morta, existente no fundo dos lagos, ou podem, dado ao seu baixo metabolismo,
permanecer até 200 dias sem se alimentar (BEST, 1983).

Sua reproducão, como outros aspectos da sua biologia, também está
relacionada com o ciclo hidrológico da região. A cópula e os nascimentos ocorrem
durante a enchente (dezembro-junho), e o pico de nascimentos entre fevereiro
e maio. Nesse período, existe maior abundância de macrófitas e as fêmeas
encontram alimento suficiente para repor a demanda energética necessária ao
final da gestação e aos primeiros meses de lactação. A gestação é de cerca de 12
meses, sugerindo uma sincronização entre o estro das fêmeas e a disponibilidade
de alimento (BEST, 1982a,1983; NASCIMENTO et al., 2002).

A idade com que o peixe-boi da Amazônia atinge a maturidade sexual
não está definida, embora acredita-se que ocorra somente a partir de cinco anos.
O intervalo entre nascimentos também não está determinado, mas considerando
o longo tempo de gestação e de pelo menos um ano de lactação (que
corresponderia a permanência do filhote com sua mãe durante pelo menos um
ciclo hidrológico completo), calcula-se que o tempo mínimo entre nascimentos
seja de três anos. Embora acredita-se que a fêmea produz apenas um filhote por
gestação (BEST, 1982b, 1984), um pescador, famoso por capturar peixes-boi,
afirmou que já encontrou fetos gêmeos no útero de uma fêmea por ele capturada
e que não é raro encontrar fêmeas com dois filhotes (com. pess.). O nascimentos
de filhotes de T. manatus em cativeiro têm sido registrado com certa freqüência,
mas somente recentemente houve registros de nascimentos de T. inunguis (DA
SILVA et al., 2000), apesar da espécie estar sendo mantida em cativeiro há vários
anos, em diferentes instituições e aquários no Brasil e no exterior.

Filhotes de peixes-boi criados em cativeiro em diferentes centros, e os
animais cativos por vários anos no Laboratório de Mamíferos Aquáticos (LMA)
do INPA, têm apresentado índices de crescimentos individuais e singulares
(BEST et al., 1982; ROSAS, 1992; DA SILVA, dados ñ publ.). Essa variação não
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se deve apenas a diferenças nas dietas, mas a uma variação individual bastante
acentuada, sugerindo que o cálculo da idade de peixes-boi selvagens com base
no comprimento total não fornece uma estimativa correta.

Os peixes-boi são K estrategistas; animais de grande porte, atingem a
maturidade sexual tardiamente, têm um reduzido número de filhotes e o
investimento em termos de biomassa da população é feito sobre os adultos.
Sem predadores naturais, atingem alta longevidade, e a população é controlada
principalmente por eventos extremos de secas e doenças do que por predação
(JUNK; DA SILVA, 1997).

Os peixes-boi são ativos em cativeiro e na natureza, tanto de dia como
a noite (MONTGOMERY et al., 1981). Gastam 33% do tempo se alimentando,
17% descansando e 50% do tempo nadando (BEST, 1984). Resultados
preliminares de comportamento mostraram que em cativeiro os peixes-bois
são mais ativos durante o período da manhã e da tarde do que à noite e que os
filhotes apresentam mais atividades de acrobacias do que os adultos.
Aparentemente, em cativeiro, a espécie apresenta um comportamento epimelético
(ROSAS, 1994). Estudos de rádio-telemetria revelaram que no seu ambiente
natural, durante o período de cheia, quando as plantas aquáticas são
abundantes, o peixe-boi se desloca pouco, ~2.6 km por dia, permanecendo
nas áreas de maior concentracão de macrófitas (MONTGOMERY et al., 1981).
Entretanto, com o início da vazante, (julho-novembro), os peixes-boi iniciam
uma migracão das áreas de várzea para áreas de lagos perenes ou de Terra-
Firme e para áreas mais profundas como canais de rios, onde permanecem
durante o período de seca (BEST, 1984). Essa migração entre as áreas de
várzea e lagos de Terra-Firme foi recentemente confirmada por estudos de
rádio-telemetria, onde um animal capturado durante a cheia em um lago
caraterístico de várzea, Lago Mamirauá (ROSAS; MARMONTEL, 1996), foi
localizado durante a seca no Lago Amanã (2°30’S, 64°40’W) aproximadamente
100 km distante do local de marcação (ROSAS, com. pess.). O Lago Amanã é
um lago perene, de terra firme, formado por rios de água preta, e conectado
com os rios Japurá e Solimões por um série de paranãs. Conhecido por ser
uma espécie de hábitos moderadamente solitário, o peixe-boi se agrega
temporariamente tanto em áreas de alimentação como durante o período
reprodutivo, quando vários machos permanecem em torno das fêmeas em
estro (PEREIRA, 1944; ROSAS, 1994).
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As caraterísticas mais peculiares dessa espécie, entretanto, estão
relacionadas com a sua anatomia e fisiologia. Ao contrário das espécie de peixes-
bois marinhos, Trichechus manatus e T. senegalensis, o peixe-boi da Amazônia
não possui unhas nas pontas das nadadeiras, daí a denominação T. inunguis.
Apresenta como uma das características da espécie, uma mancha clara na região
ventral, embora essa mancha possa não ocorrer em alguns indivíduos. Diferente
dos outros grupos de mamíferos, os membros da família Trichechidae possuem
apenas seis vértebras cervicais. O total de vértebras para a espécie varia de 42 a 50,
onde além das 6 cervicais, há 14-16 toráxicas, e 22-27 lombo-caudal (DOMNING;
HAYEK, 1986). Os dentes são molares e são renovados durante toda a vida do
animal. O processo de mastigação gera um movimento horizontal da fileira de
dentes nas hemi-arcadas. Por um processo de reabsorção e reposição do osso
ocorre a produção de novos dentes na região posterior das mandíbulas. Os
dentes mais anteriores e gastos vão sendo "empurrados" pelos dentes mais
posteriores, que vão sendo formados. Esse movimento horizontal da fileira de
dentes foi calculado como sendo de 1mm/mes, desde o desmame até a morte
do animal (DOMNING; MAGOR, 1978).

A taxa metabólica do peixe-boi é aproximadamente 36% da taxa
estimada para outros mamíferos (GALLIVAN; BEST, 1980). A sua freqüência
cardíaca normal média, varia entre 30 e 40 batimentos por minuto (b.p.m.), mas
pode atingir 70 b.p.m. após um mergulho forçado, ou diminuir para 6 b.p.m
quando mergulhado amedrontado. Em mergulhos normais o peixe-boi mantém
sua freqüência cardíaca constante, mas apresenta uma taquicardia quando sobe à
superfície para respirar (GALLIVAN et al., 1986). O sangue do peixe-boi
apresenta uma baixa capacidade de ligação com oxigênio (FARMER et al., 1978),
limitando sua capacidade de mergulho. Uma provável habilidade de entrar em
bradicardia e de controlar seletivamente a circulação para os orgãos vitais (coração,
cérebro, pulmão) mantendo anaerobicamente a respiração periférica, como fazem
outros mamíferos aquáticos, e o seu baixo metabolismo, permitem mergulhos
mais prolongados (GALLIVAN et al., 1986). A temperatura interna do peixe-
boi, como nos outros mamíferos, é de 36°C, mas em baixas temperaturas ele
não consegue manter a temperatura corporal nem controlar a perda de calor.
Esses dois fatores junto com o seu baixo metabolismo, impedem que o peixe-
boi sobreviva em águas cuja temperatura seja inferior a 22-23°C (GALLIVAN et
al., 1983).
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Considerada espécie vulnerável pela (IUCN, 2000), e como espécie ameaçada
de extinção no Brasil, (BERNARDES et al., 1990), o peixe-boi continua sendo
caçado ilegalmente ao longo da sua distribuição (IBAMA, 2001; ROSAS et al., 1991).
Apesar de protegido no Brasil desde 1967, pela lei de Proteção a Fauna no. 5197, de
3 de janeiro de 1967, e pela Portaria no. 3481 de 31 de maio de 1973, não existe um
controle efetivo da sua caça nem do comércio e utilização da sua carne.
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O ESTADO DE PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO DA AMAZÔNIA
BRASILEIRA

Philip M. Fearnside
João Ferraz

O estudo atual aplica um critério biológico para identificar as áreas para
a proteção da diversidade biológica e ecológica: o tipo de vegetação tal como
classificado no mapa produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF), hoje uma parte do Instituto Brasileiro para o Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), e o mapa está conhecido como "o mapa do
IBAMA". Isto não implica que outros critérios não devem igualmente ser
aplicados, nem significa que as áreas não identificadas não têm importância.
Este estudo procura avaliar áreas adicionais não protegidas pelo governo brasileiro
e supõe que as áreas já protegidas continuarão a gozar deste estado na
perpetuidade.

Tipos de vegetação naturais no mapa do IBAMA (Tabela 1) são
utilizados para definir de "zonas de vegetação", ou as áreas em cada um dos
nove estados em Amazônia Legal (5x10km2) que é coberto por um dos tipos de
vegetação. Analisamos o mapa de vegetação do IBAMA de escala 1:5.000.000
(IBGE; IBDF 1988). O mapa é uma simplificação dos mapas de escala de
1:1.000.000 produzidos pelo Projeto RADAMBRASIL (Projeto
RADAMBRASIL 1973-1983). Enquanto que, sem dúvida, o mapa de IBAMA
contém erros, e o estudo atual não pode ser mais seguro que o mapa em cima
do qual está baseado, o mapa fornece um ponto de partida útil para um tipo de
análise que igualmente necessita ser aplicado aos outros mapas existentes e
futuros. Para áreas protegidas e indígenas, utilizamos os mapas (também em
escala de 1:5.000.000) produzidos pela Conservation International (1990a,b)
para a reunião de Workshop-90 realizada em Manaus, janeiro de 1990 (ver
RYLANDS, 1990).

Analisamos os mapas para identificar áreas que já estão protegidas em
cada estado e para identificar áreas de cada zona de vegetação que poderiam ser
protegidas no sistema existente de áreas indígenas. Os mapas foram digitalizados
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e as áreas de cada tipo de vegetação por estado e grau de proteção estavam
tabuladas (ver FEARNSIDE; FERRAZ, 1995) utilizando o sistema geográfico
de informação ARC/INFO (GIS) no Centro de Dados de Sistemas de
Observação de Recursos de Terra (EROS) do Levantamento Geológico dos
EUA (USGS), Sioux Falls, Dakota do Sul, EUA.

A Figura 1 mostra áreas que satisfariam o critério da proteção de pelo
menos algum de cada tipo de vegetação em cada estado, supondo que as áreas já
protegidas serão mantidas. A distribuição dos tipos de vegetação entre áreas
protegidas existentes é específicada na Tabela 02. os exemplos das reservas que
cobririam os tipos de vegetação que restam estão enumerados na Tabela 03. As
dimensões das áreas indicadas (Figura 1) são modestas; em alguns casos a
vegetação em questão existe em áreas muito maiores.

Categoria Código Grupo Subgrupo Classe 
 

Floresta densa 
 

Da-0 
Db-0 
Dm-0 
Ds-0 

Floresta ombrófila 
Floresta ombrófila 
Floresta ombrófila 
Floresta ombrófila 

Floresta densa 
Floresta densa 
Floresta densa 
Floresta densa 

Aluvial Amazônica 
Terras baixas amazônicas 
Montana amazônica 
Submontana amazônica 

 
 
 
 
 
 
 

Floresta não densa 
 
 
 
 
 

Aa-0 
Ab-0 
As-0 
Cs-0 
Fa-0 
Fs-0 
Ld-0 
 
LO-0 
 
ON-0 
Pa-0 
Pf-0 
Sd-0 
SM-0(b) 
SN-0 
SO-0 
Td-3 

Floresta ombrófila 
Floresta ombrófila  
Floresta ombrófila 
Floresta estacional 
Floresta estacional 
Floresta estacional 
Vegetação lenhosa oligotrófica dos   
   pântanos e das áreas arenosas 
Áreas de tensão ecológica e contato 
 
Áreas de tensão ecológica e contato 
Áreas das formações pioneiras 
Áreas das formações pioneiras 
Savana 
Áreas de tensão ecológica e contato 
Áreas de tensão ecológica e contato 
Áreas de tensão ecológica e contato 
Savana estépica 

Aberta 
Aberta 
Aberta 

Decidual 
Semidecidual 
Semidecidual 

 
 
 
 
 
 
 

Cerrado 
 
 
 

Campos de Roraima 

Aluvial 
Terras baixas 
Submontana 
Submontana 
Aluvial 
Submontana 
Arbórea densa (campinarana) 
 
Vegetação lenhosa oligotrófica dos 
pântanos e das áreas arenosas 
Floresta ombrófila-floresta estacional 
Influência fluvial 
Influência fluvio-marinha 
Arbórea densa (cerradão) 
Savana-floresta ombrófila densa 
Savana-floresta estacional 
Savana-floresta ombrófila 
Arbórea densa 

 
 
 
 

Não floresta 
 
 
 
 

La-0 
 
Lg-0 
 
Rm-0 
Sa-0 
Sg-0 
Sp-0 
ST-0 
Tp-3 

Vegetação lenhosa oligotrófica dos  
  pântanos e das áreas arenosas 
Vegetação lenhosa oligotrófica dos  
  pântanos e das áreas arenosas 
Refúgio ecológico 
Savana 
Savana 
Savana 
Áreas de tensão ecológica e contato 
Savana estépica 

 
 
 
 

Campos de altitude 
Cerrado 
Cerrado 
Cerrado 

 
Campos de Roraima 

Arbórea aberta 
 
Gramíneo-lenhosa 
 
Montana 
Arbórea aberta 
Gramíneo-lenhosa 
Parque 
Savana-savana estépica 
Parque 

Tabela 01. Tipos de vegetação natural na Amazônia Legal(a).

(a) Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) & Instituto Brasileiro do
Desenvolvimento Florestal (IBDF) 1988. Em Fearnside & Ferraz (1995) os tipos La-0 e Lg-
0 foram classificados de “floresta não densa”, enquanto Pa-0, Sd-0 e Td-3 foram classificados
de “não floresta”. Os números usados como sufixos nos códigos se referem às convenções
de sombreamento usadas no mapa.

(b) O tipo SM aparece no mapa do IBAMA (IBGE & IBDF, 1988) em Maranhão. No entanto, há
uma inconsistência entre esse mapa e o que consta nas cartas do RADAMBRASIL (1973-
1983). Não foi detectado este tipo de ambiente nas cartas de 1:250.000 apresentadas no
corpo dos volumes do RADAMBRASIL analisadas por Reinaldo Imbrozio Barbosa
(comunicação pessoal, 2002). Acredita-se que a área em questão deve ser SN.
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Por ser Amazônia tão vasta, as espécies e outras características dos
ecossistemas se modificam a partir de uma parte da região a outra, até em um
tipo de vegetação dado. É por conseguinte importante adotar o critério que
um objetivo mínimo seja proteger pelo menos um exemplo de cada tipo de
vegetação em cada um dos estados da região. Isto implica que 111 locais
devem ser protegidos na região (freqüentemente diversos locais podem ser
considerados em uma única reserva, como nos 35 áreas protegidas existentes
e nas 44 reservas de exemplo na Figura 1). Dos 28 tipos de vegetação, 10 (36%)
não têm área protegida na Amazônia Legal na sua totalidade. Das 111 zonas
de vegetação, apenas 37 (33%) têm um pouco de parte do seu setor protegido
até agora, deixando 74 (67%) sem nenhuma proteção (Figura 2). Apenas um

Figura 1 - Áreas protegidas existentes e áreas que satisfazem o critério para proteger
um exemplo de cada tipo de vegetação em cada estado.
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Estado Código(a) Tipo Nome Código de vegetação natural(b) e área (km2) 
Acre 

 
EE06 
PN10 

Estação Ecológica 
Parque Nacional 

Rio Acre 
Serra do Divisor 

Ab-0 (984) 
Aa-0 (372); Ab-0 (3.083) 

 
Amapá 

 

RB01 
EE11 
PN01 

Reserva Biológica 
Estação Ecológica 
Parque Nacional 

Lago Piratuba 
Maracá-Jipioca 
Cabo Orange 

Da-0 (306); Pa-0 (3.031); Pf-0 (473); Sp-0 (159) 
Pa-0 (548) 
Ds-0 (59); Pa-0 (2.184); Pf-0 (1.080); SO-0 (799) 

 
 
 
 
 
 

Amazonas 
 
 

RB04 
RB07 

 
PN02 

 
PN03 

 
PN04 
RE01 

 
RE02 
EE05 
EE12 

Reserva biológica 
Reserva biológica 
 
Parque Nacional 
 
Parque Nacional 
 
Parque Nacional 
Reserva biológica 
 
Reserva biológica 
Estação ecológica 
Estação ecológica 

Abufarí 
Uatumã 
 
Pico da Neblina 
 
Jaú 
 
Amazônia 
Sauim-Castanheira 
 
Jutaí-Solimões 
Anavilhanas 
Juami-Japurá 

Ab-0 (60); Da-0 (3.312); Pa-0 (54) 
Não incluído no mapa de Conservação 
Internacional; área total= 10.100 
Da-0 (22); Dm-0 (3.874); Ds-0 (2.699); La-0 
(597); LO-0 (13.672) 
Ab-0 (2.699); As-0 (643); Db-0 (17.822); Ds-0 
(378); Ld-0 (481); LO-0 (1.248) 
Db-0 (231) 
Não incluído no mapa de Conservação 
Internacional; área total= 1. 
Aa-0 (98); Da-0 (945); Db-0 (1.014) 
Da-0 (449); Db-0 (481); Ds-0 (511) 
Da-0 (549); Db-0 (2.286); LO-0 (123) 

Maranhão RB03 Reserva biológica Gurupí Db-0 (2.936) 
 
 

Mato Grosso 
 
 

EE03 
EE09 
EE10 
PN07 
PN08 

Estação ecológica 
Estação ecológica 
Estação ecológica 
Parque Nacional 
Parque Nacional 

Ioué 
Taiamã 
Serra das Araras 
Chapada dos Guimarães 
Pantanal Matogrossense 

SN-0 (1.712) 
Vegetação não disponível; área total= 143 
Sa-0 (513) 
Sa-0 (820); SN-0 (119) 
Sg-0 (852); SN-0 (754) 

 
Pará 

 
 

EE07 
PN04 
RB02 
RB08 

Estação ecológica 
Parque Nacional 
Reserva biológica 
Reserva biológica 

Jarí 
Amazônia 
Rio Trombetas 
Tapirapé 

Da-0 (7); Ds-0 (2.010) 
As-0 (75); Db-0 (5.144); Ds-0 (2.987) 
Db-0 (75); Ds-0 (3.036) 
Vegetação não disponível; área total= 182 

 
 

Rondônia 
 
 

RB05 
RB06 

 
EE02 
PN05 

Reserva biológica 
Reserva biológica 
 
Estação ecológica 
Parque Nacional 

Jarú 
Guaporé 
 
Cunia 
Pacaás Novos 

As-0 (2.398) 
Da-0 (295); Pa-0 (1.560); As-0 (1.388); SO-0 
(145) 
Ds-0 (192); SO-0 (701) 
Ab-0 (88); As-0 (2.490); Ds-0 (363); Sa-0 
(2.105); SO-0 (2.130) 

 
 
 

Roraima 
 

EE01 
 
 
 

EE04 
PN09 

Estação ecológica 
 
 
 
Estação ecológica 
Parque Nacional 

Caracaraí 
 
 
 
Maracá 
Monte Roraima 

Ld-0 (475); LO-0 (111), incluindo a antiga 
Estação Ecológica de Niquiá (vegetação não 
disponível; não incluído no mapa de 
Conservação Internacional; área total= 2.866) 
Dm-0 (564); Ds-0 (421); LO-0 (171) 
Não incluído no mapa de Conservação 
Internacional; área total= 1.160 

 
Tocantins/Goiás 

 

EE08 
 

PN06 

Estação ecológica 
 
Parque Nacional 

Coco-Javaes 
 
Araguaia 

Não incluído no mapa de Conservação 
Internacional; área total= 370 
Da-0 (57); Fs-0 (421); Sp-0 (3.981) 

Tabela 02. Tipos de vegetação nas áreas protegidas por unidade federativa na
Amazônia Legal.

(a) Códigos de áreas protegidas: Reserva Biológica=RB, Reserva Ecológica=RE, Estação
Ecológica=EE, Parque Nacional=PN.

(b) Códigos de tipos de vegetação definidos na Tabela 01.
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terço da vegetação terrestre das zonas presentes na Amazônia Legal estão
protegidas, considerando como de "zonas de vegetação" a área de cada um dos
nove estados na região da Amazônia Legal. Proteger um exemplo de cada tipo
de vegetação em cada estado é recomendado como um objetivo mínimo. Para
proteger as 111 zonas de vegetação terrestres presentes na Amazônia Legal,
não seria necessário ter uma reserva separada para cada um porque é

Número da 
Reserva(a) 

Estado Nome Tipos de vegetação(b) 

1 Acre Extensão do Parque Nacional da Serra do Divisor Db-0; Ds-0 
2 Amapá/Pará  Serra do Tumucumaque Dm-0 (Amapá); Dm-0 (Pará) 
3 Amapá Baixa Jarí Db-0 (Amapá); Dm-0 (Pará) 
4 Amazonas Extensão da Reserva Biológica de Jutaí-Solimões Aa-0(c) 
5 Amazonas Rio Demini Lg-0 
6 Amazonas Extensão da Reserva biológica de Abufarí Pa-0(c) 
7 Amazonas Campos de Humaitá/Campos de Estanho As-0; SO-0; Sp-0 
8 Amazonas/Rondônia Várzea do Rio Machado/Ji-Paraná Aa-0 (Rondônia); Aa-0 

(Amazonas) 
9 Amazonas Rio Juruena SN-0 
10 Maranhão Mangues do Norte do Maranhão Pf-0 
11 Maranhão Extensão da Reserva Biológica de Gurupí Ds-0 
12 Maranhão Mangues de São Luís Pa-0; Pf-0 
13 Maranhão Extensão do Parque Nacional de Lençóis Maranhenses 

(fora do mapa) 
SM-0 

14 Maranhão Rio Zutiua Cs-0; SN-0 
15 Maranhão Boa Esperança Sd-0 
16 Maranhão Rio Parnaíba Sa-0; Sp-0 
17 Mato Grosso Aripuanã As-0; Ds-0; ON-0; Sd-0 
18 Mato Grosso Serra do Roncador SO-0 
19 Mato Grosso Alto Xingu/Rio Sete de Setembro Fa-0; ON-0; Pa-0 
20 Mato Grosso Pontes e Lacerda Fs-0; Sp-0; ST-0 
21 Mato Grosso Rio Jauru Cs-0; Fs-0 
22 Pará Rio Cumina Sd-0; SO-0 
23 Roraima Prainha As-0; SO-0 
24 Pará Várzea de Almeirim Pa-0 
25 Pará Ilha Caviana Da-0(c); Pa-0; Sp-0 
26 Pará Ilha de Marajó Da-0(c) 
27 Pará Mangues da Baía de Marajó Pf-0 
28 Pará Serra do Carajás As-0(c); Dm-0 
29 Pará Serra do Cachimbo Cs-0; ON-0; Sa-0 
30 Pará Rio Benedito SN-0; SO-0 
31 Pará Cerrado do Araguaia Sg-0 
32 Rondônia Rio Abunã Db-0 
33 Rondônia Alto Guaporé Fs-0; Sp-0 
34 Rondônia Colorado d’Oeste ON-0; SN-0 
35 Roraima Campos de Roraima Sg-0; SN-0; Sp-0; Td-3;Tp-0 
36 Roraima Refúgio de Parima rm-0 
37 Roraima Extensão norte da Estação Ecológica de Caracaraí As-0; La-0; Lg-0; ON-0 
38 Roraima Tacutu Fs-0; SO-0 
39 Roraima Extensão este da Estação Ecológica de Caracaraí As-0; Lg-0 
40 Roraima Rio Jauaperí Da-0; Db-0 
41 Tocantins Bico de papagaio As-0; Cs-0; SO-0 
42 Tocantins Rio Araguaia Ds-0 
43 Tocantins Tocantins central Sa-0; Sd-0; SN-0 
44 Tocantins Cerrado do Rio Sono Sa-0; Sg-0 

Tabela 03. Reservas de exemplo para proteção de áreas de vegetação desprotegida.

(a) Número de reserva mostrado na Fig. 1.
(b) Códigos definidos na Tabela 1.
(c) Estas zonas de vegetação têm alguma área pequena protegida nas reservas existentes (<

0.5% da área da zona de vegetação): Aa-0 no Amazonas; As-0 no Pará; Ds-0 no Amapá e Pa-
0 no Amazonas. Duas destas zonas de vegetação precisam de reservas adicionais (reservas
de exemplo n. 43 e 44), e as outras podem ser protegidas dentro das reservas de exemplo
precisadas para proteger zonas de vegetação atualmente sem área protegida
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freqüentemente possível de cercar diversos tipos em uma única reserva. A
análise atual indica que 74 (67%) das zonas de vegetação estão sem proteção. A
situação é a mais crítica nas áreas de contato entre a floresta e o cerrado no
Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. No Maranhão, apenas um de dez tipos
de vegetação presentemente tem proteção. Os estados com as zonas de vegetação
menos protegidas são precisamente aquelas que já tinham perdidos as
percentagens maiores de sua cobertura florestal.

Na apresentação de resultados de um exercício de atribuição de
prioridade, o cuidado deve ser tomado para evitar a implicação de que apenas
essas áreas estejam necessárias. A urgência do estabelecimento de áreas
protegidas antes que as possibilidades sejam perdidas exige que as decisões
sejam tomadas agora com base na informação disponível. O perigo deve ser
evitado mais do que o adiamento de decisões considerando que maiores dados
devem ser coletados para assegurar que as melhores áreas possíveis são

33 

Figura 2 - Número de tipos de vegetação protegidos e desprotegidos na Amazônia
Legal.
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escolhidas. A máxima de Julius Caesar não poderia ser mais apropriada: às
vezes é mais importante que uma decisão seja tomada do que isso seja a
melhor decisão.
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USO DOS QUELÔNIOS NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVÉL MAMIRAUÁ, AMAZONAS, BRASIL

Augusto Fachín Terán

Os quelônios foram, e continuam sendo, uma das principais fontes
naturais de proteínas para os índios e ribeirinhos em toda a Amazônia.
Historicamente, populações das três espécies de Podocnemis, que habitam a Reserva
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá-RDSM, foram abundantes. Bates
(1863) relata que nesta parte do rio Solimões, nos arredores de Ega (hoje, Tefé),
aproximadamente 48 milhões de ovos de Podocnemis expansa foram coletados
anualmente entre 1848 e 1859. Dessa época até o presente, a pressão sobre este
recurso continua, levando a espécie à beira da extinção nessa parte da Amazônia.
As populações de P. unifilis e P. sextuberculata também diminuíram drasticamente,
devido à exploração a que estão sendo submetidas. A diminuição das populações
dessas espécies em diferentes locais da Amazônia trouxe como consequência o
que a União Internacional para a Conservação da Natureza-UICN classificou P.
expansa em perigo de extinção e P. unifilis em situação vulnerável
(GROOMBRIDGE, 1982). Numa última avaliação do grupo especialista de
quelônios da UICN, P. unifilis, P. sextuberculata e Geochelone denticulata foram incluídas
na lista 1, como espécies ameaçadas em situação vulnerável e P. expansa na lista 2,
como espécie de baixo risco, dependente de conservação (UICN, 1996).

Com a finalidade de avaliar o uso atual desse recurso na RDSM,
identificamos e quantificamos as espécies de quelônios extraídas da Área Focal-
Setor Jarauá e consumidas em três comunidades situadas no río Japurá e uma
no Paraná de Jarauá.

A RDSM está situada uns 600km a Oeste de Manaus, entre os rios
Japurá, Solimões e Auati-Paraná, no Estado de Amazonas (03º08'S, 64º45'W e
2º36'S, 67º13'W). Tem uma extensão de 1.124.000ha e está dividida em duas
áreas: uma Área Subsidiária e uma Área Focal. É a primeira Reserva de
Desenvolvimento Sustentavél criada no Brasil (1996) e a única Unidade de
Conservação inteiramente localizada em florestas inundáveis de várzea. Seu
objetivo é a conservação, investigação e manejo da biodiversidade, com participação
da população local.
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Informações sobre espécies, número, tamanho, peso, local de captura,
e uso dos quelônios foram obtidas nas comunidades de São Raimundo de
Jarauá (2º51'S e 64º55'W), Nova Colômbia (2º54'S e 64º54'W), Novo Pirapucu
(2º53'S e 64º51'W) e Manacabi (2º50'S e 54º52'W), mediante entrevistas e
observação direta. Estas comunidades foram selecionadas por estarem localizadas
perto das praias de nidificação e lagos de preservação, manutenção e
comercialização no rio Japurá e Paranã do Jarauá. Devido ao baixo número de
residências, as quatro comunidades foram amostradas totalmente.

O critério usado para identificar os quelônios consumidos durante
essa temporada foi a presença de escudos epidérmicos (THORBJARNARSON
et al., 1993). A identificação a nível de espécie foi realizada usando-se as
características externas da carapaça. O comprimento da carapaça foi medido em
linha reta, no ponto de maior amplitude entre a borda anterior e posterior da
concha, e a largura foi medida transversalmente no ponto de maior amplitude
entre as placas marginais (MEDEM, 1976). Em alguns casos o número de
quelônios consumidos e sua identificação foram baseados na informação
proporcionada pelo entrevistado; isto ocorreu quando a carapaça do animal foi
jogada na água.

Dados de três Geochelone denticulata consumidos em anos anteriores
e uma fêmea de P. sextuberculata capturada numa praia de desova foram
usados exclusivamente para determinar a média e amplitude de tamanho e
peso das espécies.

O sexo foi identificado pelo tamanho, cor da cabeça, largura da
carapaça, a forma do plastrão, fenda da placa anal, distância pré-cloacal,
comprimento e espessura da cauda (PONCE, 1979; PRITCHARD;
TREBBAU, 1984) e em alguns casos perguntando ao entrevistado se
observou as gonadas do animal antes de consumí-lo. O peso foi determinado
com balanças Pesola de 2 e 10 kg com aproximação de 50 e 100g.

Com a finalidade de quantificar a predação de ovos, foram visitados
locais de desova de P. unifilis e P. sextuberculata nos rios Japurá e Paraná de
Jarauá. Entre o 22 de Setembro e 12 de Outubro de 1996, entrevistou-se 50
famílias em quatro comunidades. Essas entrevistas e as observações diretas
de campo permitiram localizar as carapaças dos quelônios mortos. Os
resultados obtidos indicam que os moradores dessas comunidades
consomem quatro espécies de quelônios em sua alimentação (Tabela 1),
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sendo em ordem de importância: Podocnemis unifilis (65.8%), P. sextuberculata
(25.3%), G. denticulata (7.6%) e Chelus fimbriatus (1.3%).

Tabela 1 - Espécies, sexo e número de exemplares de quelônios consumidos, em
quatro comunidades localizadas na RDSM, setor Jarauá, Amazonas, Brasil.

M = Macho, F = Fêmea, N/D = Não determinado.

Comunidades    Podocnemis unifilis   Podocnemis    Geochelone       Chelus
 sextuberculata     denticulata     fimbriatus

M F N/D M F M F M F
São Raimundo de Jarauá 12 29 1 1 1 0 0 0 0

Novo Pirapucu 0 2 - 0 14 0 0 0 0

Manacabi 0 6 - 0 4 0 0 0 1

Nova Colômbia 0 2 - 0 0 3 3 0 0

Total 12 39 1 1 19 3 3 0 1

Dos 79 quelônios capturados pelos moradores dessas comunidades,
76 foram usados na alimentação (96.2%) e três fêmeas de P. unifilis foram
comercializadas (3.8%).

Realizou-se biometria de 38 exemplares de P. unifilis, dos quais nove
foram machos e 29 fêmeas. O comprimento médio da carapaça de oito machos
foi 27.9 ± 2.1cm e amplitude de 24.5 a 31cm. O peso médio de três machos
encontrados vivos foi 2.93 ± 0.4kg, com uma amplitude de 2.5 a 3.3kg. O
comprimento médio da carapaça de 27 fêmeas foi 38.2 ± 4.37cm e amplitude de
29.7 a 46cm. O peso médio de 10 fêmeas foi 5.66 ± 2.6kg e amplitude de 2.85 a
10.55kg. As medidas da carapaça de um macho e duas fêmeas foram excluídas
porque só se mediu o comprimento do plastrão. O tamanho médio das fêmeas
de P. unifilis capturadas na RDSM é maior que o reportado por Smith (1979)
para os arredores de Itacoatiara no Brasil (35.5 ± 5.5cm; n=15) e por
Thorbjarnarson et al. (1993) para o rio Capanaparo na Venezuela (33.1 ± 3.3cm;
n=109). No entanto, os maiores registros são aqueles reportados por Fachín et
al. (1996) para a Reserva Nacional Pacaya-Samiria no Peru (41.0 ± 3.0cm; n=145).

Segundo Vanzolini (1977), no Brasil, as fêmeas de P. unifilis alcançam
maturidade sexual com um tamanho de 31.3cm. Se esta medida corresponde ao
tamanho mínimo reprodutivo da espécie, então 88.9% das 27 fêmeas das quais
se obteve a medida da carapaça estavam acima desse tamanho. Esse valor é um
pouco mais alto que o reportado por Thorbjarnarson et al. (1993) para o rio
Capanaparo na Venezuela, onde 82.6% das 109 fêmeas examinadas eram
sexualmente maduras. Um valor maior foi obtido por Fachín et al. (1996), para
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a Reserva Nacional Pacaya-Samiria no Peru, onde 95% das fêmeas consumidas
pelos moradores das comunidades localizadas na periferia da reserva estavam
em idade reprodutiva.

Foram examinados cinco exemplares de P. sextuberculata, dos quais
um era macho e quatro eram fêmeas. O comprimento da carapaça do macho foi
23cm e peso 1.4kg. O comprimento médio da carapaça das quatro fêmeas foi 28
± 1.49cm, com uma amplitude de 26 a 29.4cm. O peso de uma fêmea viva
desovada foi de 2.5kg.

Em sete exemplares de G. denticulata, o comprimento médio da carapaça
de três machos foi 44.8 ± 4.76cm e amplitude de 39.3 a 47.6cm. Foi excluída a
medida de um exemplar, porque só foi medida a largura da carapaça. Para as três
fêmeas o comprimento médio foi 44.8 ± 2.91cm, com uma amplitude de 41.4 a
46.5cm. O registro de peso não foi obtido por não encontrar animais vivos.

Só uma fêmea de C. fimbriatus foi consumida na comunidade de
Manacabi. Uma carapaça dessa espécie, procedente da comunidade de Miratu-río
Uarini, cujo sexo não foi determinado, mediu 31.8cm. Essa espécie é
ocasionalmente capturada e é de menor importância na alimentação humana
que os Podocnemis (SMITH, 1979).

Coleta de ovos por pescadores e pessoas das comunidades foi comum.
Em três lugares de nidificação de P. unifilis localizados na poça de Jaraqui-Paraná
do Jarauá, examinamos 43 ninhos, dos quais 39 (90.7%) foram predados pelo
homem e quatro (9.3%) por Tupinambis nigropunctatus. Os poucos ninhos que
provavelmente salvam-se da predação, são encontrados localizados em lugares
de dificil aceso ao homem. Dos ninhos de P. sextuberculata localizados no rio
Japurá, 100% são predados pelo homem. Se continuar essa situação, os próprios
comunitários se constituirão numa ameaça para a sobrevivência destes répteis.

Entre os fatores que estão contribuindo para uma rápida diminuição
das populações de quêlonios na Reserva Mamirauá temos: a falta de proteção
dos locais de nidificação, o excesso de coleita de ovos, captura de fêmeas adultas
com alto potencial reprodutivo e a falta de uma fiscalização mais efetiva por
parte do Estado.

Para iniciar a recuperação das populações de quelônios na reserva, é
necessário desenvolver a curto prazo em acordo com as comunidades, um
programa de proteção e manejo, acompanhado de um programa de educação
ambiental. Devido à dispersão dos lugares de nidificação de P. unifilis e à adaptação
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da espécie a diferentes tipos de substratos para realizar a desova, numa primeira
etapa deve-se manejar suas ninhadas com fins educativos, transplantando e
incubando seus ovos em praias artificiais construídas nas comunidades, onde
sejam vigiadas permanentemente, a fim de garantir o sucesso na produção de
crias. Desde que a temperatura de incubação controla a determinação do sexo
nessa espécie (SOUZA; VOGT, 1994), seria desejável que os ovos fossem
incubados a temperaturas que produzam mais fêmeas que machos. Para o caso
de P. sextuberculata é necessário identificar e proteger permanentemente seus
locais de nidificação no rio Japurá; proibir temporariamente sua captura e realizar
estudos sobre determinação do sexo.

Devido ao perigo de extinção de P. expansa nessa reserva, é necessária a
proteção total dos indivíduos sobreviventes, até a recuperação da população. Na
Reserva Biológica do rio Trombetas no Brasil, ninhos dessa espécie incubados
ao sol produziram fêmeas e ninhos sombreados artificialmente originaram
machos (ALHO et al., 1984). Numa primeira etapa o incremento da população
de P. expansa pode ser favorecido através da manipulação dos ninhos para
produzir o sexo desejado, transplantando seus ovos a praias artificiais. Essas
ações deveriam ser realizadas em cooperação com o pessoal do Projeto Mamirauá,
que trabalha com os quelônios e com a participação das comunidades. Além
dessas medidas, é necessário realizar a curto prazo uma avaliação das populações
de quêlonios nessa reserva e estudar sua biologia e ecologia.
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ARTES E MÉTODOS TRADICIONAIS DE PESCA DO PIRARUCU
(ARAPAIMA GIGAS) NO MÉDIO AMAZONAS

Ana Maira Bastos Neves
Constantino Pedro de Alcântara-Neto

O Pirarucu (Arapaima gigas) é uma espécie exclusiva da Bacia Amazônica
e característica de suas várzeas; seus espécimes podem atingir até 3m de
comprimento e 250kg. Alimento tradicional entre as populações ribeirinhas, a
espécie é reconhecida como de grande importância comercial e protege sua prole
por cerca de seis meses, período que emerge com mais freqüência para respirar. O
abate dos machos, após as desovas, expõe os filhotes à predação e a longa fase
de imaturidade sexual (3-5 anos) propicia a captura de espécimes juvenis, com
peso variando entre 30 e 40kg (IMBIRIBA, 1994), diminuindo o sucesso
reprodutivo. Muito embora a legislação defina o tamanho mínimo da captura,
a fiscalização é dificultada pelo fato de o peixe ser comercializado principalmente
salgado em mantas ou postas, impedindo assim avaliação precisa do tamanho
do animal (NEVES, 1995). Apesar de resistente, as características bio-ecológicas
tornam o pirarucu vulnerável à ação dos pescadores. Com a intensificação da
pesca comercial no Baixo e Médio Amazonas nas últimas três décadas, os estoques
pesqueiros vêm sofrendo uma pressão cada vez mais intensa, gerando um
impacto profundo nas populações das principais espécies comerciais, e, no caso
específico dos pirarucus, os dados da literatura, embora controversos, indicam
uma tendência geral à sobrepesca.

A realização de campanhas de conscientização entre pescadores e
moradores locais, assim como o reforço à fiscalização, hoje praticamente
inexistentes, poderiam colaborar para um manejo mais adequado dessa espécie
(ISAAC et al., 1993). Nesse sentido, o Projeto IARA/IBAMA iniciou uma
campanha de proteção ao pirarucu e tambaqui com distribuição de cartazes e
cartilhas junto à população, implementando também uma pesquisa de capacitação
comunitária para o monitoramento de estoques de pirarucus (BONATTO;
ALCÂNTARA-NETO, 1995). A pesquisa foi desenvolvida em lagos de várzea,
pertencentes ao município de Alenquer (PA). O estudo compreendeu o período
de jul/95 a ago/96 e contou com a participação de um grupo de 20 pescadores
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de pirarucus, residentes nas localidades de Atumã, Surubiu Miri de Cima, Surubiu
Miri de Baixo, Mato Grosso e Pai Antônio, que pescam em lagos e rios situados
próximos a estas. Elaborou-se formulários para coleta de informações sobre:
(1) a ecologia das pescarias (identificando os pescadores, locais, datas, horas e
artes usadas nas pescarias); (2) da composição dos estoques explorados (biometria
dos peixes inteiros e das mantas, sexo, fêmeas ovadas e machos com filhotes);
e (3) informações do esforço de pesca (número e duração das pescarias, número
de pescadores/pescaria, número de peixes capturados/pescaria, tipo(s) e
quantidade(s) de arte(s) usada(s)). Treinamentos capacitaram o grupo de
pescadores para registrarem os dados de acordo com os formulários.
Acompanhamento às pescarias, conversas informais e reuniões mensais para
apresentação e discussão dos resultados motivavam o grupo à participação.

As artes de pesca e os métodos empregados nas pescarias dos pirarucus
pelo grupo de pescadores são descritos a seguir:

1. Haste e Arpão, equipamento composto de duas partes: a haste,
confeccionada em madeira resistente, preferencialmente pau-roxo e pau-amarelo
(Tabebuia spp.), ou outras espécies, como casca-preciosa, muirapixuna e pracuúba,
tendo em sua extremidade frontal "tôco", um arpão metálico. Na outra
extremidade, a "ponta" é atada uma linha denominada de "cabeceira", que fica
com as pontas pendentes. O arpão é atado a uma linha multifilamento de 2mm
de diâmetro , com 30-40m de comprimento. O arpão usado na época da seca
possui aproximadamente 8cm de comprimento, enquanto que durante a cheia,
emprega-se arpões maiores, de 11cm. Uma distância igual à altura do umbigo
do pescador é medida a partir da extremidade da "ponta" e determina o ponto
de fixação de um prego sem cabeça. Na linha que fixa o arpão é atada uma
"presilha" de monofilamento, que, presa a este prego, estica a linha, fixando o
arpão na extremidade do "tôco". Ao atingir a "ponta", a linha é circundada pela
presilha e na extremidade da linha é atada uma bóia ou "carambola", constituída
por um cilindro de aproximadamente 14cm de comprimento por 8cm de
diâmetro, confeccionado em madeira leve, flutuante (cedro ou embuieira). As
pescarias com esse equipamento são realizadas individualmente ou em duplas e
os métodos empregados permitem a captura dos pirarucus arpoados ou fisgados.

2. Malhadeira, usada durante a enchente, em áreas abertas dos lagos,
ou então na vazante, quando os peixes estão se deslocando das mata inundadas
para os rios e lagos. Geralmente é armada ao entardecer, funcionando à noite,
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sendo revistada ou removida pela manhã. Em pescarias diurnas, após armar a
malhadeira, o pescador pesca com outras artes (p. ex., haste e arpão no Muitá). A
"panagem" pode ser confeccionada em fio multifilamento 210/18, 210/24, 210/
36 ou 210/48, com tamanho de malha de 19-20cm entre nós opostos. Em
média, as malhadeiras possuem 11-15 malhas de altura e 30-50m de
comprimento (segundo os pescadores, redes muito compridas são facilmemte
destruídas pelos grandes pirarucus). O entralhe emprega monofil n° 1 e usam
secções do caule de aningas (Montrichardia spp.), bananeira, ou patazaneira
(musácea aquática), como bóias de sustentação, ou mesmo bóias tipo "equiflotes".
Bóias de isopor são evitadas porque são destruídas pelos jacarés, que danificam
grandes áreas das redes. As malhadeiras podem ou não ter entralhe inferior.
Com chumbada, a rede arma bem e só captura peixe que emalha, enquanto que
sem chumbo a rede não fica esticada, aumentando a possibilidade do peixe
"embrulhar" ou "trançar". Após sua confecção, as malhadeiras são tingidas em
corantes obtidos da fervura da casca das árvores muruxi, ou castanha-sapucaia,
castanha-de-macaco, ameixeira, tintarana ou pixuneira, por 2-3 dias.

3. Rapazinho, equipamento constituído por uma linha trancelim
(tingida) de 2mm de diâmetro e aproximadamente 8m de comprimento tendo
em sua extemidade apenas um anzol número 2 ou 4, sem chumbada. Esse
equipamento é utilizado durante a fase de enchente e cheia, sendo armado ao
entardecer, na mata marginal dos lagos ou embaixo de árvores e despescado na
manhã seguinte. A extremidade da linha é atada a um galho resistente da árvore.
A linha é então "arrumada" sobre o galho, ficando com a extremidade do anzol
pendente a uma profundidade de dois palmos. Várias espécies de peixes são
empregadas como iscas (piranha, tamoatá, acari, aruanã, jeju, etc.). Nessa arte de
pesca, como na malhadeira, o pirarcu geralmente é removido morto, devido à
exaustão na tentativa de livrar-se do anzol, considerando que o pescador só fará
a remoção ao amanhecer.

4. Espinhel, equipamento constituído por uma linha principal
"tiradeira" e diversas linhas secundárias "filho" ou "estrovo". A "tiradeira"
compõe-se de uma linha trancelim de 1,5mm de diâmetro e comprimento
variado, dependendo da disponibilidade do material. As linhas secundárias são
confeccionadas com o mesmo tipo da tiradeira, possuem comprimento de 2
palmos, em cuja extremidade é atado um anzol no. 3 ou 5. São fixadas à linha
principal, distanciadas  4 m uma da outra. Esse equipamento trabalha à meia
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água, empregando como bóias materiais semelhante aos usados nas malhadeiras.
Os anzóis ficam a uma profundidade de 1 palmo de altura em relação ao fundo.
Utilizam peixes vivos (piranha, tamoatá, acari, baiano, jeju, etc.) como iscas. O
espinhel pode ser usado o ano inteiro, sendo armado nas margens dos lagos,
fixados por varas em suas extremidades ao entardecer e removido na manhã
seguinte.

5. Caramuri, equipamento que constitui-se de uma linha trancelim de
1,5mm de diâmetro, com comprimento graduado, ligeiramente maior que a
altura da coluna da água. Uma das extremidades da linha é atada a uma bóia de
isopor ou secção de aninga de aproximadamente 40cm. Na outra extremidade é
fixado um anzol n. 5, iscado com peixe vivo. Vários conjuntos são distribuídos
nos lagos, preferencialmente à noite, funcionando livre, sendo "arrastados" pela
correnteza ou pelo vento. O peixe é fisgado pelo anzol ao engolir a isca, sendo
denunciado pelo rápido deslocamento da bóia. Ao apoderar-se da bóia, o pescador
caceta o peixe e o remove para sua canoa. Apesar de funcionar bem, este aparelho
praticamente não é utilizado porque as piranhas cortam a linha.

Foi realizado um total de 626 pescarias por 20 pescadores, com a captura
de 76 indivíduos. A maioria das pescarias foi realizada individualmente em
lagos e utilizando arpão. Dos 76 exemplares, 42% eram machos, 36% fêmeas,
16% fêmeas ovadas, e 6% indeterminado. Não ocorreram machos com filhotes.
As pescarias foram realizadas individualmente (67,5%), ou em duplas (32,5%);
por arte/método de pesca, apresentaram a seguinte composição: arpoado 58%,
rapazinho 14%, muitá 12%, espinhel 10%, malhadeira 4%, e fisgado 2%. O
mês com maior captura foi fev/96, com 14 pirarucus. A composição em peso/
comprimento médio foi a seguinte: machos (n = 21): 25,4kg/1,36m; fêmeas (n
= 18): 26,7kg/1,33m; fêmeas ovadas (n = 8): 52,56kg/1,65m, o que evidencia
sobrepesca de crescimento, corroborando com os dados de Imbiriba (1994),
sobre o tamanho médio dos espécimes capturados pela pesca comercial.
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CONSERVAÇÃO DA GOLFINHOS DA AMAZÔNIA:
AMEAÇAS E PERSPECTIVAS

Vera M. F. Silva

A bacia amazônica é a maior bacia de rios do mundo. Junto com o
sistema do rio Orinoco, ela sdrena uma área de aproximadamente 7 milhões de
km2. Seu fluxo médio varia entre 100000 e 200000m3/sec com inundação sazonal
apresentando amplitude de 8 a 16m (JUNK, 1983; SIOLI, 1984). A Amazônia
Legal abrange parte de oito países da América do Sul: Bolívia Brasil, Colômbia,
Ecuador, Guyana, Peru, Suriname e Venezuela, e também o território da Guiana
Francesa. Nesse complexo sistema internacional de rios vivem as duas espécies de
golfinhos de água doce do Novo Mundo: o primitivo platanistoide Inia g. geoffrensis
ou boto (Figura 1) e o moderno delfinideo Sotalia fluviatilis, o tucuxi. O boto é
endêmico da bacia do Rio Amazonas e ocorre em sete países amazônicos, com
exceção do Suriname e Guiana Francesa. Na Guyana, ele ocorre somente nos rios
Tacutu e Branco, na borda com o Brasil (BEST; SILVA, 1993). O tucuxi tem
distribuição similar à do boto, com a diferença que ele não ocorre no sistema do
Beni na Bolívia. Aparentemente sua distribuição em água doce é limitada na bacia
do Orinoco, mas existe uma população marinha ao longo da costa atlântica da
América do Sul e Central.

Apesar desses golfinhos não serem classificados como ameaçados e
são de fato abundantes na bacia Amazônica, eles são direta e negativamente

Figura 1 - Boto Vermelho (Inia geoffrenis). Foto: T. Martin.
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afetados por programas de desenvolvimento que produzem impacto negativo
em seu habitat e recursos alimentares.

Durante as três últimas décadas, um crescimento explosivo da população
humana na região amazônica tem tido um grande impacto no ecossistema e
fauna silvestre local. A população total da Amazônia é cerca de 20 milhões de
pessoas com uma taxa de crescimento de 3% ao ano em alguns países (TCA,
1992). Esse problema demográfico é piorado pelo desenvolvimento relacionado
com a demanda energética e exploração da floresta, indústria e comércio e uso
incontrolado da terra e água. Entretanto, até o momento nenhum estudo
sistemático sobre o efeito de poluentes em golfinhos da Amazônia foi realizado,
apesar de vários estudos sobre peixes, água e sedimentos na região terem
mostrado um alto grau de contaminação por diferentes fontes de poluição
(MARTINELLI et al., 1988).

Os principais problemas de poluição que podem afetar os golfinhos
amazônicos são:

Poluição química dos rios, principalmente por pesticidas, herbicidas e
fertilizantes usados na agricultura e vários resíduos industriais. Pesticidas como
DDT e PCB, cujo uso não é mais permitido em países de primeiro mundo,
estão ainda sendo fornecidos e usados em regiões como a Amazônia. A falta de
monitoramento significa que nós temos pouca idéia do efeito a longo prazo
que tais substâncias estão tendo nos organismos na Amazônia, incluindo os
golfinhos. Mas, por analogia com o que tem sido encontrado em outros locais,
devemos esperar doenças a longo prazo e talvez problemas reprodutivos se em
espécies aquáticas do topo da cadeia alimentar (TANABE et al., 1994).

A mineração e produção de óleo na Amazônia estão promovendo um
grande impacto no ambiente que pode afetar os golfinhos tanto direta quanto
indiretamente. Existem dois tipos de garimpo na região amazônica: garimpo
de larga escala, que inclui exploração de recursos minerais e hidrocarbonos como
petróleo e gás, e mineração de pequena escala, que inclui prospecção de ouro e
exploração de pedras preciosas e semi-preciosas. A poluição de mercúrio durante
o processo de garimpo de ouro é provavelmente o problema mais eminente.
Tem sido estimado uma descarga de 90 - 120 toneladas por ano de mercúrio no
ecossistema local, sendo necessário 1.32kg para se reproduzir é necessário para se
produzir 1kg de ouro. Nos últimos dez anos, somente na bacia do rio Madeira
a produção tem sido de mais de 100 toneladas de ouro (MARTINELLI et al.,
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1988; PFEFFER et al., 1988; IWGA, 1992). Em rios tropicais com águas ácidas
e baixa condutividade o mercúrio tende a se metilizar e, favorecido por processos
biológicos, pode resultar em altas concentrações de compostos orgânico-
mercúricos prontamente assimilados na cadeia alimentar. Na maior parte dos
tributários do rio Amazonas e do rio Orinoco o pH varia entre 4.5 e 6.5 e a
condutividade é bastante baixa (FURCH, 1984), criando perfeitas condições
para uma rápida contaminação. Os efeitos da acumulação de mercúrio na cadeia
alimentar local podem se tornar mais severos na fauna silvestre, especialmente
nos mamíferos piscívoros. As concentrações mais altas de mercúrio já encontradas
em peixes carnívoros (MARTINELLI et al., 1988; PFEFFER et al., 1988, 1989)
foram registradas em espécies usadas por Inia e Sotalia em suas dietas.

Em um estudo de hábitos alimentares desses golfinhos (DA SILVA,
1983, 1986) foi encontrado que apesar deles serem simpatricos na maior parte de
sua distribuição geográfica eles têm pouca sobreposição nos seus hábitos
alimentares. Das 43 espécies de peixes consumidas por Inia, 32.6% são bentonicas
e 37.3% carnívoras, enquanto na dieta de Sotalia, das 28 espécies de peixes
identificadas, 10.7% são bentonicas e 32.1% carnívoras, portanto aumentando
as chances de contaminação alimentar.

A concentração de metais pesados no leite do boto na Amazônia
Central foi determinada (ROSAS; LEHTI, 1996) mostrando a presença de uma
variedade de metais como cobre, zinco, ferro, chumbo e alumínio, dos quais
alguns são elementos essenciais. Entretanto, a concentração de 176ng/ml de
mercúrio também observada, sugere um significante nível de contaminação. As
outras maiores atividades de garimpo na região amazônica são carvão, bauxita
(alumínio), ferro, manganês, caolin, chumbo, prata, cobre, cassiterita e zinco. Os
efeitos dessas atividades de mineração na poluição de rios nas populações de
golfinhos são ainda desconhecidos.

Uma outra ameaça mais direta aos golfinhos, apesar de ser em escala
limitada é o número crescente de incidentes de poluição por vazamentos petro-
químicos e de barcos e instalações. No Equador ocorreram pelo menos 30
grandes vazamentos do oleoduto trans-Ecuatoriano, com uma estimativa de
16 milhões de galões de petróleo. Dois vazamentos, em 1987 e 1989, causaram
danos extensos na fauna e flora ao longo de quilômetros de rios. A poluição
pelo vazamento de óleo das máquinas usadas durante o garimpo de ouro e de
barcos também é extensiva. Por exemplo, um total de 6000 recipientes foram



316 RENATO CINTRA (COORD.)

abertos, jogando algo de 5 milhões de litros por ano no rio Madeira, envenenando
organismos e afetando o ciclo de nutrientes de suas águas (TCA, 1992). Danos
provocados por óleos poluentes a estoques de peixes é um dos problemas já
identificados pelas comunidades humanas vivendo em áreas de perfuração
(PFEFFER et al., 1989). De novo, o efeito nos golfinhos não é conhecido, mas
o contato direto com óleo ou seus derivados pode causar problemas de pele e
intoxicação pela inalação de hidrocarbonatos e como nos casos de desordens do
sistema nervoso registrados em focas, sirenios e outros mamíferos aquáticos
(St. AUBIN, 1990; St. AUBIN; LOUNSBURY, 1990).

Existe uma necessidade urgente de pesquisa e monitoramento para
avaliar o impacto atual e futuro de algumas formas de poluição afetando os
golfinhos da Amazônia e seus habitats. Destruição e degradação de habitats
estão de mãos dadas com os tipos de poluição ambiental mencionados antes e
podem ser tão sérios como a própria poluição. Esses efeitos negativos podem
ter várias formas:

Desmatamento convertendo solos de florestas em solos de agricultura
e pastos para gado bovino, onde uma grande quantidade de herbicidas e pesticidas
como o DDT e PCB são usados sem controle. As chuvas tropicais intensas
lavam o solo desnatado carreando para os rios estes agrotóxicos que entram na
cadeia alimentar. A única informação que temos sobre a concentração desses
organoclorados nos golfinhos amazônicos vem das análises de leite de uma
fêmea de Inia capturada em San Fernando de Apure na Venezuela (GEWALT,
1978). Concentrações de Dieldrin, DDT, e PCB no leite foram encontradas em
nível de 0.036, 1.22 e 1.52ppm, respectivamente, mostrando consideráveis níveis
de contaminação.

Um mal adicional ao ambiente aquático e conseqüentemente aos
golfinhos são os efluentes de polpa de celulose. No Rio Jarí, Estado do Pará,
um rio pequeno com uma descarga de 2000m3/sec, registrou-se a adição anual
de cerca de 80 toneladas de nitrogênio na forma de amônia e nitritos, 22.1
toneladas de fósforo, 10.462,5 de clorino, 294.7 de alumínio, 1.4 de bario, 2264.5
de cálcio, 36.7 de ferro, 151.7 de magnésio, 6902.9 de sódio, e 315.1 toneladas de
sílica proveniente das atividades de produção de polpa de celulose e de mineração
(FEARNSIDE; RANKIN, 1982).

Outra ameaça é o número cada vez maior de barcos de pesca usando
redes de nylon, os quais como resultado da pesca intensa reduzem os estoques



317HI S T Ó R I A NA T U R A L ,  EC O L O G I A E CO N S E R V A Ç Ã O . . .

de peixes promovendo a competição por alimento e aumentando a mortalidade
de golfinhos nas capturas incidentais (DA SILVA; BEST, 1996; IWC, 1994). Na
bacia Amazônica, a produção anual de peixes excede 170000 toneladas. Apesar
de se acreditar que apenas 10% do potencial da região estão sendo usados,
algumas espécies já mostram sinais de pesca excessiva (BITTENCOURT, 1991;
JUNK, 1984; TCA-FAO, 1991).

A captura direcionada do boto, para uso da sua carne como isca de
piracatinga, no médio amazonas ven sendo registrada sendo um motivo de
preocupação (DA SILVA, obs. pess.).

Outro sério problema para as populações de golfinhos do rio
Amazonas são as barragens e usinas hidroelétricas, construídas principalmente
para suprimento de energia para mineração e outros processos industriais. As
indústrias são os maiores consumidores de eletricidade no Brasil, e aquelas que
mais consumem eletricidade são também as mais poluentes, por exemplo, plantas
de alumínio, trabalhos de cromo, silicone e cobre, fundições de chumbo e zinco
(CAUFIELD, 1983).

Entre os vários efeitos ambientais negativos das barragens, três têm
impacto particular na vida aquática. Primeiro o aumento da eutrofização e
evapotranspiração dos reservatórios, reduzindo o nível de oxigênio e afetando
peixes e eliminando espécies usadas pelos golfinhos (PERRIN; BROWNELL,
1989). Segundo, por eliminar o sistema de inundação natural responsável pela
entrada e ciclagem de nutrientes, e também por bloquear a migração de estoques
de peixes e dos golfinhos conseqüentemente reduzindo as populações a
montante da barragem (FERREIRA, 1984; MERONA et al., 1987). E terceiro,
por fragmentar a população de golfinhos em pequenas e discretas sub-
populações alterando o pool genético (BEST; DA SILVA, 1989; PERRIN;
BROWNELL, 1989).

A conservação e proteção dos golfinhos amazônicos sem ao mesmo
tempo conservar o ecossistema aquático integrado como um todo, não é possível.
Sem uma mudança fundamental na filosofia dos tomadores de decisão em
relação ao desenvolvimento da Amazônia, existe uma chance real que ambas
(Inia e Sotalia, endêmicas dessa região) terão o mesmo destino de extinção que as
duas outras espécies de  golfinhos de água doce, Lipotes e Platanista, existentes
em outros locais do planeta.
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VARIAÇÕES SAZONAIS DAS ATIVIDADES BIOLÓGICAS QUE
CONTROLAM A DECOMPOSIÇÃO DA LITEIRA NA FLORESTA NA

AMAZÔNIA CENTRAL

Flávio J. Luizão

As folhas correspondem a cerca de 70% do total da liteira fina (PROCTOR,
1984; LUIZÃO, 1989) e, sob as condições favoráveis de elevada temperatura e
umidade da floresta tropical, geralmente decompõem-se em curto tempo, dentro
do mesmo ano em que caem para o chão da floresta (ANDERSON; SWIFT,
1983; LUIZÃO; SCHUBART, 1987). A decomposição da liteira, além de contribuir
para a formação das camadas húmicas do solo, libera quantidades consideráveis da
maioria dos nutrientes minerais essenciais às plantas (ANDERSON; SWIFT,
1983), constituindo-se, portanto, em um processo vital à sobrevivência de uma
floresta de alta biomassa sobre solos quimicamente pobres (SCHUBART et al.,
1984), que é o caso da maioria das florestas na Amazônia. O termo "liteira" é
usado aqui para representar os materiais (principalmente de origem vegetal, como
folhas, frutos, flores, sementes, inflorescências, gravetos e galhos; no caso da liteira
fina, até o limite de 2cm de diâmetro), que se acumulam sobre o solo da floresta
(VIEIRA, 1988).

Na Amazônia Central, a distribuição das chuvas durante o ano (com
cerca de 2100mm) forma uma curta estação seca, com um ou dois meses com
menos de 100mm de chuva cada. Apesar de curta, essa estação seca pode
representar mudanças importantes nos processos biológicos e bioquímicos que
controlam as transformações de materiais no solo, incluindo a liteira fina. Entre
os fatores que mais influenciam na decomposição da liteira, a remoção das
folhas pelos cupins e a penetração de raízes finas nas folhas têm sido sugeridas
como fatores que apressam muito o processo de decomposição sobre o solo
(MATSUMOTO; ABE, 1979; LUIZÃO; SCHUBART, 1987; CUEVAS;
MEDINA, 1988), e ambas são muito influenciadas pelas estações do ano.

O objetivo deste estudo é o de mostrar as diferenças sazonais entre
algumas das principais atividades biológicas que controlam as taxas de
decomposição da liteira sobre o solo, com ênfase para a atividade de cupins e a
penetração de raízes nas folhas.
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Um experimento de decomposição foi realizado em uma área de 1 ha
de floresta sobre platô de Latossolo Amarelo argiloso, km 14, estrada vicinal
ZF-2 (2º34'S, 60º7'W), ao norte de Manaus, para estudar os fatores que controlam
a decomposição da liteira sobre o solo da floresta. Foi selecionada uma única
espécie de folha, Clitoria faulchildiana Howard (Leguminosae/Mimosaceae),
usando-se 5-7g de folhas dentro de um saco de malha de náilon, com malha de
1,5mm e um tamanho médio de 20cm x 22cm. Ao redor do saco de malha,
próximo à borda, foi feita uma série de buracos maiores, de 9-10mm, para
permitir não só a entrada de micro-organismos e de pequenos animais, mas
também de macro-artrópodos nas folhas em decomposição. Foram colocados,
ao acaso, 60 sacos no início da estação seca e outros 60 sacos no início da estação
chuvosa. Em ambas as estações, após cada período de permanência de 15, 30,
60, 90, 120 e 150 dias, 10 sacos foram retirados para avaliação da perda de peso
e das ações biológicas ocorridas nas folhas. Após a abertura dos sacos de malha,
no laboratório, as folhas em decomposição foram examinadas visualmente, às
vezes com auxílio de lupa ótica, com respeito às principais atividades biológicas
ocorridas sobre as folhas: remoção de discos de folhas por cupins; penetração
de raízes finas nas folhas; colonização das folhas por micélios de fungos.
Atribuindo-se valores numéricos às intensidades das atividades observadas
sobre as folhas (1 a 3 para atividades iniciais ou pouco intensas; 4 a 7 para
intensidade média, e de 8 a 10 para grande intensidade), foi possível estimar-
se as percentagens de cada ação biológica observadas sobre as folhas em
decomposição, nas estações seca e chuvosa.

Os resultados mostraram uma clara diferença, tanto na perda de
peso como em todos os outros aspectos estudados, entre as estações seca e
chuvosa, exceto para a formação de micélios de fungos sobre as folhas (Figura
1). Na estação seca, a perda de peso foi muito mais lenta do que na chuvosa,
especialmente na fase inicial do experimento. Na estação chuvosa, a perda de
peso ocorreu em grande parte nos primeiros dois meses do experimento,
tanto em resultado de uma maior lixiviação dos compostos orgânicos e
minerais mais solúveis das folhas como de atividades biológicas mais intensas
nesse período (Figura 1). O cálculo da "meia-vida" (tempo que as folhas
levariam para perder 50% do seu peso inicial, de acordo com uma equação
exponencial ajustada para descrever a curva de perda de peso) resultou em
uma estimativa de 216 dias para as condições de estação seca e apenas 37 dias
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para a estação chuvosa (LUIZÃO; SCHUBART, 1987), o que representou
uma taxa de perda de peso 484% mais rápida na estação chuvosa.

Figura 1 - Precipitação pluviométrica (mm de chuva), acumulada desde o início dos
experimentos, nas estações seca e chuvosa; percentagem (%) de perda de
peso das folhas nos sacos de malha após cada período de permanência
sobre o solo; e os percentuais médios estimados (%) de folhas em
decomposição que apresentam evidências das principais atividades
biológicas observadas (ação de cupins, penetração de raízes e colonização
por fungos), com uma estimativa do incremento da perda de peso (%) das
folhas causado apenas pelos cupins.

Entre as atividades biológicas observadas sobre as folhas em
decomposição, as mais notáveis foram, sem dúvida, a ação dos cupins e a penetração
de raízes finas dentro dos sacos de malha, misturando-se e aderindo às folhas.
Para ambas, a intensidade observada foi visivelmente maior na estação chuvosa.
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Por outro lado, os micélios de fungos foram encontrados colonizando
um número similar de folhas nas duas estações, embora sendo mais densos e
volumosos na estação chuvosa. Na estação seca, predominaram fungos e
pequenos micélios pretos nas folhas.

Figura 2 - Folhas mortas da camada de liteira atacadas por cupins do gênero Syntermes.
Estes cortam pequenos discos das folhas e os transportam para suas câmaras
dentro do solo; assim, misturam matéria orgânica ao solo, revolvendo-o e
melhorando a sua estrutura.

A forte atividade dos macro-artrópodos, especialmente dos cupins do
gênero Syntermes, no processo de decomposição não se constituiu em surpresa,
uma vez que os cupins, junto com as formigas, têm sido considerados os
grupos de maior biomassa entre os invertebrados na floresta tropical da região
(FITTKAU; KLINGE, 1973). Em regiões tropicais, os cupins que habitam
galerias subterrâneas desempenham importante papel na dinâmica da matéria
orgânica no solo (removendo-a para o interior do perfil do solo), realizando, em
parte, o papel desempenhado pelas minhocas em regiões temperadas
(ANDERSON; SWIFT, 1983). Nos cerrados de Mato Grosso, Mathews (1977)
verificou que a espécie de cupins Syntermes molestus Burmeister era muito
importante na remoção da matéria orgânica da superfície do solo, porém nenhuma
avaliação quantitativa de sua ação foi feita. No presente estudo, a avaliação semi-
quantitativa realizada permitiu estimar (pela diferença entre as médias de perda
de peso das folhas cortadas por cupins e das que não o foram) que, na estação
seca, o incremento médio (ao longo das 6 retiradas) na remoção de folhas em
decomposição pela ação dos cupins foi de 17%, subindo para 38,2% na estação
chuvosa. Na estação seca, os valores foram baixos nos três primeiros meses, só
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crescendo no final do experimento, enquanto que na chuvosa, a atividade dos
cupins foi alta desde o primeiro mês (Figura 1). Os resultados encontrados para
a estação chuvosa foram similares aos de Matsumoto & Abe (1979), que
registraram um consumo de até 35% das folhas da liteira por cupins na Malásia,
mas muito inferiores aos de Maldague (1970), no Zaire, que verificou que cerca
de 70% da matéria orgânica nova chegando ao solo era consumida por cupins.
Mesmo sendo mais fraca do que na África, a ação dos cupins, especialmente os
do gênero Syntermes, foi a atividade biológica mais importante na determinação
das taxas de decomposição das folhas, especialmente durante a estação chuvosa.
As correlações entre as taxas de perda de peso das folhas e a percentagem de
folhas atacadas por cupins foram positivas e altas: r2 = 0,97; p < 0,001 na estação
seca, e r2 = 0,81; p < 0,01 na chuvosa.

A outra atividade mais notável durante o estudo, a penetração de raízes
nas folhas, somente começou a ocorrer de forma considerável a partir de 60 dias
na estação seca, mas já era considerável aos 30 dias na chuvosa. Embora não
tenham sido feitas avaliações quantitativas sobre o seu papel na decomposição
das folhas, houve correlações positivas e altas entre as taxas de perda de peso das
folhas e a percentagem de folhas em que as raízes penetraram (r2 = 0,95; p
<0,001 na estação seca, e r2 = 0,73; p <0,05 na chuvosa). O papel positivo das
raízes finas na decomposição das folhas sugerido no presente trabalho concorda
com resultados obtidos na Venezuela, onde Cuevas & Medina (1988) verificaram
que as raízes não só aumentaram a velocidade de decomposição, mas também a
de liberação de alguns nutrientes das folhas. Resultados similares a estes foram
mais tarde obtidos num gradiente de vegetações sobre solos arenosos na Reserva
Biológica de Campina, na região de Manaus (LUIZÃO, 1994), sugerindo uma
efetiva participação das raízes finas no processo de decomposição das folhas na
camada de liteira na região.

No presente estudo, verificou-se uma marcante diferença entre as
duas estações do ano: na estação seca predominaram a ação (lenta) dos micro-
organismos e a lixiviação e quebra mecânica das folhas, enquanto que na chuvosa
houve uma forte ação dos macro-artrópodos, especialmente dos cupins, e
uma acelerada penetração de raízes nos sacos de malha, tornando a
decomposição marcadamente mais rápida. Esses resultados indicam a
necessidade de experimentos de duração mais longa, abrangendo as duas
estações do ano, caso se queira determinar a taxa média de decomposição da
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liteira sobre o solo da floresta. Uma sugestão, para tornar tal experimento
mais próximo da realidade da floresta, seria sua instalação no final do período
seco (outubro-novembro), época de maior deposição de liteira nova sobre o
solo (LUIZÃO; SCHUBART, 1987), acompanhando-o por um período de 8
meses a, idealmente, um ano.

Referências

ANDERSON, J. M.; SWIFT, M. J. Decomposition in tropical forests. In:
SUTTON, S. C.; WHITMORE, T. C.; CHADWICK, A. C. (ed.). Tropical rain
forest: Ecology and management. Oxford: Blackwell, p. 287-309, 1983.

CUEVAS, E.; MEDINA, E. Nutrient dynamics within an Amazonian forest.
II. Fine root growth, nutrient availability and leaf litter decomposition. Oecologia
(Berl.), n. 76, p. 222-235, 1988.

FITTKAU, E. J.; KLINGE, H. On biomass and trophic structure of  the Central
Amazonian rain forest. Biotropica, n.5, p. 2-14, 1973.

LUIZÃO, F. J. Litter production and mineral element input to the forest floor
in a Central Amazonian forest. GeoJournal, n. 19, p. 407-417, 1989.

_______. SCHUBART, H. O. R. Litter production and decomposition in a
terra-firme forest of  Central Amazonia. Experientia, n. 43, p. 259-265, 1987.

LUIZÃO, R. C. C. Soil biological studies in contrasting types of  vegetation in Central
Amazonian rain forests. Tese (doutorado). Inglaterra: Stirling: University of  Stirling,
1994.

MALDAGUE, M. E. Rôle des animaux édaphiques dans la fertilité des sols
forestiers. Publ. INEAC, sér. sci. Paris, n. 112, p. 1-245, 1970.

MATHEWS, A. G. A. Studies on termites from the Mato Grosso State, Brazil. Rio de
Janeiro: Ed. Academia Brasileira de Ciências, 1977.

MATSUMOTO, T.; ABE, T. The role of  termites in an equatorial rain forest
ecosystem of  West Malaysia, II: Leaf  litter consumption on the forest floor.
Oecologia, Berl., n. 38, p. 261-274, 1979.



327HI S T Ó R I A NA T U R A L ,  EC O L O G I A E CO N S E R V A Ç Ã O . . .

PROCTOR, J. Tropical forest litterfall:the data set. In: CHADWICK, A. C.;
SUTTON, S., C. (ed.). Tropical Rain Forest: The Leeds Symposium. Leeds, UK:
Leeds Philosophical and Literary Society,  1984, p. 83-113.

SCHUBART, H. O. R.; FRANKEN, W.; LUIZÃO, F. J. Uma floresta sobre
solos pobres. Ciência Hoje, n. 2, p. 26-32, 1984.

VIEIRA, L.S. Manual de ciência do solo, com ênfase nos solos tropicais. 2. ed. São
Paulo: Editora Agronômica Ceres, 1988.



328 RENATO CINTRA (COORD.)



329HI S T Ó R I A NA T U R A L ,  EC O L O G I A E CO N S E R V A Ç Ã O . . .

LISTA DE COLABORADORES

Alexandre L. Kirovsky, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),

Coordenação de Pesquisas em Ecologia, C. P. 478, Manaus, 69011-970, AM. e-mail:

alkirovsky@yahoo.com

Ana Celeste Ribeiro Ferreira, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),

Coordenação de Pesquisas em Entomologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. (in Memorian)

Ana Maira Bastos Neves, Projeto IARA/IBAMA-GOPA/GTZ, Santarém, PA. e-mail:

Anamaira@ibama.gov.br

André M. P. Carvalhaes, Universidade Estadual Paulista (Campus Botucatu), Instituto

de Biociências, Botucatu, São Paulo, Rubião Júnior, 18618-000.

Andrea Nunes, Departamento de Zoologia, Museu Emílio Goeldi, C. P. 399, Belém

66040-970, PA.

Andrea Viviana Waichman, Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de

Ciências Agrárias, Departamento de Ciências Pesqueiras, Mini-Campus, Manaus 69077-

000, AM. e-mail: awaichman@ufam.edu.br

Angela M. Imakawa, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),

Coordenação de Pesquisas em Ciências Florestais,  C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-

mail: aimakawa@yahoo.com.br

Augusto Fachín Terán, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Curso

de Pós-Grad. em Ecologia, C.P. 478, Manaus; End. atual: UEA, Escola Normal Superior. Av.

Darci Vargas 2490, Chapada, Manaus, cep. 69050-000; e-mail: fachinteran@yahoo.com.br

Barbara A. Robertson, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),

Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail:

johan@wnet.com.br

Carlos A. R. M. Araújo-Lima, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,

Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail:

calima@inpa.gov.br



330 RENATO CINTRA (COORD.)

Cesar Monje, A.A. 241567, Santa Fé de Bogotá, Colombia.

Christopher Martius, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),

Coordenação de Pesquisas em Entomologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. End. atual:

Univ. Bonn, Walter-Flex Str. 3, D 53 113 Bonn , Germany. e-mail: c.martius@uni-bonn.de

Constantino Pedro de Alcântra-Neto, Projeto IARA/IBAMA-GOPA/GTZ,

Santarém, PA. e-mail: alcantara@bol.com.br

Cristina Cox Fernandes, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), CPBA,
Manaus 69011-970, AM. End. atual: Dept. of  Biol.ogy 221 Morril Science Center, Univ. of
Massachusetts, Amherst,  MA, 01003. e-mail: cristina@bio.umass.edu

Cristina Motta Bührnheim, Universidade Federal do Amazonas-ICB, Laboratório
de Zoologia, Estrada do Contorno, nº 3000, Aleixo, Manaus 69077-000, AM. e-mail:
cmbuhrn@yahoo.com.br

Diego Muñoz-Sosa, Ministerio del Medio Ambiente, UAESPNN, Carrera 10 No. 20-
30, Piso 9, Cabaña 1, Santa Fé de Bogotá, Colômbia.

Edson Guilherme da Silva, Departamento de Ciências da Natureza, Laboratório de
Paleontologia, Universidade Federal do Acre, Campus BR-364 km 4, Rio Branco 69915-
000, AC. e-mail: biologo@loja.net

Elisabeth Farias Vieira, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),
Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM.  e-mail:
elisabeth@inpa.gov.br

Elisiana Pereira de Oliveira, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA),
Coordenação de Pesquisas em Ecologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail:
elisiana@inpa.gov.br

Elizabeth Franklin, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação
de Pesquisas em Ecologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-amil: beth@inpa.gov.br

Elizabeth Gusmão Affonso, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), C.
P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail: pgusmao@inpa.gov.br

Ellen Andressen, (INPA/ PDBFF-Smithsonian Institution). End. atual: Dept. de Ecología
de los Recursos Naturales, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de
México, Antigua Carretera a Patzcuaro 8701, Col. Ex-Hacienda de San José de la Huerta,
CP 58190, Morelia, Michoacán, MEXICO. e-mail: andresen@oikos.unam.mx

Eloy G. Castellón, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação
de Pesquisas em Entomologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail: eloy@inpa.gov.br

Erich A. Fischer, Dept. de Biologia - ICB, Universidade Federal do Amazonas, Manaus



331HI S T Ó R I A NA T U R A L ,  EC O L O G I A E CO N S E R V A Ç Ã O . . .

69077-000, AM. End. atual: Mestrado em Ecologia e Conservação; Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul; 79070-900  Campo Grande, MS; e-mail: andreaa@nin.ufms.br

Fátima C. M. Piña-Rodrigues, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),
Coordenação de Pesquisas em Ciências Florestais, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM.

Fernando C. Weber Rosas, INPA - Lab. de Mamíferos Aquáticos (CPBA). Endereço
atual: UFPR, Pós-graduação em Zoologia, C P 19020, Centro Politécnico, Curitiba 81531-
970, PR. e-mail: frosas@inpa.gov.br

Flávio J. Luizão, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação de
Pesquisas em Ecologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail: fluizao@inpa.gov.br

Geraldo Mendes dos Santos, Instituto Nacional de Pesquisas em da Amazônia
(INPA), Coordenação de Pesquisas em Ecologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail:
gsantos@inpa.gov.br

Herbert O. R. Schubart, AMA, Gerente de Desenvolvimento Tecnológico, SPO -
Área 5, Quadra 3, Bloco L, 70610 200 Brasília DF. e-mail: schubart@uol.com.br

Hugo G. Mesquita, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação
de Pesquisas em Entomologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail:
mesquita@inpa.gov.br

Inara R. Leal, Depto Zoologia - IB, Universidade Estadual de Campinas, Campinas13083-
970, SP. End. atual: Depto. Biologia UFPE. e-mail: irleal@npd.ujpe.br

Isolde D. K. Ferraz, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação
de Pesquisas em Ciências Florestais, C. P. 478,  Manaus 69011-970, AM. e-mail:
iferraz@inpa.gov.br

Jairo Costa Gaona, Depto Zoologia - IB, Universidade Estadual de Campinas, Campinas
13083-970, SP. e-mail: jairocag@yahoo.com

Jeffrey Podos, Department of  Zoology, Duke University, NC, EUA. End. Atual: Dept.
of  Biol.ogy 221 Morril Science Center, Univ. of  Massachusetts, Amherst,  MA, 01003. e-
mail: jpodos@bio.umass.edu

João Ferraz, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação de
Pesquisas em Ciências Florestais, C. P. 478,  Manaus 69011-970, AM. e-mail:
jferraz@inpa.gov.br

Jorge Antonio Moreira da Silva, Instituto de Biologia/Universidade Federal da
Bahia, Salvador 40170-110, BA.

e-mail: jams@ufba.br

Leandro Valle Ferreira, Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais



332 RENATO CINTRA (COORD.)

(PDBFF), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), C. P. 478, Manaus 69011-
970, AM.  email: igapo@internext.com.br

Lucille M. K. Antony, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),
Coordenação de Pesquisas em Ecologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail:
lantony@inpa.gov.br

Manoel Pereira-Filho, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),
Coordenação de Pesquisas em Aquacultura, Manaus 69011-970, AM. e-mail:
pmanoel@inpa.gov.br

Maria Inêz de Oliveira Pereira, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA), Coordenação de Pesquisas em Aquacultura, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM.  e-
mail: pmanoel@inpa.gov.br

Márcio Martins, Depto. Biologia - ICB, Universidade Federal do Amazonas, Manaus
69077-000, AM. End. atual: Depto de Ecologia Geral, Inst. De Biociências, Univ. de S.
Paulo, USP. e-mail: jararaca@mandic.com.br

Mauro Luis Ruffino, Projeto IARA/IBAMA, Av. Tapajós, 2267, Santarém 68040-000,
PA. End. atual: Projeto Provarzea – IBAMA, Manaus. e-mail: Rufino@Provarzea.ibama.gov.br

Maria João Amaral, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Praça Gomes Teixeira,

4050-Porto, Portugal/ ICB, Universidade Federal do Amazonas, Manaus 69077-000, AM.

Maria Gracimar P. de Araújo, Rua 103, n 07, Núcleo 12, Cidade Nova II, Manaus
69096-340, AM.

Nidia Noemi Fabré, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação
de Pesquisas em Biologia Aquática, C. P. 478,  Manaus 69011-970, AM. e-mail:
tchoni@internext.com.br

Niwton Leal Filho, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação
de Pesquisas em Ciências Florestais, C. P. 478,  Manaus 69011-970, AM. e-mail:
niwton@inpa.gov.br

Philip C. Stouffer, Department of Biological Sciences, Southeastern Louisiana
University, Hammond, LA 70402-0376, EUA. e-mail: stouffer@selu.edu

Philip M. Fearnside, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação
de Pesquisas em Ecologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail: pmfearn@inpa.gov.br

Pia Parolin, Institut für Allgemeine Botanik, Universität Hamburg Schlagbaumtwiete
11, 22605 Hamburg, Germany
Tel. +49/40/8801007 Fax +49/40/88129282; e-mail: piaparolin@gmx.de

Priscila Sousa Rosa, Estagiária do laboratório de ecologia de peixes, INPA-CPBA. e-
mail: gsantos@inpa.gov.br



333HI S T Ó R I A NA T U R A L ,  EC O L O G I A E CO N S E R V A Ç Ã O . . .

Raquel T. M. Sampaio, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),
Coordenação de Pesquisas em Entomologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail:
sampaio@inpa.gov.br

Regina C. C. Luizão, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação
de Pesquisas em Ecologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail: rluizao@inpa.gov.br

Renata Freitas, ICB, Universidade Federal do Amazonas, Manaus 69077-000, AM. End.
atual: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Praça Gomes Teixeira, 4050-
Porto, Portugal.

Renato Cintra, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação de
Pesquisas em Ecologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail: cintra@inpa.gov.br

Richard C. Vogt, Instituto de Biologia, Universidad Autonoma do México, México,
DF. End. Atual: INPA – CPBA, Manaus, Am, cep. 69011-970;  e-mail: vogt@inpa.gov.br

Sérgio Henrique Borges, Fundação Vitória Amazônica, Rua R/S, casa 07, Quadra Q,
Morada do Sol, Manaus 69080-510, AM.  e-mail: Sergio@FVA.org.br

Steffen Woas, Staatliches Museum für Naturkunde, C. P. 6209, D-76042 Karlsruhe,
Alemanha.

Thomas Walschburger, A.A. 241567, Santa Fé de Bogotá, Colômbia.

Tânia Ferreira Hayek, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),
Coordenação de Pesquisas em Ecologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM.

Ulisses Galatti, Depto. de Zoologia, Museu Emílio Goeldi, CP. 399, Belém, cep. 66017-
970, PA. e-mail: ulisses@museu-goeldi.br

Ulrich Saint-Paul, Zentrum Für Marine Tropenökologie Fahrenheitstrasse 6 28359,
Bremen, Alemanha. e-mail: Ulrich.saint-paul@zmt-bremen.de

Vera M. F. da Silva, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação
de Pesquisas em Biologia Aquática, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail:
tucuxi@inpa.gov.br

Welton Yudi Oda, Depto. de Parasitologia - ICB, Universidade Federal do Amazonas,
Manaus 69077-000, AM. e-mail: oda@argo.com.br

Wellington L. de Souza Costa, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),
Coordenação de Pesquisas em Entomologia, C. P. 478, Manaus 69011-970, AM. e-mail:
costa@inpa.gov.br

 
 



334 RENATO CINTRA (COORD.)




