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O Rio Araguari apresenta aproximadamente 617 km 
de extensão, nascendo na Serra da Lombada, no 
Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque e 
desaguando no Oceano Atlântico, ligeiramente ao 
norte da foz do rio Amazonas. Este estudo tem por 
objetivo avaliar as características físicas, químicas e 
microbiológicas do rio Araguari, mas precisamente 
em sua foz. Para tanto, campanhas de coletas 
(trimestrais) foram realizadas no decorrer do ano de 
2013. Amostras de agua foram coletadas em 10 
pontos na extensão do rio para a determinação de 
parâmetros como: turbidez, cor, salinidade, SDT, 
pH, OD, concentrações de amônia, fosfato e 
bactérias do grupo coliformes e Escherichia coli. As 
análises físico-químicas foram realizadas pelo 
método espectofotométrico e as microbiológicas 
pelo método do substrato definido. De acordo com a 
resolução do Conama (357/2005) o rio Araguari 
pode ser considerado de Classe II, pois apresenta as 
características citadas pela referida resolução. 
Entretanto, os resultados encontrados demonstram 
que a turbidez variou de 5,51 a 1856 NTU, 
contrariando o preconizado pelo CONAMA (100 
NTU) e demonstrando a alta presença de sólidos 
dissolvidos ou em suspensão na água como pode ser 
observado pelos os valores de SDT que variaram de 
11 a 840 mg/L, seguindo a tendência dos parâmetros 
turbidez e cor. A salinidade da água variou de 0,01 a 
0,64 ppt, este último valor alto na perspectiva do 
abastecimento de populações. De acordo com a 
resolução do CONAMA os rios de classe II devem 
apresentar valores de OD superiores a 5 mg/L, o que 
não pode ser observado em 40% dos pontos 
amostrados, os quais apresentaram valores de 2,52 a 
3,57 mg/L. Os valores de pH variaram de 5,75 a 7,0, 
contrariando em 20% o preconizado pela portaria (6 
a 9). Os valores de Amônia e fosfato apresentaram-
se bem abaixo dos valores estabelecidos pela 
resolução 357/2005 (CONAMA). No que tange a 

presença de Coliformes fecais (E. coli) observou-se 
que nenhum ponto amostrado infringiu o valor 
máximo de 1000 NMP 100 ml-1. De posse de tais 
resultados observa-se que alguns parâmetros não 
obedecem ao estabelecido pela resolução, entretanto 
estudos mais extensivos e contínuos devem ser 
realizados para o monitoramento e diagnostico 
preciso das condições ambientais da foz do rio 
Araguari. Além do que, tal estudo pode subsidiar o 
desenvolvimento de estudos ecológicos e 
socioeconômicos que podem ser posteriormente 
desenvolvidos. 
  
Palavras-chave: Qualidade da água, rio Araguari, 
Amapá. 
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Respiração do solo é o fluxo de CO2 do solo, 
consiste de respiração de raízes, decomposição 
microbiana da matéria orgânica do solo, derivada 
de raízes mortas, raízes exsudadas, raízes 
decompostas por fungos endofíticos e 
decomposição microbiana de folhas e madeira 
sobre o solo.  O processo de respiração do solo, 
depois da fotossíntese, é o segundo maior 
responsável pelo fluxo de carbono nos ecossistemas 
terrestres. O fluxo de CO2 do solo depende de 
vários fatores, podendo ser correlacionado 
diretamente com a temperatura e com a umidade do 
solo e indiretamente como as variações sazonais, 
nutrientes no solo, atividades biológicas, índice de 
área foliar, quantidade de raiz e quantidade de 
microorganismos no solo. A região de Humaitá 
apresenta características bem peculiares, dentro da 
Amazônia com ocorrência de fisionomias de 
transição Campos/Floresta. O objetivo deste 
trabalho foi analisar a variabilidade do fluxo de 
CO2 do solo, utilizando câmaras de respiração do 
solo em áreas de floresta, campo sujo e campo 
limpo, correlacionando variáveis climáticas, como 
a temperatura e a umidade, que influenciam a 
respiração do solo. As medidas foram feitas na 
reserva pertencente ao 54º BIS de Humaitá. A 
Respiração do solo foi medida baseada no método 
das câmaras estático-dinâmicas, usando o Sistema 
automático de fluxo de CO2 LI-COR 8100, 
conectado a uma câmara “portátil” com 10 cm de 
diâmetro, acoplada a um analisador de gás por 
infravermelho. Para as medidas de temperatura do 
solo, foram utilizados 2 sensores tipo Termopar 
“E”. Notamos que os ecossistemas tem uma 
diferença intrínseca para as emissões do solo. E que 
há dependência das emissões em relação ao tipo de 
vegetação ou a ausência de vegetação influenciou 
diretamente nesta diferença de emissão. Notamos 
também uma correlação direta da respiração do 
solo com a temperatura quando ajustados o atraso 
entre as variáveis, sendo a melhor correlação direta 

da influencia da temperatura foi encontrado para o 
campo sujo.  

Palavras-chave: Efluxo de CO2, floresta, campo 
limpo e sujo de Humaitá-AM. 

 

Figura 1: Respiração do solo em dependência da 
temperatura do solo a 5 cm para o campo limpo. 

 

Figura 2: Respiração do solo em dependência da 
temperatura do solo a 5 cm para o campo sujo. 

 

Figura 3: Respiração do solo em dependência da 
temperatura do solo a 5 cm para a floresta. 
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Decomposição da liteira grossa (madeira morta; 
diâmetro ≥ 10 cm) é um dos principais caminhos 
para ciclagem de nutrientes e liberação do carbono 
estocado na forma de biomassa morta em sistemas 
florestais. A velocidade de decomposição deste 
compartimento está diretamente relacionada às 
características físicas do componente arbóreo e das 
diferentes fitofisionomias florestais. Contudo, 
pouca atenção tem sido dada ao processo de 
decomposição da liteira grossa na Amazônia. Para 
estimar a taxa de decomposição (k) deste 
compartimento, nós usamos 20 árvores 
identificadas taxonomicamente e com histórico de 
mortalidade conhecido (< 30 dias). Todas estão 
sendo acompanhadas desde dezembro/2011, 
estando dispersas no entorno (8 ind./7 sp.; floresta 
secundária ~15-20 anos) e dentro (12 ind./10 sp.; 
floresta densa em contato com campinarana) da 
grade do PPBio do Parque Nacional do Viruá, 
Roraima. O fuste de cada indivíduo foi seccionado 
em 25 corpos de prova (casca + alburno + cerne), 
no formato de discos com 4-5 cm de largura. O 
diâmetro médio das peças foi de 19,5 ± 7,9 cm (5 
ind.; Monocotiledôneas) e 23,0 ± 6,1 cm (15 ind.; 
Dicotiledôneas). O corpo de prova central (13ª peça 
cortada) serviu de base para a estimativa da 
umidade (%) e da densidade básica da madeira 
(peso seco dividido pelo volume saturado no ato do 
corte da peça; g cm-3) dos demais corpos. Doze 
peças foram montadas com a face equatorial sobre 
o solo, e 12 com a face longitudinal (cf. Figura). A 
cada ano duas peças equatoriais e duas 
longitudinais são coletadas randomicamente de 
cada indivíduo. As taxas de decomposição foram 
calculadas pela fórmula de Olson (1963), utilizando 
como base a média da biomassa inicial e final dos 
corpos de prova coletados. Resultados preliminares 

indicam que, independente do ambiente e da classe 
de densidade da madeira, a taxa de decomposição 
das Monocotiledôneas foi similar (k = 0,351 ano-1) 
a das Dicotiledôneas (0,356 ano-1). A perda de 
biomassa nas espécies de madeira com densidade 
muito-leve (-58,1%) foi maior do que nas espécies 
da classe média-pesada (-9,3%). A decomposição 
da liteira grossa no contato floresta com 
campinarana foi mais lenta (0,274 ano-1) em 
relação à floresta secundária (0,397 ano-1). O 
componente arbóreo deste último ambiente é 
caracterizado por espécies pioneiras das classes de 
densidade pouco densa. Nossos resultados 
preliminares são 2-3 vezes maiores em relação ao 
estimado para florestas maduras na Amazônia, e 
que vem sendo utilizado como padrão nos cálculos 
de emissão comprometida de gases do efeito estufa. 
O método, as espécies e a falta de ponderação 
podem ter influenciado o resultado atual. Novas 
observações temporais e o uso de taxas ponderadas 
pela abundância das espécies e classe de densidade 
da madeira serão realizadas para ajustar os valores 
médios aos sítios florestais estudados. 

Palavras-chave: Biomassa morta, estoque de 
carbono, necromassa florestal. 

        
Foto: R. I. Barbosa.
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A produção de serrapilheira é influenciada por uma 
série de fatores: clima, fertilidade do solo, estrutura 
da vegetação, estádio sucessional da floresta, 
perturbações antropogênicas na floresta e no 
entorno. Neste sentido, este trabalho objetivou 
testar a existência de associação entre a produção 
de serrapilheira e variáveis dendrométricas em duas 
áreas de floresta amazônica com diferentes 
históricos de perturbação, uma vez que alterações 
na sua produção podem afetar a organização da 
estrutura biótica, o que implicará na perda de 
nutrientes por lixiviação sob condições de altas 
temperaturas e chuvas intensas. A serrapilheira foi 
coletada através de coletores retangulares (0,25 m²) 
instalados em 7 pontos na área 1 e 12 pontos na 
área 2. As coletas foram realizadas mensalmente 
entre os meses de junho de 2012 a maio de 2013. 
Após coleta o material foi seco em estufa até 
atingir peso constante, separado em frações e 
posteriormente pesado. As variáveis 
dendrométricas testadas foram área basal, número 
de árvores na parcela, abertura de dossel e área 
basal explorada. Para análise estatística foi 
realizada uma regressão múltipla. A produção 
anual total média para a área 1 foi de 9254,4 kg-
1ha-1ano-1, enquanto a área 2 apresentou produção 
total média de 9276,12 kg-1ha-1ano-1, observamos 
também um predomínio da fração folha na 
produção total de serrapilheira e uma sazonalidade 
na produção mensal. Existem registros de produção 
maiores e menores que o observado em nosso 
estudo, evidenciando a grande heterogeneidade no 
padrão de produção de serrapilheira para áreas de 
floresta tropical. Apesar de vários trabalhos 
apontarem relação entre as variáveis testadas e a 

produção de serrapilheira, esta relação não foi 
observada em nosso estudo. Mesmo não havendo 
relação significativa entre as variáveis e a produção 
de serrapilheira, a análise dos gráficos da regressão 
parcial mostra uma tendência de o número de 
árvores afetar positivamente a produção de 
serrapilheira, o que poderia ser explicado pela 
maior biomassa presente na área com maior 
número de árvores. Visto que nosso modelo 
utilizado não encontrou nenhuma relação 
significativa entre as variáveis testadas e a 
produção de serrapilheira, podemos concluir que 
para as áreas estudadas existem outros fatores que 
não foram abordados no trabalho e que estão 
afetando de forma mais contundente esta produção. 
Relembrando que existe uma série de fatores que 
podem influenciar a dinâmica de produção de 
serrapilheira, e juntá-los em um mesmo trabalho 
torna-se exaustivo e muitas vezes impraticável.  
 
Palavras-chave: Área basal, dossel. 
 
 

 

 
 



7 

 

ESTIMATIVA DE NECROMASSA EM FLORESTA MANEJADA NA AMAZÔNIA 
MERIDIONAL A PARTIR DE DUAS METODOLOGIAS DISTINTAS 

Everton José Almeida1,2,3, Bruna Estela Valério1,2, Janaina da Costa de Noronha1,2 , Robson Moreira de 
Miranda1,2,  Luciane Ferreira Barbosa1,2, Monique Machiner1, Leonir Antunes Pezzini1,2, Fernando Gonçalves 

Cabeceira1,2,4, Daiane Cristina Lima1,2, Domingos de Jesus Rodrigues1,2,3 

1 Acervo Biológico da Amazônia Meridional, Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop 
2 Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica - INCT-CENBAM 
3 Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop 
4 Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, Universidade Federal de Mato Grosso, 
Campus Cuiabá 
 
E-mail: everton.florestal@gmail.com 
 
A necromassa ajuda na redução da erosão, assim 
como no desenvolvimento da cobertura vegetal 
superficial, armazenagem de água, energia e 
nutrientes e substrato para o desenvolvimento de 
plântulas, além de ser um principais componentes 
no ciclo de carbono em florestas. Entretanto, 
enfrentamos problemas em relacionar dados de 
necromassa entre trabalhos distintos, em função da 
metodologia adotada, a qual muitas vezes não 
permite tais comparações. Ademais, a escolha de 
uma metodologia adequada implica em reduções 
financeiras e obtenção de dados de forma 
padronizada e rápida. Deste modo, este trabalho 
objetivou a comparação de duas metodologias 
usadas na estimativa de necromassa, o método de 
área fixa e a Amostragem por Linha Interceptora 
(ALI), em três áreas de floresta na Amazônia 
Meridional. Para área fixa, em cada parcela foi 
medido o diâmetro nas extremidades e no centro do 
tronco, além do comprimento de todas as árvores 
mortas caídas em uma área de 0,5 ha (20x250m). 
Após a obtenção destes dados, foi calculado o 
volume de madeira morta (necromassa) para cada 
parcela (�� � ��_1 � 4�_� � �_2�/6 ∗ �), onde: 
V= Volume (m³/ha); g = Área transversal de cada 
ponto (m²); L= comprimento do tronco). A média 
das parcelas representou o volume nas áreas. No 
método ALI foi medido apenas os troncos que 
tocaram uma linha central de 250 m 
decomprimento. O ponto de medição do diâmetro 
foi sob o ponto de interseção da linha com o tronco. 
Após a obtenção dos diâmetros, foi calculado o 
volume de necromassa (m³/ha) para cada parcela 
(� � ��² ∗ �∑�^2��/�8 ∗ ��	, onde: V= volume 
(m³/ha); d= diâmetro; L= comprimento da linha). A 
média do volume das parcelas representou o 
volume para as áreas estudadas. As metodologias 
foram comparadas teste de Bartlett Chi-square e 
interpretação gráfica. Foram avaliadas três áreas, 

nas quais foram registrados valores médios de 
7,092 a 34,26 m³/ha. Os valores mantiveram-se 
abaixo do registrado em outros trabalhos 
consultados. O método de área fixa expressou 
melhor a variação do volume nos módulos 
avaliados (Área fixa P=0,06; ALI P=0,9), e, desta 
forma, este foi o método mais adequado. Apesar da 
menor precisão observada para o método ALI, este 
método possibilita a obtenção de dados de forma 
mais ágil e rápida, refletindo em menores custos 
para coleta de dados, e desta forma, deve ser 
aprimorado. As metodologias devem ser adequadas 
e estudadas em diferentes cenários, a fim de 
estabelecer uma metodologia padrão para obtenção 
de tais informações, facilitando comparações e 
aumentado à precisão dos dados obtidos.  
 
Palavras-chave: Volume, ALI, área fixa.
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Liteira grossa é definida como necromassa de 
árvores (em pé e tombadas) com diâmetro ≥ 10 cm. 
Esse compartimento representa um grande estoque 
de carbono em florestas tropicais. Na Amazônia 
brasileira, as principais estimativas de estoque e 
produtividade de liteira grossa estão situadas na 
Amazônia Central e no arco do desmatamento. 
Incertezas nos valores regionais são grandes devido 
à inadequada distribuição espacial das amostras, 
sendo que a Amazônia abrange diferentes 
condicionantes ambientais e fitofisionomicas. Estas 
incertezas são maiores no extremo norte da 
Amazônia, limítrofe ao Escudo das Guianas. O 
objetivo deste estudo foi estimar o estoque e a 
produtividade da liteira grossa em duas grades 
(PPBio) de floresta de contato em Roraima: Maracá 
(floresta com savana) e Viruá (floresta com 
campinarana). O trabalho de campo ocorreu entre 
setembro-outubro de 2007 (inicial) e 2008 (final). 
A produtividade foi estimada em uma área de 6 ha 
em cada grade, definida pelos limites dos 60 km de 
trilhas (1m de largura) que cortam cada uma delas. 
Na etapa inicial as trilhas foram limpas e os tipos 
florestais predominantes (+ altitude) definidos ao 
longo do caminhamento. Trilhas cortando campos, 
savanas e campinas foram excluídas da avaliação. 
Na etapa final, as trilhas foram novamente 
percorridas para detecção e medição das peças de 
madeira mortas que haviam caído (tombadas) ou 
morrido (em pé) no período de análise. O volume 
de cada peça foi transformado em necromassa 
através de estimativas de umidade, perda física e 
densidade da madeira, obtidas a partir de discos 
amostrais. O estoque de liteira grossa foi estimado 
a partir das 30 parcelas permanentes existentes em 
cada grade. O método LIS (Line Intercept 
Sampling) foi empregado para as peças tombadas 
sobre a linha central de cada parcela. A estimativa 
das árvores mortas em pé foi realizada da mesma 

forma como nas trilhas. A produtividade média 
total foi de 0,75 Mg ha-1 (Viruá) e 1,08 Mg ha-1 

(Maracá); nos dois casos: ~15% (em pé) e ~85% 
(tombada). Os Ecótonos (Maracá = 1,405 Mg ha-1 
ano-1; Viruá = 1,112 Mg ha-1 ano-1) e as Florestas 
Ombrófilas (Maracá = 1,255 Mg ha-1 ano-1; Viruá = 
1,136 Mg ha-1 ano-1) foram as fitofisionomias de 
maior produtividade. Ambas estavam associadas a 
ambiente com altitude mais elevada (> 65 m). As 
Florestas Estacionais apresentaram as menores 
produtividades e estavam relacionadas a ambientes 
de menor altitude (< 65 m). Os maiores estoques de 
liteira grossa foram estimados na Floresta 
Estacional de Maracá (12,05 ± 9,00 Mg ha-1; 0,8 a 
31,8) e na Ombrófila do Viruá (12,41 ± 11,26 Mg 
ha-1; 2,5 a 37,1). Independente do tipo florestal, da 
altitude ou do sítio amostral, todos os valores de 
produtividade aqui determinados são 3-11 vezes 
menores do que a média observada em outros 
estudos na Pan Amazônia. Por outro lado, a 
variabilidade dos estoques de liteira grossa está 
dentro do esperado para Florestas Ombrófilas e 
Estacionais. O método de amostragem nas trilhas 
(produtividade) e parcelas (estoque) é uma 
ferramenta eficaz para peças tombadas, mas possui 
limitações para estimativas de liteira grossa em pé 
devido à reduzida largura adotada no estudo (1 m). 

Palavras-chave: Necromassa, produtividade, 
florestas de contato. 

 

 

 

 

 

             Foto: C. O. Cavalcant
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No balanço global de carbono é relevante entender 
os fluxos atmosféricos de CO2 à superfície nos 
diversos ecossistemas terrestres. O trabalho teve 
como objetivo estimar os fluxos de CO2 na área de 
floresta utilizando o sistema de correlação de 
vórtices turbulentos, comparando os respectivos 
fluxos nas estações chuvosa e seca do ano de 2012, 
para classificar o sistema como fonte ou sorvedouro 
de carbono. As medidas foram realizadas na reserva 
do ministério da defesa, pertencente ao 54º BIS de 
Humaitá - AM. Os analisadores de gás são de alta 
frequência e precisão. Eles utilizam o caminho 
aberto para analisar as concentrações CO2/H2O, cuja 
precisão pode medir a densidade absoluta de gás 
carbônico e vapor d’água nas estruturas turbulentas 
a uma frequência de 10HZ. Estes dados são medidos 
em conjunto os dados de turbulência do anemômetro 
sônico, este conjunto é conhecido como: sistema de 
correlação de vórtices turbulentos. Para este 
trabalho, foi realizada uma análise comparativa dos 
fluxos e intensidade nos períodos seco e chuvoso de 
2012. O Fluxo de CO2 no período chuvoso de 2012 
apresentou uma variação média de -1,35 µmol m-²s-
¹. Já no período seco de 2012, o fluxo de CO2 obteve 
uma absorção de -1,41 µmol m-²s-¹. O que classifica 
este ecossistema como sorvedouro de carbono, tanto 
no período chuvoso, quanto no período seco 
estudado. Além disso, os fluxos de energia bem 
como a direção dos ventos mostraram-se nos 
períodos chuvoso e seco possuírem variações 
distintas para cada estação. Porém, é necessário um 
tempo maior de estudos para compararmos os 
resultados obtidos agora juntamente com as 
variáveis meteorológicas presentes na área de estudo 
e suas possíveis influências nos resultados obtidos 
para também auxiliar os estudos feitos nos módulos 
do Rapeld, instaladas na área do Footprint da torre.  

Palavras-chave: Fluxos de CO2, sistema de 
correlação de vórtices turbulentos, floresta. 

 

 

Figura 1: Intensidade da direção do vento de 2012. a) 
período chuvoso e b) período seco. 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxo de energia para o período de 2012. a) 
período chuvoso e b) período seco. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fluxo de CO2 (µmol m-²s-¹) no período 2012. a) 
chuvoso e b) seco. 
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ESTUDO DOS PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS DO SOLO DO CENTRO DE 
APOIO A PESQUISA DO MÉDIO SOLIMÕES, COARI-AM 

Ramos, Cristiane do N.1,2; Silva, Fabio G.1; Souza, Helisson A.1; Silva, Anderson C. 1; Santos, Helder M. da C.1 

1 Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Instituto de Saúde e Biotecnologia, Coari, Brasil 
2 Bolsista Programa de Iniciação Científica – PIBIC/UFAM 
 
 
E-mail: crispanterx@hotmail.com 
 

 No terreno da área do Centro de Apoio a Pesquisa 
do Médio Solimões, município de Coari--Am, uma 
grande parcela do solo ainda encontra-se 
preservada com vários tipos vegetação primária e 
uma pequena porção ocupada, há alguns anos, por 
atividades agrícolas com cultivo de espécies 
frutíferas. A ausência de estudos sobre o solo do 
Centro de Apoio, motivou a realização deste 
trabalho. Teve-se como objetivo deste trabalho 
conhecer as características físicas e químicas dos 
solos do Centro de Apoio a Pesquisa do Instituto de 
Saúde e Biotecnologia do Médio Solimões. Em 
cada ponto das parcelas, foram coletadas amostras 
nas profundidades:   0-5 cm, 5-10 cm e 10-20 cm. 
Foram analisados o pH, a umidade, a granulometria 
e micro e macronutrientes. Os teores de matéria 
orgânica variaram na superfície de 33,59 a 107,81 
g/kg tendendo a diminuir com a profundidade. A 
umidade dos solos oscilou de 18,71 a 41,87% 
podendo estar relacionado à granulométrica que nas 
camadas superficiais de  0-5 cm predomina a areia 
argilosa tendendo a argilosa com o aumento da 
profundidade. Os valores de pH variaram entre 
3,45 a 4,55,  e estão geralmente relacionado a 
matéria orgânica do solo. A área possui floresta 
primária considerada como uma reserva de 
vegetação nativa com drenagem acentuada pelo 
relevo muito íngreme que facilita o escoamento da 
água das chuvas. Os elevados teores de matéria 
orgânica influenciam a acidez e a capacidade de 
troca catiônica total e efetiva do solo. A textura 
normalmente é arenosa na superfície tendendo a 
argilosa com a profundidade. Os teores do solo 
estudado refletem as condições ambientais da área 
estudada. 

Palavras-chave: Análise de solos, micronutrientes, 
macronutrientes. 

 

Análise táctil visual do solo. 

 

Análise física granulométrica das amostras de solo. 
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FOCOS DE CALOR NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

Marcelo Rodrigues dos Anjos1,2, Marcelo Sacardi Biudes2 e Nadja Gomes Machado2,3 

1 Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira, Universidade Federal do Amazonas, 
Humaitá/AM, Brasil  
2 Programa de Pós-graduação em Física Ambiental, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá/MT, Brasil 
3 Laboratório de Biologia da Conservação, Instituto Federal de Mato Grosso, Cuiabá/MT, Brasil 
 
E-mail: anjos@ufam.edu.br 

 

O uso do fogo no manejo da terra está presente nas 
propriedades rurais na Amazônia. Seu uso está 
intensificado nas últimas décadas, tornando-se uma 
preocupante atividade por alterar o padrão de 
chuvas na região e reduzir a biodiversidade. Para 
compreender os focos de calor na Amazônia 
brasileira, foram utilizado dados de: (i) focos de 
calor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
no período de 1999 a 2012, e (ii) normal 
climatológica 1961-1990 da precipitação dos 
estados da região norte brasileira. Em termos 
absolutos, o estado do Pará teve o maior número de 
focos de calor (1.691.942), seguido por Tocantins 
(712.095) e Rondônia (567.758). No entanto, 
quando se relativiza pela área do estado, o estado 
do Tocantins teve o maior número de focos de 
calor com 2,56 focos por km2, seguido por 
Rondônia com 2,39 focos por km2, e Pará com 1,35 
focos por km2. O número de focos de calor teve 
relação inversa com a sazonalidade da precipitação, 
isto é, o maior número de focos de calor ocorre no 
período seco. Para que um incêndio ocorra, é 
necessário haver combustível para queimar, 
oxigênio para manter as chamas e calor para iniciar 
e continuar o processo de queima. Portanto, o 
material combustível, a umidade deste material, a 
topografia, o tipo vegetação, e as condições 
climáticas são fatores que afetam e influenciam a 
propagação dos incêndios. Em períodos com baixa 
umidade do ar, a propensão de incêndios florestais 
aumenta consideravelmente, visto que o ar mais 
seco acaba por forçar uma maior evapotranspiração 
dos vegetais, em decorrência do aumento do déficit 
de pressão de vapor da atmosfera. A reposição 
desta umidade que poderia vir do solo pelas chuvas 
não é suficiente, com isto se têm vegetais mais 
secos formando maior quantidade de material 
combustível. A baixa umidade proporciona um 
déficit na formação de nebulosidade, favorecendo 
uma maior atuação da radiação solar sobre a 

superfície, esta por sua vez eleva a temperatura do 
ar, ajudando também na propensão de ocorrência 
do fogo. Trabalhos recentes têm mostrado a 
importância das queimadas em escalas local, 
regional e global, ao provocar destruição de 
vegetação, problemas de erosão, empobrecimento 
dos solos, poluição atmosférica e alterações 
químicas da atmosfera, redução da biodiversidade, 
bem como problemas de saúde pública, diminuição 
da visibilidade atmosférica, aumento de acidentes 
em estradas, limitação do tráfego aéreo e destruição 
de patrimônio público e privado. Ressaltando a 
necessidade de mais estudos espaciais sobre focos 
de calor sejam realizados na Amazônia brasileira 
para que se desenvolvam estratégias de prevenção 
de queimadas e proteção da biodiversidade.  

Palavras-chave: Fogo, queimadas, florestas 
tropicais. 
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LEVANTAMENTO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA PAISAGEM DO INTERFLÚVIO 
ENTRE O ALTO LAGO JANAUACÁ E O RIO CASTANHO, MANAQUIRI-AM 

Mauro Almeida e Silva¹, Dr. Charles Clement²  

¹ Universidade do Estado do Amazonas-UEA 
² Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia -  INPA 
 
E-mail: mau_almeida@hotmail.com 
 

Considerando que atualmente o homem possui uma 
grande capacidade de mudar a paisagem onde vive, 
transformando-a para favorecer sua vivencia no 
local, no entanto esse comportamento pode ser uma 
herança cultural dos povos do passado, que já 
vinham ao longo do tempo modificando a 
paisagem, através da agricultura e do manejo de 
espécies úteis. A pesquisa realizada no interflúvio 
do Alto Janauacá e do Rio Castanho, no entorno do 
módulo de pesquisa M02-Manaquiri do Programa 
de Pesquisa em Biodiversidade – PPBIO/INPA 
teve como o objetivo realizar a identificação e 
mapear os sítios arqueológicos e de florestas 
antrópicas de castanha-do-Brasil (Bertholletia 
excelsa) e caiaué (Elaeis oleífera) num raio de 25 
km do modulo, distância que permite acesso de 
caçadores e coletores ao modulo. Para alcançar os 
resultados, realizaram-se abordagens oportunísticas 
com os moradores ao longo dos cursos de água ao 
redor do Alto Lago Janauacá, Rio Castanho e pelos 
ramais adjacentes para localizar as Terras Pretas de 
Índio (sítio arqueológicos) e as florestas, todos 
devidamente georreferenciados e documentados no 
padrão IPHAN. (Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional). Os resultados dos trabalhos 
de campo foi possível identificar 13 sítios 
arqueológicos de diferentes tamanhos, 10 com 
Terra Preta e três somente com fragmentos de 
cerâmicas e sem Terra Preta, bem como 6 
castanhais e 6 caiauezais. Com o termino da 
pesquisa podemos concluir que a área pesquisada 
possui características de uma paisagem que já 
passou por uma modificação pelo homem, sendo 
percebido nas proximidades entre algumas 
concentrações de castanheiras e caiaués com as 
terras pretas que são indicadoras da ocupação 
humana em tempos remotos. E outro fato 
importante identificado é a presença do homem 
saindo dos grandes rios e povoando os pequenos e 
médios cursos de água, que foram os focos nessa 
pesquisa. Dados que ainda podem ser corroborados 
com mais pesquisas arqueológicas intensiva na 
área. 

 Palavras-Chave: Sítios arqueológicos, florestas 
antrópicas, terra preta.  

 

Figura 2: Concentração de caiaués.           
Foto: Mauro Silva 

Figura 1: Fragmentos de cerâmica.            
Foto: Mauro Silva 
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MERCÚRIO TOTAL E METILMERCÚRIO EM SOLOS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
CUNIÃ, LOCALIZADA NO INTERFLÚVIO ENTRE OS RIOS MADEIRA E PURUS, NO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, RONDÔNIA  
 

Júlia Younes Herrmann1; Angelo G. Manzatto1; Susamar Pansini1; Adeilza Felipe Sampaio1; Dario P. de 
Carvalho1; Roberta C. F. Galvão1; Igor B. B. de Holanda1; Wanderley R. Bastos1 ; Ronaldo Almeida1 

 
1 Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 
 
E-mail: Julia_yh@yahoo.com.br 
 
Os solos na região amazônica agem como 
reservatórios naturais e fonte potencial de Hg 
inorgânico e MeHg para os ecossistemas aquáticos, 
sendo reconhecidos como um dos compartimentos 
do meio ambiente mais importantes no ciclo 
biogeoquímico do mercúrio. O objetivo deste 
trabalho foi quantificar o mercúrio total (HgT) e o 
MeHg nos solos da região do interflúvio entre os 
rios Madeira e Purus, (Estação Ecológica Cuniã – 
ESEC, município de Porto Velho, Estado de 
Rondônia). Além de quantificar o HgT e o MeHg 
este trabalho relacionou estas duas variáveis entre 
si e com ferro (Fe), matéria orgânica (MO), altitude 
do terreno e a porcentagem de MeHg. Os solos 
foram coletados seguindo o método RAPELD, em 
trinta pontos no período de setembro a outubro de 
2010. A quantificação do HgT foi realizada por 
meio de espectrofotometria de absorção atômica 
por geração de vapor frio (FIMS-400) e do MeHg 
por meio de cromatografia gasosa acoplado ao 
espectrofotômetro de fluorescência atômica (CG-
AFS). Já as concentrações de Fe e MO foram 
quantificadas no Laboratório Temático de Solos e 
Plantas do INPA. Os solos estudados apresentaram 
valores de HgT variando entre 25,10 μg.kg-1 e 
100,70 μg.kg-1, com média de 60,52 μg.kg-1, 
compatíveis com outros estudos já realizados na 
região amazônica neste tipo de solo. Já os valores 
de MeHg apresentaram valores entre 0,15 μg.kg-1 e 
1,37 μg.kg-1, com média de 0,52 μg.kg-1. A 
porcentagem de MeHg encontrado no HgT presente 
no solos variaram entre 0,25% e 3,60%, com média 
de 0,92%. O teste de correlação entre HgT e MeHg 
(r = 0,23; p = 0, 24) demonstrou que as variáveis 
não apresentam correlação significativa entre si. O 
HgT e MeHg apresentaram correlação significativa 
com matéria orgânica e Fe, mas não apresentaram 
correlação com a altitude do terreno nos pontos 
amostrados. Em relação a % de MeHg, o HgT 
apresentou correlação regular negativa ( r = -0,46) 
e o MeHg apresentou correlação forte ( r = 0,72). A 
área estudada apresenta solos em terraços e solos 

em áreas baixas, submetidos a ambientes 
inundáveis periodicamente, sendo assim a variação 
nas proporções de MeHg presente nas amostras 
podem ser causadas pela variabilidade e 
disponibilidade de sítios de metilação do Hg 
inorgânico.  
 
Palavras-chave: Solo, mercúrio total, 
metilmercúrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Estação Ecológica do Cuniã – ESEC Cuniã - 
localizada na BR 319 no sentido Porto Velho – Humaitá. 

Figura 02: Modelo de grade padrão para inventários 
bióticos e abióticos. 
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MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO DE LITEIRA FINA NAS PARCELAS 
PERMANENTES DO PPBIO NO PARQUE NACIONAL DO VIRUÁ, RORAIMA 

Williamar Rodrigues Silva1, Natália Silva Ferreira2, Hildenir de Assis da Costa2, Carolina Volkmer de 
Castilho1,3 

1 Programa de Pós graduação em Recursos Naturais – PRONAT, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, Brasil 
2 Curso de graduação em Ciências Biológicas, Faculdade Cathedral, Boa Vista, Brasil 
3 Embrapa Roraima, Boa Vista, Brasil 
 
E-mail: w.r.silva1984@gmail.com 
 
O estudo dos fatores que afetam a produção da 
liteira fina é importante para determinar o efeito de 
alterações na estrutura e funcionamento da floresta 
decorrentes de atividades antrópicas ou naturais. A 
compreensão dos fatores que regulam a produção 
da liteira fina pode assumir um importante papel no 
entendimento dos processos de ciclagem de 
nutrientes nas florestas naturais e/ou plantadas. 
Para avaliar o efeito da variação espacial e 
temporal na produção de liteira fina foram 
selecionadas 15 parcelas permanentes do Programa 
de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio) instaladas 
no Parque Nacional do Viruá (Caracaraí, RR). As 
parcelas foram selecionadas de modo a representar 
o gradiente de textura do solo presente na área. Em 
cada parcela foram instalados 5 coletores de 0,25 
m² que foram monitorados em intervalos 
quinzenais, no período de fevereiro de 2012 a 
março de 2013. Em cada coleta, a liteira fina 
presente no coletor foi retirada e seca em estufa a 
60°C, até peso constante. Depois de seco, o 
material foi separado em frações (folhas, galhos, 
frutos/sementes e flores) e pesado. A produção total 
de liteira fina na área de estudo variou de 5,86 t ha¯¹ 
ano¯¹ a 12,10 t ha¯¹ ano¯¹ com média de 8,83 ± 1,64 
t ha¯¹ ano¯¹. Não houve correlação entre a produção 
mensal de liteira fina e a precipitação mensal (rs = 
0,14; p = 0,62). A produção de liteira fina variou ao 
longo do ano, sendo a maior produção observada 
no mês de setembro com média de 1,22 ± 0,22 t 
ha¯¹ e a menor, no mês de abril com média de 0,29 
± 0,10 t ha¯¹. A textura do solo não explicou a 
variação na produção de liteira fina em áreas de 
campinarana (r² = - 0,36; p = 0,28) e nem em áreas 
de floresta ombrófila (r² = 0,04; p = 0,57). No 
entanto, a fertilidade do solo (soma de bases) nas 
áreas de floresta explicou parte da variação espacial 
na produção de liteira fina (r² = 0,39; p = 0,05). O 
mesmo efeito não foi observado nas áreas de 
campinarana (r² = 0,00; p = 0,92). A variação 
espacial na produção de liteira fina em uma área de 

contato campinarana-floresta ombrófila não foi 
explicada pelas características do solo (textura e 
fertilidade). Outros fatores não investigados neste 
estudo como diferenças na composição florística e 
disponibilidade de água no solo podem ser 
responsáveis pela variação observada.   

Palavras-chave: Parque Nacional do Viruá, NR 
Roraima, precipitação, solo. 

 
Foto: Carolina V. de Castilho 
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PARAMETRIZAÇÃO HIDRODINÂMICA E MODELAGEM DA QUALIDADE DA ÁGUA 
NO ESTUÁRIO DO BAIXO RIO ARAGUARI SOB INFLUÊNCIA DA RESERVA 
BIOLÓGICA DO LAGO PIRATUBA 
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1Estudante de Ciências Ambientais, Laboratório de Saneamento Ambiental – UNIFAP 
2Biólogo, Msc. Ciências da Saúde, Laboratório de Saneamento Ambiental-UNIFAP 
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E-mail: ota_rj@hotmail.com 

A região da foz do Rio Araguari apresenta 
importância ecológica de grande significado para o 
Estado do Amapá, tanto do ponto de vista da gestão 
de bacias hidrográficas quanto do ponto de vista de 
sua sensível fragilidade ecossistêmica, especialmente 
diante de recorrentes ameaças de uso e ocupação do 
solo. Uma das ameaças consideráveis aos 
ecossistemas é a presença de estruturas hidráulicas no 
intercurso do Médio Rio Araguari, normalmente 
interferindo nos fluxos biogeoquímicos dos 
ecossistemas aquáticos, tanto no trecho de montante 
quanto no de jusante, gerando desequilíbrios e 
perturbações permanentes na bacia hidrográfica, 
sendo muitos destes efeitos ainda desconhecidos. 
Uma vez definidas as áreas e zonas de influência dos 
estudos que serão estudadas as condições 
hidrodinâmicas e dispersivas de constituintes da água 
para agentes passivos (SILVA et al., 2012). Esta 
metodologia da modelagem possibilita um estudo 
hidrodinâmico do escoamento em canais livres.  
Essas simulações poderão ser realizada a partir do 
software SisBAHIA, este tendo sua respectiva licença 
instalada no Laboratório de Química e Saneamento 
Ambiental do curso de Bacharelado em Ciências 
Ambientais este lecionado na Universidade Federal 
do Amapá - UNIFAP.  Em resumo, as técnicas de 
investigação e análise deverão levar em conta dois 
aspectos fundamentais: dados hidrométricos 
(descarga líquida – possivelmente realizada em 
pequenos córregos – que são mais fáceis de 
quantificar devido a problemas de logística e esforço 
experimental ao longo de ciclos de marés semi-
diurnas, com uso de ADP M9 da 
UNIFAP/NHMET/IEPA).  A análise da dinâmica no 

rio Tabaco foi de fundamental importância para 
compreender a influencia que um rio possui sobre o 
outro através dos dados de vazão obtidos.  Através 
dos dados gerados pode-se entender o ciclo de maré 
de ambos os rios e compará-los com o tempo em que 
cada um leva para passar do período de enchente para 
vazante e o período de renovação das águas. Assim 
pode-se ter um entendimento de como seria o 
comportamento do rio Araguari em contato com 
algum agente passivo e se teria possibilidade do 
mesmo entrar na Reserva Biológica do Lago 
Piratuba, ecossistema esse frágil a qualquer contato 
de agentes externos.  
 
Palavras-Chave: Bacia hidrográfica, simulação, 
SisBaHia. 
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AVALIAÇÃO DO NIVEL DO LENÇOL FREÁTICO E MONITORAMENTO DOS 
PARAMETROS FISCO-QUÍMICO DA ÁGUA SUBETERRÂNEA NO MODULO M13 EM 
HUMAITÁ-AM 

Fabrício Berton Zanchi1, Walleson Higor Corrêa Jordão1, Domkarlykisom Mahamede M. Ferreira1  

¹Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Educação, agricultura e Ambiente - UFAM-IEAA, Humaitá, AM.  

E-mail: faberzanchi@gmail.com 

As reservas hídricas subterrâneas são alimentadas 
pelas precipitações. Ao chegar ao solo, a água da 
chuva se infiltra percolando no perfil do solo até 
atingir o lençol freático, ou então, escoa 
superficialmente ou subsuperficialmente. Nesse 
sentido, as águas que atingem a superfície do solo a 
partir das precipitações podem ficar retidas nas 
depressões do terreno, ou escoando superficialmente 
ao longo dos talvegues, podem infiltrar-se por efeito 
das forças devido à atração molecular, aos efeitos de 
capilaridade e à atração gravitacional. Abaixo da 
superfície do solo, em função das ações dessas forças 
e da natureza do terreno, a água pode se encontrar na 
zona de aeração ou na zona saturada.  O objetivo 
deste trabalho foi caracterizar o nível do lençol 
freático e monitorar os parâmetros físico-químicos da 
água subterrânea. O delineamento amostral segue o 
método RAPELD que subdividem uma área de 1 x 5 
km em parcelas a cada 250 metros levando em 
consideração a topografia do local, nessa área 
atualmente estão instalado 16 piezômetros com 7 
metros de comprimento para possibilitar os estudos 
de caracterização do nível do lençol freático e 
monitoramento da qualidade da água subterrânea. A 
análise hidrodinâmica dos piezômetros permitiu um 
entendimento sobre do nível que a água subterrânea 
esta em relação à superfície. Observamos que as 
maiores diferenças nos níveis estáticos se localizaram 
na porção nordeste e sudeste da área de estudo, 
correspondendo aos locais de maior altitude. Já os 
maiores valores dos parâmetros físico-químico 
analisados, ocorreram nas áreas onde o nível estático 
do lençol freático estava mais superficial, indicando 
que durante a infiltração da água passa no solo, 
ocorre a recarga dos aquíferos subterrâneos e 
dependendo do tipo do solo ele pode diretamente 
influenciar os parâmetros de qualidade da água. 

Outra característica importante que influencia nos 
parâmentos físico-químico, seria a composição 
florística que pode ser influenciado pela característica 
da área. Estudos de monitoramento do nível do lençol 
freático e da qualidade das águas subterrâneas estão 
sendo desenvolvido para verificar o comportamento 
sazonal desses parâmetros, o que facilitará a 
compreensão da dinâmica do ecossistema local que 
será importante para planejar as mais variadas áreas, 
facilitando a tomada de decisões que venham de 
encontro à preservação de recursos naturais, 
especialmente a água, essencial a todas as formas de 
vida do planeta.  

Palavras chave: Água subterrânea, qualidade da 
água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapas de krigagem dos parâmetros Físico-
químico da água. A: Temperatura; B: Condutividade 
Elétrica, C: Sólidos Totais Dissolvidos; D: Oxigênio 
dissolvido; E: pH e F: Potencial de Oxidação Redução.
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COLEÇÃO DE PEIXES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA: REGISTRO 
HISTÓRICO DA DIVERSIDADE ICTIOFAUNÍSTICA NA BACIA DO RIO MADEIRA 

Willian Massaharu Ohara1,,  Fabiola Gomes Vieira2 , Carolina R.C. Doria2, Luiz Jardim de Queiroz2, Jansen 
Zuanon3 e Gislene Torrente Vilara4 

1Programa de Pós-Graduação em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade do Museu de Zoologia da Universidade 
de São Paulo, Brasil 
2Laboratório de Ictiologia e Pesca – LIP/UNIR, Porto Velho, Brasil  
3Coordenação de Biodiversidade, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil 
4Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista, Departamento de Ciências do Mar, Santos, Brasil 

 
E-mail: willianmohara@gmail.com  
 

As coleções reúnem informações sobre a 
biodiversidade e armazenam dados primários 
fundamentais para comprovação de pesquisa 
pregressa em diferentes áreas do conhecimento 
biológico, como Sistemática, Taxonomia, 
Biogeografia, Evolução e Ecologia. Nesse 
contexto, a coleção ictiológica da Universidade 
Federal de Rondônia atua como instrumento do 
registro histórico da diversidade ictiofaunística na 
bacia do rio Madeira. Contém cerca de 40 % das 
espécies de peixes de água doce conhecidas para o 
Brasil e 21% de todas as espécies da América do 
Central e do Sul. Nesse acervo, 97% das espécies 
pertencem a bacia do rio Madeira, o maior 
afluente da Amazônia em vazão, área de drenagem 
e descarga de sedimentos. A coleção ictiológica da 
UNIR (Fig.1), de acronímia UFRO-I, possui uma 
infra-estrutura moderna para acomodar os 
exemplares de peixes depositados. O tombamento 
é realizado no software Specify 6, dedicado à 
catalogação e gestão de coleções e, desenvolvido 
pelo Biodiversity Research Center da 
Universidade do Kansas. No total, estão 
depositados 966 espécies de peixes na coleção da 
UNIR distribuídas em 15.261 lotes e 110.802 
exemplares. Das espécies catalogadas, 938 
espécies (97%) pertencem apenas à drenagem do 
rio Madeira em território brasileiro; as demais 
pertencem às drenagens dos rios Purus, Tapajós e 
Paranapanema. O tombamento com uso do 
Specify foi iniciado no primeiro trimestre de 2010, 
com média de catalogação de 439 lotes por 
trimestre. Em 2011, a catalogação aumentou para 
1.031. Já em 2012 a média de tombamento por 
trimestre passou a ser 2.298 lotes. No total, 1.756 
lotes foram tombados em 2010, e em 2011 e 2012 
foram catalogados 4.126 e 9.191 lotes, 

respectivamente (Fig. 2). Esse trabalho evidencia a 
importância de uma coleção biológica regional, 
aqui exemplificado pela coleção de peixes da 
Universidade Federal de Rondônia, em função de 
alterações antrópicas de grande porte, 
representadas pelas hidrelétricas do rio Madeira. 
Essa coleção compõe a maior e o mais completo 
acervo de peixes do rio Madeira, reflexo de uma 
parceria entre Universidade e empresa privada 
(Fig. 3). Evidencia também a carência desse grau 
de parceira nos estudos realizados na Amazônia, 
onde grande parte do material é abandonado, 
descartado ou perdido depois de estudos 
ambientais, sendo uma pequena parcela depositada 
em coleções. 

Palavras-chave: Acervo, ictiofauna. 

Figura 1. Área interna da coleção (Foto: Bruno Barros). 

Figura 2. Relação entre o número pessoas e lotes 
tombados por trimestre na coleção ictiológica da UNIR 
entre 2010-2012.



19 

 

COLEÇÃO ZOOLÓGICA PROF. PAULO BÜHRNHEIM: STATUS ATUAL E 
PERSPECTIVAS 
 

Juliana de Souza Araújo; Fabio Siqueira Pitaluga de Godoi; Marcelo Menin; Nair Otaviano Aguiar 
 
Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Ciências Biológicas – UFAM/ICB 
 
E-mail: araujo.julianas@gmail.com 
 
A Coleção Zoológica Prof. Paulo Bührnheim 
(CZPB) da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM) foi iniciada em 1982 como uma Coleção 
Entomológica. Em 2003 foi institucionalizada e 
ampliada para Coleção Zoológica e em 2005 
credenciada como Fiel Depositária junto ao CGEN. 
O acervo possui significativa representatividade 
geográfica da fauna amazônica, com material 
proveniente dos estados: Acre, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima e em especial do Amazonas. 
Abrange os dois lados do rio Solimões e de alguns 
dos interflúvios faunisticamente mais importantes 
da região Amazônica (Madeira/Purus, Purus/Juruá 
e Juruá/Javari) e coletado em clareiras de 
perfuração da PETROBRAS, locais de difícil 
acesso e com grande riqueza de espécies, onde foi 
realizado levantamento ininterrupto por 5 anos 
(1991-1996). Grande parte do acervo também é 
composto pela fauna encontrada no fragmento 
florestal do Campus Universitário da UFAM, um 
dos maiores do país e que vem sendo colecionado 
desde 1981. A CZPB possui um acervo de mais de 
200.000 espécimes (incluindo material tipo) de 
invertebrados e vertebrados e atualmente as coletas 
integradas realizadas nas grades PPBio estão sendo 
uma importante fonte de aporte de material 
biológico para coleção. O processo de tombamento 
e informatização da coleção foi iniciado em 2012 
com o auxílio CENBAM e estão envolvidos quatro 
professores e sete alunos de graduação e graduados. 
No momento 13 ordens de invertebrados estão 
sendo tombadas, pertencendo ao grupo de Insecta 
(Blattaria, Dermaptera, Diptera, Embioptera, 
Megaloptera, Neuroptera, Odonata, Phasmatodea, 
Plecoptera, Psocoptera e Coleoptera-Passalidae) e 
de Arachnida (Scorpiones e Pseudoscorpiones). As 
mais representativas são Diptera (1.354 lotes de 5 
famílias, 58 gêneros e 55 espécies), Coleoptera-
Passalidae (767 lotes, 6 gêneros e 46 espécies), 
Mantodea (754 lotes de 5 famílias, 18 gêneros e 4 
espécies), Blattaria (439 lotes), Odonata (176 lotes 
de 7 famílias), Neuroptera (166 lotes de 4 famílias, 
1 gêneros e 2 espécies) e Phasmatodea (66 lotes de 
2 famílias, 4 gêneros e 1 espécie), Scorpiones (376 

lotes de 3 famílias, 8 gêneros e 18 espécies) e 
Pseudoscorpiones (739 lotes, 6 famílias, 14 gêneros 
e 23 espécie). Também, o material de invertebrado 
já coletado nas grades, está em fase de 
processamento, o que deverá aumentar o acervo da 
CZPB em 20 a 30% no próximo ano. Dentre os 
vertebrados, a coleção de anfíbios está tombada e 
informatizada contando com 290 lotes e 1.690 
indivíduos. Os projetos vinculados ao PPBio e 
CENBAM acrescentaram a coleção de anfíbios 
95% do seu acervo, representando 62 espécies, 
1.690 indivíduos (1.471 girinos). 
 
Palavras-chave: Acervo biológico, CZPB, 
taxonomia. 
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COLEÇÕES BIOLÓGICAS - UFAC: SITUAÇÃO ATUAL E NOVAS PERSPECTIVAS 

Bárbara Fernanda da Silva Avelino1; Marcos Silveira2 

1 Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas (UFAC) 
2 Prof. Dr. Orientador (EST) Rio Branco -  Acre 
 
E-mail: bf.avelino24@gmail.com  
 

As coleções biológicas desempenham papel 
essencial no estudo da biodiversidade, pois tais 
estudos têm, tipicamente, três principais 
componentes: coleta e preparação dos espécimes, 
identificação dos espécimes, uso da informação 
sobre distribuição, biologia e parentescos para fazer 
extrapolações significativas a partir da lista de 
espécies. O presente projeto tem o objetivo de 
estruturar as Coleções Biológicas Científicas e 
Didáticas da Universidade Federal do Acre - UFAC 
de tal modo que o acervo das mesmas possa ser 
ampliado e supra as necessidades de pesquisa, 
ensino e extensão. A Coleção Mastozoológica da 
UFAC (Coleção Zoológica de Mamíferos – CZM) 
possui atualmente 692 exemplares (espécimes 
fixados em álcool, crânios e outros ossos), sendo 43 
espécies de mamíferos terrestres e 39 espécies de 
morcegos. A Coleção Ornitológica da UFAC é 
formado basicamente por material do município de 
Rio Branco (AC), tendo em vista que materiais 
coletados anteriormente estão depositados em 
outras instituições científicas (Museu Paraense 
Emílio Goeldi), assim a coleção Ornitológica da 
UFAC conta com apenas 721 indivíduos 
catalogados. Para o estado do Acre são registradas 
667 espécies, 75 famílias e 23 ordens. Coleção 
Herpetologica da UFAC encontra-se depositada em 
uma pequena sala do laboratório de biologia. 
Atualmente a coleção conta com 7000 exemplares 
de anfíbios e aproximadamente 800 de serpentes e 
lagartos. A Coleção Entomológica atualmente 
possui 36 espécies de abelhas Euglosina e 29 
espécies de Aculeta, aproximadamente 30 espécies 
de coleópteros (Scarabaeineae) e 40 espécies de 
vespas (Hymenoptera: Vespidae). A Coleção 
Ficológica atualmente está composta por 315 
amostras oriundas de ambientes aquáticos do 
estado, sendo sua maioria de Rio Branco. Foram 
analisadas 157 e identificadas 536 espécies. A 
Coleção Ictiológica científica da UFAC, do 
Laboratório de Ecologia Aquática, tem atualmente 
cerca de 230 registros, sendo oriundas dos 

primeiros projetos de pesquisa com peixes, 
realizada por pesquisadores do Departamento de 
Ciências da Natureza. A coleção abriga pelo menos 
75 espécies, o que representa cerca de 29,9% das 
251 espécies registradas para o Acre. Coleção 
Botânica: O Herbário da Universidade Federal do 
Acre – UFAC foi criado em 1979. Em 1992, a 
partir de um convênio entre UFAC e New York 
Botanical Garden – NYBG, o Herbário passou a 
gerir e executar o Projeto Florística e Botânica 
econômica do Acre caracteriza-se como centro de 
referência da flora estadual. Atualmente a flora do 
Acre tem aproximadamente 30 mil registros, no 
qual 25 mil estão no Herbário e outros registros 
estão em processamento no Laboratório de 
Botânica e Ecologia Vegetal – LABEV. 
 
Palavras-chave: Coleção, Amazônia, 
biodiversidade. 
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CRIANÇAS E COLEÇÕES BIOLÓGICAS: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO ATRAVÉS DO LÚDICO 

Janaina da Costa de Noronha1,2, Larissa Cavalheiro da Silva1,2, Luciane Ferreira Barbosa1,2, Bruna Estela 
Valério1,2, Daiane Cristina Lima1,2, Fernando Gonçalves Cabeceira1,2,4, Everton José Almeida1,2,3, Monique 

Machiner1, Caroline Lunardelli1, Wesley Ribeiro Santos1 

1 Universidade Federal de Mato Grosso, Acervo Biológico da Amazônia Meridional, Sinop, Mato Grosso 
2 Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica - INCT-
CENBAM/CNPq/MCT 
3 Programa de Pós graduação em Ciências Ambientais/UFMT Campus Sinop, Mato Grosso, Brasil 
4 Programa de Pós graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade/UFMT Campus Cuiabá, Mato Grosso, Brasil 
 
E-mail: jnnoronha@yahoo.com.br 
 

A educação científica deve fazer parte da formação 
de todos os cidadãos, para que eles possam 
compreender, opinar e tomar decisões sobre os 
assuntos cotidianos a sua volta. Os professores 
brasileiros, em sua maioria, da educação básica ao 
ensino superior, não foram treinados a instigar a 
curiosidade e a pesquisa em seus alunos. Assim, 
essa falta de interesse em ciência e tecnologia, 
ajuda a nos tornar uma nação atrasada, que deixa de 
usufruir dos benefícios que a educação científica de 
qualidade pode trazer. Dessa maneira, o objetivo do 
Projeto Biodiversidade na Escola: Museu Itinerante 
da flora e fauna da Amazônia Mato-Grossense é 
apresentar uma experiência pedagógica que 
possibilita a transmissão de conhecimentos 
científicos através da visita e da manipulação de 
coleções biológicas. Destacando assim, a 
importância e efetividade da prática no ensino de 
ciências, mesmo durante as séries iniciais. O 
Projeto é promovido pelo Acervo Biológico da 
Amazônia Meridional – ABAM que recebe 
mensalmente, desde junho de 2013, escolas 
públicas ou particulares. Durante a visita as 
crianças e adolescentes recebem informações sobre 
a metodologia científica, educação ambiental, vida 
e comportamento dos seres vivos e tem a 
oportunidade de conhecer e manipular as coleções 
biológicas (didáticas) do Acervo. A visita é 
dividida em duas etapas: Visita ao Herbário Centro 
Norte Mato-Grossense e a Visita às Coleções 
Zoológicas. Atualmente o Projeto já atendeu mais 
de 2.000 crianças do Município de Sinop incluindo 
escolas da zona rural, de ensino público e privado 
além de uma entidade de ensino a alunos especiais 
(APAE). Os resultados do Projeto são muito 
gratificantes: muitos alunos e professores relatam 
que nunca haviam visto um microscópio ou que 

nunca imaginariam que aprender sobre plantas e 
animais poderia ser tão interessante. Pedidos de 
retorno são constantes. Portanto facilitar o acesso 
ao conhecimento científico é decisivo no processo 
de elevar na população o interesse por ciência e 
tecnologia. Acreditamos que o conhecimento 
científico dá sustentação ao desenvolvimento 
tecnológico, que juntos são responsáveis pela 
transformação do ambiente e consequentemente  
pela transformação social.  
 
Palavras-chave: Ensino, educação ambiental, 
biodiversidade. 
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¹ Universidade Federal de Mato Grosso, Acervo Biológico da Amazônia Meridional, Avenida Alexandre Ferronato 1200, 
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O Brasil é um país com uma ampla e vasta 
biodiversidade de plantas e animais, muitas dessas 
espécies são endêmicas. Com o avanço do 
desmatamento e destruição dos biomas naturais 
sobre as florestas, viu-se a necessidade de criação 
de um banco de dados das espécies existentes, onde 
esses dados poderiam ser usados para o 
planejamento e desenvolvimento de políticas 
socioambientais. O Herbário Centro-Norte-Mato-
Grossense (CNMT) está vinculado ao Instituto de 
Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) da 
Universidade Federal de Mato Grosso, Campus 
Universitário de Sinop, com início das atividades 
no ano de 2010. Seguindo desse ponto, o Herbário 
CNMT vem realizando pesquisas na região norte 
do Estado de Mato Grosso e levantando dados da 
flora regional, coletando material botânico, 
identificando suas características morfo-
sistemáticas, herborizando e disponibilizando os 
dados no sistema do Centro de Referência em 
Informação Ambiental (CRIA), através do sistema 
speciesLink. Após a coleta do material botânico, é 
feita sua triagem, transferência dos dados coletados 
em campo para as etiquetas, identificação e 
herborização da amostra. Para a informatização 
utilizamos das informações presentes nas etiquetas, 
verificando sua correta grafia dos nomes 
científicos, famílias, gêneros, autores, porém 
visando garantir a veracidade das informações 
disponibilizadas online. Atualmente o Herbário 
CNMT (Figura 1), conta com aproximadamente 
5.500 exemplares entre Algas, Briófitas, 
Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas, a 
carpoteca conta atualmente com cerca de 250 
exemplares conservados tanto em via úmida quanto 
em via seca (Figura 2), sendo que, 40% destas, já 
estão informatizadas e disponibilizadas online. Para 
o estudo foi utilizada a planilha mãe do acervo, 
produzida em Microsoft Excel® assim como a 
análise dos dados e da rotina do Herbário. Baseado 

na rotina das digitações temos que, em média, 
foram realizadas a digitação de 25 etiquetas por 
dia, baseado no período de 08/maio a 06/junho, 
incluindo verificação de todos os dados faltosos. O 
processo de informatização da coleção é lento e 
gradual, a coleta dos dados é feita com o auxílio de 
estagiários e bolsistas. Alguns erros frequentes vem 
sendo levantados os quais poderão ser solucionados 
com um melhor treinamento da equipe, visando 
melhorar a agilidade e confiabilidade dos dados 
digitados.  
 
Palavras-chaves: Flora, coleção, espécies. 
 

 
Figura 2. Herbário CNMT. 

 
Figura 2. Gráfico que mostra a informatização do acervo. 
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A comunicação acústica é especialmente 
importante na biologia reprodutiva e 
comportamental dos anuros. A análise de sinais 
acústicos é essencial para a determinação de 
repertórios vocais das espécies e para relacionar a 
variação do sinal com características ambientais e 
com interações entre indivíduos. O conhecimento 
sobre a comunicação acústica dos anuros se tornou 
um valioso instrumento no reconhecimento e 
diferenciação de espécies. Seu uso é essencial na 
taxonomia integrativa. Neste sentido, as coleções 
acústicas podem contribuir para o estudo da 
comunicação animal e da biodiversidade e sua 
conservação.  A SAPOTECA tem como objetivo 
disponibilizar informações integradas sobre a 
vocalização de anuros amazônicos em diferentes 
tipos de mídias (fotografias, vídeos, gravações de 
vocalizações), feito por meio de website bilíngue 
de acesso livre 
(http://ppbio.inpa.gov.br/sapoteca/paginainicial). A 
coleta de dados para a SAPOTECA começou há 
cerca de 12 anos atrás, com gravações e filmagens 
dos anuros amazônicos feitas por pesquisadores do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - 
INPA e colaboradores, durante expedições pela 
região amazônica. Este esforço permitiu a 
formação de um banco de dados aproximadamente 
700 arquivos de áudio e 200 de vídeos contendo 
vocalização de anuros amazônicos. A SAPOTECA 
disponibiliza atualmente em seu website 
informações sobre 80 espécies de anuros, número 
que continuará sendo incrementado. O sucesso da 
SAPOTECA pode ser reconhecido pelo número de 
acessos que o website recebe, sendo a segunda 
homepage mais visitada do website do Programa de 
Pesquisa em Biodiversidade - PPBio 
(http://ppbio.inpa.gov.br/), com mais de 3000 
acessos. No ano de 2012, o conteúdo da 
SAPOTECA foi tema de um programa da 
AMAZON SAT (filial GLOBO), sendo 
transmitidos para as emissoras locais de toda a 
Amazônia brasileira. A SAPOTECA tem 
alcançando seu objetivo e ido mais além, sendo 
utilizada pela população não cientifica para sanar 

suas curiosidades sobre a fauna de anuros que 
habita a floresta Amazônica.  
 
Palavras-chave: Divulgação; vocalização; 
biodiversidade. 
 

 



24 

 

 

 

 

TEMA: FAUNA 

 



25 

 

A ICTIOFAUNA DE PEQUENO PORTE DOS IGARAPÉS DA ESEC CUNIÃ 

Fabíola Gomes Vieira1, 3, Aline Aiume Matzusaki2,3, Carolina R.C. Doria3, Willian Massaharu Ohara5, Jansen 
Zuanon4 e Gislene Torrente Vilara6 

1 Programa de Pós graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Universidade Federal de Rondônia, Porto 
Velho, Brasil 
2 Centro de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica, Manaus, Brasil (Núcleo Regional de Rondônia) 
3 Laboratório de Ictiologia e Pesca – LIP/UNIR, Porto Velho, Brasil  
4 Coordenação de Biodiversidade, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil 
5 Programa de Pós-Graduação em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade do Museu de Zoologia da Universidade 
de São Paulo, Brasil 
6 Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista, Departamento de Ciências do Mar, Santos, Brasil 
 
E-mail: fabiologa.unir@gmail.com  
 

O presente trabalho traz informações inéditas sobre 
a ictiofauna de uma área ainda inexplorada pela 
ciência, a Estação Ecológica de Cuniã - ESEC 
Cuniã. Localizada no município de Porto Velho, 
Rondônia, a ESEC Cuniã apresenta diversos 
igarapés que passam por floresta tropical e por 
manchas de cerrado, onde a ictiofauna é fortemente 
dependente do material orgânico alóctone 
importado da vegetação marginal. Das mais de 900 
espécies já registradas durante um monitoramento 
da ictiofauna da bacia do rio Madeira, 13 são 
exclusivas dos igarapés da ESEC Cuniã. Dessa 
forma, o presente trabalho apresenta uma 
contribuição inestimável à ciência que possibilitará 
estudos futuros das espécies nele incluídas. A área 
selecionada para executar o estudo compreende os 
igarapés inseridos no sítio de amostragem que 
ocupa uma área de 25 Km² com uma única bacia de 
drenagem em direção ao rio Madeira, na ESEC 
Cuniã. Os peixes foram coletados com auxilio de 
puçás e redes ao longo de um trecho de 50 m, além 
disso, foram mensurados os parâmetros físico-
químicos dos igarapés. Amostrou-se oito pontos, 
em quatro campanhas, somando 32 dias em campo. 
Para auxiliar no inventário, foram explorados 
outros ambientes como poças temporárias e 
meandros abandonados, próximos aos igarapés. 
Após coletados, os peixes foram transportados para 
o laboratório para serem identificados ao menor 
nível taxonômico com auxílio de lupas e chaves 
dicotômicas e revisão de especialistas que visitaram 
a coleção de peixes da UNIR no período de 2010 a 
2013. Após a triagem, os exemplares foram 
acondicionados em álcool 70% e depositados na 
Coleção de Ictiológica da Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR, sob o acrônimo UFRO-I. Pelo 
menos um exemplar de cada espécie foi 

fotografado para compor o banco de dados de 
imagens do Laboratório de Ictiologia e Pesca da 
Universidade Federal de Rondônia. A ictiofauna de 
igarapés da ESEC Cuniã foi composta por 139 
espécies, distribuídas em 27 famílias e oito ordens. 
Entre elas algumas podem ser novas e outras são 
poucos abundantes em outros inventários 
realizados no rio Madeira. São elas: Axelrodia 
lindeae, Bario steindachneri, Bryconops sp. 
“caudomaculatus amarelo”, Elachocharax junki, 
Gephyrocharax sp., Iguanodectes geisleri, 
Iguanodectes variatus, Pyrrhulina sp. “cuniã” 
(Figura 1). Na ESEC Cuniã organismos de pequeno 
porte presentes nos igarapés compõem um rico e 
diverso conjunto de espécies de peixes que 
apresentam importância como peixes ornamentais. 
Geralmente, em função do pequeno tamanho da 
maioria das espécies de peixes presentes nos 
igarapés, e também por não serem imediatamente 
visíveis a um observador casual, essa parte da 
fauna é pouco evidente para a maioria das pessoas. 

Palavras-chave: Peixes, igarapés, inventário. 

 

 

 

 

 Foto: Bruno Barros 

Bryconops		sp	“caudumaculatos	
amarelo” 



26 
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Abelhas Euglossina fazem parte de um grupo 
exclusivamente neotropical, amplamente 
conhecidas pela coloração metálica e a associação 
dos machos com orquídeas. Os machos dessas 
abelhas coletam fragrâncias florais em flores de 
orquídeas e em outras espécies botânicas e as 
polinizam. Por outro lado, eles também coletam 
alimento nas flores de espécies de várias famílias 
botânicas e também as polinizam. São por esse 
motivo, muito importantes para a produção de 
sementes por essas espécies botânicas, manutenção 
do isolamento reprodutivo e variabilidade genética 
de suas populações. Esse trabalho teve como 
objetivo fazer o levantamento da fauna de abelhas 
Euglossina em três áreas com sistema de parcelas 
RAPELD, AC. As coletas foram realizadas no 
Parque Estadual Chandless (PEC) (2010/2011), na 
Fazenda Experimental Catuaba (FEC) (2011) e em 
áreas de Floresta sobre Areia Branca (FAB) (2012). 
Em frente de cada parcela, foi instalado um varal 
de 10 m de comprimento e a 2 m do solo, onde 
foram penduradas 5 armadilhas, separadas 2 metros 
entre si, contendo acetato de benzila, cineol, 
eugenol, salicilato de metila e vanilina. As 
armadilhas são garrafas PET vazias de 500mL, com 
um cotonete em seu interior e três orifícios para 
saída da pluma dos atrativos e entrada das abelhas. 
As armadilhas foram deixadas nos locais por 
aproximadamente 7,5 horas. Os indivíduos atraídos 
para as armadilhas foram capturados e colocados 
em uma câmera mortífera e depois acondicionados 
em saquinhos de papel, contendo as informações da 
coleta. Foram coletadas 216 abelhas pertencentes à 
4 gêneros, sendo 124 na FAB, 14 na FEC e 78 no 
PEC. Maior número de espécies foi encontrado no 
PEC e FAB (16 espécies), enquanto na FEC foram 
amostradas somente três espécies. Euglossa ignita 
Smith 1874 e Eulaema meriana Olivier 1789 foram 
as espécies mais abundantes, assim como em outros 
trabalhos realizados na região . No estado do Acre, 
Morato (2001) e Nemésio e Morato (2004; 2005; 
2006) registraram 46 espécies baseados em coletas 

nos município de Rio Branco e arredores e no 
Parque Nacional da Serra do Divisor. Storck-Tonon 
et al. (2009) registraram a presença de mais oito 
espécies no Estado (Eufriesea surinamensis 
(Linnaeus), 1758, Euglossa avicula Dressler,1982, 
Euglossa gaianii Dressler,1982, Euglossa iopyrrha 
Dressler, 1982 Euglossa magnipes Dressler,1982 
Euglossa prasina Dressler,1982 Euglossa 
securigera Dressler, 1982 e Exaerete dentata 
(Linnaeus), 1758 aumentando a lista de Euglossina 
do Acre para 52 espécies. O presente estudo 
registrou a presença de pelo menos quatro espécies 
para o Estado. 

Palavras-chave: Abelhas, Amazônia, riqueza. 
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Com o aumento da influência humana sobre os 
ecossistemas naturais, a perda de biodiversidade 
está crescendo rapidamente. Apesar de vários 
métodos no planejamento de conservação 
aumentarem a disponibilidade de informações, a 
distribuição espacial da biodiversidade continua a 
ser escassa para vários organismos. Uma forma de 
ultrapassar este problema é usar táxon substitutos 
que são capazes de fornecer respostas satisfatórias 
em curto período de tempo. Nosso objetivo foi 
identificar a resolução taxonômica  mais rentável 
para o monitoramento de formigas. Medimos a 
congruência entre os dados de espécies com 
potenciais substitutos (gênero, tribo, subfamília, 
guildas, táxon-indicador e modelo misto). 
Testamos se os mesmos padrões ecológicos 
observados com as espécies pode ser recuperado 
usando os substitutos. Avaliamos os custos 
monetários e de tempo para cada conjunto de 
dados, a fim de detectar o melhor custo-benefício. 
O estudo foi realizado em sete locais de estudo do 
Programa de Pesquisa da Biodiversidade Brasileira, 
cobrindo um gradiente de 1.800 quilômetros, 
abrangendo grande heterogeneidade ambiental. As 
formigas foram amostradas com Winkler, pitfall e 
iscas de sardinha. Todos os substitutos foram 
capazes de prever riqueza das espécies, 
recuperando de 84-96 % das informações originais. 
Análise de RDA indicou que a composição de 
formigas foi significativamente relacionada com as 
variáveis topográficas (teor de argila do solo e 
declividade). A manutenção do padrão ecológico 
dos substitutos variou de 64 a 86%. Gênero e tribo 
recuperaram 86% do padrão ecológico capturado 
com espécie. O modelo misto, táxon-indicador, 

gênero e tribo tiveram as maiores congruências 
com as espécies em todos os locais, sendo os 
substitutos mais conservadores e de baixo custo. 
Essa relação ocorreu independentemente da 
localização geográfica, tipo de vegetação, esforço 
amostral ou técnica de amostragem utilizada. O 
táxon-indicador e os gêneros têm a mesma 
capacidade para manter os padrões ecológicos, 
porém com custos distintos.  Gêneros tem o menor 
custo, enquanto o táxon-indicador tem o custo  
muito semelhante as espécies. Verificamos que as 
mesmas respostas que tivemos com todas as 
espécies também tivemos com gênero. Ao usarmos 
protocolos de coletas padronizados, detectamos um 
padrão ecológico real e robusto para toda 
variabilidade ambiental da região. Isto permite uma 
redução no tempo e nos custos. Propomos que a 
associação de um protocolo padronizado com o uso 
do gênero como um substituto para a espécie é uma 
solução confiável e de baixo custo para o 
monitoramento da biodiversidade e sugerimos que 
pode ser multiplicado em outras áreas, 
principalmente nas regiões megadiversas.  

Palavras chave: Amazônia, bio-monitoramento, 
surrogate.  

Figura 1. Formiga do gênero Atta, carregando partes 
vegetais para o ninho na Reserva Ducke – AM. Foto: 
David Martin. 
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Pouco se sabe sobre a acarofauna do solo no Estado 
de Mato Grosso havendo necessidade de estudos 
com estes organismos nesta região com relação a 
diversos aspectos, incluindo aspectos relacionados 
a biodiversidade de ácaros. Portanto este trabalho 
teve como objetivo conhecer a acarofauna do solo 
em duas regiões de vegetação nativa no Norte do 
Estado de Mato Grosso. As coletas foram 
realizadas em dezembro de 2012, na Fazenda São 
Nicolau, município de Cotriguaçu e no Parque 
Estadual do Cristalino, município de Mundo Novo. 
Em cada local foram retiradas 24 amostras de solo 
e 24 amostras de folhedo. Em seguida as amostra 
foram levadas ao laboratório de Entomologia da 
UFMT, Campus de Sinop. A extração dos ácaros 
foi realizada através de um equipamento do tipo 
Berlese-Tullgren modificado. Os ácaros 
encontrados foram montados e posteriormente 
identificados. Nas amostras de folhedo da Fazenda 
São Nicolau foram contabilizados 1795 ácaros, 
desses 81% pertencem a ordem Oribatida, 13,7% a 
ordem Mesostigmata, 5,2% a ordem Prostigmata e 
0,1% a ordem Astigmata. Dentre os Mesostigmata 
a subordem Gamasina corresponde a 57,7% dos 
espécimes identificados, seguido da subordem 
Urupodina com 42,3% dos espécimes. Nas 
amostras de Solo foram encontrados 67 ácaros, 
desses 94% pertencem a ordem Oribatida, 3% a 
ordem Mesostigmata e 3% a ordem Prostigmata. 
Nas amostras de folhedo do Parque Estadual do 
Cristalino foram encontrados 180 ácaros, desses 
65,8% pertencem a ordem Oribatida, 25,1% a 
ordem Mesostigmata, 8% a ordem Astigmata e 
1,1% a ordem Prostigmata. Dentre os 
Mesostigmata a subordem Urupodina corresponde 
a 78,3% dos espécimes identificados, seguido da 
subordem Gamasina com 21,7% dos espécimes. 
Nas amostras de solo foram contabilizados 23 
ácaros, desse 47,8% pertence a ordem Oribatida, 
43,5% pertencem a ordem Prostigmata e 8,7% a 
ordem Mesostigmata. Nas amostras de solo não 

foram encontradas Mesostigmata da subordem 
Gamasina. Espécimes das famílias Ascidae, 
Laelapidae e Rhodacaridae foram coletados nas 
amostras de folhedo. Esse resultado indica a 
presença de famílias de ácaros potencialmente 
predadoras. O que poderá resultar em estudos que 
visem o controle de pragas de solo, por meio desses 
ácaros.  
 
Palavras-chave: Acari, predadores, solo. 

Figura1: Cilindro metálico. 

Figura 2: Funil do tipo Berlese-Tullgren modificado. 
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Pouco é conhecido sobre a acarofauna edáfica do 
Estado de Mato Grosso havendo uma necessidade 
de estudo com estes organismos nesta área. Desta 
forma este trabalho teve como objetivo determinar 
a diversidade de ácaros do solo em cultivo de milho 
no referido estado. Foram coletadas amostras de 
solo em março de 2012, no final do período 
chuvoso em quatro pontos, aproximadamente 2 km 
de distância uns dos outros. Em cada ponto seis 
amostras foram feitas em um espaçamento de nove 
metros uns dos outros totalizando 24 amostras. As 
amostras foram coletadas no município de Sinop, 
MT em áreas de cultivo do milho. As amostras 
foram retiradas por meio de um cilindro metálico 
(Fig. 01). A extração dos ácaros foi realizada 
através de um equipamento do tipo Berlese-
Tullgren modificado (Fig.02). As amostras 
permaneceram no coletor por sete dias. Os ácaros 
foram montados em lâminas para microscopia, 
utilizando-se meio Hoyer. Nas amostras de solo 
observadas foram encontrados 69 ácaros, destes 
84% pertencem à ordem Oribatida, 12% à ordem 
Mesostigmata e 4% à ordem Prostigmata. Dentre os 
Mesostigmata, o grupo Gamasina (5 ácaros) 
corresponde a 60% dos espécimes identificados, 
seguido do grupo Urupodina com 40% dos 
espécimes. Dentre os espécimes de Gamasina 83% 
pertencem à família Laelapidae e 17% à família 
Macrochelidae. O grupo Uropodina não foi 
identificado ao nível de família. Dentre os 
Prostigmata encontrados, 67% são Tetranychidae e 
33% são Cunaxidae. Os Oribatida não foram 
identificados ao nível de família. Os ácaros foram 
depositados no Acervo Biológico da Amazônia 
Meridional (ABAM) do Instituto de Ciências 
Naturais, Humanas e Sociais da Universidade 
Federal de Mato Grosso, Sinop. Levando em 
consideração os resultados obtidos podemos 
comprovar a importância do estudo da diversidade 
de ácaros em solo na região Norte Matogrossense 
uma vez que alguns dos espécimes encontrados 
pertencem à família de ácaros predadores.  

 
Palavras-chave: Acari, solo, diversidade. 

 

 
 
Figura 01: cilindro metálico (5 cm de altura X 9 cm de 
diâmetro). 
 
 
 

 
Figura 02: Equipamento do tipo Berlese-Tullgren 
modificado (101 X 70 X 51 cm). 
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O interflúvio Purus-Madeira possui alta diversidade 
faunística, sendo rico em endemismos. A região é 
dividida longitudinalmente pela rodovia BR-319, 
atualmente em reconstrução. Projeções de 
desmatamento para o interflúvio até o ano de 2050, 
a partir da revitalização da rodovia, preveem o 
desflorestamento de aproximadamente 5,4 milhões 
de hectares, o que representa 35% da área do 
interflúvio. A perda desta porção de floresta 
representa uma grande ameaça à manutenção da 
biodiversidade. Conhecer a biodiversidade local e os 
processos que regem suas distribuições no 
interflúvio é essencial para auxiliar a tomada de 
decisões conservacionistas. Com esta finalidade, 
estamos inventariando a fauna de anuros em onze 
módulos permanentes de amostragem distribuídos 
ao longo de 700 km de floresta entrecortada pela 
BR-319. A distância entre módulos é de 
aproximadamente 50 km, são constituídos de duas 
trilhas paralelas de 5 km, distantes 1 km entre si, 
cada trilha contendo cinco parcelas de amostragem 
de 250 m de comprimento a cada 1 km. Três 
campanhas de campo serão realizadas durante o 
período chuvoso entre 2013 e 2014, a primeira tendo 
ocorrido em 01/2013. Na primeira campanha, a 
busca por anuros foi realizada através de busca 
visual e auditiva no período crepuscular e noturno. 
Para elaborar a lista de espécies, utilizamos dados de 
visitas esporádicas aos módulos e de encontros 
ocasionais. Os mesmos métodos amostrais serão 
empregados nas futuras campanhas. Ao final 
dacoleta de dados, realizaremos analises 
multivariadas para investigar a relação entre a 
ocorrência de espécies e gradientes ambientais, tais 
como estrutura da vegetação, porcentagem de argila 
no solo, altura da serapilheira e profundidade do 
lençol freático. Registramos até o momento 82 
espécies de anuros, representadas em doze 
famílias:Aromobatidae (quatro spp.), Bufonidae 
(nove spp.), Centrolenidae (uma spp.), 
Ceratophrydae (uma spp.), Dendrobatidae (três 
spp.), Eleutherodactylidae (duas spp.), Hylidae (35 
spp.), Leiuperidae (uma spp.), Leptodactylidae (13 

spp.), Microhylidae (sete spp.), Pipidae (uma spp.) 
eStrabomantidae (cinco spp.). O número de espécies 
registrado é alto, quando comparado com outros 
estudos realizados na Amazônia. Ao fim do período 
de amostragem poderemos entender a relação entre 
alguns gradientes ambientais e a distribuição dos 
anuros no interflúvio Purus-Madeira.  
 
Palavras-chave: Biodiversidade, conservação, 
Amazônia. 
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A área de uso e como os indivíduos a utilizam são 
informações necessárias para gerar estratégias de 
conservação de espécies ameaçadas e tomada de 
decisão sobre qual o destino ideal para animais 
resgatados em grandes centros urbanos. A 
preguiça-real, Choloepus didactylus é 
frequentemente resgatada na cidade de Manaus 
pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres e, 
após avaliação dos veterinários do Centro, são 
devolvidos para as florestas próximas ao local de 
seus resgates. Este estudo pretende determinar a 
área de uso de C. didactylus durante 12 meses após 
a translocação para fragmento florestal, determinar 
o deslocamento e o ciclo de atividades de machos e 
fêmeas durante um período 48h e caracterizar os 
hábitats utilizados na estação seca e chuvosa. Oito 
indivíduos adultos de C. didactylus, oriundos de 
resgastes na cidade de Manaus, serão utilizados 
neste estudo. Esses serão sexados, receberão um 
rádio-transmissor VHF preso à um colar e serão 
translocados e liberados em diferentes locais dentro 
do fragmento florestal do Campus da Universidade 
Federal do Amazonas. As medidas das 
características ambientais, estrutura florestais e 
comportamentais serão analisadas conjuntamente 
com os pontos de cada localização. Desde 16 de 
julho de 2013 até a data desse simpósio, quatro 
indivíduos , sendo um macho e três fêmeas são 
rastreados com rádio telemetria. Cada indivíduo 
apresentou taxas de movimentação distintas. Cada 
fêmea se movimentou em média 10 a 50 metros 
percorreu um trajeto unidirecional. O macho 
apresenta maior taxa de movimentação porém 
algumas das localizações foram em árvores ou 
trechos que ele visitou anteriormente.  Ainda não é 
possível determinar que houve uma ocupação de 

área específica ou o tamanho dessa área para cada 
indivíduo.   

Palavras-chave: Área de uso, atividades, 
fragmento florestal, conservação.  
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A ordem Diptera é conhecida popularmente como 
mosca e mosquito, é um dos grupos mais 
representativos dentro dos insetos exibindo uma 
diversidade elevada. Ocorrem virtualmente em 
todos os tipos de ambientes, podendo ser 
facilmente coletada por diferentes métodos de 
amostragem. Porém, são escassos trabalhos sobre 
inventários a respeito da composição de famílias 
em ambientes conservados. Protocolos de coleta 
devem ser simples, rápidos e de baixo custo, de 
maneira a treinar e aumentar o número de pessoas 
que possam utilizá-los. Dessa forma, o presente 
trabalho tem como objetivo propor um protocolo de 
coletas para Diptera baseado no número e tempo de 
permanência em campo de armadilhas Malaise, e 
testar a eficiência de coleta ativa com rede 
entomológica como método complementar às 
armadilhas. As coletas foram realizadas na grade da 
Fazenda Experimental da UFAM, essa possui uma 
floresta tropical úmida sem grandes pertubaações 
antrópicas, utilizando duas armadilhas Malaise em 
cinco parcelas por um período de 72 horas. Durante 
esse período, todo o material foi recolhido após 48 
horas e novamente 24 horas depois. Com a rede 
entomológica foram realizadas coletas ao longo das 
cinco parcelas com esforço amostral de 1 
hora/homem. Com os dois métodos foram 
coletados 5.484 indivíduos de 46 famílias. A 
armadilha Malaise capturou 93% (43 famílias), 
enquanto que a rede entomológica capturou 34% 
(16 famílias), de forma que como método 
complementar à armadilha Malaise, a rede 
entomológica não se mostrou eficaz para um 
protocolo de levantamento de Diptera, pois 
capturou apenas 3 famílias exclusivas e os gastos 
adicionais com esse método não são vantajosos. 
Para avaliar a redução de esforço amostral foram 
testadas três possibilidades, redução de armadilhas 
mantendo o tempo total em campo (1 armadilha x 
72 horas), redução do tempo de permanência das 
armadilhas em campo (2 armadilhas x 48 horas) e 
redução de armadilhas e tempo em campo (1 

armadilha x 48 horas). A utilização de uma 
armadilha Malaise por um período de 48h por 
parcela se mostrou a mais indicada para uma 
amostragem de Diptera, pois garante que 80% das 
famílias de Diptera seja coletada reduzindo em 
69% o número de indivíduos, permitindo assim 
otimizar o processamento do material em 
laboratório e diminuindo os custos associados a 
logística de campo.  

Palavras chaves: Armadilha Malaise, protocolo de 
coleta, rede entomológica.  

Figura 1: Representante da família Cecidomyiidae. 
Imagem: Ralph Sipple 

Figura 2: Representante da família Sciaridae. Fonte: 
thatguywiththeglasses.com  
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Os estudos dos hábitos alimentares colaboram para 
o conhecimento da biologia e ecologia das espécies 
de peixes, auxiliando na compreensão das cadeias 
alimentares aquáticas e nas relações de competição 
e predação. Tais informações gerar subsídios que 
promovam a conservação das espécies e a  
manutenção de ecossistemas. A alimentação tem 
por finalidade a obtenção de energia e acrescenta 
elementos necessários para reposição e crescimento 
dos tecidos do organismo. Este trabalho tem como 
proposta avaliar a dieta de Copella nattereri 
(Characiformes, Lebiasinidae), uma espécie 
ornamental com uma ampla distribuição na região 
do médio Solimões, Coari-Am. Os exemplares 
foram coletados no Centro de Apoio do Médio 
Solimões/ISB-UFAM. Estes foram capturados de 
forma ativa, utilizando-se redes de cerco, puçás e 
peneira e sacrificados com uma dose letal de 
anestésico. Os indivíduos foram medidos 
(comprimentos: total e padrão), foram retirados os 
estômagos para analises do conteúdo estomacal e 
classificado conforme o grau de repleção (GR), 
segundo escala: 0 (vazio), 1 (parcialmente vazio – 
volume ocupando até 25%), 2 (parcialmente cheio 
– entre 25% e 75%) e 3 (completamente cheio – 
entre 75% e 100%). Até o momento foram 
analisados 20 exemplares de C. nattereri, os quais 
possuíam, em sua maioria, estômagos parcialmente 
cheios. Foi constatado uma dieta 
predominantemente insetívora, sendo que 
exemplares da ordem Hymenoptera (vespas e 
formigas) foram os itens mais comumente 
encontrados. Análises indicam até o momento que 
a espécie Copella nattereri tem uma alimentação 
insetívora, composta tanto de insetos terrestres 
como aquáticos. Ao decorrer do projeto ainda será 
analisado a variação ontogenética da espécie, 
determinando a atividade alimentar em indivíduos 
de classes de tamanho diferentes. 

Palavras-chave: Conservação, hábitos alimentares, 
insetivoria. 

Evisceração e analise do conteúdo estomacal de Copella 
natereri.  

 

Copella natereri (STEINDACHNER, 1876). Foto: 
Fernando P. Mendonça. 
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A sutura é a aproximação das bordas de um 
ferimento, a fim de selar vasos sanguíneos e 
aproximar os tecidos. Essa junção acontece através 
de materiais, que ao longo dos tempos foram 
testados e utilizados. Entretanto, foi voltando à 
aproximadamente 1000 anos a.C no texto médico 
indiano (Charaka Samhita) que verificou-se a 
utilização de mandíbulas de formigas para a 
aproximação das bordas de feridas. Com base nessa 
informação, essa pesquisa objetiva o 
desenvolvimento de um sistema de sutura através 
do mecanismo realizado pela mandíbula da formiga 
saúva soldado de gênero Atta. Partindo dessa 
informação, é possível integrar a biologia ao 
design, já que a primeira é a ciência que estuda os 
seres vivos sob todos os seus aspectos, e a segunda 
é criativa e inventiva, que integra formas e sistemas 
funcionais em projetos de produtos eficientes e 
diferenciados. Contudo,  a biônica  insere-se nesse 
contexto como uma ferramenta de  investigação do 
sistema natural em questão, pois através desta se 
estuda os sistemas vivos para descobrir processos, 
técnicas ou princípios que possam ajudar a 
solucionar problemas técnicos de formas, estruturas 
e objetos. Assim, foram realizadas analises 
funcionais, estruturais e morfológicas nas 
mandíbulas das formigas, visando estabelecer 
requisitos e parâmetros para o desenvolvimento da 
proposta do sistema de sutura. Após definição dos 
requistos, foram geradas cinco alternativas. A 
alternativa que cumpriu com os requisitos e 
parâmetros estabelecido no projeto foi a 
combinação entre duas alternativas, resultando em 
uma alternativa que possibilitasse segurança tanto 
na sua aplicação como na remoção da pele. Além 
de apresentar uma forma, que não permite acúmulo 
de bactérias, e emprego de materiais que simulem a 
mecânica da mandíbula da formiga. Dessa forma, 
tal proposta, propôs facilitar a sutura tanto para o 
profissional como para o paciente, visando tornar a  

sutura mais ágil e eficiente, menos traumática e 
com menor custo possível.  

Palavras-chave: Amazônia, formigas cortadeiras, 
sutura. 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme Apocalypto, Mel Gibson. 

 

 

 

 

 

 

        

Fonte: Thays Obando Brito 
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Dendropsophus walfordi (Bokermann, 1962) é uma 
espécie de anuro muito similar a       
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889). Por 
conta desta similaridade, o status taxonômico de   
D. walfordi tem sido controverso, tendo passado 
por sinonímias e revalidações. Na descrição 
original da espécie, Bokermamm não detalha 
características acústicas, morfológicas e de 
coloração. Trabalhos moleculares recentes têm 
mostrado que as duas espécies são realmente muito 
próximas e que D. nanus se trata de um grupo de 
espécies. Para sanar os problemas taxonômicos 
envolvendo as duas espécies, é necessário que as 
populações de D. walfordi e D. nanus sejam 
detalhadas taxonomicamente, iniciando pelas 
localidades tipo. Partindo disto, descrevemos o 
canto de D. walfordi da localidade tipo, o Real 
Forte Principe da Beira, rio Guaporé, Rondônia, 
Brasil. O canto de anuncio foi descrito com base na 
analise das vocalizações de seis machos através do 
Raven 1.3. Para caracterizar a morfologia, 
tomamos 13 medidas de 14 indivíduos adultos. A 
coloração foi descrita a partir de observações em 
campo e fotografias. O canto de anúncio de          
D. walfordi é constituído por notas pulsadas que 
podem ser emitidas isoladas ou em grupos de duas 
a 42 notas. A nota tem duração de 0.008−0.017 s. O 
intervalo de tempo entre notas de uma sequencia é 
de 0.172–0.282 s e o intervalo entre grupos de 
notas é 0.583–1.057 s. A frequência dominante é 
3962−4823 Hz, a baixa 3207–4397 Hz e a alta 
4240–5055 Hz. O diâmetro do tímpano é 
aproximadamente 43% do diâmetro do olho e este 
último representa 90% do comprimento do focinho 
nos machos. A coloração dorsal em vida é 
constituída por diferentes tonalidades de marrons, 
com duas faixas longitudinais marrons escuras e 
uma central creme, manchas marrons escuro estão 
presentes no dorso da canela. O papo é amarelo 
quando inflado, tórax e abdômen são brancos. 
Características da vocalização (como a duração da 

nota) e caracteres morfológicosdevem ser utilizadas 
juntas para identificar D. walfordi. Apesar da 
descrição do canto, morfologia e coloração de         
D. walfordi na localidade tipo representar um 
importante incremento ao conhecimento da espécie, 
a efetiva distinção entre D. walfordi e D. nanus só 
será possível após detalhada descrição da 
população de D. nanus na localidade tipo.  
 
Palavras-chave: Taxonomia, biodiversidade, 
Amazônia. 
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A captura de insetos com uso da armadilha 
luminosa tem como objetivo principal a 
identificação de novas espécies dentre as várias 
ordens de insetos, como também a descrição da 
grande diversidade existente nos fragmentos de 
floresta Amazônica estudados. O foco do presente 
estudo foi nas ordens Coleoptera e Heteroptera, 
com coletas em sazonalidades diferentes, durante o 
período chuvoso e durante o período de seca. O 
objetivo deste trabalho foi coletar insetos com o 
uso de armadilhas luminosas para avaliar a 
diversidade de insetos em três fragmentos de 
florestas localizadas na Amazônia Meridional, os 
módulos experimentais do PPBio, que são 
divididos em parcelas, cada parcela recebeu duas 
armadilhas luminosas que permaneceram ligadas 
por duas noites consecutivas. As coletas foram 
realizadas nos módulos experimentais I, II, III e IV 
do projeto PPBio. Sendo que os módulos I, II e III 
estão localizados em região de mata nativa no 
município de Claudia-MT (11⁰34'54.0" S; 
055⁰17'15.6" W), e o módulo IV localizado em 
Cotriguaçu-MT (58°19’37,69”S; 9°47’51,32”W). 
Os módulos I, II e IV são compostos por 12 
parcelas cada, o módulo III possui 8 parcelas. Para 
coleta foram utilizadas duas armadilhas luminosas, 
lâmpada fluorescente branca – 20 W e ligadas à 
bateria, as armadilhas foram montadas á 1,5m do 
chão, e colocadas em cada parcela dispostas a uma 
distância de 50m uma da outra, sendo uma 
colocada aos 20m da entrada da parcela (L1) e a 
segunda aos 70m da entrada da parcela (L2), e 
ambas permaneceram com suas lâmpadas acesas, 
por dois dias consecutivos. O material coletado foi 
devidamente armazenado, os insetos menores em 
potes com álcool 70%, e para insetos maiores 
armazenados em mantas entomológicas, 
confeccionadas com jornal e algodão. Este material 
foi levado ao laboratório de Entomologia da 
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), 
campus de Sinop, para triagem e classificação. 
Foram triadas 67 amostras dos insetos que estavam 
armazenados em manta, aproximadamente 4.500 

insetos, onde realizou-se uma montagem parcial de 
550 indivíduos da ordem Hemiptera e 870 da 
ordem Coleoptera, os quais foram enviados para 
identificação á nível de espécie e ainda não 
obtivemos o resultado. A riqueza da biodiversidade 
entomo-faunística da região surpreende e necessita 
de estudos mais aprofundados. Com a coleta de 
insetos e triagem em laboratório é possível se ter 
uma ideia da grande diversidade existente apenas 
em um pequeno fragmento de floresta.  
 
Palavras-chave: Insecta, diversidade, Amazônia 
Meridional.  
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Anopheles nuneztovari sensu lato (s. l.) é um 
importante vetor de malária na Colômbia e 
Venezuela, mostrando índices acentuados de 
antropofilia. Na Amazônia brasileira, em décadas 
passada este anofelino não era considerado vetor da 
malária. No entanto, com o desenvolvimento de 
métodos mais sensíveis, esta espécie vem sendo 
observada com Plasmodium spp. em vários locais 
da Amazônia brasileira. Estudos recentes 
evidenciaram que A. nuneztovari s.l. pode ser 
importante vetor de malária, quando em densidades 
elevadas, em áreas específicas do Estado do 
Amapá, Brasil. Análises genéticas e morfológicas 
propuseram que Anopheles nuneztovari s. s. está 
restrita a áreas da Colômbia e Venezuela e 
Anopheles goeldii da Amazônia brasileira (Bacia 
Amazônica). Anopheles dunhami foi também 
considerada um membro do complexo A. 
nuneztovari. Além destas espécies, linhagens 
genéticas distintas podem existir na Amazônia 
brasileira, indicando uma história evolutiva 
complexa. Neste estudo pretende-se investigar a 
estrutura filogeográfica do complexo A. 
nuneztovari na Amazônia brasileira, utilizando  
genes mitocondrial e nuclear, com o objetivo de 
estimar o número de espécies ou linhagens e a 
história evolutiva deste complexo, por meio das 
principais perguntas: 1) quantas linhagens ou 
espécies incipientes existem na Amazônia 
brasileira?; 2) qual é o grau de diferenciação 
genética entre as linhagens. Os espécimes 
analisados foram descendentes de progênies (F1). 
Os marcadores moleculares empregados foram à 
região barcode do citocromo oxidase subunidade I, 
do DNA mitocondrial, e nove locos microssatélites 
(genoma nuclear) e ambos analisados em 
Seqüenciador de DNA. Um total de 40 seqüências 
da região barcode (de tamanho de 663 pb) foi 
analisada de três localidades: Manaus, Autazes e 
Careiro Castanho. Elevada variabilidade 
haplotípica foi observada na amostra do Careiro 
Castanho, seguida por Manaus e Autazes. A 

divergência genética foi baixa entre as três 
amostras (0,95% a 1,5%).  Nas análises de 
microssatélites foram genotipados 32 indivíduos 
por loco nas três amostras. Os locos microssatélites 
revelaram elevada variabilidade genética nas três 
amostras, com um número de alelos variando de 2 a 
26 alelos por loco. Entretanto, a diferenciação 
genética foi baixa entre as amostras (FST = 0,017 a 
0,022), suportando os resultados da região barcode. 
Estes resultados, embora preliminares, sugerem que 
as populações destas localidades são geneticamente 
semelhantes e, portanto, pertencem à mesma 
espécie. Estas informações são importantes para 
inferir a distribuição geográfica dos membros do 
complexo nuneztovari e para o desenvolvimento de 
novos métodos de controle dos vetores que, 
integrados aos métodos convencionais, podem 
auxiliar no controle da transmissão da malária na 
região amazônica.  

Palavras-chave: Especiação recente, divergência 
genética, fluxo gênico.  

 

 

Fotos: Tatiana Cardoza.
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Espécies de Seira são epiedáficas, encontradas na 
serrapilheira, entre rochas e arbustos em regiões 
tropicais. O gênero tem cerca de 200 espécies 
descritas com uma grande riqueza no neotrópico, 
embora 23 espécies fossem registradas no Brasil, 
das quais apenas duas delas foram descritas 
originalmente da Amazônia.  No presente trabalho 
cinco novas espécies de Seira da Amazônia são 
descritas. Os espécimes foram coletados com 
armadilhas “pitfall” e prato amarelo nos Estados do 
Amazonas, Pará, Roraima e Tocantins. Foram 
preservados em álcool etílico 92%, clarificados 
com dicromato de potássio e ácido clorídrico e 
fixados em lâminas semi-permanentes contendo 
líquido de Hoyer. O material examinado está 
depositado na coleção de Invertebrados do INPA. 
Seira A encontrada em Manaus, e distingue-se de 
outras espécies pela macroqueta S5 ausente na 
cabeça; três macroquetas (m1, m2 e m2i) na região 
2 Jacquemart’s do mesotórax; cinco macroquetas 
(p1,p1i, a1, a2 e m1i) na região A Jacquemart’s  do 
metatórax e macroqueta m3ep ausente no segundo 
segmento abdominal. Seira B do Tocantins, 
distingue-se por duas macroquetas (S5 e S6) na 
região 3; seis macroquetas (m1, m2, ,m1i e m2i), 
sendo duas extranumerárias na região 2 do 
mesotórax; e duas macroquetas presentes (A3a e 
C4) no quarto segmento abdominal. Seira C de 
Oriximiná, Pará, distingue-se pela macroqueta M2 
na cabeça; duas macroquetas (m4 e m4p) na região 
1B, quatro macroquetas (m1, m2, m1i e m2i) na 
região 2 e quatro (p1, p1i, p1p e p1ip) na região 2A 
do mesotórax; quatro (p1, p2a, a2 e a4) no 
metatórax e duas (m3 e m4i) no primeiro segmento 
abdominal. Seira D da Estação Ecológica de 
Maracá, Roraima, distingui-se pela redução de 
macroquetas, contendo apenas S3 na região 4 da 
cabeça; duas macroquetas (m1 e m2i) na região 2 e 
mais duas (p1 e p1p) na região 2A do mesotórax; 
três (p2, p2a e p3) no metatórax, primeiro segmento 
abdominal sem macroquetas e segundo segmento 

com apenas duas macroquetas (m3 e m3e) na 
região A. Seira F também de Maracá, distingue-se 
pela cerda M2 ausente na cabeça; três macroquetas 
(m4, m4p e m4i) na região 1B, três (m1, m2 e m2i) 
na região 2 e duas (p1 e p1ip) na região 2ª do 
mesotórax; apenas duas (p2 e p3) no metatórax, 
primeiro segmento abdominal sem macroquetas e 
m3ep ausente no segundo segmento abdominal. 
Essas novas espécies descritas apenas reforçam a 
necessidade de taxonomistas atuando nesse bioma.  
 
Palavras-chave: Quetotaxia, região neotropical, 
taxonomia. 

Figura 01. Seira A sp. nov. de Manaus - AM. 
 
 

Figura 02. Seira A sp. nov., quetotaxia dorsal da cabeça.
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É pouco conhecida a diversidade biológica dos 
Odonata – apenas 29% do território brasileiro 
apresentam dados sobre a riqueza de Odonata e 
nesta região do Médio Solimões estes estudos são 
ausentes ou desconhecidos, As libélulas são insetos 
espetaculares, além de atuarem como 
bioindicadores ambientais, estão distribuídas em 
três subordens: Anisoptera, Zygoptera e 
Anisozygoptera (só as duas primeiras ocorrem na 
América do Sul). As coletas foram realizadas no 
Centro de Apoio à Pesquisa do Médio Solimões 
(CAP-MedSol), nos meses de novembro de 2010 a 
abril de 2011, amostrando 10 pontos, que se 
apresentam naturalmente na forma de açudes, 
poças, córregos, igapó e igarapés. Os indivíduos 
foram coletados com rede entomológica, 
acondicionados em envelopes de papel e 
mergulhados em acetona P.A. para sua 
conservação. Após a secagem, foram 
acondicionados em envelopes de papel vegetal e 
depositados como material testemunho na coleção 
do Laboratório de Estudos e Pesquisas em 
Entomologia (LEPE – UFAM). Foram  observados 
111 indivíduos de Odonata no decorrer das coletas, 
sendo coletados e identificados até o nível 
taxonômico de família um total de 60 espécimes. 
Estes espécimes ficaram distribuídos em oito (08) 
famílias, sendo duas (02) de Anisoptera e seis (06) 
de Zygoptera. São eles: 28 Libellulidae 
(Anisoptera), dois (02) Aeshnidae (Anisoptera), 20 
Coenagrionidae (Zygoptera), dois (02) 
Pseudostigmatidae (Zygoptera), um (01) Lestidae 
(Zygoptera), um (01) Calopterygidae (Zygoptera), 
um (01) Megapodagrionidae (Zygoptera) e um (01) 
Polythorydae (Zygoptera). A comunidade estudada 
foi dominada por representantes da subordem 
Zygoptera. O padrão espacial e temporal de 
incidência de luz e temperatura do ar nos pontos de 
coletas seja um açude, poças ou igarapé foi 
responsável pela variação na distribuição e 

aumento do numero de famílias de Odonata no 
Centro de Apoio à Pesquisa do Médio Solimões. 
Este estudo pode fornecer bases para estudos 
posteriores de avaliação de impactos ambientais 
sobre a diversidade Biológica da região do Médio 
Solimões. 

Palavras-chave: Odonata, levantamento, famílias. 

 

 

Foto: Ana Claudia Kaminski. 
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Uma das maneiras mais eficazes de evitar a 
predação é prevenir o contato direto com o 
predador. Essa estratégia é viável, pois não exige 
gastos de energia com encontros agonísticos, 
produção extra de substâncias defensivas, além de 
evitar injúrias e, em último caso, a morte da presa 
provocada por um possível encontro com o 
predador. Este trabalho teve como objetivo relatar o 
comportamento de escalada do bufonídeo terrestre 
Rhinella margaritifera em estruturas vegetais na 
Amazônia Meridional. As observações foram 
realizadas na Fazenda São Nicolau (09°49’09,9” S, 
58°15’31,1” W) e no Parque Estadual do Cristalino 
(9°32’47” S, 55°47’38” W),  em Mato Grosso. Os 
indivíduos foram visualizados e tiveram seu 
comportamento descrito entre dezembro 2010 e 
maio de 2013. Todas as observações foram feitas 
no período noturno, entre 19:00 e 23:00 horas. Os 
exemplares foram fotografados e a altura deles em 
relação ao solo registrada. Para descartar a hipótese 
de que os indivíduos estivessem em busca de 
alimento, nós procuramos, no micro-habitat de 
encontro dos indivíduos, possíveis fontes de 
alimentação. Foram registrados cinco indivíduos da 
espécie Rhinella margaritifera acima do nível do 
solo, sobre a vegetação. Nenhuma fonte de 
alimento foi detectada próximo aos exemplares. O 
comportamento de empoleirar sobre a vegetação 
pode ser entendido como uma conduta anti-
predatória. As espécies de anuros tradicionalmente 
arborícolas (e.g. hylídeos), possuem estruturas 
extremamente especializadas nas pontas dos dedos, 
os chamados discos adesivos, que proporcionam 
adesão durante o processo de escalada. Porém as 
espécies de Rhinella pertencem a uma família de 
hábito terrestre e não possuem adaptações 
morfológicas evidentes que favoreçam o 
comportamento de escalada. Essas espécies de 
bufonídeos, mesmo sendo consideradas terrestres, 

podem utilizar sítios de repouso arborícolas, pois 
assim confundiriam seus predadores, habituados 
em encontrá-los no chão da floresta. Além disso, a 
percepção tátil da aproximação de um predador, 
gerada pela movimentação da vegetação do poleiro, 
seria mais uma vantagem do repouso sobre 
arvoretas e arbustos e palmeiras. A mudança 
comportamental, onde uma espécie terrestre passa a 
explorar uma nova dimensão espacial do nicho 
pode ter efeitos benéficos a longo prazo na aptidão 
evolutiva, seja na fuga de predadores, seja no 
forrageamento. Isto demonstra um vasto campo em 
termos de diversidade funcional a ser explorado em 
florestas tropicais, onde os próximos passos serão a 
quantificação de padrões comportamentais e sua 
correlação estatística com atributos bióticos, como 
competição e predação.  
 
Palavras-chave: Conduta anti-predatória, Rhinella 
gr. margaritifera, biodiversidade. 

Figura 1: Exemplares do bufonídeo Rhinella gr. 
margaritifera sobre a vegetação.  
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As aranhas podem ser agrupadas em guildas de 
alimentação de acordo com o seu horário de 
atividade, modo de caça, estrato do habitat que 
utilizam, dentre outras características. Neste 
trabalho foi efetuado um estudo da fauna de 
aranhas na Fazenda Experimental Catuaba, 
localizada no município de Senador Guiomard, 
Acre. As coletas ocorreram em duas expedições, 
uma na estação chuvosa (abril de 2012) e outra na 
seca (agosto de 2012). O objetivo geral deste 
trabalho foi verificar a composição de guildas e 
diversidade funcional de aranhas em um 
remanescente de floresta de terra firme em um 
módulo do Programa de Pesquisa em 
Biodiversidade (PPBio) e verificar se a densidade 
de árvores influenciam na composição das guildas. 
Cada expedição contou com a participação de dois 
coletores com duração de 10 dias. O esforço de 
amostragem foi de 240 amostras que resultaram 
em um total de 2022 indivíduos, identificadas em 
210 morfoespécies e 33 famílias, as quais foram 
divididas em 8 guildas  e 15 traços funcionais. A 
densidade de árvores influenciou 
significativamente as guildas de construtoras de 
teias - TE (p = 0,0416) e TO (p = 0,0221).  
A classificação hierárquica do conjunto de dados 
das aranhas coletadas permitiu definir dois grandes 
grupos de famílias que compartilham traços 
funcionais exclusivos. Um primeiro 
grupo (1) formado por famílias de espécies 
que não fazem teias de captura e um 
segundo (2) formado por famílias de espécies 
que fazem teias. Os valores da diversidade 
funcional das aranhas para as três categorias 
principais foram: riqueza funcional (FRiq = 1,52), 
uniformidade funcional (FEVE = 0,41) e 
divergência funcional (FDiv = 0,90). Uma 
abordagem baseada em traços funcionais, com 
estudos filogenéticos, incluindo o uso de medidas 
de diversidade funcional pode contribuir com 
informações valiosas para a conservação da 
biodiversidade.    

Palavras Chaves: Aranhas, guildas, diversidade 
funcional.  

 
 

 

 Foto: Patricia Zanoli. 

 

 Foto: Patricia Zanoli. 
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Determinamos a composição e variação da 
anurofauna em uma floresta de terra firme amostrada 
durante uma estação chuvosa. O estudo foi realizado 
na Fazenda Experimental da Universidade Federal do 
Amazonas, Manaus, Amazonas, Brasil. Entre 
novembro 2008 e maio 2009, três amostragens 
noturnas foram realizadas em 41 parcelas distribuídas 
sobre uma grade de 24 km2. Vinte e uma parcelas 
estavam localizadas distantes de igarapés (parcelas 
não ripárias) e 20 localizadas nas margens dos 
igarapés (parcelas ripárias). A distância mínima entre 
as parcelas foi de 500 m. As amostragens foram 
realizadas usando métodos de amostragem 
padronizados: amostragem visual e auditiva, 
simultaneamente. Um total de 6.677 indivíduos 
pertencentes a 33 espécies e nove famílias 
(Aromobatidae, Bufonidae, Centrolenidae, 
Ceratophryidae, Craugastoridae, Hylidae, 
Leptodactylidae, Microhylidae e Pipidae) foi 
detectado. O número de espécies variou de 23 
espécies no início da estação chuvosa para 26 
espécies no final da estação. Vinte e quatro espécies 
foram detectadas nas parcelas não ripárias, enquanto 
28 espécies foram registradas nas parcelas ripárias. 
Quinze espécies foram registradas nos três períodos 
de amostragem. As espécies mais abundantes e 
amplamente distribuídas na área de estudo foram 
aquelas com especializações reprodutivas, tais como 
Osteocephalus oophagus, Pristimantis fenestratus, P. 
ockendeni, P.zimmermanae, Synapturanus salseri e, 
Leptodactylus andreae. Diferenças na riqueza e 
abundância de espécies entre parcelas ripárias e não 
ripárias foram observadas durante os períodos de 
amostragem: de maneira geral, nas parcelas ripárias o 
número de espécies e número de indivíduos foi maior 
que o registrado nas parcelas não ripárias. Essas 
diferenças foram relacionadas com a presença de 
espécies registradas exclusivamente em parcelas 
ripárias, correspondendo a espécies com reprodução 
dependente de corpos d’água (Amazophrynella 

minuta, Vitreorana oyampiensis, Hypsiboas 
cinerascens, H. geographicus, O. cabrerai, 
Phyllomedusa tarsius e Leptodactylus riveroi). 
Diferenças na composição de espécies entre nosso 
sítio de estudo e outras áreas próximas na Amazônia 
central podem refletir características locais, como a 
variação na topografia e a presença de sítios 
específicos para a reprodução de anuros. 
 
Palavras-chave: Anura, Floresta Amazônica, ripária. 
 

 
Foto: Diana Patricia Rojas-Ahumada 
 

 
Foto: Diana Patricia Rojas-Ahumada 

 

Osteocephalus oophagus 

Pristimantis fenestratus 
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A ordem Ephemeroptera tem como seus integrantes 
obrigatoriamente anfibióticos, com imaturos 
aquáticos a adultos terrestres. Este trabalho fez 
parte de um projeto mais amplo desenvolvido nos 
Laboratórios de Invertebrados Aquáticos e de 
Ecologia Vegetal do Centro de Estudos da 
Biodiversidade, ligados ao Programa de Pesquisa 
em Biodiversidade (PPBIO) que teve por objetivos 
principais comparar a diversidade de 
Ephemeroptera, quantificar as morfoespécies das 
larvas e identifica-las até o nível de gênero. Nas 
coletas utilizou-se rede entomológica do tipo “D” 
com malha de 250 micra em áreas contendo 
macrófitas e folhiços submersos. Após foi feita 
uma pré-triagem in locu com auxílio de bandejas 
plásticas e pinças, para separar animais com 
apêndices frágeis, sendo colocados em frascos 
devidamente etiquetados contendo etanol a 80%. 
Foram utilizados dados anteriores de coletas 
realizadas nos módulos do Cauamé, Água Boa, 
Viruá e Maracá. Foi feita a triagem sob 
estereomicroscópio dos macroinvertebrados, e 
posteriormente a identificação em nível de ordem e 
gênero. Para tal foram utilizadas comparação com 
material já identificado e chaves de identificação. 
Para identificação em nível de gênero foi preciso 
preparar a lâmina do individuo, verificando assim 
os caracteres morfológicos.  Os materiais triados 
apresentaram  um total de 468 indivíduos da ordem 
Ephemeroptera, distribuídos em 3 famílias: 
Baetidae, Caenidae e Leptophlebiidae, com a 
presença da família Baetidae nas três áreas de 
estudo. Nas amostras coletadas no Viruá, no mês de 
abril de 2011, não se observou a presença de 
famílias da ordem Ephemeroptera. No Campus 
Experimental do Água Boa, em coleta feita em 
abril de 2011, observou-se a presença de 6 
indivíduos da família Baetidae, gênero Callibaetis, 

o qual é bastante comum em ambientes lênticos e 
áreas de remanso de ambientes lóticos. O 
conhecimento faunístico no Brasil a respeito dos 
Ephemeropteras ainda encontra-se escassos. 
Considera-se de grande importância a ampliação 
dos estudos sobre os Ephemeropteras, visto que 
suas espécies respondem de formas diferentes as 
condições fisico-químicas do meio e são utilizadas 
em programas de biomonitoramento de qualidade 
de água.  
 
Palavra-chave: Aquáticos, efemérides, ninfas. 

 

FOTO: FEITOZA, L. A. 
 



44 

 

COMPOSIÇÃO FAUNÍSTICA E DIVERSIDADE DE COLEOPTERA NAS GRADES DO 
PROGRAMA DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE-PPBIO EM RORAIMA 
 

Rodrigo Lopes Borges¹, Natusha Cacau Pinheiro¹, Lorrane Aesha Malta Feitoza², Vânia Graciele Lezan 
Kowalczuk³ 

 

1Graduando(a) em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Roraima, 
2Bióloga, ex-bolsista do CENBAM 
3Orientadora, Prof.ª  Doutora do Curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Roraima 
 
e-mail:  rodrigowhatlopes@gmail.com 
 
Coleoptera é a maior e mais diversificada ordem de 
insetos, com aproximadamente 357.899 espécies 
descritas, ocupam diversos níveis da cadeia 
alimentar e habitam muitos locais, desde poças 
d’água temporárias e pequenos igarapés até 
grandes rios e áreas de inundação. São poucas as 
informações sobre a taxonomia e ecologia desses 
insetos na Amazônia. Este trabalho teve como 
objetivo apresentar a fauna de coleópteros 
aquáticos nos sítios de coleta do Programa de 
Pesquisa em Biodiversidade em Roraima, sendo 
dois módulos em área de savana e duas grades em 
floresta. Foram realizadas coletas entre junho de 
2009 e agosto de 2011, nos módulos da grade do 
PPBio situados em áreas de savana: Campus 
Experimental Água Boa (Embrapa) e Campus do 
Cauamé (Universidade Federal de Roraima) e nas 
grades de Estação Ecológica de Maracá e Parque 
Nacional do Viruá. As amostragens foram feitas 
utilizando rede tipo “D” em trechos de 50 metros 
(dois trechos por local) em igarapés, baseando-se 
no protocolo n° 6 de coletas do PPBio, realizando 
uma pré-triagem em loco e logo após o material foi 
levado para o Laboratório de Invertebrados 
Aquáticos - UFRR . Durante as quatro coletas 
obteve-se um total de 679 coleópteros divididos em 
nove famílias: Chrysomelidae, Curculionidae, 
Dysticidae, Elmidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, 
Noteridae, Scirtidae e Staphilinidae. O local com 
maior riqueza foi o Campus do Cauamé, 
apresentando todas as famílias encontradas no 
resente estudo, assim como um maior número de 
indivíduos (n= 403) em 9 famílias. No Campus 
Experimental Água Boa foram observadas seis 
famílias, apresentando 93 indivíduos. Durante as 
três coletas realizadas em 2011 coletou-se um total 
de 54 espécimes da Ordem Coleoptera, distribuídos 
nas famílias, Noteridae, Dysticidae, Gyrinidae, 
Elmidae e Hidrophylidae. O PARNA Viruá não 
apresentou nenhum indivíduo da ordem nas 
amostras triadas. Já o Campus Embrapa apresentou 

as famílias Dysticidae (n= 2), Noteridae (n= 12). 
Maracá apresentou a segunda maior diversidade 
dentre os locais amostrados, apresentando as 
seguintes famílias: Noteridae (n= 23), Gyrinidae 
(n= 5), Elmidae (n= 7), Hydrophilidae (n= 3) e uma 
família desconhecida (n=2). As amostras do Parque 
Nacional do Viruá também apresentaram poucos 
indivíduos das outras ordens de insetos, sendo 
abundantes e diversos apenas os organismos da 
ordem Decapoda (Crustacea). 
 
Palavras-chave: Besouros, aquáticos, Roraima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Família Noteridae (vista ventral e dorsal). 
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A região Norte do estado do Mato Grosso conta com 
uma porção do bioma Amazônia que contém grande 
biodiversidade. O Parque Estadual do Cristalino é 
situado no Norte do estado, divisa com o Pará, em 
uma região denominada Arco de Desmatamento da 
Amazônia, tornando sua conservação ainda mais 
importante. Os objetivos do presente trabalho foram: 
estimar a abundância de cada espécie de pequenos 
mamíferos coletadas; estimar a riqueza de pequenos 
mamíferos do local e amostrar a biomassa total 
desses indivíduos. Entre 10 e 17 de maio de 2013 
distribuímos em doze parcelas, 10 armadilhas 
Sherman no solo e sub-bosque e cinco Tomahawk 
apenas no solo. Adicionalmente quatro armadilhas 
de interceptação e queda foram colocadas no final 
de dez dessas parcelas. Cada parcela tinha 
comprimento de 250m e estavam distantes 1 km 
uma da outra. A taxa de captura total foi de 1,19%, 
sendo que 57% desses indivíduos foram coletados 
nas armadilhas de interceptação e queda. Foram 
coletados 21 indivíduos de seis espécies sendo três 
da ordem Didelphimorphia (Micoureus demerarae; 
Didelphis marsupialis; Marmosops cf. bishopi) e 
três da ordem Rodentia (Hylaeamys cf. 
megacephalus; Oecomys sp. e Neacomys cf. 
spinosus). Aproximadamente 38% dos indivíduos 
coletados foram M. demerarae, seguido por M. 
bishopi com 23,8% da abundância relativa. A 
espécie que apresentou maiores valores de biomassa 
foi D. marsupialis com 1080g, porém se trata 
apenas de um indivíduo, seguido por M. demerarae 
com 870,5g. Estudo realizado no município de 
Cotriguaçu (MT) apresentou resultados semelhantes 
tanto para a taxa de captura quanto para a riqueza de 
pequenos mamíferos. Já em um inventário realizado 
em uma área de floresta no município de Cláudia 
(MT) foram registradas nove espécies e a taxa de 
captura foi pelo menos duas vezes maior (2,9%). 
Provavelmente as diferenças encontradas podem 
estar relacionadas à estrutura vegetal da área e/ou o 
histórico de uso da região, assim estudos de longo 
prazo são necessários para a melhor compreensão 

dos padrões que determinam a estrutura da 
comunidade.  

Palavras-chave: Amazônia Meridional, roedores, 
marsupiais. 

 

     Fotos: Karina Soriano. 
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A coloração aposemática serve como uma estratégia 
de defesa contra predadores visualmente orientados, 
porque sinais conspícuos são mais detectáveis e 
lembrados. Consequentemente, para uma 
determinada localidade, espécies ou morfotipos com 
cores novas são mais frequentemente predados do 
que aqueles com cores localmente adaptadas, 
ocorrendo, então, seleção estabilizadora. Avaliamos 
se a predação explica a variação em cor em 
Adelphobates galactonotus, uma espécie de sapo 
venenosa e polimórfica em relação à coloração. Em 
duas localidades na região de Caxiuanã (Pará, Brasil), 
A. galactonotus ocorre nas cores laranja e azul, em 
dois grupos alopátricos (Estação do ICMBio e 
Comunidade do Brabo, respectivamente). Foram 
realizados experimentos de predação usando modelos 
de parafina de individuos da espécie, nas cores azul, 
laranja e marrom (usado como tratamento-controle 
para o formato dos modelos). Em cada localidade 
foram utilizados 24 transectos de 100m de 
comprimento e 20m de largura (e uma trilha central 
para deslocamento). Sete modelos de cada cor foram 
distribuídos ao longo de cada transecto. Um modelo 
foi posicionado a cada 5m. A cor e a distância em 
relação à linha central do transecto foi definida de 
forma aleatória, e a distribuição a cada lado da linha 
foi de maneira alterna. Os modelos foram expostos 
por 144h contínuas (N=1008 por localidade). Houve 
diferença significativa no número total de ataques 
entre as localidades (110 na Estação do ICMBio e 39 
na Comunidade do Brabo; P<0.001). Em ambas 
localidades a proporção de ataques não foi associada 
à cor dos modelos. Nossos resultados mostram que 
novos morfotipos de A. galactonotus podem ter as 
mesmas chances de ser evitados por predadores do 

que os morfotipos locais. Os predadores parecem não 
distinguir entre diferentes sinais aposemáticos. Estes 
resultados sugerem que atualmente a predação não é 
o fator determinante da variação geográfica da cor, 
que poderia estar associada a outros processos 
evolutivos como seleção sexual ou deriva.  
 
Palavras-chave: Aposematismo, sapos venenosos, 
predação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotos: Diana Patricia 
Rojas-Ahumada. 
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A megadiversa ordem Diptera inclui os 
Chironomidae que apresentam alta capacidade 
adaptativa, estão distribuídos em todas as regiões 
do mundo nos mais variados ambientes lacustres, 
mostrando potencial bioindicador. São de 
fundamental importância para os sistemas 
aquáticos, servem de alimento para muitos 
organismos, alguns gêneros fragmentadores de 
matéria orgânica convertem o material em 
fragmentos menores que é subsequentemente 
decomposto, liberando nutrientes que estarão 
disponíveis para a comunidade aquática. Ainda que 
reconhecida tamanha importância, sua taxonomia é 
muito confusa, várias espécies foram descritas 
conhecendo-se apenas o macho adulto, pouco ou 
nada se sabe sobre as larvas. É neste intuito que o 
presente estudo se faz necessário, através da criação 
das larvas em laboratório, é possível levantar dados 
sobre o ciclo de vida: morfologia das massas 
ovígeras, ovos, imaturos, pupas e adultos, tempo de 
duração desses estágios, determinar a curva e a 
razão do crescimento larval e aspectos 
comportamentais, possibilitando a descrição de 
novas espécies e a melhor caracterização de outras 
já descritas através da associação entre imaturos e 
adultos. Dessa forma este estudo contribui para a 
ampliação do conhecimento sobre a biologia e 
taxonomia de Chironomidae no Estado de Roraima. 
No dia 06 de junho do corrente ano, no módulo do 
PPBio Campus Cauamé, foi encontrada uma massa 
ovígera aderida a folhas, esta foi depositada em 
pote plástico com água do local e levada para o 
laboratório, onde em uma placa de petri com água 
destilada, sob microscópio estereoscópico, foi 
observada, fotografada e desenhada. Após dois dias 
houve a eclosão das larvas que foram identificadas 
através da confecção de lâminas semipermanentes 
com meio de Hoyer, essas larvas pertencentes ao 
gênero Parachironomus foram transferidas em 
grupos de 100 para bandejas plásticas com água 
destilada permanentemente aerada e substrato 
arenoso, onde foram alimentadas com ração em 

flocos para peixes. A alimentação seria fornecida a 
cada 48h, entretanto, as larvas não sobreviveram à 
primeira ecdise. A escassez de massas ovígeras 
encontradas provavelmente está relacionada ao fato 
das coletas terem sido realizadas após chuvas que 
acabam por desprender as massas da vegetação do 
entorno, assim através desse trabalho foi possível 
pensar em adaptações à metodologia, como 
confecção de armadilhas de postura, sendo 
necessário que se dê continuidade ao trabalho até 
que se obtenha sucesso na criação das larvas em 
condições laboratoriais. 
 
Palavras-chave: Chironomidae, taxonomia, 
criação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massa ovígera e cápsula cefálica de Parachironomus. 
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As Odonata (libélulas) possuem adultos terrestres e 
ninfas aquáticas. Suas ninfas podem ser 
encontradas em ambientes aquáticos lênticos e 
lóticos, e algumas espécies são fitotelmatas. Seu 
período larval pode variar de dois meses até cerca 
de dois anos. São insetos de tamanho médio a 
grande, tem cabeça móvel, antenas curtas, peças 
bucais mastigadoras e olhos compostos laterais, 
abdômen longo e delgado.  O objetivo do trabalho 
foi criar o último estágio larval de Odonata dos 
módulos do Programa em Pesquisa em 
Biodiversidade (PPBio)- Cauamé e Água Boa, 
Roraima, a fim de contribuir para o conhecimento 
taxonômico deste grupo no estado. As coletas 
foram realizadas dia 07 de junho (Cauamé) e 30 de 
julho (Água Boa) nos igarapés das grades do 
PPBio, baseando-se no Protocolo nº. 06 de coleta 
de Invertebrados Aquáticos do PPBio. Este material 
foi levado para o Laboratório de Invertebrados 
Aquáticos (LIA) para lavagem, triagem e 
identificação. As Odonata encontradas foram 
colocadas em frascos plásticos, com um pouco do 
substrato e água, tampados e encaminhados ao 
Laboratório de Invertebrados Aquáticos da UFRR. 
As variáveis físico-químicas da água, pH e 
temperatura foram medidos. No laboratório, as 
ninfas permaneceram em recipientes separados, 
onde foram alimentadas por pequenos artrópodes 
vivos, a cada dois dias. A água apresentou um pH 
de 6.68 e temperatura 27.08°C. Na triagem in locu 
das amostras totais do Cauamé foram encontrados 
onze Odonata distribuídos em três famílias sendo 
elas uma Coenagrionidae, nove Libellulidae e uma 
Aeshinidae. Na criação a família Coenagrionidae 
apresentou-se mais resistente a mudança da 
temperatura da água em relação a Libellulidae, 
conseguindo se adaptar mais rapidamente, 
verificou-se também a relação das macrófitas 
aquáticas e as Odonata com relação a presença ou 
não de substrato de apoio, visto que ao longo do dia 
estariam fixadas na parede do isopor. No período 
de criação uma espécie da família Libellulidae e 
uma espécie da família Coenagrionidae emergiram, 
pode-se observar que houve uma diminuição na sua 

movimentação, ficando mais tempo parada dentro 
d´água e as tecas alares apresentavam pontos pretos 
e estrias, característico da metamorfose. A duração 
da metamorfose varia em torno de trinta minutos, 
depois desse tempo o adulto saiu da exúvia e 
expandiu-se até atingir o tamanho normal, porém 
não conseguiu sobreviver pois não estava 
totalmente fora d´água. Ao final das coletas 
percebeu-se que a família libellulidae esteve 
presente em grande parte das amostras e sempre em 
número maior de indivíduos, demonstrando ser 
uma espécie adaptada a diversos ambientes. O 
período chuvoso nas datas das coletas favoreceu 
para um baixo número de indivíduos.  
  
Palavras-chave: Roraima, libélula, criação de 
larvas. 
 

 

Figura 1: Odonata Coenagrionidae.  

 
 

 
 
Figura 2: Odonata Coenagrionidae.  
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Os crustáceos possuem grande diversidade de 
espécies, habitats e hábitos alimentares, além de 
serem indicadores de qualidade ambiental. O 
objetivo deste trabalho foi conhecer a fauna de 
Decapoda nas grades do Programa de Pesquisa em 
Biodiversidade (PPBio) em Roraima.  As coletas 
foram realizadas em transecto de 50 m, utilizando 
rede tipo “D”, entre junho de 2009 a março de 
2011: quatro nos Módulos do Cauamé (dois 
transectos em igarapé) e Embrapa (dois transectos 
em igarapé), e apenas uma no Parque do Viruá 
(quatro transectos em igarapés) e Estação 
Ecológica de Maracá (quatro transectos em 
igarapés) - não foram possíveis mais coletas nestes 
dois últimos por se tratar de áreas de proteção 
ambiental, sendo que outras serão realizadas 
futuramente. Foram coletados 466 Decapoda, 
sendo 103 no Cauamé , 309 na Embrapa e 54 no 
Viruá, cujas espécies são Pseudopalaemon 
chryseus (n=385), P. gouldingi (n=25) 
(Palaemonidae), Eurynrhynchus burchelli (n=44), 
E. tomasi (n=1) (Euryrhynchidae) e Valdivia 
serrata (n=11) (Trichodactylidae).  Não foi 
encontrado nenhum indivíduo nas amostras de 
Maracá. O local com maior riqueza foi o Cauamé, 
com três espécies (P. chryseus, P. gouldingi e V. 
serrata), porém, P. chryseus foi encontrado em 
maior número na Embrapa (n=308) e V. serrata no 
Viruá (n=10), cujos espécimes desta última eram 
imaturos com até 5 mm de largura. E. burchelli 
possui hábitos particulares e dificilmente é coletado 
em outros locais no estado, ou, se encontrados, 
apresentam pequena densidade. Porém, neste 
trabalho, foi observado um grande número de 
indivíduos, todos encontrados no Viruá. E. tomasi, 
coletada na Embrapa, foi descrita em 2008 por 
Grave, baseando em dois indivíduos que cujas 
características não se enquadravam nas outras 
espécies de Eurynrhynchus, então foram dados 
como nova espécie. As espécies desse gênero são 
muito semelhantes entre si, diferenciando-se 
principalmente pelo número de espinhos no mero e 
no carpo. E. tomasi apresenta dois espinhos no 

mero e nenhum no carpo, enquanto E. burchelli 
apresenta dois espinhos no mero e um no carpo. O 
espécime de E. tomasi coletado apresentou 11 mm 
de tamanho total, 4 mm de carapaça, 8 mm e 7 mm 
o tamanho dos 2º pereiópodos esquerdo e direito, 
respectivamente,e 4 e 3 mm as quelas dos 2 
pereiópodos, esquerdo e direito. Desta forma, 
amplia-se a distribuição geográfica dessa espécie. 
Por fim, a implementação dessas grades trás 
importantes informações sobre a biodiversidade, 
não só local, mas também brasileira, ressaltando a 
importância dessas áreas para preservação das 
espécies.  
 
Palavras-chave: Eurynrhynchus tomasi, 
biodiversidade, preservação. 
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Espécies diurnas constituem uma parcela 
importante da fauna de anfíbios da Amazônia 
brasileira, normalmente representando entre 10–
15% do número total de espécies identificadas em 
levantamentos pontuais. Na região, espécies com 
hábitos exclusivamente diurnos pertencem a um 
número relativamente pequeno de famílias: 
Aromobatidae, Bufonidae e Dendrobatidae. Estas 
famílias, porém, contêm gêneros ricos em espécies 
morfologicamente similares entre si. Hoje, é 
consenso entre especialistas que a taxonomia de 
alguns gêneros é incompleta e sua diversidade 
subestimada. Utilizando abordagens que integram 
dados morfológicos tradicionais a caracteres 
fenotípicos e moleculares independentes, temos 
realizado estudos que visam diagnosticar e 
descrever novas espécies, além de elucidar 
problemas taxonômicos pontuais do gênero 
Allobates (Família Aromobatidae). Nossas 
estratégias de ação envolveram excursões às 
localidades-tipo de espécies cujas descrições 
originais eram breves e incompletas para a 
obtenção de dados sobre suas vocalizações, modo 
reprodutivo e coloração em vida. Ao mesmo 
tempo, dados similares foram obtidos durante 
atividades de levantamento e monitoramento de 
espécies em outras localidades da Amazônia 
brasileira, algumas das quais acessadas através de 
módulos de amostragem padronizados (RAPELD). 
Dados complementares incluíram o 
seqüenciamento de genes mitocondriais a partir de 
exemplares-testemunho, utilizados em análises de 
barcode genético. Entre os resultados obtidos ao 
longo do último triênio, destacamos a descoberta e 
descrição de Allobates grillisimilis, a menor 
espécie do gênero, que pode ser diagnosticada por 
suas vocalizações e pela morfologia de seus 
girinos. Dados bioacústicos, moleculares e a cor em 
vida de espécimes típicos também permitiram 

elucidar a distribuição de Allobates sumtuosus, que 
inclui a região de Manaus, onde era previamente 
reconhecida como uma espécie distinta (Allobates 
sp.). Resultados adicionais incluem descrições das 
vocalizações de A. myersi e A. crombiei, e da 
morfologia larval de A. sumtuosus, além da 
descoberta de espécies adicionais, atualmente em 
processo de descrição formal. Esperamos que o 
estudo e a divulgação de um espectro maior de 
caracteres diagnósticos acelerem o avanço do 
conhecimento acerca da diversidade real do gênero 
Allobates. 

Palavras-chave: Anuros, taxonomia integrativa, 
comportamento.  

Figuras: Allobates grillisimilis (acima) e Allobates 
sumtuosus (abaixo). Fotos: P.I. Simões. 
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O genero Dihoplotermes foi descrito por Araujo em 
1961, revisado por Krishna 1968 e Mathews em 
1977. Era considerado monoespecífico, e D. 
inusitatus era a única espécie descrita até o 
momento. O gênero possui, como principal 
característica, espinhos laterais no lado da cabeça, 
na base das mandíbulas, uma projeção frontal 
cônica e longa, orientada anteriormente, as 
mandíbulas são assimétricas, sendo que a esquerda 
é levemente sinuosa. A única espécie descrita 
possui dimorfismo na casta soldado, sendo que o 
soldado maior possui uma projeção, na cabeça, 
orientada para cima da mandíbula, bem evidente 
em vista lateral, enquanto no soldado menor, essa 
protuberância é orientada apenas para cima. O 
objetivo desse trabalho é descrever uma nova 
espécie de cupim para o gênero Dihoplotemes. As 
três castas foram ilustradas (soldado, operário e 
imago, sendo que este, já havia perdido as asas) 
para favorecer as comparações. Foram utilizados 
caracteres morfológicos externos e internos para 
caracterizar melhor as peculiaridades da nova 
espécie. As colônias foram coletadas na grade de 
pesquisa instalada pelo Programa de Pesquisa em 
Biodiversidade (PPBio), na Fazenda Experimental 
da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 
localizada no km 38 da rodovia BR-174, que liga as 
cidades de Manaus-AM a Porto Velho-RO. Essa 
região é coberta por uma floresta topical úmida de 
baixa altitude, com dossel fechado e sub-bosque 
com pouca luminosidade, caracterizado pela 
abundância de palmeiras acaules como 
Astrocaryum spp. e Atallea spp.  Os caracteres 
morfométricos utilizados neste trabalho 
corresponde ao sistema Roonwal’s: LH, 
comprimento da capsula cefálica até o final da 
projeção em soldados, e até o final do labro em 
operários e imagos; LHM, comprimento da cabeça, 
em vista lateral, até a base das mandíbulas; LM, 
comprimento da mandíbula; WH, largura máxima 
da cabeça, nos alados adicionando os olhos; LT, 
comprimento da tíbia; HH, Altura da cabeça 
excluindo posmento; WP, largura média do 

pronoto; DE diâmetro máximo dos olhos, 
excluindo o esclerito ocular; e LP, comprimento 
médio do pronoto. Dihoplotermes taureus Azevedo 
& Dambros sp. nov. Etimologia.  Do Latin “taurus” 
significado touro. Nome escolhido, dado a 
peculiaridades da capsula cefálica do soldado e ao 
comportamento seu na hora da captura, que 
inclinava a cabeça como um touro.  
 
Palavras-chave: Taxonomia, Floresta Amazônica, 
fauna de solo. 
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Na região do Médio Solimões, poços de extração 
de gás e petróleo localizam-se em áreas de terra-
firme, drenadas por riachos. Tais riachos são 
transpassados por dutos que transportam tais 
produtos petroquímicos, que passíveis de 
rompimento, tornam-se um risco para as 
comunidades. Com o objetivo de avaliar a 
tolerância da espécie Copella nattereri ao petróleo 
extraído na Província Petrolífera de Urucu, foi 
determinado a Concentração Letal capaz de matar 
50% (Cl50) da população experimental, avaliando 
a toxicidade em relação ao tempo de exposição e à 
concentração do composto na água. Gerou-se 
modelos de toxicidade crônica, estimando a 
Concentração Letal capaz de matar 50% e 0,1% da 
população (CL0,1) após longos períodos de 
exposição. Em uma primeira etapa foram testadas 
cinco concentrações de petróleo (0,56; 1,0; 1,8; 3,2 
e 5,6 mL de petróleo/L de água no aquário) com 
exposição de 48 horas. Em uma segunda etapa, 
foram testadas nove concentrações (3,2; 5,6; 7,8; 
10,0; 18,0; 32,0; 48,0; 56,0 e 100 mL/L) com 
exposição de 24 horas. Na primeira etapa não 
ocorreu nenhuma morte. Na segunda etapa, as 
concentrações de 3,2 a 32,0 mL/L não resultou 
mortes. As concentrações de 48,0 e 56,0 mL/L 
ocorreu sete mortes cada, na concentração de 100 
mL/L houve à morte de todos os indivíduos. A 
CL50 para o período de 24 horas foi de 45,91 
mL/L. Dados de toxicidade crônica indicam que, 
mesmo concentrações de petróleo oito vezes 
menores que a CL50, se permanecerem durante 
longos períodos  no ambiente, podem acarretar em 
perda significativa de populações de C. nattereri. 

Palavras-chave: Amazônia, impacto ambiental, 
bioensaios, ictiofauna. 

 

Foto 1: Copella nattereri  (Steindachner, 1876). Foto: 
Fernando P. Mendonça. 

 

Foto 2: Adição de petróleo nos aquários contendo C. 
nattereri, durante os experimentos de CL50. 
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De modo geral, aves apresentam alta especificidade 
de habitat em escala de microambientes dentro de 
uma floresta. Portanto, descrever padrões de 
distribuição de espécies e os mecanismos que os 
geram, são essenciais para entender as relações 
entre os organismos e os gradientes ambientais. 
Áreas ripárias se distinguem de áreas não ripárias 
pela topografia, regime hidrológico, tipos de solo e 
comunidades de plantas. Efeitos negativos como 
perturbações antrópicas interferem diretamente 
sobre a riqueza e abundância de aves em florestas, 
principalmente através de mudanças em alguns 
componentes da vegetação, afetando a 
disponibilidade de recursos alimentares e as 
condições microclimáticas da floresta. Assim, é 
importante conhecer se em uma floresta com 
influência da urbanização as assembleias de 
espécies de aves respondem à variação ambiental 
gerada pela proximidade de igarapés como 
observado em florestas não-perturbadas. A 
compreensão dos efeitos da urbanização sobre a 
biodiversidade é fundamental para elaboração de 
medidas de conservação. Este estudo foi realizado 
em uma floresta urbana de 695 ha na cidade de 
Manaus (AM) na qual se encontra o campus da 
Universidade Federal do Amazonas-UFAM. Para 
caracterizar a avifauna de sub-bosque nas áreas 
ripárias e não ripárias utilizamos a técnica de 
captura-recaptura com o uso de redes de neblina. 
Selecionamos 10 sítios de amostragem. Em cada 
sítio amostramos uma parcela ripária do Programa 
de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) e uma não 
ripária. Em cada parcela utilizamos uma linha de 
dez redes (120 m) ativadas durante dois dias 
consecutivos das 06:00h às 11:30h no período de 
julho a setembro de 2013. Identificamos, medimos, 
pesamos e anilhamos todas as aves capturadas. No 
total, capturamos 21 espécies de 10 famílias com 
um total de 107 indivíduos dos quais 9,3% foram 
recapturas. O total de indivíduos capturados por 
parcela (desconsiderando recapturas) foi similar 
entre as áreas ripárias (5.6 ± 0.7) e não ripárias (4.1 

± 1.1) (Teste T pareado; t = -0.99, df = 9, p = 0.35), 
com igual número de recapturas nas parcelas 
ripárias e não ripárias. As espécies dominantes em 
termos de abundância relativa foram  Dendrocincla 
fuliginosa (22,6%) e Geotrygon montana (12,3%). 
Não encontramos diferença quanto à abundância de 
aves entre ambientes o que sugere um efeito da 
antropização, porém a amostragem ainda é 
incompleta tendo baixo poder de detectar possíveis 
diferenças. Observamos também que a floresta 
urbana da UFAM possui uma avifauna de sub-
bosque empobrecida de baixa abundância, 
provavelmente devido a pressão antrópica a que 
vem sofrendo nas últimas décadas. 

Palavras-chave: Sub-bosque, floresta urbana, área 
ripária, área não ripária. 
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Os fatores bióticos e abióticos são responsáveis 
pela estruturação de comunidades animais e 
vegetais na Amazônia e geram os padrões atuais de 
distribuição das espécies. Os objetivos desse 
trabalho foram avaliar os efeitos das variáveis 
ambientais sobre a distribuição espacial de uma 
comunidade de anuros na Amazônia Meridional, 
verificar mudanças na composição da comunidade 
de anuros durante uma estação chuvosa e realizar 
comparações do número de espécies e quantidade 
de indivíduos entre estudos padronizados da 
anurofauna na Amazônia brasileira. Foram 
realizadas três amostragens de anfíbios anuros 
durante uma estação chuvosa (início, meio e fim). 
Em cada amostragem foram percorridas 12 parcelas 
de 250 m, distribuídas em uma área de 5 km² na 
Fazenda São Nicolau, município de Cotriguaçu, 
Mato Grosso. Nós usamos os métodos de busca 
auditiva/visual, simultaneamente. As variáveis 
ambientais testadas foram: altitude e volume de 
serapilheira. A dimensionalidade dos dados foi 
reduzida a duas dimensões pelo método de 
escalonamento multidimensional não métrico 
(NMDS) utilizando dados de abundância e 
ocorrência. Para analisar a influência das variáveis 
ambientais sobre o padrão de distribuição espacial 
da comunidade foram realizadas regressões 
múltiplas multivariadas. A variação temporal da 
comunidade de anuros foi analisada com dados de 
ocorrência através da análise de Procrustes. Foi 
registrada a presença de 466 indivíduos distribuídos 
em 21 espécies. A altitude afetou a composição de 
espécies de anuros com dados de abundância e 
ocorrência (Pillai Trace = 0,66; F2,8 = 7,86; P = 
0,01). A composição da comunidade de anuros 
mostrou-se diferente entre a primeira (início da 
estação chuvosa) e a segunda amostragem (meio da 
estação chuvosa) (r = 0,33 ; P = 0,52), entre a 
segunda e terceira amostragem (fim da estação)(r = 
0,56; P = 0,07) e entre a primeira e terceira 
amostragem (r = 0,41; P = 0,27).O resultado desse 

estudo mostra que a composição da comunidade de 
anfíbios anuros é estruturada pela altitude, 
evidenciando a importância da disponibilidade de 
hábitats reprodutivos para a distribuição das 
espécies. A área de estudo de 5 km² abriga 
proporcionalmente um maior número de espécies 
que outras localidades da Amazônia, porém comum 
número inferior de indivíduos, evidenciando a 
importância de novos estudos em regiões 
inexploradas para a maior compreensão da 
biodiversidade da região e seus fatores 
estruturantes. 
 
Palavras-chave: Anura, gradientes ambientais, 
Amazônia meridional, altitude. 
 

 

 

 

 

Figura 1: Distribuição das espécies de anuros ao longo do 
gradiente altitude, Fazenda São Nicolau, Cotriguaçu/Mato 
Grosso, Brasil. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Comparação da comunidade de anuros na Fazenda 
São Nicolau, Cotriguaçu/Mato Grosso, Brazil entre as coletas 
realizadas no início/meio da estação chuvosa (A), início/fim da 
estação (B) e meio/fim da estação chuvosa (C). O tamanho da 
seta representa a distância entre as matrizes, portanto quanto 
maior a seta maior a diferença entre as comunidades.
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A Bacia do Madeira contêm mais de 950 espécies 
descritas. Como muitas destas são semelhantes 
morfologicamente entre si, torna-se difícil a 
identificação e descrição das mesmas. A análise de 
uma única seqüencia  de nucleotídeos (subunidade 
1 do gene mitocondrial Citocromo C Oxidase -
COI) foi proposta como capaz de diferenciar todas 
ou pelo menos a grande maioria das espécies 
animais, num sistema global de bioidentificação 
para os animais (Barcode of the life).  A taxa de 
evolução molecular do gene COI permite distinguir 
espécies próximas, como também a identificação 
de novas espécies e a distinção de espécies 
crípticas. O presente trabalho teve por objetivo 
obter o BARCODE para 30 espécies da ictiofauna 
da calha do Rio Madeira. O material biológico foi 
coletado em diversos pontos do rio Madeira. As 
amostras de tecido foram coletadas e inseridas no 
Banco de Tecidos do Laboratório de Ictiologia e 
Pesca da UNIR. O DNA total extraído de tecidos 
foi conservado em etanol utilizando o método de 
Aljanab e Martinez (1997) e posterior purificação 
com Acetato de sódio/etanol. Obtivemos 
sequências parciais do gene COI, amplificadas por 
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) com os 
iniciadores e as condições descritas por Ward et al. 
(2005). As amplificações foram visualizadas em 
gel de agarose 0.8% e purificadas antes de serem 
submetidos a uma reação de sequenciamento 
utilizando o Kit “Big DyeTM Terminator v 3.1 
Cycle Sequencing Ready Reaction” (Applied 
Biosystems). A primeira parte do trabalho, extração 
de DNA, purificação e PCR foram realizadas no 
laboratório de Genética Molecular (CIBEBI-
UNIR). Os procedimentos para seqüenciamento 
foram realizadas parte no Laboratório da Evolução 
e Genética Animal (LEGAL) e no INPA - Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia. Foram 
realizadas extrações e PCRs de 150 amostras, 5 
espécimes de cada espécie (Gráfico 1). As amostras 
foram encaminhadas ao INPA para serem 

sequenciadas e remetidas as sequencias ao 
Laboratório de Genética Molecular (CIBEBI-
UNIR) para alinhamento e inserção no banco de 
dados do BARCODE (BOLD), juntamente com as 
informações dos especimes analisados (Figura 1). 
A diversidade da ictiofauna do Rio Madeira é 
elevada. Os primeiros resultados onde foram 
comparadas as sequencia do gene mitocondrial COI 
para as espécies  Anodus elongatus e Hemiodus 
microlepis com Paradon hilarii, demonstram uma 
grande variação das sequências entre espécies, mas 
ao mesmo tempo, uma surpreendente conservação 
no nível de aminoácidos, mesmo entre famílias da 
mesma ordem (Characiformes: Hemiodontidae e 
Paradontidae).  

Palavra-chave: BARCODE; ictiofauna; COI. 
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Hebert et al. (2003), propuseram que uma única 
sequência (subunidade 1 do gene mitocondrial 
Citocromo c Oxidase - COI) poderia ser suficiente 
para diferenciar todas, ou pelo menos a grande 
maioria, das espécies animais, funcionando como 
um sistema global de bioidentificador para os 
animais. A sequência de COI foi comparada a um 
código de barras (BARCODE) para a identificação 
de espécies. A partir de então foi criado o Projeto 
Barcode of Life (http://www.barcodeoflife.org/), 
com o objetivo de estabelecer um banco de dados 
global para sequências de COI. Desta forma, 
utilizando o banco de dados do BARCODE, 
qualquer pessoa com acesso direto ou indireto a um 
sequenciador de DNA, será capaz de identificar, 
com um elevado grau de certeza, qualquer peixe, 
ovo, larva ou fragmento de carcaça estudado. Esta é 
uma ferramenta valiosa para a gestão da pesca, a 
ecologia, para a sustentabilidade e para melhorar a 
investigação dos ecossistemas e conservação 
(Pereira et al. 2010).O presente trabalho tem como 
objetivo obter o BARCODE de 30 espécies de 
peixes dos igarapés da Estação Ecológica de Cuniã. 
As coletas foram feitas nos igarapés da Estação 
Ecológica de Cuniã, depois as amostras fixadas em 
álcool P.A. foram levadas para o Laboratório de 
Ictiologia e Pesca da UNIR e identificadas 
morfologicamente. No LabGeM-UNIRo DNA foi 
extraído e purificado, a partir dos tecidos coletados, 
e submetido a PCR com os primers específicos para 
amplificação da região padrão para o BARCODE. 
Os amplicons foram visualizados em gel de 
poliacrilamida 6%. As amostras foram 
encaminhadas ao Laboratório de Genética Animal 
do INPA (Manaus-AM) para serem submetidos a 
reação de sequenciamento, sendo aguardado para 
breve o recebimento das sequencias obtidas.Foram 
coletados 150 amostras de tecidos de 5 espécimes 

de cada uma das 30 espécies selecionadas, 
abrangendo 11 famílias e quatro ordens. Tais 
amostras estão sendo sequenciadas no INPA.Todos 
os espécimes foram fotografados e as informações 
de taxonomia, coleta e coleção, foram organizadas 
para juntamente com as seqüências serem 
posteriormente inseridas no banco de dados do 
Programa BARCODE-BR (ictiologia). Os 
metadados foram enviados para inserção na 
plataforma do PPBio. A partir do recebimento das 
sequências, serão realizados os procedimentos de 
limpeza e alinhamento das mesmas, para posterior 
inserção no banco de dados.  A partir destes dados 
serão calculadas as variações intra e 
interespecíficos. 

Palavras-chave: Filogenia, comunidades, co-
ocorrência. 
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A Superfamília Ichneumonoidea é composta pelas 
duas maiores famílias de Hymenoptera; Braconidae 
e Ichneumonidae, que são vespas parasitoides, e 
possuem uma grande importância no controle 
biológico de insetos fitófagos, tanto em sistemas 
agrícolas como florestais. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a diversidade dos 
Icneumonoideos da grade do PPBio montada na 
Estação Ecológica do Cuniã, Porto Velho, 
Rondônia. Para isso foram feitas coletas com 
armadilhas Malaise em quinze parcelas alternadas 
na grade do PPBio segundo o protocolo de coleta 4, 
realizando 5 campanhas de 10 dias de duração 
cada. Através das coletas foi obtido um total de 543 
indivíduos, sendo 182 da família Ichneumonidae, 
identificados em 14 subfamílias, e 361 da família 
Braconidae, identificados em 16 subfamílias e 70 
gêneros. Houve uma diferença significativa na 
abundância de Ichneumonidae e Braconidae 
(T=4,056; P<0,002). O índice de diversidade de 
Shannon-Weaner para subfamilias foi de H=2,04 e 
E=0,73 para Braconidae e H=1,78 e E=0,67 para 
Ichneumonidae. De forma geral, o número de 
subfamílias de Braconidae e Ichneumonidae 
identificadas no presente trabalho representam, 
respectivamente, cerca de 47% e 45% das 

catalogadas para o Neotrópico. O valor dos índices 

de diversidade de Braconidae e Ichneumonidae é 
semelhante à apresentada em outras regiões do 
Brasil, porém a composição das subfamílias e 
gêneros é diferente. Dentre as subfamílias mais 
abundantes de Braconidae estão: Microgastrinae 
(144), Doryctinae (30), Rogadinae (29) e para 
Ichneumonidae estão: Cryptinae (88), 
Ichneumoninae (23) e Orthocentrinae (23). Os 279 
espécimes de Braconidae foram identificados em 
70 gêneros, sendo Microgastrinae e Doryctinae 
com maior riqueza de gêneros 15 e 12, 
respectivamente. Os gêneros Heterospilus (39), 
Bracon (22), Rogas (16) e Chelonus (15) foram os 
gêneros mais abundantes. A média de indivíduos 

coletados/armadilha/hora foi maior do que na 
maioria dos trabalhos realizados em outras regiões, 
mas o esforço amostral menor. O índice de 
diversidade de Braconidae e Ichneumonidae obtido 
no presente trabalho é semelhante ao apresentado 
em outras regiões do Brasil, mas apresenta 
diferenças na composição da fauna de subfamílias e 
gêneros. Além disso, este trabalho apresenta novos 
registros de Ichneumonidae e Braconidae para o 
estado de Rondônia.  

Palavras-chave: vespas parasitóides, diversidade, 
região norte. 

Figura 1: Asas de Ichneumonidae (esquerda) e 
Braconidae (direita), destacando ausência da veia 
recorrente (Foto: Sian Gadelha). 
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A realização de amostragens da fauna é muito 
escassa, levando-se em conta que a Amazônia 
Matogrossense vem sofrendo com o processo de 
desmatamento, é de suma importância o 
conhecimento dessa riqueza. O presente 
experimento possui como objetivo conhecer a 
riqueza e a abundância de insetos no Parque 
Estadual do Cristalino. As viagens ao município 
de Novo Mundo foram realizadas de julho de 2012 
a Maio de 2013, onde está alocado o módulo V 
(Parque Estadual do Cristalino) composto por seis 
trilhas no sentido Norte-Sul (1 km cada). Ao longo 
das trilhas de 5 km, a cada quilômetro há uma 
parcela permanente de 250 metros de extensão que 
resultam em um total de 12 parcelas. A realização 
das coletas dos insetos é realizada via Armadilha 
Luminosa, cujo modelo trata-se de uma adaptação 
do modelo “Luiz de Queiroz (usando uma 
lâmpada florescente branca – 20 W, ligada à 
bateria) nas sazonalidades seca e chuva. Em cada 
parcela foram colocadas 2 (duas) armadilhas 
luminosas com 50 metros dedistância uma da 
outra, na mesma parcela, deixando-as ligadas 
durante 12 horas (das 18:00 às 6:00 horas) durante 
uma noite. Os insetos coletados foram 
posteriormente sacrificados com ácido acético 
(acetato), no qual os maiores foram depositados 
em mantas acondicionadas com algodão e secos na 
estufa, e os menores foram postos em potes com 
álcool 70%. As coletas   totalizam um total de 120 
amostras. Foram realizadas contagens, a nível 
taxonômico de Ordem, das 48 amostras coletas em 
Maio de 2013, onde se constatou um total de 1555 
insetos, onde se alocam 266 indivíduos da família 
Hemíptera, que ainda não foram enviados para 
identificação. Os insetos coletados estão 
armazenados no acervo do Laboratório de 
Entomologia da Universidade Federal de Mato 
Grosso, campus universitário de Sinop. 
 
Palavras-chave: Hemíptera, Insecta, prospecção. 
 

Figuras 1: Armadilhas luminosas adaptadas do modelo 
“Luiz de Queiroz” e suas respectivas baterias e 
lâmpadas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Armadilha montada (inversor, saco (amostra) 
e bateria). 
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A perda de ambientes naturais é uma das maiores 
ameaças à biodiversidade tropical, principalmente, 
em regiões caracterizadas pela forte pressão 
antrópica como a Amazônia Meridional. Nestas 
áreas os cupins estão entre os artrópodes mais 
abundantes do solo, e tem um importante papel na 
ciclagem de nutrientes, sendo responsáveis em 
grande parte pela manutenção da fertilidade do 
solo. Considerando a importância destes insetos na 
dinâmica de comunidades edáficas, este estudo 
objetivou (i) Analisar a diversidade de cupins em 
três áreas no município de Claudia-MT, e (ii) 
avaliar a influência de variáveis edáficas na 
determinação da riqueza e composição de espécies 
de cupins nestas áreas. Esta pesquisa está inserida 
no Programa de Pesquisa em Biodiversidade 
(PPBio) com amostragens em  unidades básicas 
(módulos). Os módulos I e II possuem 12 parcelas 
cada e o módulo III possui oito parcelas, 
distribuídas uniformemente a cada 1km,  possuindo 
250m de comprimento. No total foram amostradas 
31 parcelas e 155 subparcelas durante o período de 
seca entre os anos de 2010 e 2011. Os cupins foram 
coletados manualmente em todos os microhabitats 
presentes. As variáveis ambientais foram coletadas 
em trabalhos prévios segundo os protocolos PPBio. 
Amostrou-se um total de 436 ocorrências de 
cupins, distribuídos em 72 espécies, duas famílias e 
sete subfamílias. Destas, 55 espécies foram 
encontradas no módulo II, 44 no III e 43 no I. Os 
gêneros com maior frequência de amostragem 
foram Nasutitermes, Embiratermes, Cyrilliotermes, 
Dolichorhinotermes e Anoplotermes. A ordenação 
da composição por NMDS captou 47% da variação 
com dois eixos (Stress = 26,7). A regressão 
múltipla multivariada indicou que a composição de 
espécies na comunidade é afetada pelo teor de 
argila (P = 0,023) e matéria orgânica (P = 0,009), 
mas não foi afetado pelo volume da serapilheira (P 
= 0,810), mas nenhuma das variáveis influenciou a 
riqueza de espécies. A grande ocorrência de cupins 

humívoros indica que as áreas amostradas mantêm 
características de ambientes não fragmentados. A 
riqueza observada correspondeu apenas a 78% da 
riqueza estimada e a curva de rarefação não atingiu 
a assíntota. A baixa similaridade entre os módulos I 
e III, e II e III demostra que a composição de 
espécies destes locais é diferente. Portanto, as três 
áreas tem igual importância para a conservação de 
habitats naturais considerando-se estas variáveis.  
 
Palavras-chave: Cupins, guildas, humívoros.  
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Inventários biológicos que busquem entender os 
padrões de mudanças na paisagem e as respostas 
populacionais a essas alterações são as principais 
ferramentas para a conservação. Poucos estudos 
realizados na Amazônia brasileira tem buscado 
entender os padrões de distribuição de borboletas 
utilizando variáveis ambientais. Partindo da 
hipótese nula de que as borboletas são 
aleatoriamente distribuídas, objetivamos conhecer a 
estrutura e diversidade da comunidade de 
borboletas frugívoras dentro de uma floresta 
ombrófila da Amazônia Central (Reserva Ducke, 
Amazonas) e verificar a influência do ambiente na 
sua distribuição e composição. Foram realizadas 
coletas em 30 parcelas da grade instalada na 
reserva. Foi utilizada busca ativa com rede 
entomológica, onde dois coletores percorriam os 
250 m das parcelas por 30 minutos. Tal método foi 
replicado cinco vezes em cada parcela. Também 
foram instaladas armadilhas com iscas de banana e 
melaço fermentados. Foram colocadas cinco 
armadilhas por parcela, distantes 50 m entre si. As 
variáveis ambientais utilizadas foram a composição 
vegetal, percentagem de fósforo, massa seca da 
serapilheira, distância ao igarapé mais próximo e 
inclinação. Índices de riqueza e curvas de rarefação 
foram gerados pelo programa EstimateS. 
Regressões lineares e múltiplas foram realizadas no 
pacote estatístico R. Foram coletadas 401 
borboletas de 41 espécies, sendo a subfamília 
Satyrinae a mais rica (29 espécies) e mais 
abundante (367 indivíduos). De acordo com os 
índices de riqueza (Chao2 e Jacknife), 48-69% da 
riqueza total foi amostrada. Análises de regressão 
mostraram que o melhor preditor de mudanças na 
comunidade de borboletas foi a composição de 
árvores com DBH > 10 cm (r² = 43.6%; p < 0,001), 
muito melhor que a composição total de árvores (r² 
= 42.8%; p < 0,001), lianas (41%; p < 0,001), ervas 
(16%; p = 0,038) e distância ao igarapé mais 

próximo (40%; p < 0,001). No melhor modelo 
fornecido pela regressão múltipla, a combinação 
entre composição vegetal completa e massa seca de 
serrapilheira explicaram 48% (p < 0,001) da 
variação na composição de borboletas. As variáveis 
mais significativas parecem afetar diferentes 
estágios de vida das borboletas. Enquanto a 
vegetação é importante servindo de plantas 
hospedeiras para os jovens, a serrapilheira 
influencia o forrageamento dos adultos, que 
procuram frutos fermentados no chão florestal. Tais 
dados são indicativos de como a comunidade de 
borboletas frugívoras se comporta frente a fatores 
ambientais, o que é de extrema importância para 
conservação tanto da lepidopterofauna como de 
seus hábitats, assim como fonte de informações 
para biomonitoramento. 
 
Palavras-chave: Variáveis ambientais, composição 
de borboletas frugívoras, padrões ecológicos. 
 

 Morpho menelaus. Foto: Rudy Dodero. 
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Grande parte da biodiversidade dos ecossistemas 
florestais reside no solo, sendo os colêmbolos um 
dos representantes mais abundantes e diversos. 
Informações sobre a sua distribuição fornecem 
dados ecológicos de cada espécie que são muito 
úteis na criação de estratégias de conservação. Este 
trabalho está sendo desenvolvido com material 
biológico coletado em três áreas de estudo: Área de 
Proteção Ambiental Adolpho Ducke (APA Ducke), 
no Amazonas,  Estação Ecológica da Maracá 
(ESEC Maracá, RR) e Parque Nacional de Viruá 
(PARNA Viruá, RR).  O delineamento utilizado é o 
recomendado em programas de monitoramento da 
biodiversidade. Foram utilizados dois métodos de 
coleta: Armadilha pitfall e extrator de Berlese-
Tullgen. As armadilhas, constituídas por potes 
plásticos, foram instaladas em 10 pontos e no lado 
direito da linha central nas parcelas com 
espaçamento de 25 metros entre si. Cada armadilha 
foi etiquetada e utilizada solução de álcool 70% 
durante 48 horas. As coletas das amostras de solo 
foram realizadas em transectos. As sub-amostras 
foram retiradas a cada 12,5 m ao longo de cada 
parcela, usando uma sonda metálica, introduzida a 
5 cm de profundidade do solo. Quatro sub-amostras 
consecutivas foram unidas para formar uma 
amostra composta, totalizando cinco amostras 
compostas. Em seguida, o material foi transportado 
ao laboratório para extração através do Berlese-
Tullgren. Os espécimes estão sendo triados, 
usando-se um microscópio estereoscópico e 
armazenados em microtúbulos, contendo álcool 
70% para posterior identificação através de chaves 
taxonômicas como as de Bellinger et al. 1996-
2013. As variáveis ambientais, porcentagem de 
argila e nutrientes do solo (N, P e K) estão 
disponíveis no site do PPBio e altura da 
serapilheira, foi medida em campo, a cada 5 m ao 
longo de cada parcela.   Até o momento, já foram 
triados aproximadamente 70% das amostras nas 

três áreas com os dois métodos de coleta. O 
processo de identificação do pitfall foi iniciado 
recentemente na área da ESEC Maracá e já foram 
identificados sete gêneros da família Isotomidae: 
Isotomurus, Hemisotoma, Isotomiella, 
Psammisotoma, Cryptopygus, Folsomia e 
Folsomides.  
 
Palavras-chave: Amazônia, comunidade, 
colêmbolos, variáveis ambientais. 
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Figuras: Métodos de coleta para colêmbolos. A) Armadilha 
pitfall, B) Extrator de Berlese-Tullgren e C) Isotomurus sp. 
(Collembola: Isotomidae).   



62 

 

EFEITO DA APLICAÇÃO DE LODO DE ETE SOBRE A ACAROFAUNA EDÁFICA EM 
ÁREAS DE PLANTIO DE Pinus taeda L. (PINACEAE) 

 
Luélyn Reuse Albiero¹; Erika Pessoa Japhyassu Britto1; Dalva L. Queiroz2; Marliton Rocha Barreto1 

 

1Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS)/Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Sinop, Brasil 
2Embrapa Florestas, Colombo, Brasil 
 
E-mail: luelyntata@hotmail.com 

 
No processo de reciclagem de papel são gerados 
resíduos que podem ser processados em Estações 
de Tratamento de Esgotos – ETE, gerando o lodo 
de ETE. Uma alternativa de uso deste lodo seria a 
sua aplicação em plantios florestais. Assim 
objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da 
aplicação do lodo de ETE sobre a acarofauna 
edáfica em plantios de Pinus taeda L. O lodo de 
ETE foi aplicado superficialmente em parcelas de 
2,5 x 2,5m, com plantas de P. taeda, em Rio 
Negrinho, SC. O delineamento experimental foi de 
blocos ao acaso com três repetições por tratamento, 
os quais consistiram de doses crescentes de lodo de 
ETE, 0 (T1), 10 (T2), 20 (T3), 30 (T4) e 40 (T5) t 
ha-1 (base seca). Em cada parcela foram realizadas 
duas amostragens de solo, as quais foram 
transportadas para o Laboratório de Solos na 
Embrapa Florestas. Os ácaros coletados foram 
enviados para o laboratório de Entomologia da 
UFMT, Campus SINOP, MT, montados em 
lâminas e identificados. Nos tratamentos com 
aplicações de ETE foram encontrados, nos anos de 
2007 e 2008, respectivamente, em T1 (268 e 95) 
ácaros, destes (79 e 85)% pertencem à ordem 
Oribatida, (19 e 7)% à ordem Mesostigmata, (2 e 
6)% à ordem Prostigmata e (0,5 e 1)% à ordem 
Astigmata; em T2 (94 e 17) ácaros, destes (66 e 
94)% são Oribatida, (18-0)% são Mesostigmata e 
(16 e 6)% são Prostigmata; em T3 (454 e 80) 
ácaros, destes (82-56)% são Oribatida, (14 e 21)% 
são Mesostigmata, (3 e 19)% são Prostigmata e (3 e 
4)% são Astigmata; em T4 (154 e 9) ácaros, destes 
(73 e 89)% são Oribatida, (22 e 11)% são 
Mesostigmata e (5 e 0)% são Prostigmata e em T5 
(70 e 112) ácaros, destes (47 e 47)% são Oribatida, 
(43 e 34)% são Mesostigmata, (9 e 15)% são 
Prostigmata e (2 e 4)% são Astigmata. Em geral 
nos tratamentos a quantidade de Oribatida foi 
maior do que as demais ordens, seguido das ordens 
Mesostigmata, Prostigmata e Astigmata. Em T2 
não foram encontrados Astigmata e Mesostigmata e 
em T4 os Astigmata também estavam ausentes. 
Nos demais tratamentos, espécimes das outras 

ordens estavam presentes o que nos leva a acreditar 
que as diferentes dosagens de resíduos não 
restringiram o desenvolvimento daqueles ácaros.  
 
Palavras-chave: Acari, diversidade, solo. 
 

 

Figura 1: Lodo de ETE. 

 

Figura 2: Aplicação de lodo de ETE em parcelas de 2,5 X 
2,5 m de Pinus taeda. 
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Uma das principais características da fauna de solo 
é contribuir na decomposição de resíduos orgânicos 
e ciclagem dos nutrientes. Em geral, os 
invertebrados que compõem esta fauna respondem 
rapidamente a variações ambientais e são capazes 
de responder a diferenças mais sutis tanto de 
habitat quanto de intensidade de impacto. Este 
trabalho visa investigar a abundância e composição 
dos invertebrados de solo e avaliar a influência do 
percentual de argila e areia no solo, da declividade 
do terreno e da cobertura da vegetação sobre a 
abundância desses artrópodes. O estudo foi 
realizado na BR 319 (Manaus – Porto Velho), em 
três módulos (km 300, km 400, km 450), utilizando 
um transecto em cada módulo, totalizando 15 
parcelas. As coletas foram realizadas durante a 
estação seca em outubro e dezembro de 2010 e 
utilizando o extrator de Winkler. Em cada parcela 
foram coletadas 10 amostras de serapilheira, 
totalizando 150 amostras. Foram encontrados 
11.817 indivíduos de 26 táxons, sendo que o grupo 
Acari representa mais de 50% da coleta. Desses, 14 
táxons foram amplamente distribuídos, ocorrendo 
em mais de 50% das parcelas, 9 táxons 
considerados raros por possuírem baixa 
abundância. Os grupos mais abundantes foram 
correlacionados com as variáveis ambientais onde 
Pseudoscorpiones e Isoptera diminuíram em solos 
mais argilosos, Acari, Coleoptera e 
Pseudoscorpiones aumentaram em solos mais 
arenosos e quando os grupos foram relacionados 
com a quantidade de cobertura vegetal, Acari foi 
mais abundante em áreas mais abertas, entretanto 
Collembola e Diplopoda foram mais abundantes 
em áreas com o dossel mais fechado Os grupos 
mais abundantes, Acari e Collembola também 
foram os mais abundantes em outros trabalhos que 
utilizaram diferentes métodos de coleta na 
Amazônia, mostrando que estes são os grupos 
dominantes no solo. Entretanto, quando 
relacionados com as variáveis ambientais esses 
grupos responderam de formas diferentes para cada 
método.  Em trabalhos realizados na reserva Ducke 
– Manaus AM, utilizando o método de Berlese-
Tulgreen a densidade de ácaros oribatídeos 

aumentou em solos mais argilosos, porém na 
mesma reserva utilizando armadilhas de queda, a 
abundância de Acari Oribatida e Coleoptera 
diminuiu em terrenos mais argilosos fato este 
semelhante ao ocorrido na BR 319. A influência da 
cobertura da vegetação nos invertebrados 
provavelmente está relacionada com a temperatura, 
umidade e produção de serapilheira. Foram 
registrados 14 táxons com ampla distribuição e 
ocorrêcia, desses, somente Acari, Coleoptera, 
Collembola, Pseudoescorpiones, Isoptera e 
Diplopoda responderam a pelo menos uma das 
variáveis ambientais.  

Palavras-chave: Invertebrado, Acari, serrapilheira. 
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As formigas atuam em processos importantes na 
natureza, como a ciclagem de nutrientes e aeração 
do solo, afetando a abundância de diversos 
organismos. Sua distribuição pode ser controlada 
por fatores ambientais correlacionados a fatores 
climáticos, tipo de solo e composição da vegetação, 
assim como a declividade do terreno e 
profundidade do lençol freático. Neste trabalho 
verificamos a riqueza e frequência dos gêneros de 
formigas e investigamos a influencia do percentual 
de argila no solo, da declividade do terreno e a 
profundidade do lençol freático sobre sua 
distribuição. O estudo foi realizado na BR 319 
(Manaus – Porto Velho), em três localidades: 
Orquestra, Capanã-Grande e Jari, totalizando 15 
parcelas. A coleta das formigas foi realizada em 5 
parcelas de cada módulo, utilizando o extrator de 
Winkler. Em cada parcela foram coletadas 10 
amostras de 1 m² de serapilheira. Foram 
identificados 7.051 espécimes, distribuídos em oito 
subfamílias e 36 gêneros. Os gêneros mais 
frequentes e também mais abundantes foram 
Solenopsis, Pheidole e Strumigenys. Verificou-se 
que a inclinação do terreno e teor de argila no solo 
não tiveram influência sobre a distribuição e 
frequência dos gêneros encontrados, o que pode ser 
explicado pela homogeneidade do terreno e baixa 
variação no percentual de argila. Em contrapartida, 
a profundidade máxima do lençol freático foi capaz 
de influenciar a distribuição dos gêneros de 
formigas nos módulos da BR-319. Ectatomma, 
Procryptocerus e Trachymyrmex, foram mais 
frequentes em áreas onde a profundidade do lençol 
freático é maior, favorecendo a hipótese de que 
espécies predadoras e especialistas parecem ter 
baixa tolerância a inundações, provavelmente como 
resposta à redução na disponibilidade de presas. Ao 
contrário, Pseudomyrmex, Octostruma e 
Cyphomyrmex, foram mais frequentes em áreas 

onde o lençol freático é mais superficial. Enquanto 
isso, Solenopsis, Pheidole e Strumigenys, 
distribuem-se ao longo de todo o gradiente, 
independente da profundidade do lençol freático 
em relação à superfície do solo. Tal padrão apoia a 
hipótese de que espécies generalistas podem ser 
favorecidas em solos mais úmidos pela maior 
disponibilidade de recursos. É importante e 
necessário conhecer quais e como os fatores 
ambientais afetam as comunidades de 
invertebrados do solo em áreas representativas de 
ecossistemas Amazônicos, para que possam ser 
usados em estudos de monitoramentos ambientais e 
assim minimizar a perda da diversidade. 
Profundidade máxima do lençol freático foi a 
variável que melhor explicou a distribuição dos 
gêneros no gradiente e forneceu informações 
relevantes para pesquisas futuras. 
 
Palavras-chave: Extrator de Winkler; florestas 
neotropicais; lençol freático. 
 

 

 

 

 

 

 

Foto: Solenopsis. Fonte: antweb.org 

Foto: Strumigenys. Fonte: antweb.org 
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 Os riachos amazônicos, em sua maioria, 
apresentam águas ácidas, devido à presença de 
ácidos húmicos e fúlvicos e são pobres em 
nutrientes. Entretanto, mantêm uma fauna rica e 
diversa, sustentada energeticamente principalmente 
pelo aporte de material orgânico proveniente da 
floresta ripária. A relação de estreita dependência 
com a floresta faz com que alterações no ambiente 
terrestre afetem direta e indiretamente o sistema 
aquático, tanto em sua estrutura (habitats) como em 
suas funções ecológicas. Essas alterações 
ambientais podem influenciar a composição da 
ictiofauna, ou, em casos extremos, condenar 
pequenos riachos ao desaparecimento, 
principalmente em meios urbanos, resultando em 
perda de biodiversidade local. O presente trabalho 
tem como objetivo determinar a ictiofauna presente 
em riachos influenciados pela construção/uso de 
uma estrada na região do Médio Solimões. Até o 
momento foram realizadas coletas da ictiofauna em 
três riachos transpassados pela estrada Coari-
Itapéua. As capturas foram realizadas de forma 
ativa (utilizando-se redes de cerco, puçás, peneiras) 
e de forma passiva (armadilhas). Foram 
identificadas 12 espécies, no total de 510 
exemplares capturados, sendo que os mais 
coletados foram 227 pertencente à espécie Copella 
nattereri, 114 indivíduos de Apistogramma sp., 53 
exemplares de Crenuchus spilurus, 28 espécimes 
de Hypselecara coryphaenoides, 27 espécimes de 
Aequidens sp.. Este trabalho pretende avaliar, a 
partir dos dados gerados, como as alterações 
antrópicas influenciam a composição ictiofaunística 
destes locais, e propor ações para mitigar os efeitos 
negativos que a estrada pode ter sobre a ictiofauna, 
bem como gerar subsídios técnicos que contribuam 
para reduzir os impactos durante a construção de 
novas estradas. 

Palavras-chave: Ecologia de estrada, igarapé, 
alterações ambientais. 

 

 

Algumas espécies encontradas no Centro de Apoio a 
Pesquisa do Médio Solimões, em Coari-AM.  Acima: 
Copella nattereri. Abaixo: Heros efasciatus. Fotos: 
Fernando P. Mendonça. 
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A separação espacial no uso do ambiente ou a 
repartição de recursos em um mesmo ambiente 
pelas espécies representam padrões de ocupação do 
espaço o qual é parte das dimensões do nicho 
ecológico das espécies. Nesse estudo foi 
investigado como a heterogeneidade natural da 
floresta (determinada pela variação espacial nos 
componentes da estrutura da floresta), influencia a 
distribuição espacial e a frequência de uso de 
micro-hábitat por duas espécies de aves de solo, 
Tinamus major e Crypturellus variegatus. Foram 
selecionados seis componentes de estrutura da 
floresta que incluem: elevação do terreno, 
abundância de troncos mortos caídos no chão, 
abertura de dossel, abundância de árvores, 
profundidade da serapilheira e distância do igarapé 
mais próximo. O estudo de campo foi conduzido na 
Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD), 
localizada na cidade de Manaus, entre os meses de 
outubro de 2012 e abril de 2013. A amostragem foi 
realizada em parcelas permanentes de 250 m de 
comprimento e que estão inseridas em um sistema 
de trilhas da RFAD. As amostragens de ocorrência 
foram realizadas entre 5:30 e 10:00hs da manhã e 
incluiu escuta passiva e uso de playback. A 
variação na frequência de ocorrência de Tinamus 
major não foi correlacionada com nenhum 
componente de estrutura da floresta. A frequência 
de uso do habitat por Crypturellus variegatus não 
foi afetada pela variação em alguns componentes 
de estrutura, tais como elevação do terreno, 
abundância total de árvores e distância do igarapé. 
Entretanto, a frequência de ocorrência de C. 
variegatus aumentou significativamente com o 
aumento na abertura de dossel da floresta, com o 
aumento da abundância de troncos mortos no chão 
e diminuiu com o aumento na profundidade de 
serapilheira. Isso sugere que a espécie usa mais 
frequentemente algumas áreas do que outras dentro 
da sua área de uso no habitat disponível. De 
maneira geral, esse estudo mostrou que tinamídeos 

responderam de maneiras diferentes à variação 
natural nas características do micro-hábitat 
sugerindo que a heterogeneidade da floresta de 
terra- firme tenha papel importante na distribuição 
espacial das aves. Além disso, os efeitos de outros 
componentes importantes para entender o uso do 
espaço (disponibilidade de alimento, densidade de 
predadores, locais de reprodução) em tinamídeos 
também precisam ser avaliados para entender 
melhor a ecologia do grupo.  
 
Palavras-chave: Aves, distribuição espacial, 
Reserva Florestal Adolpho Ducke. 
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Este estudo objetiva avaliar a distribuição da 
riqueza e abundância de espécies de Diplopoda em 
diferentes áreas da Amazônia matogrossense, 
utilizando como base módulos de cinco km² do 
PPBio, localizados em Claudia (módulos I, II e III) 
e Cotriguaçu (módulo IV) em Mato Grosso. As 44 
parcelas foram percorridas por, no mínimo, dois 
coletores no período noturno, com duração média 
de uma hora por parcela. Neste procedimento os 
indivíduos adultos de Diplopoda foram coletados 
manualmente, nos troncos das árvores, solo, 
matéria orgânica do solo e armazenados em frascos 
coletores contendo álcool 92%. Em laboratório os 
indivíduos foram separados em morfoespécies e 
identificados pelo especialista. As variáveis 
ambientais foram coletadas pela equipe do Núcleo 
de Estudos em Biodiversidade da Amazônia 
Matogrossense – NEBAM. Em cada um dos 
módulos foram coletadas as variáveis edáficas 
(porcentagens de argila, areia e pH do solo), 
altitude, abertura de dossel e volume de serapilheira 
que seguiram a metodologia PPBio de coleta 
(protocolo disponível em www.ppbio.inpa.gov.br). 
O módulo que apresentou maior abundância foi o 
módulo IV (640 Ind.; 84%), seguido pelos módulo 
II (48 Ind.; 6%), módulo I (45 Ind.; 6%) e módulo 
III (30 Ind.; 4%). A porcentagem de variância da 
composição da comunidade com base no número 
de indivíduos de cada espécie (abundância) captada 
pela ordenação em NMDS (Escalonamento 
Multidimencional Não-Métrico) possui 61% de 
explicação (Stress=0,08). A análise de Regressão 
Múltipla Multivariada indicou que a composição de 
espécies baseada nos dados de abundância é 
extremamente afetada pela altitude (Pillai Trace = 
0,76; F2,39 = 60; P < 0,01), areia (Pillai Trace = 
0,17; F2,39= 3,92; P = 0,03), e pelo pH do solo 
(Pillai Trace = 0,16; F2,39 = 3,68; P = 0,04). A 
ordenação com dados de ocorrência capturou 43% 

dos dados sendo os dados em NMDS (Stress= 
0,04). Estes resultados evidenciam a influência da 
altitude (Pillai Trace = 0,87; F2,39= 137; P < 
0.01,) e  areia (Pillai Trace = 0,35; F2,38= 11 ; P < 
0,01) sobre esta distribuição. Conclui-se que para 
encontrar uma maior riqueza e abundância destes 
indivíduos, aperfeiçoa-se o resultado quando a 
busca ocorre em locais com altitudes mais baixas, 
pois nestes locais concentra-se uma maior umidade. 
Pode-se inferir que a altitude afeta vários fatores 
nas florestas, e isto acarreta em mudanças na 
composição do ambiente e consequentemente a 
composição da comunidade de Diplopoda, tais 
características do ambiente são a umidade, corpos 
d’água, entrada de luz e composição florística. 

Palavras-chave: Módulos PPbio, Diplopoda, 
coleta padronizada. 
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O processo de extração de madeira de forma 
destrutiva é um dos maiores responsáveis pela 
fragmentação na Amazônia, acompanhada da 
abertura de estradas e áreas de pastagens em 
consequência da ação antrópica. A área de estudo 
do presente trabalho está localizada em uma região 
que sofre forte pressão do desmatamento, 
popularmente conhecida como Arco do 
Desmatamento. O objetivo deste trabalho foi 
correlacionar os efeitos do manejo florestal sobre a 
composição quantitativa (abundância) e riqueza de 
espécies de formigas de solos e vegetação. O 
estudo foi realizado em três áreas, localizadas no 
Município de Cláudia, centro-norte do Estado de 
Mato Grosso, sendo duas contidas na Fazenda 
Continental (módulo 1: 11°34’54.0’’S; 
55°17’15.6’’W; módulo 2: 11°24’38.8’’S; 
55°19’29.2’’W) e a terceira na Fazenda Iracema 
(módulo 3: 11°34’54.0’’S; 55°05’20.4’’W), ambas 
distantes entre si cerca de 20 km. As coletas foram 
realizadas em 32 parcelas, distribuídas nas três 
áreas, onde foi realizada a medição do diâmetro dos 
tocos para o cálculo da biomassa (Figura 1), sendo 
que em peças (tocos) com avançado estágio de 
decomposição não foram medidas, por não 
permitirem o reconhecimento de seu original 
formato (Figura 2). As coletas de formigas foram 
feitas seguindo duas metodologias diferentes, 
objetivando a captura de indivíduos que forrageiam 
na vegetação ou no solo. A biomassa foi calculada 
através de uma equação alométrica desenvolvida 
para o bioma amazônico, sendo essa um modelo 
simples de uma entrada, e as análises foram feitas 
no Programa R. Foram encontrados e medidos 127 
tocos no total de 32 parcelas, a biomassa total 
média retirada foi de 34.042,75 kg.ha-1 por parcela, 
apresentando valores entre 2.662,37 kg.ha-1 a 
187.537,92 kg.ha-1. O módulo 1 foi o que teve a 
maior taxa de corte, com 58,47% da biomassa 
retirada; o módulo 2 com 22,49%; e o módulo 3 
com 19,05%. Foi registrado um total de 2.994 

ocorrências de formigas, coletadas em 25 parcelas, 
deste total, 74,06% foram encontradas no solo e 
25,86% na vegetação. Tendo como soma total de 
indivíduos distribuída em 257 espécies, 48 gêneros 
e 11 subfamílias. De modo geral, o impacto do 
corte seletivo não afetou a riqueza e abundância de 
espécies de formigas. As formigas são consideradas 
importantes bioindicadoras. Esses resultados são 
uma janela de oportunidades para replicação da 
metodologia em áreas de corte seletivo, 
apresentando uma forma indireta de calcular 
impacto, para saber se o efeito foi local, ou se é 
possível afirmar que formigas são extremamente 
resilientes ao corte seletivo.  

Palavras-chave: Biodiversidade, Mato Grosso, 
manejo florestal. 

  
Figura 1: Toco correspondente ao manejo florestal 
realizado nos três módulos. 

  
Figura 2: Toco em avançado estágio de decomposição.
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Os igarapés das savanas roraimenses caracterizam-
se por serem pouco sombreados e com abundante 
flora submersa. O conhecimento sobre a 
entomofauna destes ambientes é limitado, pouco é 
conhecido sobre a composição das comunidades e 
associação com macrófitas. O objetivo deste 
trabalho foi conhecer os insetos aquáticos em um 
módulo de savana do Programa de Pesquisa da 
Biodiversidade (PPBio), Campus do Cauamé 
(Universidade Federal de Roraima). Foram 
realizadas 3 amostragens (06/2009 - cheia; 10/2009 
- início da seca; 02/2010 - seca), em 2 trechos (50 
metros cada) em um igarapé (Trecho 1 (T1): N 02° 
52’ W 60°43’; Trecho 2(T2): N 02° 52’; W 
60°43’), baseando-se no Protocolo de coleta de 
Invertebrados Aquáticos do PPBio. Dados 
hidrológicos (vazão, profundidade média, 
velocidade da correnteza) foram calculados, assim 
como dados de riqueza e similaridade, observando 
possíveis alterações entre os períodos climáticos. 
As coletas foram feitas com rede tipo D, em 1 m² 
de macrófitas (principalmente Bacopa reflexa), 
cujo material foi triado e identificado sob 
estereomicroscópio. O início da seca apresentou 
maior largura, profundidade, velocidade da 
correnteza e vazão, em média. Já o período seco 
apresentou os menores níveis, onde T2 secou 
totalmente. Foi coletado um total de 5.165 
indivíduos em 7 ordens e 42 famílias. A ordem 
mais rica em famílias foi Diptera (12), seguida de 
Coleoptera (9), Heteroptera (9), Odonata (4), 
Trichoptera(4), Ephemeroptera (3) e Lepidoptera 
(1). Quanto à abundância, Diptera se destacou com 
4104 exemplares (Chironomidae - 79%), além de 3 
famílias com mais de 100 exemplares. Coleoptera 
ficou em segundo, com 403 indivíduos (Noteridae - 
58,91%). Ainda Libellulidae (207) e Baetidae (122) 
tiveram mais de 100 exemplares. O índice de 
similaridade mostrou maior relação entre a cheia e 
início da seca (0,78). Por fim, este trabalho 
apresentou importantes dados sobre os insetos 
aquáticos, fornecendo informações inéditas sobre 
estes para Roraima e para a savana.  

Palavras-chave: PPBio, insetos aquáticos, savanas. 
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Os valores do eritrograma podem sofrer influência 
do sexo, massa e de fatores ambientais, sendo 
considerado útil na avaliação da biologia, fisiologia 
e saúde de vertebrados. O jacaretinga (Caiman 
crocodilus crocodilus), listado como uma das 100 
espécies com maior potencial de colonizar novos 
ambientes, é abundante nas florestas alagáveis da 
Amazônia e em corpos hídricos extremamente 
poluídos de Manaus. A ecologia generalista da 
espécie gera a oportunidade de obter valores de 
eritrograma para populações sob diferentes 
condições ambientais. Neste contexto, o objetivo 
deste estudo foi traçar o perfil hematológico de C. 
crocodilus crocodilus em três áreas distintas da 
Amazônia Central e avaliar como os valores do 
eritrograma da espécie variam em função do sexo, 
massa e ambiente ocupado. Essa pesquisa foi 
realizada entre setembro de 2012 e maio de 2013. 
As amostras de sangue foram coletadas por punção 
venosa do seio venoso occipital de 14 (7 Machos, 7 
Fêmeas) C. crocodilus crocodilus provenientes de 
resgates realizados em área urbana pelo Centro de 
Triagem de Animais Silvestres da SEMMAS de 
Manaus, 14 (10M; 4F) da região de paleovárzea no 
módulo 01-Purupuru (BR319) do Programa de 
Pesquisa em Biodiversidade - PPBio, Careiro da 
Várzea, e 32 (25M; 7F) da várzea localizada na 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-
Purus. Os parâmetros hematológicos avaliados 
foram hematócrito (%), contagem de eritrócitos 
(milhões/µL) e a concentração de hemoglobina 
(g/dL). A maioria dos machos (81%) e fêmeas 
(77%) apresentaram os valores de hematócrito 
variando de 15 a 25% (média = 20,59, DP = 2,73).  

Nos machos, a contagem de eritrócitos variou de 
0,3 a 1,38 milhões/µL (média = 0,51; DP = 0,18) e 
nas fêmeas de 0,3 a 0,8 milhões/µL (média = 0,48; 
DP = 0,12). Em 78,6% dos machos e 80% das 
fêmeas, a concentração de hemoglobina manteve-se 
dentro de um intervalo de 4 a 8 g/dL. Nenhum dos 
três parâmetros do eritrograma analisados 
apresentou relação evidente com o sexo, a massa 
ou o tipo de hábitat, ratificando a adaptabilidade 
biológica da espécie. As informações oriundas 
desse estudo poderão contribuir para o 
estabelecimento de valores de referência para essa 
espécie de crocodiliano na Amazônia Central 
Brasileira.  
 
Palavras-chave: Eritrograma, Caiman crocodilus, 
ambiente. 
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Características fisionômicas da floresta, como a 
presença de um dossel alto, são fatores que 
interferem na estruturação da diversidade local e 
regional. Em geral, os dosséis das florestas abrigam 
mais espécies em relação ao sub-bosque, 
principalmente pela maior ocorrência de folhas 
jovens, flores e sementes nesses locais. A estrutura 
da vegetação pode resultar em uma estratificação 
de microclimas e recursos alimentares, 
consequentemente, a comunidade animal também 
poderá estar estratificada. É possível, portanto, que 
as abelhas pertencentes à tribo Euglossini também 
estejam distribuídas entre os estratos da vegetação. 
Estas abelhas são de grande importância na 
polinização de orquídeas neotropicais. Portanto, o 
objetivo deste trabalho foi determinar se existe 
diferença na riqueza e abundância de abelhas 
Euglossini em dois estratos verticais da vegetação. 
As coletas foram realizadas nos meses de outubro e 
dezembro de 2012 no módulo do Programa de 
Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) localizado no 
município de Cotriguaçú, (09º49’11,1”S, 
58º15’31,4”W, Fazenda São Nicolau) Sul da 
Amazônia. As abelhas foram capturadas por 
armadilhas, que continham iscas e estavam 
dispostas a 1,5 metros do solo, e a partir de 15 
metros, variando com a altura do dossel, e distantes 
entre si 40 metros. Os espécimes foram 
identificados pelo professor Dr. Evandson José dos 
Anjos Silva (EJAS) e depositados na coleção do 
Acervo Biológico da Amazônia Matogrossense 
(ABAM), na Universidade Federal de Mato 
Grosso, Campus Sinop. Para análise de Riqueza e 
Abundância os dados foram submetidos à Análise 
de Variância (ANOVA) utilizando o software R. 
Foram coletados 2912 espécimes de Euglossini 
distribuídos em 41 espécies e cinco gêneros. A 
espécie mais abundante foi Eulaema meriana 
(Olivier, 1789) com 17,5% do total de indivíduos 
coletados, seguido de Eulaema cingulata 
(Fabricius, 1804) com 13,2% e Euglossa iopyrrha  

Dressler, 1982 com 12,9%. O número de 
indivíduos coletados em cada estrato foi diferente 
(F1,142=11,1; p<0,01), sendo o sub-bosque o local 
de maior abundância, onde 64% dos exemplares 
foram coletados. No entanto, a riqueza nos dois 
estratos foi praticamente a mesma (F1,142=3,34; 
p=0,06). De 41 espécies coletadas, 31 estavam 
presentes nos dois estratos da vegetação. Seis 
espécies ocorreram exclusivamente no sub-bosque 
e quatro no dossel. Destas, a maior parte teve 
ocorrência de apenas um indivíduo (singletons), 
exceto de Euglossa analis Westwood, 1840 (n=7). 
Embora a maior abundância de Euglossini esteja no 
sub-bosque, a riqueza não difere entre os estratos. 
Embora a maior abundância de Euglossini esteja no 
sub-bosque, a riqueza não difere entre os estratos. 
Uma vez que não existe a preferência por um 
determinado estrato da vegetação, podemos 
concluir que, a maioria das espécies coletadas em 
nosso local de estudo, possui hábitos de 
forrageamento diferentes ao longo do dia, 
circulando entre os estratos em busca desses 
recursos.  

Palavras-chave: Euglossini, estratos verticais, 
Amazônia Meridional. 
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Estudos sobre a composição de espécies, biologia, 
ecologia e estrutura da população de camarões que 
habitam igarapés na Amazônia brasileira são raros, 
uma vez que a maioria dos estudos sobre camarões 
palemonídeos na Amazônia é voltada para 
Macrobrachium amazonicum em rios ou 
concentrados em espécies que habitam grandes 
corpos d’água do sul e sudeste do Brasil. Os 
camarões são elementos importantes nos processos 
ecológicos do ambiente aquático, pois estão 
presentes em diferentes níveis da cadeia alimentar, 
seja como predadores ou presas. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a composição e a abundância 
das espécies, a estrutura populacional, a 
fecundidade e os efeitos de fatores abióticos sobre a 
distribuição de camarões em pequenos riachos de 
um fragmento florestal urbano em Manaus, 
Amazônia Central. Os camarões foram coletados 
em 12 igarapés; 10 de primeira ordem e dois de 
segunda ordem, usando armadilhas com isca, 
durante os períodos seco e chuvoso. Foram 
encontradas quatro espécies: Macrobrachium 
ferreirai Kensley & Walker, 1982, Macrobrachium 
inpa Kensley & Walker, 1982, Macrobrachium 
nattereri (Heller, 1862) e Pseudopalaemon 
amazonensis Ramos-Porto, 1979. M. inpa foi 
aespécie mais abundante. Adultos e imaturos de 
todas as espécies e fêmeas ovígeras foram 
encontrados na maioria dos períodos de 
amostragem. Machos foram mais abundantes e 
maiores que as fêmeas nas espécies de 
Macrobrachium. Todas as espécies apresentaram 
poucos ovos de tamanho grande. A abundância de 
M. nattereri foi afetada pelo tamanho dos riachos e 
pela temperatura. A estrutura populacional das 
espécies estudadas foi diferente da encontrada em 
outros estudos na Amazônia Central e em outras 
regiões do Brasil, indicando a influência do método 
de amostragem e da estrutura e do tamanho dos 
corpos d’água sobre a estrutura das populações em 

diferentes regiões. A presença de fêmeas ovígeras 
em todas as amostragens indica reprodução 
contínua. A riqueza e abundância das espécies de 
camarões encontrados nos igarapés do Campus da 
UFAM indica a importância da preservação desses 
pequenos corpos d’água na região, e 
principalmente no fragmento florestal estudado. 
 
Palavras-chave: Camarão, igarapé, estrutura 
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Rondônia, localizado na Amazônia Ocidental, se 
destaca pela alta biodiversidade. O trabalho tem o 
objetivo inventariar os mosquitos da Estação 
Ecológica do Cuniã, Porto Velho, aplicando a 
metodologia proposta pelo Programa de 
Biodiversidade da Amazônia. As coletas foram 
realizadas na Estação Ecológica do Cuniã 
localizada no interflúvio Purus-Madeira. Foram 
realizadas de acordo com o protocolo número 5 do 
PPBio utilizando armadilhas luminosas do tipo 
CDC, no período de 18:00 as 06:00 horas no 
extrato solo. As CDCs são montadas em parcela 
(250m x 40m) por dez dias, resultando em dez 
amostras por parcela. Para análise faunística foi 
utilizado o Programa ANAFAU. Durante 38 dias 
de coleta foram capturados 519 mosquitos 
distribuídos em 11 gêneros e 13 
subgêneros/espécies. Os gêneros Psorophorae 
Culexforam eudominantes, enquanto os demais 
gêneros foram acidentais e acessórios. Seis 
espécies de Uranotaenia foram identificadas e são 
novos registros para o Estado. O valor de 
diversidade total - com o índice de Shannon-
Wiener - foi de H = 1.31, e o índice de 
uniformidade ou equitabilidade foi de E = 0.55. A 
riqueza de gêneros estimada calculada (Chao2) foi 
13,25, indicando que praticamente todos os gêneros 
presentes foram amostrados.O valor obtido para a 
riqueza esperada (Chao2) foi de 16 espécies, 
número próximo ao observado. A maioria dos 
gêneros registrados no estado foram amostrados na 
Estação Ecológica do Cuniã, mas a riqueza de 
espécies foi inferior aquela registrada em outros 
trabalhos no estado, provavelmente devido ao 
método de coleta utilizado. A abundância geral de 
mosquitos e a amostragem de algumas subfamílias, 
e.g., Anophelinae, foi pequena utilizando apenas o 
protocolo sugerido (armadilha luminosa o tipo 
CDC).  

Foram identificadas seis espécies de               
Uranotaenia (Lynch-Arribalzaga, 1891) que são os 
primeiros registros para o estado de Rondônia.  

Palavras-chave: vetores, insetos, Amazônia 
ocidental, culicídeos. 

 

Figura 1. Localização da ESEC do Cuniã, Porto Velho, 
RO (A) e detalhe da localização da grade do PPBio (B) 
(fonte: Google earth). 



74 
 

GUIA DE ANUROS DO INTERFLÚVIO PURUS-MADEIRA, AMAZÔNIA, BRASIL 
 

Miquéias Ferrão1,2, Albertina Pimentel Lima1,2 

 

1 Centro de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica, Manaus, Brasil 
2 Coordenação de Pesquisas em Biodiversidade, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil  
 
E-mail: uranoscodon@gmail.com 

 
Diante do elevado número de espécies de anfíbios 
registrado na Amazônia brasileira, a identificação 
taxonômica de muitas espécies exige grande 
atenção e conhecimento específico, uma vez que há 
vários grupos e complexos de espécies de difícil 
identificação (e.g. Rhinella gr. margaritifera, 
Scinax gr. ruber, Allobatesspp.). A utilização de 
guias de identificação é de fundamental 
importância para a elucidação e diferenciação em 
campo de muitas destas espécies. Apesar da grande 
relevância, este tipo de material ainda é escasso na 
Amazônia. A maior parte dos guias de identificação 
de anfíbios disponíveis atualmente é voltada para 
localidades amazônicas fora do domínio brasileiro, 
estes se tornam pouco eficientes para auxiliar a 
identificação de espécies que ocorrem na porção 
brasileira. Para anfíbios da Amazônia brasileira há 
o guia de identificação de espécies que ocorrem na 
Reserva Florestal Adolpho Ducke, que apesar de 
sua excelência e de compreender algumas espécies 
de ampla ocorrência geográfica, torna-se pouco 
eficiente em auxiliar a identificação de anfíbios de 
localidades fora da Região de Manaus e das áreas 
de Várzeas. Desta forma, é necessária a criação de 
guias de identificação de anfíbios anuros para 
outras regiões da Amazônia brasileira. Nosso 
objetivo é a elaborar um guia de identificação dos 
anuros do interflúvio Purus-Madeira. O guia será 
produzido com textos e pranchas de fotografias. O 
texto inicial do guia trará uma introdução com 
informações sobre o interflúvio Purus-Madeira e as 
diferentes paisagens, descrevendo as agregações 
das espécies de anuros se houver. Após o texto 
introdutório, virá o guia propriamente dito. As 
espécies estarão separadas de acordo com as 
famílias. Para cada espécie, serão apresentadas 
características diagnosticas de identificação, além 
de comparações com espécies semelhantes. As 
fotografias serão apresentadas a fim de ilustrar 
características importantes da descrição, como por 
exemplo, dorso, ventre, vista lateral do corpo, 
região inguinal, dedos do pé e mão, calcanhares, 
olhos, entre outros detalhes. Uma porção 

considerável de material fotográfico oriundo dos 
módulos permanentes de amostragem das UHEs 
em Rondônia e da BR-319 esta sendo triada para 
dar inicio a confecção do guia. O guia de anuros do 
interflúvio Purus-Madeira será um dos maiores 
guias de identificação de anuros da Amazônia, 
abordando mais de 120 espécies.  
 
Palavras-chave: Taxonomia, biodiversidade, 
Amazônia. 
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 A ictiofauna amazônica é considerada a mais 
abundante entre todos os sistemas de água doce do 
mundo. Na Amazônia brasileira, há várias 
iniciativas buscando determinar a riqueza biológica 
regional, bem como tentando compreender quais os 
mecanismos que influenciam a flora e a fauna estão 
sendo desenvolvidos. Não se sabe ao certo quantas 
são as espécies de peixes a sua diversidade se soma 
à diversidade de ambientes, nos quais esses animais 
se relacionam de formas diversas com implicações 
diversas no estabelecimento de suas características 
biológicas fundamentais. No entanto, estudos de 
inventários e sobre a distribuição da biodiversidade 
de forma padronizada na região do Médio Solimões 
são praticamente inexistentes. Desta forma, há a 
dificuldade em se traçar planos para a conservação 
da biodiversidade. Este trabalho se insere na 
metodologia do PPBio, onde a unidade básica para 
os levantamentos da ictiofauna foi composta pelos 
corpos d’água presentes no sistema de trilhas do 
Centro de Apoio a Pesquisas do Médio Solimões, 
UFAM ISB-Coari e teve como objetivo 
implementar uma coleções ictiológica regional na 
UFAM ISB-Coari. Atualmente foram encontradas 
51 espécies distribuídas nas ordens: Characiformes, 
Cyprinodontiformes, Gymnotiformes, Perciformes, 
Siluriformes e Synbranchiformes. Uma coleção de 
referência, bem como uma coleção de tecidos para 
estudos genéticos está sendo criada com o material 
coletado, sendo que estas coleções permitem o 
registro, classificação e preservação de espécies de 
peixes ocorrentes na região do Médio Solimões. A 
implementação dessas coleções poderá auxiliar em 
estudos sobre a taxonomia e diversidade de peixes, 
estrutura populacional, integridade genética e 
conservação dessas populações, bem como em 
modelos de distribuição de espécies da ictiofauna 
amazônica. 

Palavras-chave: Ictiofauna de riachos, região do 
Médio Solimões, coleções biológicas. 

 

Exemplares da coleção ictiológica da UFAM - ISB 
Coari. 

 

Exemplares armazenados em álcool para estudos 
genéticos. 
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O interesse pela ictiofauna presente em fragmentos 
florestais urbanos tem aumentado nas últimas 
décadas, pois o reconhecimento e a conservação 
das espécies que ocorrem nesses ambientes são 
aspectos importantes para a manutenção da 
biodiversidade local. Um dos maiores fragmentos 
florestais urbanos do mundo está situado em 
Manaus, no campus da Universidade Federal do 
Amazonas. Mantém uma floresta bem conservada e 
várias nascentes que formam igarapés de primeira e 
segunda ordem, habitados por um conjunto pouco 
conhecido de espécies de peixes. Por esse motivo, o 
objetivo desse estudo foi atualizar a lista de 
espécies, contribuindo para futuras tomadas de 
decisões a respeito da conservação das mesmas. 
Para isso, foram realizadas 22 amostras entre os 
anos de 2010 a 2012, sendo 21 em igarapés e uma 
em um lago artificial. Nos igarapés as coletas 
foram realizadas através da delimitação de trechos 
de 10 metros, onde aparelhos ativos e passivos 
foram utilizados para a captura dos espécimes. No 
lago, os peixes foram coletados com baterias de 
malhadeiras que permaneceram na água durante 24 
horas, sendo conferidas a cada 4 horas. Foram 
capturados 3.182 espécimes representantes de cinco 
ordens, 12 famílias e 35 espécies. A ordem mais 
representativa, em termos de riqueza, foi 
Characiformes (11), seguida por Siluriformes (10), 
Perciformes (10), Cyprinodontiformes (2) e 
Gymnotiformes (2). Esse padrão é bem semelhante 
ao encontrado por outros estudos em igarapés de 
primeira e segunda ordem na Amazônia, indicando 
que esses ambientes ainda mantêm conjuntos de 
espécies nativas. Em termos de abundância, a 
ordem Cyprinodontiformes foi mais representativa 
(59,7%), seguida de Characiformes (28,8%), 
Perciformes (9,6%), Siluriformes (1,7%) e 
Gymnotiformes (0,2%). A abundância de 
Cyprinodontiformes foi causada principalmente 
pela ocorrência de Poecilia reticulata, uma espécie 

invasora, típica de ambientes alterados, sugerindo 
que alguns dos igarapés amostrados já passam por 
um processo avançado de alteração. As espécies de 
peixes registradas no lago provavelmente foram ali 
introduzidas por moradores que habitam as bordas 
do fragmento, haja vista que sua distribuição 
natural é restrita á área de várzea dos grandes rios. 
Concluímos que muitas espécies que ocorrem nos 
igarapés da UFAM são comuns a outros igarapés 
bem conservados próximos à cidade de Manaus, o 
que indica que esses ambientes aquáticos ainda 
conservam condições de manter a ictiofauna nativa. 
Entretanto a presença de espécies invasoras, 
altamente tolerantes a ambientes alterados por 
poluentes domésticos indica que já existe um 
processo de poluição desses igarapés, o que pode 
levar ao comprometimento das espécies que ainda 
vivem no fragmento, caso medidas não sejam 
tomadas. Dessa forma, o presente estudo contribui 
substancialmente, apontando as espécies que 
ocorrem no fragmento e disponibilizando uma base 
de informações que pode ser futuramente utilizada 
para a conservação dessas espécies.  
 
Palavras chaves: Ictiofauna, Fragmento Florestal, 
Amazônia. 
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A espécie Poecilia reticulata (Wilhelm C. H. 
Peters - 1859), conhecido popularmente como 
Lebiste ou Guppy, tem sido constantemente 
registrada em áreas alagadas e riachos alterados em 
centros urbanos. Esta espécie é originária da 
América Central, Caribe e norte da América do Sul 
e pode chegar até aos 6,5 cm de comprimento. A P. 
reticulata é uma espécie ovovivípara, isto é, os 
ovos são fecundados dentro da fêmea e aí são 
mantidos até estarem prontos para serem dispersos 
ao meio externo, o que possibilita que os alevinos 
tenham maiores chances de sobrevivência. Por ser 
uma espécie de alta adaptabilidade e de alta 
fertilidade, por apresentar uma grande variação de 
cores e aceitar diversos tipos de alimentos é usada 
como peixe ornamental por vários aquariofilistas e 
simpatizantes desse hobby. No entanto, muitas 
vezes por acidente ou propositalmente, esta espécie 
é introduzida nos córregos das cidades (geralmente 
lugares poluídos) e, por ser resistente a essas 
condições ambientais, adapta-se e coloniza 
rapidamente esses ambientes. O objetivo deste 
trabalho foi determinar a presença desta espécie na 
área de influência do rio Solimões, estado do 
Amazonas. Foram encontrados registros dessa 
espécie nos centros urbanos dos municípios de 
Tabatinga, Tefé, Coari e Manaus. Acredita-se que 
P. reticulata tenha sido levada a esses municípios 
para fins comerciais (como espécie ornamental) e 
introduzidas nos corpos d’água.  Somente foi 
observada em ambientes antropizados, não sendo 
registrada em áreas íntegras. Em ambientes 
poluídos esta espécie tende a predominar na 
ictiosenose. Em ambientes não alteradas, as 
espécies nativas prevalecem, provavelmente por 
vantagens competitivas. 

Palavras-chave: Lebiste, introdução, espécie 
exótica, igarapé. 

 

 

Alguns exemplares do P. reticulata encontrados nos 
corpos d’água do município de Tefé-Am. Fotos: 
Janderson Rodrigues Maia. 
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A região Sudoeste Amazônica é considerada pouco 
amostrada em relação à sua araneofauna, carecendo de 
inventários padronizados que possam servir de base 
para estudos de biodiversidade. As aranhas são 
consideradas como importantes componentes dos 
ecossistemas florestais e aparentam serem organismos 
ideais para estudos de padrões de biodiversidade. 
Neste trabalho foi efetuado um estudo da fauna de 
aranhas na Fazenda Experimental Catuaba localizada 
no município de Senador Guiomard, Acre. As coletas 
ocorreram em duas expedições, uma na estação 
chuvosa (abril de 2012) e outra na seca (agosto de 
2012). Cada expedição contou com a participação de 
dois coletores com duração de 10 dias. O esforço de 
amostragem foi de 240 amostras, sendo 20 através de 
guarda-chuva entomológico, 20 através de coleta 
manual noturna e 200 pitfall trap.  O objetivo deste 
trabalho foi investigar a influência da densidade de 
bambu e da estrutura da vegetação sobre a assembleia 
de aranhas de uma floresta de terra firme em um 
módulo do Programa de Pesquisa em Biodiversidade 
(PPBio). As coletas resultaram em um total de 2022 
indivíduos, dos quais 43% adultos. Foram identificadas 
210 morfoespécies em 33 famílias, sendo as mais 
abundantes Araneidae, Theridiidae e Ctenidae. A 
riqueza e a abundância de aranhas obtiveram uma 
correlação positiva (r = 0,79; p =0,0063). O bambu 
Guadua weberbaueri e a estrutura da vegetação não 
influenciaram a composição da assembleia de aranhas. 
Através do índice de similaridade de Bray-Curtis foi 
possível verificar que as parcelas mais similares são as 
parcelas 3 e 6 (48,6%), parcelas 3 e 9 (42,9%) e 
parcelas 3 e 4 (42,5%). As parcelas com menor 
similaridade foram as parcelas 1 e 2 (23,9%). 
Possivelmente, a variação da estrutura da vegetação 
nas parcelas não seja tão evidente para demonstrar 
estas relações e a composição das espécies esteja 
variando mais em escala regional do que em escala 
local.  
 

Palavras Chave: Aranhas, Guadua weberbaueri, 
estrutura da vegetação.  
 
 

 
Foto: Ivan Barros. 

 

Foto: Patricia Zanoli. 
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As medidas de variabilidade de hábitat, abundância 
das espécies e como os membros de uma 
comunidade interagem entre si, formam a base para 
se determinar a estrutura das comunidades e 
compreender as relações que influenciam a sua 
composição. Como a estrutura de todas as 
comunidades varia no espaço e no tempo, um dos 
objetivos da ecologia de comunidades é determinar 
as causas desta variação. Este trabalho teve por 
objetivos avaliar os efeitos e a importância relativa 
de fatores abióticos e bióticos sobre a distribuição 
espacial e temporal de girinos em poças 
temporárias, na Reserva Biológica do Uatumã, 
Amazonas. A abundância, riqueza e composição de 
espécies foram determinadas em três eventos de 
amostragem durante uma estação chuvosa: janeiro 
e fevereiro, abril e junho de 2012, em 21 parcelas 
ripárias (Figura 1). As variáveis medidas foram: 
largura do igarapé, área do baixio, área total da 
poça, condutividade, temperatura, profundidade do 
folhiço, abertura de dossel e abundância de 
predadores. Nos três períodos, foram registrados 
4.925 indivíduos pertencentes a 20 espécies, 
distribuídas em 7 famílias. A comunidade não 
apresentou distribuição uniforme ao longo do 
tempo, com substituição de espécies em cada 
amostragem (Figura 2). Entre os períodos de 
amostragem, diferentes variáveis ambientais foram 
responsáveis pela variação na composição da 
comunidade, como a abertura do dossel, 
condutividade e profundidade do folhiço. Esses 
resultados sugerem que habitats de poças 
temporárias flutuam ao longo do tempo. Estudos 
com comunidades de girinos encontram relações 
fortes da estrutura da comunidade com predadores, 
resultado não encontrado no presente estudo. 
Predadores invertebrados que utilizam poças 
temporárias geralmente possuem ciclos de vida 
rápidos e podem estar utilizando os mesmos 

recursos que os girinos, agindo como potenciais 
competidores. Já predadores vertebrados (peixes) 
podem ser influenciados pela flutuação das 
variáveis ambientais ao longo do tempo, quando, 
por exemplo, devido às chuvas diárias ocorre o 
transbordamento dos igarapés, ocasionando a 
dispersão dos peixes. Portanto, amostragens 
pontuais dentro de uma estação chuvosa podem não 
ser suficientes para captar padrões de como a 
comunidade é estruturada, principalmente quando 
os organismos possuem ciclos de vida curtos como 
girinos em poças temporárias. 

Palavras-chave: Composição de espécies, 
variáveis ambientais, estrutura da comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Mapa hidrográfico da Reserva Biológica do 
Uatumã, Amazonas, Brasil, com a localização das 21 
parcelas ripárias (quadrados vazados) distribuídas dentro 
da grade do PPBio.  
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Figura 2. Distribuição dos girinos ao longo dos três 
períodos de amostragem na Reserva Biológica do 
Uatumã, Amazonas, Brasil. 
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Atualmente, são conhecidas cerca de 7044 espécies 
de anfíbios e 9766 espécies de répteis no mundo. O 
Brasil, por sua vez, é detentor de uma das mais 
ricas herpetofaunas do planeta, com cerca de 946 
espécies de  anfíbios e 738 espécies de répteis. A 
Amazônia é um dos biomas brasileiros que possui 
maior diversidade herpetofaunística, sendo 
representada por cerca de 232 espécies de anfíbios 
e 273 de répteis. Contudo, estas riquezas estão 
subestimadas, uma vez que várias regiões da 
Amazônia permanecem subamostradas ou mesmo 
nunca inventariadas, particularmente a região do 
interflúvio Madeira-Purus, uma das áreas 
prioritárias para a conservação da herpetofauna na 
Amazônia brasileira. Uma das provas disto é a 
grande quantidade de recentes descrições de novas 
espécies, novos registros e ampliações de 
distribuição geográfica na Amazônia. Neste 
contexto, um inventário preliminar da herpetofauna 
foi realizado na grade do PPBio, estruturada na 
Estação Ecológica do Cuniã, Porto Velho, 
Rondônia, interflúvio Madeira-Purus (08°4’ S 
063°27’W) entre os meses de julho de 2010 e junho 
de 2011, sendo realizadas seis campanhas com 
média de cinco dias de duração cada, uma na 
estação seca e cinco na estação chuvosa. Foram 
empregadas 154 horas/homem de busca ativa 
noturna (BA) e o método de encontros ocasionais 
(EO) em transectos aleatórios na grade de pesquisa, 
uma vez que as parcelas, terrestres e ripárias, ainda 
não haviam sido instaladas. Foram registradas 15 
espécies de serpentes, 6 de lagarto e 25 de anfíbios. 
Destas, 31 espécies foram registradas através do 
método BA e 30 espécies foram registradas através 
de EO, fato explicado pelo demasiado tempo gasto 
no deslocamento na grade para se chegar aos 
pontos de coleta. A diversidade registrada, até o 
momento, é tida como baixa quando comparados os 
dados obtidos a outros trabalhos na região, fato 

explicado pelo baixo esforço amostral realizado e 
ausência de métodos complementares de coleta. 
Três espécies de anuros da família Hylidae foram 
registradas pela primeira vez para o estado de 
Rondônia, Cruziohyla craspedopus, Hypsiboas 
microderma e Osteocephalus castaneicola 
(submetida) e uma nova espécie do gênero 
Leptodactylus gr. pentadactylus está sendo descrita 
pelo primeiro autor. Espera-se que com os 
próximos estudos a serem realizados, se 
empregando maior esforço amostral e métodos de 
coleta complementares, a quantidade de espécies 
registradas aumente e que a região seja enquadrada 
como uma das mais diversas em relação à 
herpetofauna amazônica, justificando maior 
proteção às graves ameaças antrópicas que vem 
ocorrendo no norte do estado de Rondônia.  

Palavras-chave: Herpetofauna, interflúvio 
Madeira-Purus, Rondônia. 

 

Figura 01: Cruziohyla craspedopus – Foto de Diego 
Meneghelli. 
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A amostragem foi realizada na grade PPBio 
instalada na ESEC Cuniã em todas as parcelas 
permanentes dos transectos L1, L2 e L3 (n=15). As 
coletas foram realizadas entre os dias 13 a 23 de 
Outubro de 2010 (L2), 02 a 10 de Janeiro de 2011 
(L3) e 28 de Maio a 07 de Junho de 2011 (L1). Em 
cada parcela foram alocadas 15 armadilhas do tipo 
“´life traps” por oito dias consecutivos: Tomahawk 
no chão, Sherman no chão e Sherman no sub-
bosque (aproximadamente 1,5 m de altura), usando 
um espaçamento de 15 metros, sendo monitoradas 
e re-iscadas diariamente, entre 07:00 e 10:00 da 
manhã. Foram usadas como isca uma mistura de 
paçoca, óleo de fígado de bacalhau, fubá, 
aromatizante de baunilha e gordura vegetal. Os 
animais coletados foram preservados tanto em via 
líquida como via seca e depositados na Coleção de 
Referência da Mastofauna de Rondônia – CRMRO, 
localizada no Lab. de Mastozoologia da UNIR, 
Campus Porto Velho. As identificações 
taxonômicas foram realizadas através de consultas 
a guias de campo, livros com chaves de 
identificação para determinados grupos de 
marsupiais e roedores e visita ao acervo da coleção 
de mamíferos do INPA. O esforço de captura total 
foi de 1.800 armadilhas/dia (permaneceram abertas 
durante o dia e a noite), o sucesso de captura geral 
obtido foi de 0,009. Foram coletados 17 espécimes 
pertencentes às ordens Rodentia e 
Didelphimorphia, distribuídas em três famílias 
(Echimyidae, Cricetidae e Didelphidae) e cinco 
gêneros. Os táxons foram identificados como 
Micoureus demerarae, Marmosops parvidens, 
Marmosa sp., Proechimys sp. e Oecomys bicolor. 
Houve maior sucesso de captura na 1ª expedição 
(out/2010), sendo capturados 10 animais 
pertencentes aos taxons Micoureus sp. e M. 
parvidens; na 2ª expedição (jan/2011) foram 
capturados apenas dois espécimes pertencentes a 
Proechimys sp. e Micoureus sp.  e na 3ª expedição 
(maio/junho/2011) foram capturados quatro 
animais e recapturado um espécime, pertencentes 
às espécies Oecomys sp., Micoureus sp. e Marmosa 

sp. A riqueza e abundância relativa de didelfídeos 
foi superior as dos roedores. M. demerarae 
representou 52,94% e M. parvidens 17,64% das 
capturas, enquanto o gênero Marmosa, com apenas 
uma captura, representou 5,88%. Quatro táxons 
amostrados foram capturados em estrato arbóreo e 
três (M. demerarae, M. parvidens e Proechimys 
sp.) no solo, representando 20% das capturas. 
Destaca-se a importância de se amostrar o estrato 
arbóreo em levantamentos de deste sub-grupo, 
visto que a riqueza de espécies é muito maior 
dependendo do ambiente a ser amostrado.  

Palavras-chave: Amazônia Sul - Ocidental, BR 
319, interflúvio Purus-Madeira. 

    

 

Figura 1: À esquerda a soltura do indivíduo jovem e 
fêmea da espécie Micoureus demerarae no local de 
captura da grade PPBIO da ESEC Cuniã e à direta um 
indivíduo jovem da espécie Micoureus demerarae 
marcado com anilha metálica numerada. (Fotos: Elvis 
Brambilla). 
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Na região norte do Estado de Mato Grosso 
constatou-se o maior crescimento agropecuário do 
Brasil de 1996 a 2006, com 275,6%, segundo dados 
do IBGE (2006). Junto com o crescimento da 
agricultura vem a preocupação de encontrar agentes 
de controle biológico para o controle de pragas. O 
Estado de Mato Grosso tem passado por 
modificações antrópicas, como o crescimento 
agropecuário acelerado e devastação de ambientes 
naturais, neste contexto muitas espécies de ácaros 
que poderiam ser utilizadas como predadores de 
pragas agrícolas podem desaparecer antes de serem 
conhecidas. Pouco é conhecido sobre a acarofauna 
edáfica naquele estado. Desta forma este trabalho 
teve como objetivo determinar a diversidade de 
ácaros do solo da Floresta Amazônica no Norte 
Matogrossense.  As coletas de solo foram 
realizadas em área florestal, no Parque Ecológico e 
na fazenda Ademir Barbosa, no município de 
SINOP, MT. Estas foram realizadas na estação 
chuvosa em quatro pontos. Das amostras 
observadas foram encontrados 56 ácaros, destes 
87% pertencentes a Ordem Oribatida e 13% a 
Ordem Mesostigmata. Dentre os Mesostigmata o 
grupo Gamasina corresponde a 60% dos espécimes 
identificados, seguido do grupo Urupodina com 
40% dos espécimes. Levando em consideração os 
resultados obtidos podemos comprovar a 
importância do estudo da diversidade de ácaros em 
solo na região Norte Matogrossense uma vez que 
espécimes de pertencentes à família de ácaros 
predadores foram encontrados. O acervo de ácaros 
do Mato Grosso foi iniciado com os espécimes 
identificados neste estudo. Este material ficará 
disponibilizando para fins didáticos, que servirá de 
referência para futuras gerações de especialistas 
formados na região. A coleção ficará depositada 
junto ao Acervo Biológico da Amazônia 
Meridional (ABAM) do Instituto de Ciências 
Naturais, Humanas e Sociais da Universidade 
Federal de Mato Grosso, SINOP, MT. Este trabalho 

está diretamente relacionado ao projeto de DCR de 
um dos integrantes deste trabalho e ao projeto 
número 563233/2010-9 do Programa Sisbiota do 
CNPq.   
 
Palavras-chave: Acari, diversidade, predadores. 
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A região amazônica possui uma grande diversidade 
de espécies, sendo essa determinada por diversos 
fatores. A diversidade dos insetos é de grande 
importância para o funcionamento e manutenção 
dos diferentes ecossistemas. Os insetos também são 
indicadores apropriados para a avaliação de 
mudanças ambientais, tendo em vista sua 
diversidade e capacidade de produzir várias 
gerações, geralmente, em curto espaço de tempo. O 
objetivo deste trabalho foi realizar um 
levantamento da entomofauna do Centro de Apoio 
à Pesquisa do Médio-Solimões, tendo como 
objetivo específico comparar a ocorrência das 
famílias de insetos diurnos em três diferentes áreas 
do Centro: plantio, vegetação secundária das 
bordas e mata primária. Foram realizadas coletas a 
cada 15 dias no período de agosto de 2008 a maio 
de 2009 em três das diferentes áreas do Centro, 
com esforço de coleta de uma hora em cada área. 
Os insetos coletados em cada região foram 
separados. Após capturados, os insetos foram 
montados e identificados até o nível taxonômico de 
Família, utilizando chaves sistemáticas. A área de 
mata primária apresentou maior número de ordens 
(13 ordens) quando comparados as outras duas 
áreas, além do número de insetos ter sido maior 
(46,1%). No plantio ocorreram 12 ordens e na 
borda 11 ordens. Um dos dados mais interessantes, 
que demonstra a diferença entre os três ambientes é 
o da ordem Blattodea, que apresentou um número  
relativamente  alto de indivíduos  na mata quando 
comparada  aos outros dois ambientes. Insetos 
fitófagos, que podem se tornar danosos a 
plantações, foram encontrados com maior 
freqüência na área de plantio. Ortópteros 
(gafanhotos), hemípteros (percevejos) e 
homópteros (cigarrinhas) são frequentemente 
citados na literatura como pragas agrícolas. A área 
que apresentou maior número de famílias de 
insetos foi a área de mata primária, com 63 famílias 

de diferentes ordens, seguida da área de borda, com 
47 famílias, e a área de plantio, com 36 famílias. 
No presente estudo realizado no Centro de Apoio à 
Pesquisa do Médio-Solimões, foi detectado a 
grande número de ordens e famílias de insetos na 
região de mata primária, comparada a vegetação de 
borda e plantio. As ordens Hymenoptera, 
Coleoptera e Hemiptera foram as que mais se 
destacaram nessa área. 

Palavras-chave: Entomofauna, levantamento, 
famílias. 
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A região Amazônica é formada por uma 
diversidade de corpos d’água e a maioria dos 
estudos ictiofaunísticos desenvolvidos até o 
presente na Amazônia enfocam grandes rios. 
Entretanto, um melhor conhecimento da 
diversidade de peixes da Amazônia depende de 
maiores informações sobre os sistemas aquáticos 
ainda pouco estudados, entre estes pequenos 
riachos que drenam a floresta. Uma melhor 
compreensão sobre a composição ictiofaunística 
destes igarapés podem-se gerar subsídios para 
planos de conservação e manejo e fornecer bases 
para estudos posteriores de avaliação de impactos 
ambientais sobre a ictiofauna. Este trabalho teve 
como objetivo determinar a composição 
ictiofaunística dos corpos d’água presentes na área 
do Centro de Apoio a Pesquisa do Médio Solimões, 
município de Coari-AM. Adicionalmente teve 
como propostacriar uma coleção de referência de 
peixes no Instituto de Saúde e Biotecnologia de 
Coari, Universidade Federal do Amazonas. As 
coletas foram realizadas de forma ativa, sendo os 
exemplares sacrificados com uma dose letal de 
anestésico, fixados em formalina (10%) e 
transportados para o laboratório. Após a triagem, os 
exemplares foram acondicionados em álcool 70% e 
foram organizados para a deposição na futura 
coleção de peixes do ISB/Coari. Foram capturados 
2.142 exemplares pertencentes a 61 espécies de seis 
ordens – Characiformes, Cyprinodontiformes, 
Gymnotiformes, Perciformes, Siluriformes e 
Synbranchiformes. Em média, foram capturadas 
nove espécies por local amostrado. As espécies 
mais abundantes foram Copella nattereri, com 23% 
do número total de exemplares capturados, 
Apistogramma sp., com 20%, Hyphessobrycon sp., 
com 18% e Crenuchus spilurus com 5%. 

Palavras-chave: Peixes de igarapés, Amazônia, 
conservação, riquezas de espécies. 

 

 

Algumas espécies encontradas no Centro de Apoio a 
Pesquisa do Médio Solimões, em Coari-AM.  Acima: 
Crenuchus spilurus. Abaixo: Synbranchus sp. Fotos: 
Fernando P. Mendonça. 
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A ordem Odonata (Arthropoda, Hexapoda) está 
dividida em três subordens: Anisoptera, Zygoptera 
e Anisozygoptera, sendo que apenas as duas 
primeiras ocorrem na América do Sul. Na família 
Aeshnidae estão incluídas as espécies que 
apresentam as formas de vôo mais velozes e de 
maior porte, enquanto na família Libellulidae está a 
maioria das espécies de Odonata e as mais 
frequentemente encontradas entre os Anisoptera. 
Esta ordem agrupa as conhecidas libélulas e 
existem aproximadamente 5.600 espécies descritas, 
sendo 1.203 as espécies já registradas na América 
do Sul. Larvas e adultos são predadores ativos, 
sendo que as larvas consomem vários invertebrados 
(além de alevinos e girinos) e adultos capturam 
insetos voadores. Este trabalho teve como objetivo 
realizar um levantamento da diversidade de 
espécies de Odonata das famílias Aeshnidae e 
Libellulidae no Centro de Apoio à Pesquisa do 
Médio-Solimões (CAPMedSol), Coari, Amazonas. 
As coletas foram realizadas no Centro de Apoio à 
Pesquisa do Médio Solimões (CAP-MedSol). Os 
indivíduos foram coletados com rede entomológica, 
acondicionados em envelopes de papel e 
mergulhados em acetona P.A. para sua 
conservação. Após a secagem, foram 
acondicionados em envelopes de papel vegetal e 
depositados como material testemunho na coleção 
do Laboratório de Estudos e Pesquisas em 
Entomologia (LEPE – UFAM). Foram observados 
52 indivíduos e coletados 30 espécimes, onde 28 
pertencem à família Libellulidae e dois (02) à 
família Aeshnidae. Foram identificadas 10 
espécies, sendo oito (08) pertencentes à Família 
Libellilidae e duas (02) à Família Aeshnidae. A 
coleta e observação de Odonata na área em estudo 
demonstrou uma diversidade de espécies da família 
Libellulidae, ao contrario da família Aeshnidae, 
que foi pouco amostrada. Áreas mais ensolaradas 
apresentam um maior número de indivíduos de 
espécies de Anisoptera, bem como corpos d’água 

lênticos. Há a necessidade de correlacionar as áreas 
de ocorrência das espécies com as ligações entre os 
corpos d’água do CAPMedSol, para a verificação 
da relação entre esses ambientes e a distribuição 
das espécies pela área de estudo. 

Palavras-chave: Odonata, levantamento, 
ocorrência. 
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A morfometria é utilizada em estudos de 
mirmecologia, como ferramenta na identificação de 
espécies, separação de castas, interações com o 
ambiente e com outras espécies. O complexo 
rastrata que abriga espécies predadoras específicas 
de milípedes, é um dos maiores complexos de 
espécies do gênero Gnamptogenys na região 
neotropical, com 10 espécies conhecidas, sendo que 
dessas 10, sete são registradas no Brasil G. lanei 
Kempf, 1960, G. mecotyle Brown, 1958, G. 
menozzii (Borgmeier, 1928), G. rastrata (Mayr, 
1866), G. triangularis (Mayr, 1887), G. sp. n. 1 e 
G. sp. n. 2). Até o presente momento nenhum 
estudo morfométrico foi desenvolvido para o 
gênero Gnamptogenys. Foram consideradas aqui 
características morfométricas do complexo rastrata 
a fim de redefinir os limites das espécies nele 
alocadas. Foram examinados 90 espécimes das 
coleções do CPDC (Comissão Executiva do Plano 
de Lavoura Cacaueira), INPA (Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia), MPEG (Museu 
Paraense Emílio Goeldi), QBUM (Museu Nacional 
Quinta da Boa Vista), MZUSP (Museu de Zoologia 
da Universidade de São Paulo), UFU (Laboratório 
de Ecologia de Insetos Sociais (LEIS) - 
Universidade Federal de Uberlândia) e UFV 
(Laboratório de Ecologia de Comunidades 
(LABECOL) - Universidade Federal de Viçosa), 
provenientes de 16 estados brasileiros. Os 
espécimes foram medidos utilizando lente 
micrométrica acoplada a estereomicroscópio. 
Foram mensurados em vista frontal o comprimento 
e largura da cabeça; o comprimento do escapo e o 
comprimento da mandíbula; em vista lateral o 
diâmetro do olho e o comprimento de Weber; em 
vista dorsal o comprimento e a largura do pecíolo e 
o comprimento do gáster foi medido em vista 
póstero dorsal. Foi utilizado o programa R para 
realizar Análise de Variância (ANOVA), para 
determinar as diferenças entre as médias das 
medidas das espécies e um Teste- T, para 
determinar quais espécies se separam pelas médias 
das medidas. A medida que mais separou espécies 
foi o comprimento do escapo e a que menos 
separou foi comprimento da mandíbula. As 
espécies que mais se diferenciaram pelas medidas 

foram G. sp. n. 1 e G. sp. n. 2. As espécies que 
mais variaram de tamanho foram G. menozzii e G. 
sp. n. 1, com a maior e a menor variação, 
respectivamente, exceto pelas medidas de 
comprimento da mandíbula e comprimento de 
Weber. Para o comprimento da mandíbula, a maior 
variação foi de G. menozzii, e a menor foi G. 
mecotyle, para o comprimento de Weber a maior 
variação foi de G. triangularis e a menor de G. sp. 
n.1 (Figura 1). A morfometria sozinha não foi uma 
ferramenta útil na separação de todas as espécies do 
complexo. Os testes indicaram grande variação de 
tamanho intraespecífico que mostrou a semelhança 
entre os valores médios das medidas impedindo a 
separação das espécies.  

Palavras-chave: Formigas, predadoras, ferramenta 
taxonômica. 

 
Figura 1. Vista lateral de Gnamptogenys sp. n. 1 
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Um dos principais desafios da ecologia é entender a 
dinâmica dos organismos ao longo do tempo em 
sistemas naturais. No entanto, prever e separarar 
mudanças temporais em sistemas naturais e 
antropizados nem sempre é fácil, muito se atribui a 
falta de conhecimento sobre a diversidade nesses 
ambientes e a falta de banco de dados de longa 
duração. Neste estudo foram analisados a 
congruência da composição de espécies entre as 
assembleias de formigas coletadas em 2006 e 2012, 
ambas no período seco. As formigas foram 
coletadas em 25 km2 de floresta tropical de terra 
firme (Reserva Ducke), em 30 parcelas de 250 m 
distribuídas a cada 1 km. Foram utilizadas 
armadilhas de queda (Pitfall) a cada 25 m, 
totalizando 600 sub-amostras nos dois anos de 
coleta. Nos anos de 2006 e 2012 foram coletadas 
13.801 formigas, distribuídas em 54 gêneros e 301 
espécies e morfoespécies. A maioria das espécies e 
gêneros faz parte da subfamília Myrmicinae (63%). 
Paraponerinae foi coletada apenas em 2006 e 
Proceratiinae apenas em 2012. O número de 
gêneros e espécies foi muito semelhante entre os 
anos. No entanto, foi observada uma mudança 
significativa na composição de espécies entre os 
anos, com apenas 115 espécies registradas nos dois 
eventos de coleta. Apesar das duas amostragens 
diferirem quanto à composição de espécies de 
formigas, as taxas de incremento de espécies foram 
semelhantes. Portanto, a riqueza e a taxa de 
incremento de espécies de formigas de liteira foram 
similares, mas a composição da assembleia de 
formigas na Reserva Ducke mudou 
significativamente entre os eventos amostrais. Em 
conjunto, esses resultados sugerem que, nesses 
locais, a ausência de algumas espécies é 
compensada pela ocorrência de outras, mantendo 
alguns componentes da assembleia e o número 
estável de espécies na área.  

Palavras-chave: Argila, inclinação, pitfall. 
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Fatores ambientais influenciam a distribuição 
espacial de espécies em escalas continentais e 
regionais. Porém, poucos estudos têm avaliado o 
efeito de variações ambientais sutis em escalas 
espaciais locais sobre a distribuição de animais. 
Nós investigamos o efeito da variação ambiental 
em áreas ripárias em 64 km2 de floresta de terra-
firme sobre a densidade e ocorrência de duas 
espécies de anuros diurnos:Allobates sumtuosus e 
Atelopus spumarius. O estudo foi desenvolvido na 
Reserva Ducke, ao norte de Manaus, AM, 
abrangendo as duas bacias hidrográficas da reserva 
(leste e oeste). Nós utilizamos buscas visuais e 
acústicas para quantificar indivíduos das espécies 
focais em 40 unidades amostrais lineares 
padronizadas. As buscas foram realizadas entre as 
06:00–09:00 e entre as 16:20–17:20, durante a 
estação chuvosa, por um único observador. Nós 
utilizamos regressão linear múltipla e regressão 
logística para investigar o efeito de sete variáveis 
ambientais sobre a densidade de Al. sumtuosus e 
sobre a ocorrência de At. spumarius. Foram 
registrados 189 indivíduos de Al. sumtuosus nas 
bacias leste e oeste e 36 indivíduos de                   
At. spumarius somente na bacia leste. A densidade 
de Al. sumtuosus foi influenciada principalmente 
pela vazão e pelo pH dos riachos, sendo menor em 
áreas ripárias adjacentes a riachos de maior vazão 
(0,016m³/s ≤ X̅ ≤ 0,43m³/s) e pH mais alto (2,02 ≤ 
X̅ ≤ 7,6). A densidade de Al. sumtuosus foi 
influenciada positivamente pelo número de poças 
isoladas contidas em cada parcela. Os modelos 
logísticos sugeriram que a ocorrência de                
At. spumarius é influenciada principalmente pelo 
pH e pela vazão dos riachos adjacentes, sendo 
encontrada em maiores densidades em áreas 
ripárias ao longo de riachos largos(0,01m³/s ≤ X̅ ≤ 
0,43m³/s) e com pH básicos(5.0 ≤ X̅ ≤ 8.21). Os 
resultados sugerem que variações sutis em 

características físico-químicas de áreas ripárias 
exercem forte influência sobre a ocorrência e 
densidade de anuros diurnos .Al. sumtuosus 
consegue dispersar para bacia leste, assim como  
At. spumarius alcança as zonas ripárias da bacia 
oeste, mas a variação ambiental do pH e da vazão 
dos riachos não permite que se fixem em certos 
ambientes. Estes efeitos provavelmente se 
relacionam à tolerância de adultos destas espécies a 
inundações esporádicas das áreas aluviais e à 
vulnerabilidade de suas larvas a determinados 
níveis de acidez da água e a peixes predadores, 
típicos dos canais dos riachos.  

Palavras-chave: Distribuição espacial, fatores 
ambientais, anuros diurnos. 

 

Imagem: Allobates sumtuosus (foto: P.I.Simões). 
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Conhecer os mecanismos que moldam a 
biodiversidade é essencial para compreender a 
dinâmica ecológica e evolutiva das interações 
ecológicas. Estudos teóricos recentes postulam que 
organização da maioria das redes mutualistas é 
formada pelas diferenças na abundância de 
espécies. Entretanto, é nulo o conhecimento do 
verdadeiro papel da abundancia estruturando as 
interações formiga-planta. Neste estudo, nós 
examinamos o mutualismo envolvendo plantas com 
nectários extraflorais e suas formigas associadas 
em uma floresta de terra-firme na Amazônia 
Meridional brasileira. Nós empiricamente 
mostramos que a diferença na abundância entre 
formigas na vegetação explica apenas uma parte da 
estrutura da rede de interações mutualísticas, e que 
esse resultado é independente da composição de 
espécies de formigas. Nesse caso, uma espécie 
abundante de formigas normalmente interage com 
mais espécies de plantas. Além disso, o 
aninhamento também pode ser gerado pela simples 
variação na abundância de formigas sobre a 
vegetação. No entanto, em nas redes mutualísticas, 
o aninhamento foi maior do que esperado nas redes 
que descrevem a ocorrência de formigas em plantas 
sem um recurso alimentar. Adicionalmente, as 
espécies de plantas e formigas com o maior número 
de interações dentro dessas redes interagiram mais 
entre si do que o esperado sob a hipótese baseada 
nas abundâncias relativas. Nós hipotetizamos que a 
dominância dessas espécies de formigas ocorre 
porque essas espécies são competitivamente 
superiores em relação a outras espécies quando 
estão se alimentando do néctar extrafloral.  

Palavras-chave: Redes ecológicas, interações 
formiga-planta, padrões neutros. 

 

 

Fotos: Wesley Dáttilo 
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A distribuição e a abundância das espécies podem ser 
influenciadas por fatores bióticos e abióticos. O 
presente estudo teve como objetivo avaliar se a 
distribuição das espécies de anuros em áreas ripárias 
e não-ripárias é determinada por fatores ambientais 
(i.e. nicho) e/ou por fatores espaciais (i.e. dispersão). 
As variáveis ambientais analisadas foram altitude, 
distância do corpo d’água e profundidade da 
serrapilheira. Os fatores espaciais foram 
representados por vetores eigen obtidos das 
coordenadas geográficas por análises da função 
eigen. O estudo foi realizado em 24 km2 de floresta 
de terra-firme na Amazônia Central, Manaus – 
Amazonas, Brasil. Entre novembro/2008 e 
maio/2009, três amostragens noturnas foram 
realizadas em 41 parcelas, sendo 21 parcelas distantes 
de corpos d’água (não-ripárias) e 20 parcelas 
localizadas nas margens dos corpos d’água (parcelas 
ripárias). O conjunto de dados da comunidade foi 
submetido a uma análise de redundância parcial para 
avaliar as contribuições das variáveis ambientais e 
espaciais (selecionadas com um processo de seleção 
forward). Além disso, testamos se as comunidades 
diferem nas áreas ripárias e não-ripárias usando uma 
db-MANOVA. Foram registradas 22 espécies de 
anuros: Leptodactylidae (sete espécies), Hylidae (seis 
espécies), Microhylidae (três espécies), 
Craugastoridae (três espécies), Bufonidae (duas 
espécies) e Centrolenidae (uma espécie). A riqueza 
de espécies e composição de espécies diferiu entre as 
parcelas ripárias e não-ripárias. Algumas espécies 
foram restritas a áreas ripárias. A altitude foi a única 
variável significativa (P = 0,005) explicando 21% da 
variância total. Ao analisar os dados de todas as 
parcelas usando a análise de redundância parcial, 
27% da variância foi explicada pelas variáveis 
espaciais e ambientais. As variáveis ambientais 
explicaram exclusivamente 4% da variância na 

composição da assembleia e 13% foi explicado pelas 
variáveis ambientais que também foram estruturadas 
no espaço (i.e. a fração compartilhada), enquanto 
10% foram explicadas exclusivamente pelas variáveis 
espaciais. Em conclusão, nossos resultados 
mostraram diferenças entre as assembleias de áreas 
ripárias e não ripárias que pode ser explicado pela 
distribuição das espécies de anuros ao longo dos 
gradientes ambientais de altitude e distância aos 
corpos d’água, com pouca evidência de limitação de 
dispersão. 
 
Palavras-chave: Padrões de distribuição, gradiente 
ambiental, áreas ripárias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fotos: Diana Patricia 
Rojas-Ahumada. 
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 A pesca se desenvolveu a partir da combinação das 
culturas indígenas locais e europeia. No entanto a 
mesma tem se destacado por ter um papel 
socioeconômico, quer como produtora de alimento 
quer como geradora de trabalho, renda e lazer para 
milhares de pessoas, tanto na zona rural quanto 
urbana. Apesar da imensa riqueza de peixes 
amazônicos, estimada entre 1.500 e 3.000 espécies, 
apenas uma parcela muito reduzida dessa 
diversidade é explorada comercialmente pela pesca. 
Devido a isso é de máxima importância salientar 
que a mesma é uma atividade de grande potencial 
na região do Médio Solimões, e por ter uma grande 
variedade de espécies é essencial ter um 
conhecimento a mais sobre a mesma, uma vez que 
o peixe é a principal fonte de proteína da 
população. A presente pesquisa está documentando 
quinzenalmente as principais espécies de peixes 
que são desembarcadas e comercializadas na cidade 
de Coari (Médio Solimões). Até o presente 
momento, foram observadas 29 espécies, sendo que 
as mais comumente encontradas foram 
Semaprochilodus taeniurus (Jaraqui-escama-fina), 
Prochilodus nigricans Agassiz (Curimatã) 
Colossoma macropomum (Tambaqui) Cichla sp 
(Tucunaré) e Brycon amazonicus (Matrinxã). Em 
escala mais ampla, o objetivo desta pesquisa é 
associar a nomenclatura científica com a popular, 
visando integrar, num texto simples e acessível, as 
informações disponíveis sobre as espécies 
comercializadas nos mercados de Coari, 
contribuindo, assim, para o conhecimento e o uso 
sustentável desse importante recurso natural. 

Palavras-chave: Pesca, alimento, economia. 

 

 

Peixes comercializados no mercado municipal de Coari.  
Fotos: Maria Ducirene  Oliveira. 
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Conhecer e interpretar padrões ecológicos em larga 
escala de paisagem é fundamental para a 
Conservação da biodiversidade. Porém, pode ser 
problemático buscar tais padrões pela simples 
comparação de inventários, pois os métodos de 
pesquisa em cada estudo podem diferir. O 
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) 
apresenta a possibilidade de comparação de dados 
biológicos entre diferentes regiões, usando desenho 
amostral semelhante. Neste estudo eu apresento 
resultados preliminares da avifauna ocorrente na 
Floresta Nacional do Tapajós (Tapajós), na região 
oeste do Pará e realizo uma breve comparação com 
dados do mesmo grupo obtidos na Floresta 
Nacional de Caxiuanã (Caxiuanã), cerca de 400 km 
a leste do Tapajós. A Floresta predominante nas 
duas Flonas é a Ombrófila Densa. Dois métodos 
foram testados: eu realizei amostragens com redes-
de-neblina em 10 parcelas permanentes de um dos 
módulos do PPBio no Tapajós e sensos por 
transecção em 10 seguimentos de 1 km deste 
mesmo módulo. Alexandre Aleixo e colaboradores 
aplicaram os mesmos métodos, respectivamente, 
em 18 parcelas e 65 segmentos de 1 km das trilhas 
de uma grade do PPBio em Caxiuanã. No Tapajós 
capturei 49 espécies de aves em 1.200 horas/rede 
enquanto A. Aleixo e colaboradores capturaram 54 
espécies em 1.122 horas/rede em Caxiuanã. Nos 
sensos, registrei 132 espécies no Tapajós em 72 
horas de amostragem e A. Aleixo e colaboradores 
195 em Caxiuanã, em 126 horas de amostragem. 
Sete das dez espécies mais abundantes nos sensos e 
cinco das dez espécies mais abundantes nas 
capturas com redes em Caxiuanã também o foram 
no Tapajós, com os mesmos métodos. A 
padronização do método de coleta em diferentes 
locais permite inferências mais robustas sobre 
padrões ecológicos. Este estudo sugere que a 
semelhança nos dois locais quanto à composição 
das espécies mais abundantes pode ser o real para 
estas espécies nestes sítios da Amazônia. Além 
disso, ambos os estudos, indicam diferenças entre 
as metodologias utilizadas, já que o número de 
espécies e a abundancia dos indivíduos foi distinta 
entre os métodos, mostrando a mesma tendência 

nos dois sítios. Contudo, isto também demonstra 
que os métodos são complementares. A 
continuidade deste estudo e a realização de outros, 
utilizando os mesmos métodos em outros sítios 
PPBio, tornará mais claro a dimensão do esforço 
necessário para um conhecimento representativo da 
avifauna nestes sítios e para trazer à tona padrões 
ecológicos em larga escala. 
 
Palavras-chave: Conservação, inventário 
biológico, padrões de abundância. 
 

 
Vireolanius leucotis, uma das dez espécies mais 
abundantes nos sensos por transecção nas Flonas do 
Tapajós e Caxiuanã. Foto: Edson V. Lopes. 
 

 
Willisornis poecilinotus, uma das dez espécies mais 
abundantes nas capturas por redes-de-neblina nas Flonas 
do Tapajós e Caxiuanã. Foto: Edson V. Lopes. 
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A heterogeneidade dos habitats permite a 
coexistência de um maior número de espécies de 
anuros do que em ambientes homogêneos. Estudos 
têm mostrado a influência da serrapilheira sobre 
abundância e riqueza de espécies de anuros. Os 
Pristimantis da floresta tropical são bons 
indicadores para a conservação, permitem testar a 
influência da heterogeneidade do habitat sobre 
esses parâmetros num nível local. No presente 
estudo foi analisada a riqueza e abundancia de 
anuros do gênero Pristimantis em um remanescente 
florestal e observado como a profundidade da 
serrapilheira e a cobertura de dossel podem afetar 
esses parâmetros e como as espécies respondem a 
essas variáveis. A amostragem de Pristimantis e das 
variáveis preditoras foi realizada em dez parcelas 
de 250 m de comprimento, durante 70 dias de 
amostragem (novembro 2012 – maio 2013). Nas 
parcelas foram registrados os Pristimantis por 
visualização direta e vocalização, a profundidade da 
serrapilheira (PS) e a cobertura de dossel (CD). Os 
dados gerados pela regressão múltipla da PS e CD 
sobre os parâmetros de Pristimantis e nas espécies 
mais abundantes mostraram que as variáveis 
preditoras (PS e CD) afetaram significativamente 
sobre a abundância (R2 = 0.575; F(2,7) = 4.741; p = 
0.049) e riqueza de Pristimantis (R2 = 0.718; F(2,7) = 
8.889; p = 0.011). A PS explicou a variação na 
riqueza e a CD mostrou influência sobre a 
abundância. As três espécies mais abundantes (P. 
fenestratus, P. reichlei e P. diadematus) mostraram 
tendências diferentes em relação às variáveis 
preditoras. Para P. fenestratus e P. diadematus, PS 
e CD não influenciaram sobre a abundância dessas 
espécies, no entanto, a abundância de P. reichlei 
esteve influenciada quando dossel era fechado. A 
riqueza e abundância de Pristimantis dependeram da 

PS e CD, pois a referida espécie se mostrou sensível 
às mudanças microclimáticas por dessecação durante 
o dia ou procurando maior umidade para sitio de 
reprodução. As três espécies mais abundantes têm 
uma resposta individual às condições do habitat. São 
necessários estudos abrangendo outras variáveis que 
poderiam explicar melhor a segregação entre elas.  

 
Palavras-chaves: Pristimantis, serapilheira, dossel.  
 

 

 

 

 

 

FOTO: Espécies de Pristimantis objeto de estudo. 
A: Pristimantis altamazonicus; B: P. diadematus; 
C: P. fenestratus; D: P. reichlei; E: P. skydmainus. 
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No mundo existem cerca de 12.761 espécies 
descritas de formigas e cerca de 30% das espécies 
se encontra na região Neotropical. Ponerinae é a 
terceira maior subfamília em Formicidae, com uma 
distribuição Pantropical e aproximadamente 30 
gêneros e 1.100 espécies, das quais 13 gêneros e 
mais de 220 espécies estão na região Neotropical. 
O gênero Pachycondyla foi estabelecido por 
Frederic Smith (1858) tendo como espécie-tipo a 
formiga neotropical Formica crassinoda Latreille, 
1802. O gênero possui distribuição Pantropical com 
mais de 381 espécies e subespécies. Devido a 
grande quantidade de material depositado na 
coleção do projeto TEAM, no INPA, os estudos 
morfológicos, ecológicos e a distribuição 
geográfica, são de suma importância para o 
preenchimento das lacunas existentes para os 
gêneros encontrados no Estado do Amazonas, em 
especial, para as espécies do gênero Pachycondyla. 
O objetivo do presente estudo é identificar, 
organizar e distribuir as formigas da subfamília 
Ponerinae, com ênfase no gênero Pachycondyla 
(Hymenoptera: Formicidae). A Reserva Ducke tem 
uma área de 100 km2 e está situada ao noroeste de 
Manaus no km 26 da Rodovia Manaus Itacoatiara 
(AM-010), as coordenadas são 02°55’ e 03°01’ de 
latitude e entre 59°532’ 59°595’ de longitude. A 
coleta foi realizada três vezes por ano, durante 4 
anos em 24 parcelas no horário de 9:00 às 16:00 
entre os anos de 2004 à 2007, totalizando 216 
parcelas nos 4 anos. Em cada parcela foram 
coletados 10 amostras, totalizando 2.160 amostras 
ao final de 4 anos de coleta do projeto. Este 
material encontra-se triado e depositado na coleção 
do projeto TEAM, no INPA. A técnica de coleta 
utilizada foi o extrator de Winkler, pois, é o método 
apropriado para usar em ambientes de floresta, para 
coletar formigas que utilizem a serapilheira para 
forragear e/ou nidificar. Neste estudo a área de 
serrapilheira peneirada foi de 1m², e esta 

permaneceu nos extratores por 48 horas, tempo 
suficiente para amostras qualitativas de espécies de 
formigas. Os resultados esperados são: é (1) 
ampliar o número de espécies registradas para o 
estado do Amazonas, (2) enriquecer o acervo da 
coleção do INPA, e (3), associar informações da 
distribuição das espécies de Pachycondyla com 
fatores edáficos.  

Palavras-chave: Extrator de Winkler, 
Pachycondyla, Reserva Ducke. 

 

 

 

 

 

Pachycondyla harpax (Fonte: www.antweb.org) 

Pachycondyla striata (Fonte: www.antweb.org) 

Pachycondyla unidentada (Fonte: www.antweb.org) 
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Estudos descritivos, como os de girinos, formam a 
base do conhecimento biológico e são importantes 
em processos ecológicos e evolutivos para a 
elaboração de hipóteses. O esforço para se obter 
conhecimento da fase larvária de anuros vem 
aumentando, tanto como parte dos estudos da 
história natural das espécies, quanto a sua 
importância em estudos taxonômicos e de 
filogenia. Do total de 30 espécies descritas do 
gênero Phyllomedusa, 24 possuem seus girinos 
descritos, inclusive a espécie objeto deste estudo. 
Contudo, a redescrição da larva e descrição dos 
estágios larvais de Phyllomedusa bicolor é 
imprescindível, pois é uma espécie com grande 
distribuição e representatividade na região 
Amazônica. Os dados do presente estudo 
contribuirão com novas informações para o grupo e 
para a região amazônica, visando à 
complementação da sua história natural. As larvas 
de Phyllomedusa bicolor foram redescritas com 
base em 147 indivíduos de 16 diferentes estádios de 
desenvolvimento, coletados em três áreas da 
Amazônia Central. As larvas foram comparadas 
com outros girinos do gênero Phyllomedusa 
encontrados na região amazônica e foram 
fornecidos comentários sobre ambientes de 
desenvolvimento dos girinos. A larva de P. bicolor 
(Estágio 36) é caracterizada por um corpo alongado 
e trapezoidal em vista lateral e oval em vista dorsal. 
O focinho é arredondado, as narinas pequenas, oval 
e os olhos laterais. O comprimento da cauda 
equivale a 61% do comprimento total. A larva 
posui um espiráculo único, sinistral, quase ventral. 
O tubo anal curto, dextral e anexado à nadadeira 
ventral. Altura máxima da cauda cerca de duas 
vezes maior que a altura do músculo da cauda. 
Musculatura caudal densa inicia-se de forma 
robusta e diminui gradualmente formando uma 
ponta aguda, sendo mais larga que a nadadeira 
dorsal ao longo da cauda. Na nadadeira dorsal 
existe um cordão peculiar, visível em todas as 

fases, com início no terço posterior do corpo e 
estendendo-se para o terço posterior da cauda. 
Disco oral ântero-ventral possui papilas marginais e 
submarginais e uma fórmula dentária 2(2)/3(1). 
Quando em vida, o girino possui coloração 
alaranjada no dorso e na parte anterior do corpo, 
região ventral prata. Girinos habitam poças 
próximas a igarapés ou poças formadas em 
igarapés de florestas de terra firme. Os girinos de 
P. bicolor descritos neste trabalho são similares aos 
que foram descritos anteriormente e podem ser 
diferenciados das larvas das outras espécies que 
ocorrem na Amazônia principalmente pelo 
tamanho e coloração. 

Palavras-chave: Local de reprodução, morfologia 
de girino, floresta de terra firme. 

 

Foto: Domingos J. Rodrigues 
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PADRÕES ECOLÓGICOS 
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Os estudos relacionados à amostragem de opiliões 
para fins taxonômicos e ecológicos são escassos. 
Os opiliões têm sido coletados utilizando 
delineamento amostral desenvolvidos para a 
amostragem de aranhas, e estes além de 
redundantes, não são tão eficazes para a suprir 
tanto o interesse taxonômico quanto  ecológico em 
relação a comunidade de opiliões. Para avaliar o 
efeito de redudância entre métodos de coletas e 
possibilidade de redução do esforço amostral com 
perda mínima de informação testamos quatro 
métodos de coleta (esforço máximo) em 2.500 ha 
de floresta ombrófila densa de terra firme. Foram 
coletados opiliões em 30 parcelas de 250 m X 2 m, 
distribuídas a cada 1 km. Foram geradas três 
variações da busca ativa noturna e o guarda-chuva 
entomológico, os 4 métodos forma aplicados em 
quatro subparcelas de 30 X 10 m ao longo de cada 
parcela, uma vez que a busca noturna é o método 
mais eficaz para coleta e detecção dos padrões 
ecológicos de opiliões. Sendo a  busca ativa 
noturna modificada e a busca ativa noturna críptica 
os dois novos métodos testados, esses consistiram 
em buscas de 1 hora  ao longo de ambientes 
crípticos ao longo de toda a parcela, restrita a uma 
faixa de 2 m de largura. Registramos 2.338 
indivíduos, distribuídos em 23 táxons, 16 gêneros e 
10 famílias. O batedor de vegetação amostrou 
apenas uma espécie. Utilizando  a busca ativa 
noturna críptica registramos todos os táxons 
capturados com o esforço máximo. Através de 
Análise de Coordenadas Principais (PCoA), 
detectamos congruência entre os métodos de coleta. 
As variáveis que mais exerceram influência sobre a 
comunidade de opiliões foi o número de palmeiras 
e a altura da serrapilheira. Além de aumentar o 
número de espécies amostradas, a busca ativa 
noturna críptica também capturou os padrões 
ecológicos obtidos com o esforço máximo. 
Adicionalmente, com o uso deste método apenas o 

tempo para a realização de coletas, as 
identificações e os custos financeiros são reduzidos 
em cerca de 87%, quando compararado ao esforço 
máximo. Portanto, a busca ativa noturna críptica é 
o método mais indicado para ser utilizado em 
florestas ombrófilas densas amazônicas. 

Palavras-chave: Opiliones, esforço amostral, 
Amazônia Central. 

 

Phareicranaus manaura  Roewer, 1913.          
Foto: Sidclay Dias 
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Em Formicidae é comum encontrar grupos de 
espécies que podem ser organizados em subgrupos, 
que por sua vez, podem dividir-se em complexos de 
espécies. Esses são agrupamentos de espécies que 
compartilham caracteres semelhantes para serem 
considerados evolutivamente próximos, mas têm 
variabilidade morfológica suficiente para impedir o 
estabelecimento de limites entre espécies e variações 
populacionais. Gnamptogenys possui 141 espécies 
recentes e seis fósseis, que são divididas em dez 
grupos de espécies. Uma compilação de dados 
anteriores à realização deste trabalho aponta que há 
registros de seis grupos de espécies de 
Gnamptogenys no Brasil. Dentre esses destaca-se o 
grupo rastrata que abriga o complexo rastrata, que é 
um dos maiores na região Neotropical. Com dez 
espécies conhecidas, sendo seis atualmente 
registradas no Brasil. As espécies desse grupo são 
predadoras específicas de milípedes. Devido à 
abundância, alta diversidade e especificidade surge a 
necessidade de reconhecer as espécies 
morfologicamente e saber onde seus representantes 
taxonômicos estão depositados. As informações 
sobre a localização do holótipo foram obtidas na 
revisão da literatura e/ou através de consultas on-line 
em: www.antweb.org. Foram observados 530 
espécimes de Gnamptogenys, oriundos de 16 estados 
brasileiros (figura 1). Neste estudo constatou-se sete 
espécies registradas no Brasil, são elas: 
Gnamptogenys lanei Kempf, 1960, [MZSP]; 
registros: Brasil (Amapá - Bacia Amazônica); Casta 
conhecida: operária.  

Gnamptogenys mecotyle Brown, 1958. [NMNH]; 
registros: Panamá, Colômbia, Venezuela, Guiana, 
Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Brasil 
(Amazonas e Pará), Bolívia, Paraguai, e em parte 
da Argentina; Casta conhecida: operária.  
Gnamptogenys menozzii (Borgmeier, 1928). 
[BMNH] Brasil (Sergipe, Bahia, Goiás, Espirito 
Santo, São Paulo, Santa Cataria e Rio Grande do 
Norte).   
Gnamptogenys rastrata (Mayr, 1866). 
[MUSHOLM] Costa Rica, Peru, Brasil (Sergipe, 
Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul) e Bolívia.  
Gnamptogenys triangularis (Mayr, 1887); 
[NHMW]. Costa Rica, Panamá, Colômbia, 
Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, 
Equador, Peru, Brasil (Amazonas, Acre, Rondônia, 
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Mato grosso do Sul, 
São Paulo e Paraná), Bolívia, Uruguai, Argentina, 
USA (Mississipi, Alabama e Flórida).   
Gnamptogenys sp. n. 1. Brasil (Pará e Mato 
Grosso).  
Gnamptogenys sp. n. 2. Brasil (Alagoas, Bahia, 
Rio de Janeiro e São Paulo).  
As espécies do complexo rastrata tendem a se 
concentrar em regiões quentes e úmidas, 
principalmente nos biomas Amazônicos e de Mata 
Atlântica.  
 
Palavras-chave: Formigas, predador, holótipos.
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                              Figura 1. Registro dos exemplares do complexo rastrata no Brasil. 
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Atualmente sugere-se que relação entre a variação 
intraespecífica em sinais acústicos de anuros e a 
variação nas características ambientais é capaz de 
influenciar a evolução desses sinais, porém, 
existem poucos estudos sobre o assunto. Neste 
trabalho, avaliamos se a variação em caracteres 
temporais e espectrais das vocalizações de 
Allobates aff. marchesianus relaciona-se a 
variações clinais em estrutura da vegetação ao 
longo de 600 km no interflúvio Purus-Madeira, 
AM. A coleta de dados foi realizada em 10 
módulos distribuídos ao longo da rodovia BR319 
nos meses de janeiro e fevereiro de 2013. Nas 
parcelas, foram gravadas cinco vocalizações de 
cinco machos utilizando gravador digital e 
microfone direcional posicionado a 1,5 m do 
macho focal. A temperatura do ar no momento da 
gravação (T) e o comprimento rostro-cloacal 
(CRC) de cada espécime gravado foram 
registrados. Medimos 20 variáveis acústicas através 
do programa Raven 1.2. O número de variáveis 
acústicas independentes foi reduzido por Análise de 
Componentes Principais a três eixos que foram 
usados como variáveis dependentes em análise de 
regressão múltipla. Incluiu-se nesta mesma análise 
como variável independente, o número de árvores 
com diâmetro à altura do peito (DAP) de até 50 cm 
obtido através do banco de dados do Programa de 
Biodiversidade – PPBio. Fez-se regressão linear 
entre CRC e as variáveis espectrais das 
vocalizações (representadas pela freqüência 
máxima) e uma segunda regressão linear entre T e 
as variáveis temporais das vocalizações 
(representadas pelo número de notas por canto). Foi 
encontrada relação significativa entre o número de 
árvores com DAP até 30cm e a variação acústica de 
A. aff. marchesianus. O efeito da densidade de 
árvores é mais forte sobre a duração dos cantos, 
influenciada principalmente pelo número de notas 

que forma cada canto. Onde a densidade de árvores 
é maior, a espécie emite cantos com menos notas. 
Não houve relação entre a variação de 
características das vocalizações e a variações das 
médias de CRC e T. A espécie tem pequena 
variação em tamanho corpóreo, o que 
provavelmente impõe restrições à diferenciação das 
características espectrais das vocalizações. A 
redução no número de notas por canto pode ser 
uma estratégia para comunicação entre emissor e 
receptor (fêmea), já que intervalos entre notas 
podem tornar-se indistintos em ambientes de 
vegetação densa por efeitos de reverberação.  Este é 
o primeiro estudo a revelar uma relação direta entre 
variações contínuas na estrutura florestal e 
características específicas dos sinais acústicos em 
anuro amazônico.    

Palavras-chave: Bioacústica, estrutura da 
vegetação, adaptação acústica. 

 

Imagem: Allobates aff. marchesianus vocalizando (foto: 
Pedro Ivo Simões). 
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 Os pequenos riachos amazônicos contribuem 
muito com a diversidade da ictiofauna e tem 
intima relação com a floresta adjacente, a qual 
afeta a heterogeneidade estrutural dos mesmos. 
Pouco se sabe a respeito de como as 
assembleias de peixes dos igarapés da 
Amazônia Mato-Grossense se comportam em 
relação à estrutura dos riachos. Avaliamos a 
relação entre os parâmetros ambientais e 
assembleia de peixes de riachos da bacia do rio 
Teles Pires. Foram amostrados 11 riachos 
situados no município de Cláudia – MT, 
durante julho de 2011. Em cada riacho 
demarcamos um trecho de 150 metros onde 
foram mensurados os parâmetros ambientais 
(pH, temperatura, condutividade da água, 
cobertura vegetal, estrutura física e tipo de 
substrato). Os peixes foram coletados com 
armadilhas (covos) e coleta ativa (peneiras e 
puçás). A composição de espécies foi 
sumarizada com ordenações. Modelos de 
regressões múltiplas foram aplicados para 
avaliar possíveis relações entre a composição 
de espécies e os parâmetros ambientais. Os 
igarapés tiveram águas ácidas (pH entre 3,5 e 
5,3) condutividade variável (5,36 à 7,46 
uS/cm) e temperatura estável (22,2 à 24,6). A 
cobertura vegetal dos igarapés variou de 77,12 
à 92,51%, tiveram largura entre 1,22 e 3,16m, 
com profundidade média entre 0,10 e 0,62m, 
com vazão de 0,05 à 0,41 m³/s, os leitos foram 
cobertos predominantemente por areia 
(30,19%). Foram coletados 598 indivíduos 
distribuídos em seis ordens, 15 famílias e 32 
espécies. Sendo Characidae (6 espécies), 
Auchenipteridae (4) e Pimelodidae (4) as 
famílias que apresentaram maior número de 

espécies. Moenkhausia phaeonota (42,31%) e 
Centromochlus meridionalis (10,20%) foram 
as espécies mais abundantes. A riqueza de 
espécies esteve relacionada com a cobertura 
vegetal (p= 0.0385 e R²= 0.8579). Os 
pequenos igarapés tendem a estar intimamente 
relacionados com a vegetação marginal, a qual 
provém heterogeneidade estrutural aos 
mesmos (e.g. bancos de folhiço e troncos 
submersos), além de itens alóctones que 
podem estar presentes na dieta dos peixes (e.g. 
frutos, insetos). A ictiofauna não foi 
influenciada por fatores morfométricos, 
hidráulicos e nem físico-químicos dos igarapés 
provavelmente devido à baixa variabilidade 
destes fatores. Desta forma fatores bióticos 
podem ser determinantes na estruturação da 
ictiofauna estudada. Uma forma de estudar 
fatores bióticos é através de características 
funcionais das espécies. Dessa forma é 
interessante que trabalhos futuros levem em 
consideração não apenas a diversidade 
taxonômica da comunidade, mas também a 
diversidade funcional. Assim será possível 
maior refinamento de informações facilitando 
entender quais fatores são determinantes na 
estruturação da comunidade de peixes de 
riachos.  
 
Palavras-chave: Igarapés, ictiofauna e escala 
local. 
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Estudos sobre história natural são importantes para 
o conhecimento da biologia de diferentes 
organismos, pois, levam em consideração aspectos 
como reprodução, dieta e distribuição dos mesmos. 
Esses estudos são necessários para que possamos 
entender o comportamento das espécies e, 
juntamente com a compreensão de sua relação com 
o meio em que vivem, traçar estratégias de 
proteção e manejo. Para os anuros, reprodução e 
dieta podem ser influenciados diretamente pelo 
período hidrológico, principalmente durante a 
estação chuvosa, uma vez que ocorre o aumento do 
número de indivíduos em reprodução e também as 
interações para determinação de territórios e acesso 
a recursos alimentares, por exemplo. O estudo teve 
como objetivo Caracterizar a reprodução e a dieta 
de Hypsiboas cinerascens no fragmento florestal 
urbano do Campus da Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM). Aspectos da biologia 
reprodutiva e dieta de Hypsiboas cinerascens foram 
caracterizados entre setembro de 2010 e maio de 
2012, com base em indivíduos observados em 
amostragens realizadas em 10 parcelas ripárias do 
campus da Universidade Federal do Amazonas, 
Manaus, onde foram descritos o sítio de 
vocalização, determinada a distância entre machos, 
período de vocalização e identificado o conteúdo 
estomacal e cálculo do volume das presas, com 
base em 23 indivíduos coletados para análise. 
Durante todo período de amostragem foram 
encontrados indivíduos vocalizando, tendo maior 
pico durante a estação chuvosa. Árvores e arbustos 
próximos de áreas encharcadas ou do igarapé foram 
os principais sítios reprodutivos da espécie. 
Machos apresentaram uma distribuição uniforme 
pelo ambiente, não sendo observado combate 
físico. Machos formavam coros reprodutivos com 
cinco indivíduos, em média. Foram registradas 
cinco fêmeas, e destas, três foram coletadas e 
possuíam 272, 165 e 298 óvulos maduros na 
cavidade abdominal. As vocalizações iniciavam as 
17:30 horas e, se estendiam até as 03:00 horas. 25 
itens alimentares foram identificados nos 

estômagos, sendo divididos em oito categorias de 
presas (Acari, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, 
Hymenoptera, Isoptera, Orthoptera e presas não-
identificadas). Oito estômagos estavam vazios. H. 
cinerascens possui ampla distribuição na área 
estudada. A reprodução ocorre durante todo o ano e 
seu sítio reprodutivo se assemelha a outras espécies 
de hilídeos.  

Palavras-chave: Hylidae, dieta, sítio reprodutivo. 

 

 

 

 

 

 

Foto:Sérgio Vaz 
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O jacaré-paguá (Paleosuchus palpebrosus) é o 
menor e menos conhecido crocodiliano americano, 
e apresenta ampla distribuição. Recentemente, a 
urbanização foi apontada como uma das ameaças 
às populações naturais da espécie. Em Manaus, o 
resgate de jacarés pelo poder público é rotineiro, e 
todo indivíduo saudável é translocado para outra 
localidade da cidade. Nosso objetivo nesse estudo 
foi avaliar os exemplares de P. palpebrosus 
resgatados até o presente em Manaus, e monitorar o 
movimento de uma fêmea translocada. A primeira 
ocorrência em Manaus de P. palpebrosus 
confirmada foi um macho de 139 cm de 
comprimento total (CT) e 12,2 kg, em 12/07/2010 
na Zona Oeste da cidade. Em 2011, uma fêmea 
juvenil (CT = 51 cm e 0,5 kg) foi resgatada na 
Zona Leste, e em 2012 não ocorreu resgate dessa 
espécie. Entretanto, em 2013 ocorreram dois 
resgates. Um desses foi uma fêmea (CT = 90 cm e 
2,0 kg) que foi atropelada por um ônibus na Zona 
Norte em 16/03/2013, a qual veio a óbito durante 
procedimento cirúrgico. Anteriormente, em 
09/03/2013, foi resgatada em local desconhecido da 
cidade uma fêmea de 92 cm de CT e 2,7 kg. Essa 
fêmea foi equipada com um transmissor ATS, 
frequência 164 Mhz e com 72 g, e liberada em um 
corpo hídrico (igarapé) represado por uma avenida 
na periferia do segundo maior fragmento florestal 
urbano da Amazônia. Posteriormente à soltura, essa 
fêmea foi localizada 28 vezes, em intervalos 
semanais, até o desprendimento do rádio em 
10/08/2013. Nesse período (165 dias), a fêmea 
percorreu no mínimo 751 m (soma das distâncias 
lineares entre localizações), visitou outro igarapé e 
foi visualmente observada em quatro ocasiões. A 
distância de cada localização até o ponto de soltura 
variou de 10,2 a 102,6 m (média = 58,8 e DP = 
21,1). O resgate de somente quatro P. palpebrosus 

em quatro anos indicou a raridade dessa espécie na 
região, sendo resgatados no mesmo período 161 
indivíduos de jacaré-coroa (P. trigonatus). O fato 
do indivíduo translocado não ter percorrido grandes 
distâncias indicou que, pelo menos no período 
avaliado (5,5 meses), a translocação pode ser viável 
para fêmeas da espécie na região metropolitana de 
Manaus.  

Palavras-chave: Jacaré-paguá, Manaus, 
radiotelemetria. 
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Populações naturais são frequentemente limitadas 
pela escassez de recursos. Porém, mesmo quando 
recursos são abundantes, sua aquisição pode 
depender da estrutura física do ambiente, com 
potenciais consequências para padrões de 
abundância. Por exemplo, há evidências 
experimentais de que solos mais argilosos 
dificultam o forrageio de cupins, detritívoros 
comuns nos trópicos. Assim, embora uma maior 
abundância de detritos possa resultar em uma maior 
abundância de cupins, solos mais argilosos 
poderiam atenuar este efeito. Nós testamos esta 
hipótese em três espécies de cupins construtores de 
ninhos conspícuos: os humívoros           
Labiotermes labralis e Anoplotermes banksi, e o 
xilófago Neocapritermes braziliensis. Os ninhos 
destas espécies foram contados em trinta e uma 
parcelas (250 x 10 m) distribuídas sistematicamente 
em uma floresta de terra firme (24 km2) na 
Amazônia central. Paralelamente, medidas de teor 
de argila do solo e de disponibilidade de alimento 
(teor de matéria orgânica do solo para as espécies 
humívoras, e volume de madeira morta para a 
espécie xilófaga) foram obtidas nas mesmas 
parcelas. As relações entre a abundância de cada 
espécie e as variáveis ambientais foram 
investigadas com modelos lineares generalizados, e 
o Critério de Informação de Akaike foi usado para 
inferir a combinação de preditores mais suportada 
pelos dados. Nós observamos que a abundância de 
L. labralis aumentou com o teor de argila do solo 
apenas (r2 = 23%). Já as abundâncias de A. banksi e 
N. braziliensis refletiram fortemente uma interação 
entre disponibilidade de alimento e textura do solo 
(R2 ≥ 50%). Inesperadamente, porém, houve 
reversões nas respostas destas espécies aos recursos 
ao longo do gradiente edáfico: a abundância de A. 
banksi aumentou com o teor de matéria orgânica do 
solo em solos menos argilosos, mas diminuiu em 

solos mais argilosos, enquanto que a abundância de 
N. braziliensis aumentou com o volume de madeira 
morta em solos mais argilosos, mas diminuiu em 
solos menos argilosos. Tais reversões dificilmente 
refletem apenas restrições de forrageio impostas 
pelo teor de argila do solo, como nós hipotetizamos 
originalmente. Ao invés disto, elas sugerem uma 
mudança fundamental no processo de limitação 
populacional ao longo do gradiente edáfico, desde 
uma clara limitação por recursos em um extremo 
do gradiente até supressão em locais ricos em 
recursos no outro extremo, possivelmente por 
competidores.  

Palavras-chave: Competição interespecífica, 
distribuição de espécies, insetos sociais. 

 

Foto: Pedro A. C. L. Pequeno 
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Devido às suas características biológicas e 
ecológicas as formigas exercem papel importante 
na maioria dos ecossistemas terrestres. Portanto, 
estudos realizados através de protocolos definidos 
com esforço amostral bem determinado podem 
gerar resultados significativos para responder a 
questões ecológicas. Realizamos um estudo em 
agosto de 2011 na fazenda experimental da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). As 
coletas seguem protocolos padronizados 
(RAPELD) para permitir medições uniformes de 
variáveis ambientais para comparações dos 
resultados entre localidades em uma mesma região 
e entre regiões em uma área de 25 km2, com 
parcelas de 250 m separadas 1 km entre si, 
instaladas em curva de nível em um gradiente 
composto por floresta de terra-firme. Foram 
utilizadas três técnicas de coleta: extrator de 
Winkler, armadilhas “pitfall” que ficaram 
instaladas por um período de dois dias e iscas de 
sardinha. Coletamos 300 amostras por método, 
totalizando 900 na grade. No laboratório foi feita a 
triagem e identificação do material em espécies e 
morfoespécies. Os locais foram ordenados em 
função dos registros de presença/ausência pela 
técnica do Escalonamento Multidimensional não-
Métrico (NMDS). Foram utilizados os dois 
primeiros eixos do NMDS para as análises 
multivariadas de variância (MANOVA) com as 
variáveis ambientais. Comparamos nosso resultado 
com estudos anteriores realizados na Reserva 
Ducke no Amazonas, Parque Nacional do Viruá e 
Estação Ecológica de Maracá em Roraima. Nas 
quatro áreas de coleta foram identificadas 79.955 
formigas classificadas em 115 espécies e 268 
morfoespécies. Ao comparar as quatro áreas, o 
menor número de espécies/morfoespécies foi 
registrado no Viruá e o maior número de 
espécies/morfoespecies foi registrado na Ducke. A 
isca de sardinha foi mais eficiente na captura de 
espécies/morfoespécies do que o Winkler em 
Maracá e Viruá, mas o mesmo padrão não se 

repetiu para a Ducke e UFAM onde o Winkler foi 
mais eficiente que a isca. Na Ducke, as 
informações obtidas com a combinação dos três 
métodos revelaram correlação com o teor de argila, 
a serapilheira e a inclinação do terreno. Em Viruá 
essa correlação aconteceu com argila e serapilheira. 
Em Maracá, as informações obtidas com a 
combinação dos três métodos de coleta 
evidenciaram uma alta correlação com a abertura 
de dossel. Na fazenda UFAM a combinação dos 
três métodos, também evidenciaram correlações 
com a altitude. A partir deste estudo nas quatro 
áreas de reserva situadas no Amazonas e em 
Roraima, supomos que os protocolos padronizados 
(RAPELD) possam ser aplicados em outros 
ambientes similares para a detecção da informação 
ecológica. 

Palavras-chave: Formigas, armadilhas, variáveis 
ambientais. 
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Centromochlus é membro de Auchenipteridae, e 
juntamente com Gelanoglanis, Glanidium e Tatia, 
compõem o clado monofilético Centromochlinae. 
Centromochlus abriga atualmente onze espécies, 
sendo o gênero mais problemático dentre os 
Centromochlinae, por incluir espécies 
morfologicamente bastante heterogêneas. 
Centromochlus pode ser distinguido dos demais 
bagres centromochlíneos pelo osso maxilar 
alongado formando a base do barbilhão (presente 
também em espécies de Gelanoglanis), e por uma 
quilha ventral na base do crânio. As espécies de 
Centromochlus apresentam uma ampla área de 
distribuição ao norte da América do Sul. O Tapajós 
é um rio da bacia amazônica que atravessa os 
estados do Mato Grosso, Amazonas e Pará. A 
ecorregião Tapajós-Juruena inclui o trecho desde as 
cabeceiras a montante da confluência dos rios 
Juruena e Teles Pires, até o terço médio da bacia. A 
ictiofauna do rio Tapajós tem sido explorada 
recentemente, e sofre com impactos por atividades 
antrópicas, tais como barramentos para construção 
de usinas hidrelétricas e atividades de garimpo. Em 
capturas recentes realizadas em igarapés nas 
cabeceiras do rio Teles Pires, no município de 
Claudia, MT, foi constatada a presença de uma 
nova espécie de centromochlíneo, em processo de 
descrição por nós. A nova espécie se distingue das 
congêneres pela combinação da ausência de 
primeira placa nucal; olho pequeno (13- 16% no 
comprimento da cabeça); margem anterior do 
espinho da nadadeira dorsal liso; 6 raios 
ramificados na nadadeira anal; 7 pares de costelas e 
34 vértebras. São bagres de pequeno tamanho com 
adultos entre 39 e 58 mm de comprimento padrão. 
A nadadeira anal de machos sexualmente maduros 
é característica, onde o terceiro raio indiviso é 
muito largo, cerca do dobro da espessura do 

primeiro raio ramificado. Os indivíduos da nova 
espécie de Centromochlus têm hábitos noturnos e 
buscam abrigo em bancos de folhiço submerso 
ainda à noite, antes do amanhecer. Esta nova 
espécie representa o registro de ocorrência mais 
meridional de um bagre centromochlíneo, em uma 
região fortemente ameaçada por alterações 
ambientais decorrentes da expansão da fronteira 
agropecuária na Amazônia Brasileira.  

Palavras-chave: Centromochlus, críptico, 
microcarnívoro generalista. 

 
Fig. 1. Centromochlus meridionalis, fêmea adulta com 
cerca de 7,5 cm. Foto: Lucélia Nobre Carvalho. 



107 
 

VALE A PENA ESTUDAR COBRAS COMO ORGANISMOS-ALVO EM ESTUDOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES HUMANAS? 

 
Rafael de Fraga1, William E. Magnusson2 e Albertina P. Lima2 

 
1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Programa de Pós-graduação em Ecologia, Manaus, Brasil 
2Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Coordenação de Biodiversidade, Manaus, Brasil 
 
E-mail: r.defraga@gmail.com 

 
Estudos de avaliação de impacto ambiental de 
atividades humanas geralmente abrangem fatores 
abióticos, como água e solo, e bióticos, como fauna 
e flora. Dentre os grupos de fauna tradicionalmente 
estudados, está “herpetofauna”, que inclui as 
cobras. No entanto, encontrar cobras em florestas 
densas como a Amazônia exige muito esforço de 
procura, porque a disponibilidade de esconderijos é 
alta e a camuflagem da maioria das espécies é 
muito eficiente. Por isso a coleta de dados de 
cobras geralmente exige alto investimento 
financeiro. Neste estudo, utilizamos simulações de 
redução de esforço de coleta de dados de cobras 
para investigar a possibilidade de reduzir os custos, 
sem perdas significativas de informações. Nós 
coletamos dados na área de influência de uma usina 
hidrelétrica no Rio Madeira, Rondônia. Nós 
procuramos cobras em sete módulos de 
amostragem, cada um composto por duas trilhas 
paralelas de 5 km, com 1 km de distância entre si. 
Nós obtivemos dados de riqueza e composição de 
espécies, em quatro observações por módulo. Nós 
investigamos diferenças na riqueza e composição 
de espécies entre cada observação, e entre módulos 
completos, módulos com apenas uma trilha e 
módulos com apenas 3 km em cada trilha. Nós 
estimamos as probabilidades de encontrar cada 
espécie de cobra, e calculamos os custos do estudo, 
considerando combustível, pilhas para lanterna, 
alimentação e auxiliares de campo. Nós 
encontramos 41 espécies de cobras no total. As 
probabilidades de encontro não passaram de 42%, e 
foram menores que 10% para metade das espécies. 
O custo para encontrar uma cobra foi calculado em 
$ 120,00 dólares, mas nós encontramos a 
possibilidade de gerar resultados com as mesmas 
aplicações para tomada de decisões sobre 
licenciamento ambiental com até 50% de redução 
nos custos. No entanto, essa decisão implicaria na 
perda de registro de 24% das espécies. Portanto, 
decidir pela redução dependeria da importância da 
informação perdida para responder às questões 
relevantes para avaliação de impacto ambiental. 

Considerando o custo muito alto como resultado 
das baixas probabilidades de encontrar espécies, e a 
impossibilidade de reduzir os custos sem perda 
significativa de informações, nós concluímos que 
cobras não são bons organismos para avaliações de 
impacto ambiental. Essas avaliações deveriam ser 
focadas em organismos que reflitam medidas úteis 
de padrões ecológicos, e que sejam fáceis de 
amostrar, como aves e sapos.  
 
Palavras-chave: Custo-benefício, licenciamento, 
distribuição espacial. 
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 As briófitas são plantas criptogâmicas, avasculares, 
pertencentes ao sub-reino embriófita representado por 
três divisões: Bryophyta (musgo), Marchantiophyta 
(hepática) e Antocerophyta (antócera). Constituem o 
segundo maior grupo de plantas no mundo e estima-se a 
existência de 100 espécies de Anthocerotophyta, 5.000 
de Marchantiophyta e 12.800 de Bryophyta. No Brasil 
ocorrem 22 espécies de Anthocerotophyta, 978 de 
Marchantiophyta e 1.970 de Bryophyta. Em Rondônia, 
atualmente, temos pouco conhecimento da brioflora do 
estado. Este trabalho tem como objetivo relacionar dentro 
da divisão Bryophyta aquelas que são novas referências 
para o estado de Rondônia, resultantes de coletas 
realizadas por Neiva, S.Z. em 2005, no município de 
Colorado do Oeste-RO, linha nova 1,  km 2,5, sítio boa 
vista, cujos espécimes estão incorporadas no Herbário do 
Instituto de Botânica de São Paulo e de espécimes 
coletados no balneário cachoeirinha, linha vicinal 
esquerda da BR 364, 12 km após Porto Velho sentido 
Acre, no município de Porto Velho-RO. Estas coletas 
seguiram as recomendações de Yano1984a. Para a 
identificação foram utilizadas chaves de identificação e 
bibliografias especializadas e confirmadas pelo Dr. 
Denilson F. Peralta do Instituto de Botanica de São 
Paulo. Neste estudo registrou-se 5 novas espécies para o 
estado de Rondônia, pertencentes a cinco famílias 
distintas: família Fabroniaceae – Fabronia ciliaris (Brid.) 
Brid., família Hypnanceae, Isopterygium affusum  Mitt., 
família Fissidentaceae – Fissidens lagenarius Mitt. var. 
lagenarius, família Stereophyllaceae – Eulacophyllum 
cultelliforme (Sull.) W.R.Buck & Ireland e família 
Entodontaceae- Entodon beyrichii (Schwägr.) Müll.Hal. 
Concluindo, foram registradas 5 novas referências para a 
brioflora do estado de Rondônia. A expectativa é que 
aumente o registro de briófitas, com o desenvolvimento 
de novos trabalhos nesta área.  

 

Palavras-chave: Adição, bryophyta, Rondônia. 

 

 

Amostra de Entodontaceae - Entodon beyrichii 
(Schwägr.) Müll.Hal.. Fonte: Monique L. M. do Prado . 

 

Balneario Cachoeirinha. Fonte: Monique L. M. do Prado. 
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Os metabólitos secundários produzidos pelas 
plantas constituem o resultado das variações 
ambientais e são vistos como uma importante 
ferramenta evolutiva. Registros da literatura 
indicam que as populações respondem às 
influências externas tais como interações de pragas, 
nutrientes, pH do solo, índice pluviométrico, 
temperatura e ritmo circadiano. A família 
Melastomataceae possui distribuição pantropical e 
as espécies do gênero Rhynchanthera (AUBL.) DC. 
são encontradas nos trópicos, principalmente em 
ambientes palustres. O objetivo deste estudo foi 
observar a interferência dos fatores ambientais em 
relação aos metabólitos secundários, bem como a 
análise física do solo de populações de R. 
grandiflora. Foram realizadas coletas do material 
botânico, tomadas dos dados do microclima quanto 
à temperatura e umidade do ar, radiação UV, 
medição da temperatura do solo e coleta do mesmo 
para análise do pH, umidade atual, porosidade e 
densidade do solo e da partícula, durante o período 
seco e chuvoso. As coletas foram realizadas no 
Campus do Cauamé e no PARNA VIRUÁ (Parque 
Nacional do Viruá). Com base na análise dos dados 
do PARNA VIRUÁ, observou-se que o pH do solo 
apresentou médias de 4,47 no período chuvoso 
caracterizando um solo fortemente ácido, a 
umidade do ar foi de 71,2% (chuvoso) e 66% 
(seco), a radiação UV foi de 1220 Lux (chuvoso) e 
1710 Lux (seco) que correspondem as expectativas 
em relação aos períodos de coleta. Para as coletas 
realizadas no Campus Cauamé o pH do solo 
apresentou médias de 4,99 no período chuvoso e 
5,00 no período seco caracterizando um solo 
também fortemente ácido, a umidade do ar 
apresentou valores de 75% (chuvoso) e 44% (seco), 
a radiação UV foi de 1809 lux (chuvoso) e 1265 
lux (seco). Após o acompanhamento dos dados 
ambientais foram realizados testes de prospecção 
fitoquímica para flavonóides, taninos e 
esteróides/triterpenoides a partir do extrato bruto 
etanólico, segundo Matos (1997) com 

modificações. Os resultados indicam que tanto em 
período seco quanto chuvoso os flavonóides são 
intensamente produzidos por indivíduos desta 
espécie nos dois locais de coleta, os taninos mais 
representativos são os hidrolisáveis, mas há 
presença de taninos condensados, porém mais 
fracamente. Quanto aos esteróides os resultados 
foram negativos para os dois períodos só estando 
presentes os triterpenoides e de maneira fracamente 
positivos em período seco e somente em indivíduos 
coletados no Cauamé. 
 
Palavras-chave: Microclima, Compostos 
secundários, Savana. 

Foto: Ramoni Lima 
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A busca por substâncias bioativas provenientes de 
plantas, juntamente com o conhecimento 
populacional a respeito do uso de plantas 
medicinais, tem levado a divulgação das 
propriedades de potencial terapêutico dos vegetais. 
O número de pesquisas voltadas para o estudo 
fitoquímico e farmacológico de plantas, contribuem 
para a área da farmacologia. Raízes, folhas, cascas, 
frutos, flores e sementes são alvos da 
farmacognosia, que busca de alguma maneira 
contribuir para o conhecimento a respeito de 
espécies vegetais, trazendo benefícios para a 
população humana. Neste sentido, sabendo-se da 
inexistência de informações na literatura frente ao 
perfil químico da espécie Rhynchantera 
grandiflora, possivelmente devido ao escasso 
conhecimento etnobotânico em relação à ocorrência 
desta espécie, é que se pretende com este trabalho 
contribuir para o conhecimento das classes 
químicas dominantes da espécie em questão, uma 
vez que estas informações contribuirão para um 
melhor direcionamento de parâmetros que 
propiciem a formação de fármacos naturais. As 
populações de R.grandiflora foram demarcadas 
aleatoriamente com auxílio de GPS, as amostras 
foram coletadas, dentro da área experimental do 
PPBio (Projeto de Pesquisa em Biodiversidade) 
situado no Campus Cauamé - Boa Vista - Roraima. 
Após as coletas houve a higienização do material 
em água corrente, secagem e pesagem para 
obtenção da massa inicial. Após tais procedimentos 
o material botânico foi triturado, submetido ao 
processo de maceração a quente em aparelho de 
Soxleht. Foi realizado o processo de screening 
fitoquímico, particionados com solventes orgânicos 
em polaridade crescente. Quanto ao processo 
cromatográfico em coluna, utilizou-se como fase 
estacionária sílica gel 60-7734 (partículas como 0, 
063-0,2 mm; 70-230 mesh), tendo como suporte 
colunas de vidro cilíndricas, com dimensões 

variando conforme a quantidade de amostra a ser 
cromatografada. O monitoramento das frações foi 
realizado em cromatografia de camada delgada 
comparativa (CCDC); sendo utilizadas placas de 
vidro com dimensões de 5 x 20, 20 x 20 cm, 
preparadas em suspensão de sílica gel PF254 7749, 
em água. As substâncias foram evidenciadas em 
processo de radiação ultravioleta, sob o 
comprimento de onda de 254 a 366 nm. A fase 
ciclohexânica foi submetida à avaliação química de 
compostos orgânicos pelo método CG-EM, onde 
foram encontradas as substâncias d-Nerolidol 
1,6,10-Dodecatrien-3-ol,3,7,11-trimetil e 3- 
eycosine, sendo essas substâncias inéditas para a 
espécie.  

Palavras-Chave: Substâncias bioativas, produtos 
naturais, farmacoquímica. 

 Foto: Ramoni Mafra 
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Balanophoraceae Rich. trata-se de uma família 
obrigatoriamente parasita de raízes, geralmente de 
árvores, a qual apresenta distribuição pantropical. É 
constituidas por 17 gêneros e cerca de 50 espécies 
(Hansen 1980), das quais 15 ocorrem no continente 
americano. No Brasil ocorrem seis gêneros e 12 
espécies, as quais apresentam preferencia pelo 
interior das formações florestais úmidas, sendo 
perceptíveis apenas durante o período reprodutivo. 
Considerando a ausência de estudos que abordem o 
conhecimento taxonômico da flora rondoniense o 
presente estudo foi proposto para amenizar a lacuna 
do conhecimento fornecendo informações sobre a 
família Balanophoraceae existente na ESEC Cuniã.  
O material botânico foi colecionado nas parcelas e 
linhas que compõem a grade PPbio Cuniã 
(http://ppbio.inpa.gov.br/sitios/cunia). A grade 
Cuniã esta inserida na Estação Ecológica do Cuniã 
(-8.11 'S e -63 º 49'W), a cerca de 130 km da sede 
da cidade de Porto Velho no estado de Rondônia. 
Seu acesso ocorre por via terrestre pela BR 319, 
sentido Porto Velho - Humaitá. As amostras foram 
coletadas em execuções nos anos 2011 e 2012 e 
incorporado no herbário João Geraldo Kuhlman 
(RON). Os espécimes foram coletados e 
herborizados segundo as recomendações técnicas 
propostas por Fidalgo & Bononi (1984). 
Identificação de taxa era realizada por literatura 
especializada (chaves analíticas, diagnoses e 
descrições). As ilustrações foram elaboradas com 
ajuda de um esteriomicroscópio ZEISS e máquina 
fotográfica digital Cânon.  As pranchas foram 
elaboradas com o uso da técnica de pintura de mão 
livre. Na ESEC Cuniã família Balanophoraceae 
está representada pelo gênero Helosis Richard 
Mém. e uma única espécie (Helosis cayennensis 
(Swartz) Sprengel. var cayennensis).   

Palavras-chave: Taxonomia, parasita, 
Fanerógama.  

                                                                                                                     

Fotos: Adeilza Felipe Sampaio. 



113 

 

ARACEAE JUSS. EPÍFITAS E HEMIEPÍFITAS DA ESEC-CUNIÃ, INTERFLÚVIO 
PURUS-MADEIRA, PORTO VELHO, RO- BRASIL 

Guilherme Sampaio Cabral1, Maíra Silva Ribeiro1, Adeilza Felipe Sampaio2, Susamar Pansini3 , Angelo Gilberto 
Mazatto4 

 

1 Acadêmica do curso de ciências Biológicas, Núcleo de Ciências Exatas e da Terra, Departamento de Biologia 
2 Bolsista DTI –A (CENBAM) Programa  de Pesquisa em Biodiversidade  (PPBIO) Núcleo Rondônia. Universidade Federal 
de Rondônia, Porto Velho, Brasil 
3 Doutoranda da REDE Bionorte Núcleo Rondônia 
4 Prof. Dr. do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra, Departamento de Biologia e REDE Bionorte Núcleo Rondônia 
 
E-mail: guilhermesampaiocabral@yahoo.com.br 
 

Araceae Juss. é uma família cosmopolita. As 
espécies apresentam clara preferência por lugares 
úmidos, ocorrendo principalmente na América do 
Sul onde são encontrados 38 gêneros e cerca de 
2300 espécies. No Brasil ocorrem 34 gêneros e 
cerca de 400 espécies. Seus representantes têm 
principalmente valor ornamental, contudo também 
havendo representantes de valor medicinal, fibroso 
e até mesmo comestível. Objetivo desse estudo é 
identificar as espécies epífitas e hemiepífitas da 
família Araceae Juss. da Estação ecológica do 
Cuniã. O presente estudo foi realizado na 
Estação Ecológica do Cuniã, a mesma está 
localizada na região norte do estado de Rondônia, 
a cerca de 120 km² de da sede de Porto Velho. O 
inventario florístico foi realizado nas 30 parcelas 
permanentes instaladas ao longo da Grade PPBio 
Cuniã. As parcelas apresentam uma extensão de 
250 metros de comprimento. Para o inventario 
florístico foi adotada a faixa amostral de  2 metros 
de largura por 250 metros de comprimento, 
resultando em uma área amostral de 0.05 ha por 
parcela.  Esta faixa está situada do lado direito da 
linha central da parcela após a zona tampão (Uma 
área de 0,5m é destinada ao livre trânsito dos 
pesquisadores). Foram amostrados todos os 
forófito (tronco,  galhos, raiz) até 8,0 m de altura 
sendo considerado apenas um indivíduo de cada 
espécie por   forófito. Foram amostrados 827 
indivíduos, subdivididos em cinco gêneros: 
Philodendron Schott (18 espécies), Anthurium 
Schott (4 espécies), Monstera Adans (3 espécies), 
Heteropsis Kunth (2 espécies) e Rhodospatha 
Poepp. (2 espécies). A espécie mais abundante e 
frequente foi Philodendron solimoesense A.C. 
Sm., estando presente em 29 de 30 parcelas, com 
média de 11,3 indivíduos por parcela, estes 
resultados são similares a outros realizados no 
Brasil onde o gênero Philodendron Schott registra 

um número de espécies superior aos demais 
gêneros da família.      A área apresentou uma 
diversidade de espécies significativa, concordando 
com o padrão de riqueza encontrado em regiões 
tropicais. Os resultados encontrados no estudo 
reforçam a importância da família Araceae Juss. na 
região Amazônica e  contribuem para ampliar o 
conhecimento cientifico botânico das espécies no 
estado de Rondônia. O número de espécies 
encontradas na reserva é consideravelmente alto. 
Este fato pode estar relacionado ao grande número 
de forófitos e intensidade de luz disponível.  

Palavras-chave: Inventário, Araceae, Cuniã. 

 

 Fotos: Adeilza Felipe Sampaio. 



114 

 

ASPECTOS DA TOLERÂNCIA À DESSECAÇÃO EM SEMENTES DE Myracrodruon 
urundeuva (AROEIRA) 
 

Fabieli Pelissari¹, Célio Jacinto da Silva², Pastor Amador Mojena³ e Carlos Vinício Vieira³ 

 
¹ Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Mato Grosso, campus  de Sinop. 
² Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop 
³ Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop 

 
Email: fabieli_ufmt@yahoo.com.br 
 
 

A manutenção da viabilidade das sementes durante 
o processo de armazenamento depende do 
conhecimento em relação à tolerância à dessecação 
das mesmas. O objetivo do trabalho foi classificar 
sementes de Myracrodruon urundeuva (aroeira) 
quanto a capacidade de tolerância à dessecação, 
uma vez que se encontra hoje ameaçada de 
extinção. As sementes foram armazenadas em 
recipiente hermeticamente fechado contendo sílica 
gel. Diariamente era retirada uma amostra de 
sementes e realizado o teste de umidade e em 
seguida o de germinação. Este procedimento foi 
realizado até as sementes atingirem o teor de água 
próximo a 5% de umidade. Para medir o teor de 
água, quatro amostras de 10 sementes cada eram 
colocadas na estufa a 105°C por 24 horas e 
calculado. Antes da montagem do teste de 
germinação, as sementes passaram pelo pré-
umedecimento, com o objetivo de evitar danos de 
membrana pela rápida absorção de água. As 
sementes foram acondicionadas sobre a tela de aço 
inox da caixa de gerbox contendo 20 ml de água 
destilada, tampadas e armazenada por 24 horas na 
mesma temperatura que foi realizado o teste de 
germinação (25/30°C). As sementes passaram por 
processo de descontaminação em hipoclorito de 
sódio a 2% durante 3 min, lavado em água 
corrente, e em seguida, permaneceram em 
fungicida Maxim a 2% por 10min. O teste de 
germinação foi realizado em placas de Petri 
contendo Agar a 0,7% e colocadas em câmaras do 
tipo BOD a 25/30°C, com fotoperíodo de 12 horas. 
O delineamento experimental foi o inteiramente 
casualizado com 4 repetições de 25 sementes cada. 
Foram analisados a porcentagem de germinação e o 
Índice de Velocidade de Germinação – IVG e as 
médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. O teor de água inicial das sementes 
foi 9,58% com germinação de 96% e IVG 23,97. A 
dispersão das sementes com baixo conteúdo de 

água é característico de sementes ortodoxas e pode 
estar diretamente relacionado ao ambiente de 
origem dessas espécies. Após 144h em sílica gel as 
sementes atingiram 4,73% de teor de água, tendo 
uma germinação de 93% e o IVG de 22,87.  
Mesmo com a redução no conteúdo de água das 
sementes a porcentagem de germinação e o índice 
de velocidade de germinação – IVG continuaram 
altos. Os resultados demonstraram que as sementes 
de aroeira são tolerantes à dessecação, podendo 
assim, ser armazenadas a baixo teor de umidade 
sem perderem sua viabilidade.  
 
Palavras-chave: Armazenamento, germinação, 
viabilidade. 
 

 
 Figura: Pelissari, F. (2012). 
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A maioria dos estudos sobre ecologia de lianas foi 
realizada em florestas tropicais, onde são elementos 
característicos, atribuindo-se grande importância 
aos aspectos de abundância, riqueza, diversidade e 
associação de espécies de árvores e lianas. As 
lianas também desempenham importante função 
nos ecossistemas tropicais por contribuírem com o 
seqüestro de carbono pelas florestas, representando 
cerca de 10% da biomassa fresca acima do solo. O 
objetivo deste estudo é verificar e descrever os 
aspectos florísticos e ecológicos das grandes lianas 
de uma floresta de terra firme na Amazônia 
Meridional. As coletas foram feitas entre março 
2011 a dezembro de 2011 em localidade de terra 
firme no município de Cotriguaçu, (09º49’11,1”S, 
58º15’31,4”W), Fazenda São Nicolau. As lianas 
foram amostradas em 2 faixas de diferentes 
larguras dependendo de seu tamanho nas parcelas. 
Plantas com DAP (diâmetro a altura do peito) 
acima de 1 cm – faixa de 10 m de largura, sendo 5 
m para cada lado da linha central. Plantas com 
DAP acima de 5 cm – faixa de 40 m de largura, 
sendo 20 m para cada lado da linha central. Foi 
amostrado um total de 3329 lianas plaqueteadas 
com uma estimativa de área basal de 403,67 cm² 
(Figura 1). Os valores de DAP variaram de 10,0 a 
43,00 cm (Figura 2), distribuídos em 21 famílias. 
As famílias que mais apresentaram riqueza foram 
Fabaceae (81), Bignoniaceae (51), Menispermaceae 
(29), Sapindaceae (23), Passifloraceae (19), 
Curcubitaceae (15) e Rubiaceae (12). Em uma 
floresta de terra firme nas proximidades de 
Manaus, Maia (1991) observou que, dos 383 
indivíduos de lianas inventariados, nove 
apresentaram DAP mínimo de 10 cm. Tanto a área 
basal como a densidade de lianas são de condições 
prévias do ambiente, dependendo do tempo de vida 
dos indivíduos na floresta, já que nenhuma 
população responde instantaneamente às mudanças 

do ambiente. Enquanto a biomassa e a área basal 
representam melhor a variação do número de 
indivíduos de lianas grossas, a densidade deve estar 
descrevendo a variação dos indivíduos mais finos 
entre parcelas. A floresta estudada fica 
caracterizada como madura por fornecer subsídios 
importantes no que tange ao comportamento 
fitossociológico e ecológico das grandes lianas em 
florestas de terra firme da Amazônia Central.  
 
Palavras-chaves: Lianas, abundância, parcelas 
permanentes. 
 

Figura 1: Área basal dos individuos de lianas e árvores 
em 12 parcelas permanentes na Fazenda São Nicolau 
Cotriguaçu MT. 

Figura 2: Freqüência de classes diametricas dos 
indivíduos de lianas encontrados na amostragem de DAP 
≥ 10 cm. 
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A espécie Piper obliquum  Ruiz et Pav. pertence ao 
gênero Piper L. (Piperaceae). Os estudos químicos 
com esta espécie têm demonstrado divergência em 
relação aos metabólitos secundários. Não há relatos 
na literatura do perfil químico e atividade 
antioxidante de espécimes de P. obliquum 
coletados na amazônia brasileira. Os espécimes do 
estudo foram obtidos em outubro de 2011, na 
Estação Ecológica do Cuniã (ESEC Cuniã), 
localizada no município Porto Velho, optou-se por 
uma população representativa de indivíduos adultos 
localizada na linha LO4 3550 da grade PPBio 
Cuniã. O material testemunho foi depositado no 
Herbário da Fundação Universidade Federal do 
Rondônia (RON), sob o nº4696 e identificada pela 
especialista Dr. Elsie Franklin Guimarãres. A 
atividade antioxidante (AAO) dos extratos de 
álcool etílico (EtOH) e frações: hexano, acetato de 
etila (EtOAc), acetona e metanol (MeOH) foram 
avaliadas pelo método DPPH (MENSOR et al, 
2001), utilizando Ginko biloba L. como controle 
positivo. A AAO foi determinada pelo consumo do 
DPPH, que foi lido em um aparelho UV-VIS (2450 
SHIMADZU.) em comprimento de onda 517 nm. 
O óleo essencial (OE) foi obtido por 
hidrodestilação e analisado por cromatografia 
gasosa (SHIMADZU GC-14B), com as seguintes 
condições: Coluna LM-5 (30m x 0,25mm). 
Programa de temperatura: Ti= 40ºC-8 min.; 2ºC até 
150 ºC-0 min.; 10 ºC até 280 ºC-15 min.; T. 
injetor= 250 ºC; T. detector= 310 ºC.  A espécie P. 
obliquum apresentou valores significativos de 
atividade antioxidantes para o extrato EtOH e as 
frações hexano, MeOH, EtOAc e acetona ao serem 
comparados com o controle positivo Ginko Biloba 
L., com destaque para as duas últimas frações que 
apresentaram melhores resultados de EC50 (19,99 e 
30,36 µg.ml-1, respectivamente) que o controle 
positivo. O OE de P.obliquum demonstrou ser rico 

em monoterpenos hidrocarboneto (74,14%) e 
apresentou como compostos majoritários o α–
pineno (28,3%), canfeno (19,6%) e  β-pineno 
(17,1%). Os resultados demonstram o potencial 
para novos estudos de bioprospecção para o 
espécime amazônico.  
 
Palavras-chave: Piper obliquum, antioxidante, 
óleo essencial. 
 

 
 Foto: Aizzo 
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As lianas competem intensivamente com as árvores 
por luz e nutrientes, reduzindo o crescimento, 
reprodução e alocação de biomassa entre tronco e 
folhas. O objetivo desse estudo foi determinar se 
existe efeito da infestação de lianas sobre o 
crescimento das árvores em uma floresta ombrófila 
densa na Amazônia Setentrional. O estudo foi 
realizado em quatro parcelas de 1 ha localizadas no 
Parque Nacional (PARNA) do Viruá. Todas as 
lianas com diâmetro ≥ 1 cm enraizadas dentro de 
um raio de 2 m em relação ao tronco de árvores ≥ 
10 cm de DAP foram inventariadas em janeiro de 
2013. A proporção dos galhos e do tronco ocupada 
por lianas também foi estimada. O crescimento das 
árvores foi determinado em um intervalo de ~5 
anos (medições realizadas entre 2006 - 2007 e 2011 
- 2012). Foram inventariadas 245 árvores e 616 
lianas, que infestaram 64 % e 40 % das árvores na 
copa e no tronco, respectivamente. Houve presença 
de lianas ao redor de 83 % das árvores 
inventariadas. Não houve relação entre a área basal 
de lianas e o crescimento das árvores indicando que 
a competição entre as raízes não está afetando 
negativamente o crescimento das árvores. Contudo, 
houve uma relação negativa entre a infestação na 
copa e no tronco com o crescimento das árvores, 
indicando que o crescimento das árvores pode estar 
sendo afetado pela competição por luz e 
possivelmente também devido ao estrangulamento 
e peso da carga de lianas sobre os troncos e galhos. 
Dessa maneira, as lianas podem reduzir o 
crescimento das árvores nas florestas da Amazônia 
Setentrional. O monitoramento do crescimento e 
infestação por lianas em florestas da região será 
imprescindível para definir se esse efeito pode 
oscilar devido a mudanças climáticas. 

Palavras-chave: Crescimento de árvores, 
infestação de lianas, parcelas permanentes. 

 

Fotos: J.J.Toledo. 

 

Fotos: J.J.Toledo. 
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A dormência em sementes garante a perpetuação e 
a sobrevivência da espécie ao longo do tempo, 
porém, é um dos maiores problemas para produção 
de mudas. Conhecer os processos que possibilitam 
uma germinação rápida e uniforme é essencial nos 
processos de propagação. Por isso, objetivou-se 
avaliar métodos de superação de dormência em 
diferentes temperaturas para as sementes de 
Adenanthera pavovina, uma vez que há grande 
procura de mudas para plantio por ser considerada 
uma madeira nobre. Foram testados dois 
tratamentos para superar a dormência imposta pela 
impermeabilidade do tegumento: T1 – 
escarificação com lixa no lado oposto ao do 
embrião; T2 – ácido sulfúrico por 10 min; e a 
testemunha – T3. Após, as sementes passaram por 
processo de desinfestação com hipoclorito a 2% 
por 3min seguida de imersão em fungicida Maxim 
a 2% por 10min. As sementes foram colocadas para 
germinar em placas de Petri contendo ágar a 0,7% e 
acondicionadas em câmaras BOD com 
temperaturas de 25°C, 30°C e 25-30°C e 
fotoperíodo de 12 horas. O critério de avaliação 
utilizado foi a protrusão da radícula (2mm). O 
delineamento estatístico utilizado foi em DIC em 
esquema fatorial (3X3), sendo três temperaturas e 
três métodos de superação de dormência, com 
quatro repetições de 25 sementes cada. Os dados 
foram avaliados através da porcentagem final de 
germinação e pelo índice de velocidade de 
germinação (IVG), sendo submetidos á análise de 
variância (F=0,05) e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Não houve 
interação entre os fatores quando analisado a 
porcentagem de germinação, sendo o T1 e T2 
estatisticamente iguais e superiores ao T3. Porém, o 
IVG apresentou interação significativa entre os dois 
fatores testados, mostrando que existe uma relação 
direta entre o método de superação de dormência e 
a temperatura que otimizam o IVG. Quando 

utilizado o T1 as temperaturas de 25 e 30°C são 
mais recomendadas, enquanto que para T2 as 
temperaturas de 30°C e 25-30°C favorecem o 
aumento no IVG.  
 
Palavras-chave: Escarificação, impermeabilidade, 
interação. 
 

 
  Figura: Pelissari, F. (2012). 
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O acondicionamento correto das sementes requer 
conhecimento sobre a capacidade de 
armazenamento e a tolerância à dessecação das 
mesmas, podendo manter a sua viabilidade por 
períodos maiores de tempo. Por isso, objetivou-se 
classificar as sementes de Parkia pendula, Parkia 
platycephalae e Parkia multijuga quanto à 
capacidade de tolerância à dessecação e ao 
armazenamento. Inicialmente avaliou-se o teor de 
umidade inicial das sementes em estufa a 105°C 
por 24h. Após, as sementes foram dessecadas em 
recipiente hermeticamente fechado contendo sílica 
gel até obterem 0,05gH2O/gMSde umidade, sendo 
retirada uma amostra a cada 24 horas para 
avaliação da umidade e realização do teste de 
germinação. Em seguida, sementes contendo 5% de 
umidade foram armazenadas por 90 dias a 
temperatura de -21°C e posteriormente, realizado o 
teste de germinação. Os testes de germinação foram 
realizados em placas de Petri com quatro repetições 
de 20 sementes cada, porém, para P. multijuga foi 
utilizado caixas gerbox devido as sementes 
apresentarem tamanho maior, com oito repetições 
de 10 sementes. Ambos os recipientes continham 
ágar a 0,7% e foram acondicionadas em câmaras 
BOD com temperatura de 30°C e fotoperíodo de 12 
horas.Todas as sementes passaram por processo de 
desinfestação em hipoclorito de sódio a 2%, 
seguida de lavagens em água destilada, e então, 
mergulhadas em fungicida Maxim a 2% por 10 
minutos. Para classificação das sementes foi 
utilizado o protocolo adaptado de Hong e Ellis. As 
sementes de P. pendula, P. platycephala e P. 
multijuga apresentaram umidade inicial de 
0,107gH2O/gMS, 0,133gH2O/gMS e 
0,085gH2O/gMS e germinação de 99%, 100% e 
97,5%, respectivamente. As três espécies 
necessitaram de 120 horas na sílica gel para 
alcançarem uma média de 5% de umidade (≅ 
0,05gH2O/gMS), onde as sementes de P. pendula e 
P. platycephala apresentaram 98% de germinação e 

P. multijuga  92,5%. Após o período de 
congelamento as sementes de P. pendula, P. 
platycephala e P. multijuga apresentaram 
germinação de 100%, 96% e 96,25%, 
respectivamente.  Mesmo com a redução no teor de 
água e após o congelamento as sementes 
mantiveram sua viabilidade, podendo ser 
classificadas como ortodoxas, sendo tolerantes à 
dessecação e ao armazenamento a baixas 
temperaturas.  

Palavras-chave: Germinação, umidade, 
viabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figuras: Pelissari, F. (2012). 
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O conhecimento do comportamento das sementes 
durante o armazenamento é imprescindível para 
manter a viabilidade das mesmas por um longo 
período de tempo. Por isso, este trabalho teve o 
objetivo de classificar as sementes de Cassia fístula 
quanto à capacidade de armazenamento e a 
tolerância à dessecação. O trabalho foi 
desenvolvido no Laboratório de Análise de 
Sementes da UFMT. Primeiramente avaliou-se a 
umidade e germinação inicial das sementes. Em 
seguida, as sementes foram armazenadas em 
recipientes hermeticamente fechados com sílica 
gel. Diariamente era retirada uma amostra de 
sementes, determinado a umidade e a porcentagem 
de germinação, até as sementes obterem 5% de teor 
de água. Em seguida, uma amostra de sementes 
contendo 5% de umidade foi armazenada por 90 
dias a -21°C, e em seguida feito o teste de 
germinação. As sementes passaram por processo de 
descontaminação em hipoclorito de sódio a 2% por 
3min seguida de lavagem e após, mergulhadas em 
fungicida Maxim a 2% por 10min, para posterior 
montagem dos testes de germinação, que foram 
realizados em placas de Petri contendo ágar a 0,7% 
e acondicionadas em câmara BOD a 30°C com 
quatro repetições de 20 sementes cada. Para 
superação de dormência causada pela 
impermeabilidade do tegumento foi utilizado a 
escarificação mecânica em esmeril elétrico no lado 
oposto ao embrião Os testes de umidade foram 
realizados com quatro repetições de 10 sementes 
cada em estufa a 105°C por 24 horas e calculado de 
acordo com Brasil.  Para classificação das sementes 
foi utilizado o protocolo adaptado de Hong e Ellis. 
As sementes de Cassia fistula apresentaram teor de 
água inicial de 9,52% e germinação de 95%. A 
dispersão das sementes com um baixo conteúdo de 
água é característico de sementes ortodoxas. Foram 
necessárias 144 horas de secagem em sílica gel 
para que as sementes atingissem 4,91% de teor de 
água, apresentando 93% de germinação. A curva de 

dessecação mostra que mesmo com a redução do 
teor de água e o pós-congelamento as sementes 
mantiveram sua viabilidade. O conhecimento do 
teor de água a partir do qual se inicia a perda de 
viabilidade da semente é de fundamental 
importância para um armazenamento correto e 
significativo.As sementes de Cassia fistula podem 
ser classificadas como ortodoxas, pois toleram a 
dessecação e o armazenamento em temperaturas 
negativas.  
 
Palavras-chave: Armazenamento, sementes, 
viabilidade. 

    Foto: Pelissari, F. (2012). 
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Compreender a distribuição das espécies ao longo 
de gradientes ambientais fornece subsídios para 
conservação. As ervas de sub-bosque funcionam 
como filtro ecológico em comunidades vegetais, 
modificando os diferentes ambientes de 
germinação e estabelecimento de mudas nas 
florestas, influenciando assim, composição e 
estrutura do dossel. A disponibilidade de água é um 
importante preditor da composição da comunidade 
herbácea, visto que muitas dessas espécies ocorrem 
exclusivamente em áreas ripárias, onde a 
disponibilidade de água é maior. O objetivo deste 
trabalho foi determinar o padrão de distribuição da 
comunidade herbácea em Floresta de Terra firme 
na Amazônia Meridional. O estudo foi realizado 
em três áreas, sendo dois na Fazenda Continental e 
um na Fazenda Iracema ambas pertencentes ao 
município de Claudia – MT (Figura 1). A 
amostragem foi realizada em 3 módulos totalizando 
39 parcelas permanentes de acordo com o 
protocolo de coletas do Programa de Pesquisas em 
Biodiversidade. Todos os indivíduos herbáceos 
terrestres e hemiepífitos acima de 5 cm de altura 
foram amostrados. Um escalonamento 
Multidimensional Não-Métrico (NMDS) foi 
utilizado para resumir a composição de espécies e 
uma regressão múltipla foi utilizada para 
determinar se as variáveis ambientais e de 
perturbação causada pela exploração de madeira 
influenciam na composição e riqueza de espécies 
da comunidade herbácea. As análises estatísticas 
foram realizadas no programa R (R Development 
Core Team, 2011). Foram inventariados 7.965 
indivíduos, representando 70 espécies. A ordenação 
da composição quantitativa por NMDS captou 65 
% da variação com 1eixo (Stress=0,26). A distância 
do curso d’água foi o principal fator associado à 

distribuição de espécies (R2 = 0.66, P<0.001), 
abertura de dossel (R2 = 0.66, P=0.003) e teor de 
areia também influenciam a composição de 
espécies (R2 = 0.66, P= 0.008). A riqueza de 
espécies foi influenciada pela distância do curso 
d’água (R2= 0.57, P=0.003) e pela abertura de 
dossel (R2= 0.57, P=0.03). A composição da 
comunidade foi influenciada pela distância do 
curso d’água. A composição da comunidade foi 
igualmente influenciada pela abertura do dossel. A 
riqueza de espécies foi significativamente 
influenciada pela distancia do curso d’água. 
Concluímos que a ocorrência de habitats 
preferenciais para algumas espécies tem, além de 
um interesse ecológico, um significado prático para 
a conservação e manejo destas espécies. Estes 
dados tem um efeito prático quanto à conservação. 

Palavras-chave: Ambientes, comunidade, 
composição. 

Figura1. Localização do estado de Mato Grosso no Brasil 
(A). Localização do município de Claudia no estado de 
Mato Grosso, Brasil (B). Localização da área amostral no 
município de Claudia, o retângulo vermelho representa 
os módulos e os círculos amarelos as parcelas 
permanentes (C).  
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Considerada o maior reservatório natural de 
diversidade vegetal do planeta, a Floresta 
Amazônica possui uma flora rica e variada em seus 
diferentes ambientes florestais. Há poucos estudos 
que apresentam informações de amostragem da 
composição florestal de muitas regiões do norte 
mato-grossense, principalmente em áreas de 
transição para a Floresta Ombrófila, merecendo 
atenção especial dos futuros trabalhos deste âmbito. 
Os locais de coleta de estudo estão situados na 
região norte do Estado de Mato Grosso: Fazendas 
Continental (11°34'54.0" S; 55°17'15.6" W – 
Módulo 1; 11°24'38.8" S, 55°19'29.2" W – Módulo 
2) e Iracema (11°51'12.1" S; 055°32'21.7" W – 
Módulo 3), ambas localizadas no Município de 
Cláudia. Para o levantamento, foram realizadas 
atividades de campo com medições e marcações 
das árvores presentes nas 32 parcelas dos três 
módulos, além da coleta de material botânico. 
Subsequentemente foram realizadas atividades de 
herborização e identificação do material coletado; 
todo o material foi depositado no acervo e na 
coleção de apoio do Herbário Centro-Norte-Mato-
Grossense (CNMT) da Universidade Federal de 
Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop. A 
metodologia utilizada permitiu os levantamentos 
rápidos de vários grupos taxonômicos 
(levantamento RAP) e estabeleceu a infra-estrutura 
para estudos ecológicos de longo prazo (projeto 
PELD). Esta metodologia consiste em um sistema 
de trilhas e parcelas padronizado utilizado no 
projeto Programa de Pesquisas em Biodiversidade 
(PPBio) o qual este projeto se insere, tendo como 
objetivo principal fomentar a ampliação da base de 
conhecimento sobre a biodiversidade florística. No 
levantamento foram marcadas e medidas 29.572 
plantas, nas 32 parcelas (Figura 1). Através da 
tabulação dos dados preliminares obtiveram-se os 
resultados de plantas identificadas: 7.156 ao nível 
de família; 1.474 ao nível de gênero; e, ao nível 

específico, 707, perfazendo uma riqueza de 63 
famílias, 96 gêneros e 133 espécies. Das 63 
famílias identificadas, entre as mais abundantes, 
Burseraceae foi a que apresentou maior número de 
indivíduos. Seguida das famílias Melastomataceae, 
Moraceae, Rubiaceae, Clusiaceae, Myristicaceae, 
entre outras. Das plantas identificadas, de acordo 
com as classes de DAP: 1 - 9,9 cm; 10 - 19,9 cm e 
>20 cm, as mesmas apresentaram, respectivamente, 
a porcentagem de aproximadamente 85,7%; 11,2 e 
3,1% (Figura 2). Este estudo proporcionou o 
aumento da base de dados na área da composição 
florística da região norte de Mato Grosso visto que, 
encontram-se grandes lacunas nesses estudos. 
Proporcionando um déficit no âmbito do 
conhecimento da distribuição da maioria das 
espécies vegetais, dificultando assim conhecer as 
melhores técnicas de manejo florestal a se 
implantar na região. 

Palavras-chave: Inventário, biodiversidade 
florística, Amazônia Meridional. 

Figura 1: Distribuição das plantas plaqueteadas em cada 
parcela de cada módulo. 

 

Figura 2: Distribuição das plantas identificadas em três 
classes de Diâmetro a Altura do Peito – DAP.
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A composição florística da flora epifítica 
Amazônica é praticamente inexistente. Neste 
contexto, o presente estudo visa identificar o 
componente epifítico vascular da Estação 
Ecológica do Cuniã, com ênfase nos grupos 
Licófita e Samambaias. Estes dados contribuirão 
com o conhecimento das epífitas vasculares 
brasileiras. Os inventários florísticos foram 
realizados ESEC Cuniã situada ao norte do Estado 
de Rondônia, no município de Porto Velho. A 
grade de amostragem Cuniã mede de 25 km², 
dividido em 6 linhas com uma parcela a cada 1km. 
Ao longo da grade estão implantadas 48 parcelas 
(18 ripárias e 30 terra firme). As parcelas seguem a 
curva de nível do terreno e as parcelas ripárias 
seguem o contorno dos igarapés. Para os estudos 
de epífitas vasculares: licófitas e samambaias 
foram amostradas na faixa de largura de 2 m por 
250 m comprimento. Nas parcelas de terra firme a 
faixa amostral esta localizada no lado direito da 
linha central, nas parcelas ripárias no lado 
esquerdo. Foram amostrados 351 indivíduos, 
distribuídos em nove famílias, 15 gêneros e 21 
espécies. Hymenophyllaceae foi a família que 
apresentou maior diversidade especifica, com 
cinco espécies (Didymoglos sumpunctatum (Poir.) 
Desv., Trichomanes ankersii C. Parker ex Hook. 
& Grev., Trichomanes martiusii C. Presl., 
Trichomanes pinnatum Hedw., Trichomanes 
tanaicum J.W. Sturm.). Asplenium serratum L., 
Trichomanes ankersii C. Parker ex Hook. & Grev. 
Hecistopteris pumila (Spreng.) J. Sm., foram as 
espécies que apresentaram maior abundância e 
frequência. Juntas essas espécies correspondem a 
71% das espécies registradas. Essa dominância foi 
observada tanto nas parcelas ripárias quanto nas 
parcelas de terra firme. A. serratum foi à espécie 
mais frequente, ocorrendo em 23 das 48 unidades 
amostrais, atribuído a esta espécie o restrito de 130 
indivíduos. Asplenium angustum Sw.,    

Cochlidium linearifolium (Desv.) Maxonex C. 
Chr., Microgramma thurnii (Baker.) R. M. Tryon., 
Nepholeps sp.1., Oleandra articulata (Sw.) C. 
Presl., Selaginella sp1., Trichomanes pinnatum 
Hedw., Trichomanes tanaicum J.W. Sturm. 
apresentaram menor frequência, ocorrendo em 
apenas uma unidade amostral. A composição 
florística das unidades amostrais é similar 
indicando ampla distribuição das espécies dentro 
da área de estudo. Entretanto, observou-se 
ocorrência de variação quanto a frequência e 
abundância das espécies entre as unidades 
amostrais. Nas unidades amostrais, as espécies 
mais frequentes A. serratum., H. pumila e 
Trichomanes ankersii. Estas espécies apresentaram 
elevada variação quanto a sua abundância, 
ocorrendo de um a dezenas de indivíduos em 
apenas uma das unidades amostrais, com destaque 
para A. serratum que ocorre em 50% das unidades 
amostrais. A elevada frequência e abundância 
desta espécie está diretamente ligado ao seu  
comportamento ecológico.  

Palavras-chave: Epífitas, hemiepifitas, 
samambaias, licófitas. 
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A família Arecaceae pertence ao grupo das 
monocotiledôneas e está entre as plantas mais 
antigas do globo, com distribuição principalmente 
tropical e subtropical. A maior ocorrência de 
gêneros e espécies verifica-se nas regiões tropicais 
da Ásia, Indonésia, Ilhas do Pacífico e Américas. 
São representadas por cerca de 2.700 espécies 
reunidas em mais de 240 gêneros. As palmeiras 
exibem hábitos variados, desde estipes subterrâneos 
e de pequeno porte até formas arborescentes e 
raramente trepadeiras, com ou sem espinhos no 
caule e folhas. São encontrados indivíduos com um 
único caule, simples, solitários ou em touceiras, por 
vezes formando populações extensas, dominando 
visualmente a paisagem. O estudo foi realizado na 
Amazônia Mato-grossense em parcelas de pesquisa 
do Programa de Pesquisa em Biodiversidade 
(PPBio) instalados no município de Claudia e 
Cotriguaçu, seguindo a metodologia RAPELD 
conforme protocolo gerado pelo PPBio. Foram 
realizadas viagens mensais de campo para os 
módulos instalados nas Fazendas Continental e 
Iracema, localizada no município de Cláudia, no 
norte do Estado de Mato Grosso.  Também foram 
realizadas coletas na Fazenda São Nicolau no 
município de Cotriguaçu – MT. Foram amostrados 
os indivíduos acima de 0,50 m de altura, e 
coletados amostras para identificação. Todo 
material coletado foi herborizado e encaminhado 
para a coleção do Herbário Centro-Norte-Mato-
Grossense (CNMT), para a identificação foram 
utilizadas bibliografias específicas e os exemplares 
férteis foram encaminhados para especialistas. 
Foram amostrados 2537 indivíduos de arecaceae 
em 32 parcelas em área de floresta nativa e floresta 
manejada (Figura 1). Em floresta nativa foram 
amostrados 1646 indivíduos em um total de 12 
parcelas. Os gêneros mais abundantes foram 

Attalea, Astrocaryum e Euterpe (Figura 1). Das 12 
espécies amostradas 5 são novas ocorrências para a 
região Centro-Oeste. Em floresta manejada em um 
total de 24 parcelas foram amostrados 891 
indivíduos de 4 gêneros diferentes Astrocaryum, 
Bactris, Attalea e Euterpe,  com a predominância 
do gênero Astrocaryum. Concluímos que a 
composição florística da Amazônia é diversa, e 
deve ser cada vez mais explorada. Nas regiões 
pouco estudadas, especialmente no estado de Mato 
Grosso, que é denominado arco do desmatamento, 
é necessário estudar os fragmentos florestais para 
conhecer a diversidade da região. 

Palavras-chave: Monocotiledôneas, populações, 
paisagem. 

    
Figura 1: Arecaceae em parcelas Permanentes na 
Amazônia Meridional. 
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O Brasil destaca-se como um dos países de maior 
biodiversidade, mas que vem sendo ameaçado pela 
ação antrópica em que a vegetação vem sendo 
suprimida para dar lugar, principalmente, à 
expansão das fronteiras agrícola e pecuária 
(FERREIRA JÚNIOR, E.V. ET AL. 2008). Os 
crescentes desmatamentos de extensas áreas de 
cobertura vegetal na Amazônia têm provocado 
perdas imensuráveis de recursos genéticos (Nobre 
et al., 1991). Conforme enfatiza Flint (1992) tal 
erosão genética pode implicar na perda de 
informações preciosas, inclusive para o interesse 
humano, como nas áreas da agricultura, na 
medicina e na indústria. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a composição e densidade florística de uma 
área de floresta estacional e savana localizada no 
município de Cotriguaçu - MT. As coletas foram 
realizadas em parcelas permanentes em localidade 
de terra firme no município de Cotriguaçu, 
(09º49’11,1”S, 58º15’31,4”W, na Fazenda São 
Nicolau, situada na MT – 170, Km 01, Zona Rural 
a 45 km a Leste da sede do município de 
Cotriguaçu no estado de Mato Grosso. Sob as 
pesquisas do Programa de Pesquisa em 
Biodiversidade (PPBio) no Sul da Amazônia com a 
metodologia RAPELD (Magnusson et al. 2005; 
Costa e Magnusson 2010). A vegetação de seu 
quadro florístico na Fazenda São Nicolau, é 
constituída por Floresta Ombrófila Aberta e Densa, 
Floresta Estacional e Savana (RADAM, 1980). 
Foram amostrados 4689 indivíduos, pertencentes a 
55 famílias, 183 gêneros e 341 espécies, em 12 
parcelas permanentes de 40 x 250 m. As 10 
famílias mais dominantes foram Burseraceae (656), 
Moraceae (359), Fabaceae (334), Arecaceae (267), 
Malvaceae (243), Sapotaceae (187), Annonaceae 
(138), Lauraceae (128), Violaceae (114), 
Myristicaceae (113), essas famílias representam 

54.14% da riqueza local de espécies. As parcelas 
com maior densidade, porém com um número 
maior de indivíduos na classe diamétrica de 1 a 9,9 
cm de DAP foram P2, P6 e P12 (Figura 1 e 2). Os 
dados evidenciam a necessidade de investimentos 
em novas coletas, identificações específicas e 
coleções biológicas. Os estudos realizados na 
Amazônia Meridional mostram a importância da 
conservação dessa região, principalmente, devido a 
registros de espécies encontradas pela primeira vez 
para o Brasil e para o estado de Mato Grosso. 
 
Palavras-chaves: Ambiente, densidade, 
biodiversidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Densidade por classe diamétrica dos 
4689 indivíduos amostrados nas 12 parcelas 
permanente na Fazenda São Nicola no Município 
de Cotriguaçu – MT. 

Figura 2 – Densidade por classe diamétrica dos 
4689 indivíduos amostrados nas 12 parcelas 
permanente na Fazenda São Nicolau no Município 
de Cotriguaçu – MT.
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Aspleniaceae é uma família com distribuição 
cosmopolita, comum nos trópicos e subtropicos 
(Smith et. al. 2006). Constituída por um único 
gênero e cerca de 71 espécies, das quais 69 foram 
registradas em território brasileiro (Sylvestre& 
Ramos 2005). Os estudos taxonômicos no Brasil 
são poucos expressivos, contamos apenas com os 
estudos realizados por Sylvestre (2001), 
Pietrobom& Barros (2001), Sylvestre & Ramos 
(2005), Prado (2005a) e Silva & Rosário (2008).  
Para o estado de Rondônia, a família Aspleniaceae 
foi relatada apenas nos estudos taxonômicos 
realizados por Sylvestre (2001), que referiu a 
ocorrência de Asplenium angustum Sw., e                
A. serratum L. No presente estudo foram 
acrescentados dois novos registros para o estado  
(A. hallii Hooker. e A. stuebelianum Hieron.), isto 
nos infere a necessidade estudos que possam nos 
permitir conhecer a flora rondoniense. A Estação 
Ecológica do Cuniã (ESEC Cuniã) é uma Unidade 
de proteção integrada localizada no município 
Porto Velho na região entre interflúvio dos Rios 
Purus e Madeira. A ESEC Cuniã conta com uma 
Grade RAPELD padrão de 25 km2 na qual estão 
instaladas 18 parcelas ripárias e 30 parcelas de terra 
firme. As coletas foram realizadas em 2010 e 2011, 
onde buscamos explorar o maior número possível 
de micro-ambientes ocorrentes nas parcelas 
ripárias, parcelas de terra firme bem com nas trilhas 
que constituem a grade PPBio Cuniã. Os espécimes 
coletados foram identificados a partir de 
bibliografias específicas e o material testemunho 
foi depositado no Herbário da Fundação 
Universidade Federal do Rondônia (RON), e 
registradas números de coleta de Adeilza Felipe 
Sampaio e Maria Francisca Marques Cunha. Na 
ESEC Cuniã formam registradas quatro (Asplenium 
angustum Sw., A. Asplenium hallii Hooker, 
Asplenium serratum L., Asplenium stuebelianum 
Hieron.). No presente estudo foram acrescentados 

dois novos registros para o estado (A. hallii 
Hooker. e A. stuebelianum Hieron.). A ocorrência 
A. hallii Hooker. e A.  stuebelianum Hieron. nos 
infere a necessidade estudos que possam nos 
permitir conhecer a flora rondoniense. 

Palavras-chave: Taxonomia, novos registros, 
samambaias. 

 

 

 

 

Fotos: Adeilza Felipe Sampaio. 
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A densidade da madeira é definida como a razão 
entre o peso seco e o volume fresco da madeira. É 
uma característica importante na definição dos usos 
comerciais e tecnológicos da madeira, bem como 
de atributos ecológicos, como taxas de crescimento 
relativo e mortalidade e resistência mecânica ao 
vento. A densidade da madeira também é um 
componente importante das estimativas de 
biomassa arbórea e estoque de carbono da floresta. 
Valores de densidade média da madeira são 
necessários para converter os dados volumétricos 
de inventários florestais extensivos em estimativas 
de biomassa e também podem ser utilizados na 
adaptação de modelos alométricos, tornando-os 
aplicáveis em diferentes florestas. O objetivo do 
estudo foi determinar a densidade da madeira do 
tronco e do galho das espécies arbóreas mais 
abundantes em 3 parcelas permanentes do 
Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio), 
localizadas no Parque Nacional do Viruá 
(Caracaraí/ RR).  Para a coleta de amostras de 
madeira do tronco, utilizou-se um trado de Pressler 
de 0,5 mm de diâmetro. As amostras do galho 
foram coletadas com auxílio de um podão e tesoura 
de poda. Todas as árvores amostradas apresentaram 
diâmetro a altura do peito entre 10 e 30 cm. 
Imediatamente após a coleta, as amostras de 
madeira foram acondicionadas em uma caixa 
térmica contendo gelo. No laboratório, o volume 
fresco das amostras de madeira foi determinado 
pelo método do deslocamento da água. 
Posteriormente, as amostras foram colocadas em 
estufa de ventilação a 103ºC - 105ºC por 72 horas 
para determinação do peso seco.  No total, foram 
coletadas amostras de galho de 276 indivíduos, 
pertencentes a 25 famílias e 79 espécies arbóreas. 
A densidade da madeira no galho variou de 0,46 a 
0,84 g/cm3, com média de 0,66 g/cm3 (± 0,09). 
Amostras de madeira do tronco foram coletadas de 
170 indivíduos ainda em fase de identificação. A 
densidade média no tronco foi de 0,71 g/cm3 
(±0,15), variando de 0,31 a 0,96 g/cm3. Os 
resultados indicaram grande variação na densidade 
da madeira entre as espécies arbóreas analisadas e 
que espécies de uma mesma família podem 
apresentar valores muito diferentes de densidade da 
madeira. Espera-se que o banco de dados em 
construção possa contribuir para o entendimento 
das variações intra e interespecíficas da densidade 

da madeira e aumentar a precisão das estimativas 
de biomassa arbórea e estoque de carbono das 
florestas da Amazônia Setentrional.  

Palavras-chave: Biomassa arbórea, Roraima, 
Trado de Pressler. 

 

 

 

 

 Foto: Carolina Castilho 
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Os lagos naturais das savanas de Boa Vista, capital 
do estado de Roraima, são extremamente 
importantes para a manutenção do equilíbrio 
hídrico, pois são responsáveis pela recarga dos 
corpos hídricos. O presente estudo teve por 
objetivo fazer o levantamento florístico das 
diatomáceas epífitas da macrófita Bacopa reflexa 
que florescem em um lago natural de savana e com 
mínima ação antrópica, uma vez que há presença 
de habitantes indígenas que praticam a criação de 
bovino que incluem a queimada preparo do solo 
para pasto. As amostragens de B. reflexa foram 
feitas no período chuvoso (abril, maio e junho de 
2012) em pontos ao longo do lago, tendo o material 
sido oxidado e posteriormente, preparadas lâminas 
permanentes. Simultaneamente, foram 
determinados o pH e o oxigênio dissolvido da água 
(OD). Foram registrados 31 táxons, em nível 
específico, incluídos em 12 gêneros e 9 famílias. A 
família que apresentou a maior diversidade de 
gêneros foi a Naviculaceae Kützing. Porém o 
gênero Eunotia foi o que apresentou a maior 
riqueza, bem como o maior número de espécies. A 
espécie mais abundante foi a Gomphonema 
archaevibrio subesp. acutivertex Kützing com 
55%, ressaltando-se esta ser uma espécie 
intolerante a poluição, exclusiva de água doce, com 
preferência por águas ácidas; seguida pelas 
Kobayasiella micropunctata Lange-Bertalot, 
Eunotia parasiolli Ehrenberg, Stenopterobia 
delicatissima (Lewis) Van Heurck, Eunotia 
neglecta Lange-Bertalot, Nitzschia acicularioides 
(Kützing) W. Smith e Eunotia papilo (Ehrenberg) 
Grunow, que somadas deram 27,06%, considera-se, 
portanto, as águas do lago do campus do Cauamé, 
como tropicais, oligotróficas, ácidas e não poluídas. 
Foi registrado neste estudo pioneiramente um 
exemplar da espécie Cyclotella meneghianina 
Kützing. A ocorrência desta espécie se deu no mês 
de maio, início do período chuvoso do estado. 
Neste mês a média dos valores do pH e do OD 

apresentaram as menores valores de todo o período 
de 5,5 e de 5,8 mg/L, respectivamente.  
 
Palavras-chave: Macrófitas, oxigênio dissolvido, 
pH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyclotella meneghianina Kützing 
 
 
 

 
Gomphonema archaevibrio subesp. acutivertex Kützing 
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Este trabalho teve como objetivo tornar conhecida a 
diatomoflorula epífita em macrófitas aquáticas presente 
na Estação Ecológica de Maracá, localizada nos 
municípios do Amajari (onde fica sua Sede) e Alto 
Alegre. Localiza-se a 120 km noroeste de Boa Vista, 
capital do estado de Roraima. É uma ilha fluvial, 
triangular, de aproximadamente 100.000 hectares, 
formada por dois canais do Rio Uraricoera: ao norte o 
Furo Santa Rosa e ao sul o Furo Maracá. Um dos 
fatores determinantes do clima da região de Maracá 
reside na altitude dos contrafortes da serra de 
Pacaraima, que impede que os ventos úmidos que 
sopram do nordeste para sudeste proporcionem 
precipitações mais periódicas sobre a ilha.  Apresenta 
relevo ondulado em sua parte oeste e central, com 
algumas elevações isoladas atingindo de 200 a 400 m. 
A parte leste é moderadamente plana.  As coletas foram 
realizadas em lagos e áreas alagadas da Estação, 
exemplares de macrófitas aquáticas Nymphoides 
indica, Utricularia foliosa, U. breviscapa, U. gibba, 
Salvinia auriculata, Eichhornia azurea e Cabomba 
furcata, foram coletas para a retirada do perifíton. Logo 
após, as amostras foram submetidas ao processo de 
oxidação e montagem de lâminas permanentes. Foram 
identificadas 55 espécies inseridas em 17 gêneros e 13 
famílias, dentre as famílias identificadas quatro são 
citadas pela primeira vez para o Estado, assim como 
oito gêneros.  Eunotiaceae foi a família melhor 
representada, com 14 táxons; e Pinnulareaceae, com 
sete táxons. Porém, mesmo com a grande 
representatividade da família Eutoniaceae, a espécie 
mais abundante foi Gomphonema gracile (13,86 %); 
seguida por Kobayasiella micropunctada (6,43%) e 
Eunotia sudetica (6%), a grande ocorrência do gênero 
Gomphonema pode ser explicado pelo fato de ser 
espécie cosmopolita e endêmica da região amazônica. 
A presença do gênero Kobayasiella indica a condição 
ácida e prístina do ambiente, uma vez que o mesmo é 
encontrado em ambiente pouco impactado e com pH 
baixo. O gênero Eunotia é característico de ambientes 
ácidos e oligotróficos, podendo ser encontrado nos 
mais diversos habitats, uma vez que o mesmo é 
cosmopolita. Este estudo vem contribuir com a 

identificação de 55 espécies de diatomáceas como 
novas referências para o estado de Roraima.    
 
Palavras-chaves: Diatomáceas, PPBio, Estação 
Ecológica de Maracá.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Google Imagem. 
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A Floresta Amazônica possui uma grande 
biodiversidade. Porém os mecanismos que mantêm a 
diversidade de plantas em florestas tropicais ainda 
seguem em discussão. Variações nos componentes 
estruturais da floresta produzem heterogeneidade 
microambiental na floresta, que por sua vez devem 
afetar as plantas, e raramente têm sido analisados na 
Amazônia. Para espécies de palmeiras, variações 
ambientais em pequena escala, através de diferentes 
condições ambientais, são importantes na ecologia e na 
diversificação de palmeiras. Assim como um 
importante grupo ecológico presente em todas as 
formações vegetais da região torna-se importante 
determinar os padrões da variação na composição de 
suas espécies ao longo de gradientes ambientais para 
explicar a abundância e a riqueza do grupo em uma 
determinada área. Como forma de contribuir para 
ampliar o conhecimento da distribuição e dinâmica de 
palmeiras na Amazônia foi realizado o levantamento 
do grupo e investigado a influência de fatores 
ambientais sobre a composição da comunidade. Para o 
delineamento amostral seguiu-se o protocolo do 
Programa de Pesquisa em Biodiversidade – PPBIO. O 
estudo foi feito em 30 parcelas permanentes, instaladas 
na ESEC Cuniã. Foram feitas duas faixas de 
amostragem, uma de 1,50 m por 250 m e outra de 10,5 
m por 250 m. Na primeira faixa foram amostrados 
indivíduos com altura igual ou maior a 1 m ou DAP 
(diâmetro a altura do peito) igual ou maior a 1 cm. Na 
segunda faixa, foram amostradas palmeiras com DAP 
igual ou superior a 10 cm. Nas espécies acaules foi 
anotado o número de folhas. Para altura foi medido o 
tamanho da maior folha. A espessura da serrapilheira 
foi medida ao longo do eixo principal da parcela, a 
cada dois metros. Para dados de solo foi coletada uma 
amostra composta por parcela para analise de 
granulometria de micronutrientes (Fe, Zn. B, Cu e Mn). 
As análises foram conduzidas no Laboratório Temático 
de Solos e Plantas do Instituto Nacional de Pesquisas 
na Amazônia- INPA, seguindo a metodologia proposta 
por EMBRAPA (1999). Foram amostrados 4759 

indivíduos distribuídos em 21 espécies.  As mais 
abundantes foram Lepidocaryum tenue Mart., 
Astrocaryum gynacanthum Mart., Oenocarpus minor 
Mart., Attalea microcarpa Mart. e Geonoma sp.  A 
relação entre o porte das espécies e a sua resposta ao 
gradiente de espessura de serrapilheira é positivo. Os 
resultados obtidos a partir da ordenação simples direta 
indicam que os nutrientes Fe e Zn apresentaram maior 
influência na estrutura da assembleia de palmeiras de 
sub-bosque que os demais nutrientes analisados. Para 
análise de correlação canônica os micronutrientes que 
apresentaram os maiores valores de correlação foram 
Manganês (Mn), Boro (B) e Ferro (Fe). Os resultados 
encontrados evidenciam que a formação de 
comunidades vegetais é determinada pelo conjunto de 
relações e interações entre as espécies e variáveis 
ambientais. Na assembleia de palmeiras da Estação 
Ecológica do Cuniã, a heterogeneidade ambiental atua 
de forma positiva contribuindo para a diversidade 
palmeiras. 
 
Palavras-chave: Arecaceae, fatores ambientais.  
 

 
 
 
 

 

Espécies encontradas na Estação Ecológica do Cuniã, Porto 
Velho , RO. A- Lepidocaryum Tenue Mart.; B. Oenocarpus 
minor Mart.; C-.Bactris bifida Mart.; D - Astrocaryum 
gynacanthum Mart. 
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Diante de pressões ambientais as plantas podem 
apresentar variação na produção de compostos 
secundários de suas estruturas, conferindo uma 
melhor adaptação e proteção. Deste modo, espera-
se que, ao longo de um gradiente ambiental, as 
plantas exibam variação no seu fenótipo químico. 
Estas variações devem representar diferentes 
estratégias de alocação de recursos em respostas às 
diferentes pressões ambientais sofridas pelas 
plantas. O presente estudo descreveu o perfil 
químico da casca de uma espécie arbórea dióica, 
Chaetocarpus schomburgkianus (Kuntze) Pax & 
Hoffmann (Peraceae), ao longo de um gradiente de 
textura e fertilidade do solo. O estudo foi realizado 
em seis parcelas permanentes do Programa de 
Pesquisas em Biodiversidade (PPBio) localizadas 
no Parque Nacional do Viruá (Caracaraí, RR).  Para 
construção do perfil químico foram coletadas 
amostras de casca de 18 indivíduos, sendo 9 
masculinos e 9 femininos. As parcelas selecionadas 
representam um gradiente de textura do solo 
variando cerca de 16% a 58% de argila. De cada 
indivíduo foi coletada uma amostra da casca e 
determinado o sexo através da observação das 
estruturas florais. Para caracterização do ambiente, 
foram coletadas quatro amostras de solo, na área de 
projeção da copa dos indivíduos selecionados, nas 
profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm. As amostras 
de cada profundidade foram misturadas resultando 
em uma amostra composta por profundidade. As 
amostras de solo foram analisadas para 
caraterização da textura e fertilidade, sendo os 
dados sumarizados através de uma Análise de 
Componentes Principais. O extrato etanólico da 
casca de C. schomburgkianus indicou a presença de 
Flavonóides, Saponinas e Taninos e a ausênsia de 
esteróides e triterpenóides. A presença dos 
compostos secundários não foi relacionada com o 
sexo dos indivíduos nem com as características do 
solo. Foi observada variação intra-específica 
somente quanto à presença e intensidade de 

flavonóides, no entanto a variação também não foi 
relacionada às características do solo (pH, textura e 
fertilidade) e ao sexo. Outros fatores como a 
disponibilidade de luz, pressão de herbivoria e 
estágio ontogenético das plantas podem explicar as 
variações encontradas. Estudos mais detalhados 
podem revelar diferenças na composição química 
dos compostos identificados, melhor caracterizando 
o fenótipo químico dos indivíduos e o efeito das 
variações ambientais na sua expressão.   

Palavras-chave: Solo, casca, compostos 
secundários. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Edmar Prado 
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Recentemente, diferentes programas de 
reflorestamento têm sido criados na Amazônia 
brasileira com objetivo de recuperar a diversidade 
biológica em ambientes desmatados. Entretanto, a 
maioria dos estudos tem focado na perda de 
espécies e ignorado a perda das interações 
ecológicas e dos serviços ecossistêmicos 
envolvendo essas espécies no seu ambiente natural. 
Neste trabalho, utilizamos métricas derivadas das 
redes ecológicas para avaliar o papel de 
reflorestamentos e áreas de regeneração natural, 
além da distância da mata, sobre as redes de 
interações entre formigas e plantas com nectários 
extra-florais (NEFs) em uma floresta na Amazônia 
Meridional brasileira. Neste estudo, mostramos que 
a distância da mata nativa não influenciou na 
recuperação das interações formiga-planta. Além 
disso, também mostramos que reflorestamentos de 
espécies exóticas e nativas (Tectona grandis e Ficus 
maxima) e ambientes de regeneração natural 
tiveram a mesma eficiência na recuperação da 
diversidade de interações formiga-planta em 
relação ao pasto. Também não encontramos 
diferença na especificidade de interações formiga-
planta entre os reflorestamentos de T. grandis, os 
ambientes de regeneração natural e a mata. O 
reflorestamento de F. maxima teve a mesma 
especificidade de interações que o pasto. 
Adicionalmente, o grau de aninhamento das redes 
também não variou entre os ambientes, o que 
indica que a estrutura topológica das redes formiga-
planta pode ser estável independentemente de 
fatores ambientais locais. Em conclusão, 
mostramos que a regeneração natural pode ser o 
método mais eficiente e econômico para restaurar a 
diversidade e a estrutura das interações formiga-
plantas com NEF em florestas tropicais.  

Palavras-chave: Redes ecológicas, diversidade de 
interações, especificidade, aninhamento. 

 

 

Fotos: Jéssica Falcão. 
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A utilização de plantas com fins medicinais, para 
tratamento, cura e prevenção de doenças, é uma das 
mais antigas formas de prática medicinal da 
humanidade. A bioquímica é utilizada como 
importante ferramenta para a identificação dos 
taxas, pois os compostos químicos são 
características peculiares usados na identificação 
química das plantas, assim como compostos 
secundários representam a interface química entre a 
planta e o ambiente. Os terpenóides constituem 
uma grande variedade de substâncias vegetais, 
sendo que esse termo é direcionado para todas as 
substâncias cuja origem biosintética deriva de 
unidades de isopreno. Os compostos terpênicos 
mais frequentes são: óleos voláteis, classificados 
em geral como monoterpênicos; outras classes 
químicas deste grupo são: diterpenos, triterpenos. 
Baseando-se nesses conhecimentos, muitas 
pesquisas estão direcionadas em analisar o 
potencial farmacológico de plantas nativas da 
Amazônia. O gênero Miconia Ruiz & Pav. tem 
várias propriedades indicadas para estudos 
etnobotânicos tais como: efeito cicatrizante, 
antidesintérico, antiespasmódico, antivitiligo. A 
presente pesquisa tem como objetivo identificar 
metabólitos secundários da classe de terpenos. Para 
esse estudo químico foi realizada a coleta de 
Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC, no módulo do 
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) 
Água Boa (Embrapa). As partes aéreas, ramos e 
folhas, de M. rubiginosa foram submetidos ao 
processo de extração a quente em aparelho de 
Soxhlet (sistema fechado) para a obtenção do 
subextrato diclorometânico. Posteriormente, 0,10g 
do subextrato foram submetidos à cromatografia 
clássica em sílica gel 60mesh (VETEC); os eluatos 
foram coletados em um volume de 10 ml e 
posteriormente monitorados através da 

cromatografia em camada delgada, em um sistema 
ciclohexano: acetato de etila (9:1) e reveladas com 
vanilina ácido sulfúrico. Os eluatos de média 
polaridade foram transportados para o Centro de 
Biotecnologia da Amazônia (CBA), onde foi 
realizado a cromatografia gasosa acoplada ao 
massa (CG-EM) para a identificação dos terpenos 
.Em relação ao resultado deste estudo, foi possível 
evidenciar a presença de metabólitos secundários 
da classe de triterpenopentacíclico do tipo β-
Amirina, e este composto tem despertado grande 
interesse nos últimos anos em atividades 
terapêuticas, tais como: anticâncer, anti-
inflamatório, antiviral e outros; o segundo 
composto ora identificado é um fitoesteróide do 
tipo β-Sitosterole este possui principalmente ação 
antibacteriana e antioxidante, o terceiro composto 
volátil obtido foi o Éster metílico do ácido 
octadecanóico, tipo de éster de ácido graxo com 
ação anti-inflamatória e o outro composto volátil 
foi o Octano,2,6,6,-trimetil, sendo estes 
representativos no grupo das angiospermas. 

Palavras-chave: Produtos naturais, farmacognosia, 
terpenos. 
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As plantas têm sido foco de estudo em inúmeros 
tratamentos de enfermidades. No entanto faltam 
investigações que direcionem o potencial fitotóxico 
destas, e ao mesmo tempo identificar compostos 
ativos que contribuam no consumo adequado por 
parte das comunidades. Os ensaios desenvolvidos 
com Artemia salina Laech., atividade “in vitro”, é 
um perfil de estudo fitotóxico que diminui os 
impactos com pesquisas “in vivo”, e também 
estabelece informações que correlacionem, como 
no caso da atividade moluscicida e outros. A 
presente pesquisa foi motivada, uma vez que o 
gênero Miconia Ruiz & Pav.apresenta vários 
registros na literatura quanto ao potencial 
farmacológico, outro ponto relevante é a ausência 
de registro, para M. rubiginosa em área de savana 
no estado de Roraima, sendo assim objetivou-se 
avaliar o efeito tóxico do extrato bruto etanólico 
frente Artemia salina. As partes aéreas, de M. 
rubiginosa foram coletadas no módulo do PPBio-
Água Boa, as quais foram submetidas à extração 
por maceração até a obtenção do extrato bruto 
etanólico. O bioensaio foi realizado em triplicata 
utilizando o microcrustáceo Artemia salina. Para a 
incubação, os ovos ficaram expostos à luz artificial 
sendo monitorados sob ás condições de 
oxigenação, temperatura e pH, por um período de 
48 h para a eclosão. Em seguida, foram preparados 
tubos de ensaio contendo o extrato bruto nas 
concentrações de 1000, 500, 200, 100 e 20 µg/ml. 
Após a eclosão dos ovos, foram adicionados 10 
náuplios, em cada tubo de ensaio contendo os 
extratos das amostras em diferentes concentrações, 
onde foram acrescidos 50µl de DMSO e 2 ml de 
solução Tween 80 a 6%, completando o volume 
final para 5 ml com solução salina aerada. Após 24 
horas contaram-se os organismos mortos. O 
controle negativo foi preparado em tubos de ensaio 

contento solução salina, DMSO e a solução de 
Tween, nas mesmas proporções, onde foram 
adicionados os 10 náuplios. A taxa de mortalidade 
foi determinada através da relação entre o número 
de indivíduos mortos ou com inibição de 
movimentos sobre o número total de larvas 
colocadas nos tubos. A dose letal (DL50) foi 
calculada por regressão linear, utilizando o 
programa Microcal Origin 6.0. A partir deste 
estudo pode-se verificar a ação tóxica do extrato 
bruto etanólico, no qual apresentou concentração 
significativa com valor da dose letal média de 
63µg/ml, pois com base na DL50 se pode afirmar 
que esta planta apresenta efeitos tóxicos, sendo 
relevante para estudos farmacológicos. 

Palavras-chave: Farmacoquímica, Artemia salina, 
DL50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miconia rubiginosa .Foto: Correia T.C 
 

Imagem deA. salina em microscopia óptica, 40x. 
Foto: Correia T.C 
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Hymenophyllaceae é uma família facilmente 
reconhecida, por apresentar lâmina membranácea 
geralmente com apenas uma camada de células em 
espessura, soros marginais, indúsio tubular, cônico 
ou bivalvado. Pode ser encontrada em locais 
úmidos nas formações florestais, como epífitas ou 
terrícolas. Família com distribuição 
subcosmopolita, apresentando maior diversidade 
nos trópicos e subtrópicos, e representada por 
aproximadamente 600 espécies, distribuídas em 
nove gêneros, Hymenophyllum Sm, 
Didymoglossum Desv.,Crepidomanes (C. Presl.) C. 
Presl., Polyphlebium Copel, Vandenboschia Copel, 
Abrodictyum C. Presl., Trichomanes L., 
Cephalomanes C. Presl., Callistopteris Copel. No 
Brasil a família é representada por 55 espécies, 
para a flora do Estado do Rondonia foram citadas 
39 espécies. O presente estudo refere-se às espécies 
de Hymenophyllaceae ocorrentes na Estação 
Ecológico do Cuniã. A Estação Ecológica do Cuniã 
(ESEC Cuniã) é uma Unidade de proteção 
integrada localizada no município Porto Velho na 
região entre interflúvio dos Rios Purus e Madeira. 
A ESEC Cuniã conta com uma Grade RAPELD 
padrão de 25 km2  na qual estão instaladas 18 
parcelas ripárias e 30 parcelas  de terra firme. As 
coletas foram realizadas em 2010 e 2011, onde 
buscamos explorar o maior número possível de 
micro-ambientes ocorrentes nas parcelas ripárias, 
parcelas de terra firme bem com nas trilhas que 
constituem a grade PPBio Cuniã. Os espécimes 
coletados foram identificados a partir de 
bibliografias específicas e o material testemunho 
foi depositado no Herbário RON, e registradas 
números de coleta de Adeilza Felipe Sampaio e 
Maria Francisca Marques Cunha. Na ESEC Cuniã a 
família Hymenophyllaceae esta representada pelos 
gêneros Trichomanes (subgêneros: Lacostea 

Bosch., Trichomanes L., Davalliopsis Bosch.), 
Hymenophyllum (Subgênero:  Mecodium C. Presl 
ex Copel.) e Didymoglossum (subgênero: 
Didymoglossum Desv.), por 11 espécies das quais 
quatro são citadas neste trabalho como novos 
registros para o estado de Rondônia, sendo elas D. 
angustifrons, D. pinnatinervium, D. punctatum 
(Poir.) Desv. e T. tanaicum. 

Palavras-chave: Taxonomia, novos registros, 
samambaias. 
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Pertencente à família Fabaceae, a Cassia fistula, 
conhecida popularmente como chuva de ouro, é 
originária da Índia, porém, muito popular e 
comercializada em todo o território brasileiro pelas 
exuberantes inflorescências de cores amareladas, 
sendo muito empregada em paisagismo de ruas e 
praças. A utilização das sementes é a maneira mais 
fácil e econômica para propagação dos vegetais, 
porém, esta é uma espécie que possui dormência 
tegumentar, o que dificulta a sua propagação de 
maneira rápida e uniforme, e consequentemente sua 
comercialização. Por isso, este trabalho foi 
desenvolvido com o objetivo de avaliar diferentes 
métodos de superação de dormência das sementes 
em diferentes temperaturas. As sementes utilizadas 
foram coletadas no perímetro urbano da cidade de 
Sinop – MT e submetidas aos seguintes 
tratamentos: escarificação mecânica em esmeril 
elétrico no lado oposto ao do embrião (T1); imersão 
em ácido sulfúrico (98,9%) por 5 minutos (T2); 
imersão em água a 80°C por 5 minutos (T3) e a 
testemunha (T4). Cada tratamento foi 
acondicionado em câmaras do tipo BOD em três 
temperaturas diferentes: 25°C, 30°C e 25-30°C, 
todas com fotoperíodo de 12 horas. As sementes 
passaram por processo de desinfestação em 
hipoclorito de sódio a 2% por 3 minutos, seguida de 
lavagem em água destilada e mergulhadas em 
fungicida Maxim a 2% por 10min. As sementes 
foram acondicionadas em placas de Petri contendo 
ágar a 0,7%, com 4 repetições de 25 sementes cada. 
As avaliações foram realizadas diariamente por 72 
dias. O delineamento estatístico utilizado foi em 
DIC em esquema fatorial (4 tratamentos e 3 
temperaturas) e os resultados da porcentagem de 
germinação foram submetidas a cálculos 
estatísticos sendo comparado por Tukey. Não 
houve interação significativa entre os dois fatores 
estudados, sendo que todos os tratamentos de 
superação de dormência apresentaram resultados 
superiores a testemunha - T4. O processo de 
germinação tem início com a absorção de água 

através da embebição, e o rompimento das 
membranas em sementes com tegumento espesso é 
primordial para que isso ocorra. O sucesso dos 
métodos aplicados podem ter ocorrido em função 
da ruptura da barreira física que impede a troca de 
gases e a absorção de água entre o embrião e o 
meio externo. Recomenda-se a utilização do T1 
para superação de dormência de sementes de 
Cassia fistula, pois apresentou os melhores 
resultados com 93,66% de germinação, não 
havendo diferença estatística entre as temperaturas 
testadas.  
 
Palavras-chave: Escarificação, impermeabilidade 
do tegumento, uniformidade. 

 

 
Figura: Pelissari, F. (2012).
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O aumento na recuperação de áreas degradadas 
estimulou pesquisas relacionadas ao processo 
germinativo de sementes, por ser a principal forma 
de propagação das espécies vegetais. Sementes de 
várias espécies possuem dormência tegumentar, 
impedindo a absorção de água e posterior protrusão 
radicular. O objetivo do trabalho foi avaliar 
métodos de superação de dormência em diferentes 
temperaturas em sementes de Parkia pendula, 
Parkia platycephala e Parkia multijuga, visando 
aumentar e uniformizar a germinação. Para obter 
tais informações, as sementes passaram pelos 
seguintes tratamentos: T1–escarificação mecânica 
em esmeril elétrico; T2-escarificação mecânica em 
esmeril elétrico seguido por imersão em água 
corrente por 24h; T3–escarificação com ácido 
sulfúrico 98% por 10min; T4–imersão em água a 
80°C por 10min; T5-testemunha. Após cada 
tratamento as sementes foram desinfetadas em 
hipoclorito a 2% por 3min seguida de imersão em 
Maxim a 2% por 10min. As sementes de P. pendula 
e P. platycephala foram colocadas para germinar 
em placas de Petri contendo ágar a 0,7% com 
quatro repetições de 25 sementes, enquanto que as 
de P. multijuga foram acondicionadas em caixas 
gerbox, com oito repetições de dez sementes, por 
apresentarem um tamanho maior, e acondicionadas 
em câmaras do tipo BOD em temperaturas de 25°C, 
30°C e 25-30°C com fotoperíodo de 12horas. Os 
dados foram avaliados através da porcentagem final 
de germinação e o Índice de Velocidade de 
Germinação-IVG, os resultados submetidos à 
análise de variância (F=0,05) e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Todas as espécies apresentaram 
interação entre os dois fatores estudados (superação 
de dormência X temperatura), existindo pelo menos 
uma combinação ideal entre esses fatores que 
otimizam a germinação e o aumento no IVG, com 
exceção da porcentagem de germinação da P. 

multijuga. Para P. pendula e P. platycephala 
recomenda-se o T1 e para P. multijuga o T2. A 
temperatura de 30°C é recomendada para as três 
espécies.  
 
Palavras-chave: Escarificação, interação, 
tegumento.  
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Índice de Área Foliar (IAF) está ligado às 
características dos ecossistemas, visto que possui 
uma influência determinante nos processos de 
trocas de massa e energia, o que se torna 
fundamental para o entendimento das mudanças no 
clima regional e dinâmica do ecossistema. O 
objetivo deste trabalho foi estimar e correlacionar 
geoestatsticamente o índice de área foliar (IAF) em 
três áreas naturais com características distintas. 
Foram estabelecida áreas de coletas (50x50m) 
dentro das parcelas do RAPELD, módulo M13 em 
Humaitá-AM. Sendo cada área contendo 3 linhas 
equidistantes com 25 m entre elas onde são feitas as 
amostragem do IAF em cada linha com intervalo 
regular de 5 m, formando uma malha de 33 pontos. 
No processo de aquisição do IAF foi utilizado o 
sensor LAI-2000 com campo de visão de 1800. Na 
análise dos dados utilizou-se a técnica geoestatística 
de Daniel G. Krige, a interpolação de krigagem 
através da geração e modelagem de 
semivariogramas. Os semivariograma foram 
ajustados no modelo esférico (Esf) pelo programa 
GS+ e os mapas de distribuição espacial do IAF 
foram confeccionados no programa Surfer 8.0. Na 
qual o IAF no campo limpo e sujo tiveram valores 
médios muito próximos 1.8 e 2.0 m²m-² 
respectivamente e a floresta apresentou os maiores 
valores, sendo 4.4 m²m-2 em média. Analisando os 
parâmetros dos semivariogramas observa-se uma 
dependência espacial em todas as áreas sendo que, 
o maior alcance da dependência espacial foi no 
campo sujo 35 m, no campo limpo e na floresta o 
alcance foi de 8 e 11 metros respectivamente, 
indicando que a estrutura de continuidade espacial 
no campo sujo se apresenta em maior escala do que 
no campo limpo e na floresta de transição que 
presentaram valores de alcance baixo. O grau de 
dependência espacial para os pontos amostrados no 
campo sujo e campo limpo foi maior que 75 % 
indicando uma fraca dependência espacial e na 
floresta de transição ficou entre 25 e 75% indicando 
GDE moderado. Os mapas de krigagem apresentam 
a distribuição espacial do IAF com maior 
variabilidade do IAF nas áreas de campo limpo e 

campo sujo. Os valores de IAF estão distribuídos 
espacialmente de forma heterogênea para cada área 
estudada, apresentando dependência espacial nos 
valores de IAF.  

Palavras chave: Índice de Área Foliar, 
geoestatística, ecossistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Semivariograma experimental e mapa de 
krigagem mostrando a distribuição espacial do IAF, A: 
campo limpo; B: campo sujo e C: floresta de transição.    
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As briófitas são plantas avasculares, de porte 
diminuto, colonizadoras de diversos substratos e 
ambientes. Possuem pouco valor econômico, no 
entanto algumas espécies apresentam atividade 
antimicrobiana, anti-tumoral e citotóxica, outras 
vêm sendo empregadas como bioindicadoras de 
poluição. O presente projeto objetivou realizar um 
estudo taxonômico para conhecer a biodiversidade 
e a ecologia das Divisões Marchantiophyta e 
Bryophyta ocorrentes nas grades do Programa de 
Pesquisa em Biodiversidade do Ministério da 
Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima, 
especificamente nas grades demarcadas em duas 
áreas de savana aberta no Campus do Cauamé - 
Monte Cristo e Área Experimental da Embrapa, nas  
grades com área florestada da ESEC de Maracá, na 
área de floresta e campinarana no Parque Nacional 
do Viruá. As coletas foram realizadas no período de 
outubro/2012 a julho/2013, o material briofítico foi 
coletado acondicionado em sacos de papel 
anotando-se dados referentes às coordenadas 
geográficas, local, data, substrato, posteriormente 
as amostras foram secas em temperatura ambiente. 
Foram confeccionadas das lâminas de todas as 
briófitas coletadas para identificação taxonômicas 
com as chaves específicas e posteriormente 
realizada a análise dos dados taxonômicos e 
ecológicos. No conjunto da brioflora estudada 
foram coletadas 105 amostras, identificadas 12 
famílias, 20 gêneros e 22 espécies. A Divisão 
Marchantiophyta apresentou 4 famílias: Jubulaceae, 
Lejeuneaceae, Plagiochilaceae, Radulaceae, e a 
Divisão Bryophyta com 8 famílias: Calymperaceae, 
Dicranaceae, Fissidentaceae, Hypnaceae, 
Leucobryaceae, Leucomiaceae, Sematophyllaceae, 
Thuidiaceae. A família Lejeuneaceae apresentou 
maior riqueza taxonômica, com 9 espécies, seguida 
das famílias Leucomiaceae e Sematophyllaceae 
com duas espécies cada. Quanto à riqueza 
brioflorística por formação vegetal estudada, as 
áreas de floresta destacam-se dentre as demais, uma 
vez que apresentaram um número maior de espécies 

que as áreas de campinarana e savana. Os 
substratos predominantemente colonizados pelas 
briófitas foram cortícolas, epíxilas, epífilas e 
terrícolas observando-se predominância dos 
substratos cortícolas. Os resultados apresentados 
coincidem com dados de trabalhos na área de 
briologia anteriormente apresentados para região 
norte. As diferentes fitofisionomias pesquisadas 
demonstram briofloras também diferentes, 
sugerindo assim a necessidade de realizar estudos 
para investigar, entre outros, os principais fatores 
condicionantes da composição brioflorística, bem 
como a biologia das espécies existentes. 

 
Palavras-chave: Amazônia, Bryophyta, 
Marchantyophyta, PPBio. 
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Vários trabalhos no Brasil e no mundo revelaram a 
importância das macrófitas aquáticas para a 
conservação dos corpos de água. Em Roraima, 
embora ocorram na maioria dos ambientes 
aquáticos extensas áreas cobertas por macrófitas, 
que desempenham papel central na ciclagem de 
nutrientes e na importância dos recursos hídricos, 
pesquisas sobre esta comunidade do ponto de vista 
botânico e genético, ainda são escassas. O objetivo 
deste trabalho foi determinar a composição 
florística dos ambientes aquáticos nas áreas de 
estudo do Programa de Pesquisa em Biodiversidade 
(PPBio), além  de  realizar  extrações  de  DNA  de  
várias  macrófitas, visando  a criação  de  um  
banco  deste  material  genético. As coletas foram 
realizadas em seis ambientes tanto lênticos como 
lóticos. O material fértil foi coletado, herborizado e 
incorporado ao herbário da UFRR. Para a extração 
do DNA foram coletadas folhas jovens dos gêneros 
de Eichhornia, Ludwigia, Montrichardia, 
Nymphaea, Nymphoides e Salvinia, as mesmas 
foram lavadas e transportadas em isopor contendo 
gelo até o Laboratório de Biologia Molecular da 
UFRR sendo armazenadas em freezer -70ºC até a 
realização das extrações. O protocolo utilizado foi 
o CTAB modificado, seguido por uma eletroforese 
em gel de agarose à 0,8% corada com Gel Red  
para a análise da qualidade do DNA. Uma 
comparação para determinar o melhor tipo de 
extração foi realizada através do Kit Nucleon 
Phytopure. No levantamento florístico foram 
identificadas 60 espécies, distribuídas em 43 
gêneros e 27 famílias. Entre as formas de vida 
61,8% são anfíbias, 11,6% submersas fixas e 
flutuantes fixas, 10% emergentes e 5% outras. O 
índice de Jaccard apontou que as áreas de savana 
apresentam entre si 29% de similaridade. A família 
mais representativa foi Cyperaceae (9), seguida por 
Lentibulariaceae (5) e Fabaceae (4). Em relação à 
extração, concluímos que o método CTAB após 
algumas modificações mostrou-se bastante 
eficiente para obtenção de DNA em boa quantidade 
e qualidade.  

Palavras-chaves: DNA, macrófitas, Roraima.   
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A família Marantaceae apresenta 31 gêneros e 
cerca de 550 espécies com distribuição 
essencialmente tropical, porém a maioria delas 
ocorrendo no Novo Mundo (Andersson 1998). No 
Brasil foram identificados 11 gêneros e cerca de 
130 espécies (Braga, 2005). As espécies da família 
Marantaceae são típicas de florestas úmidas 
tropicais, crescendo principalmente em margens de 
rios e clareiras (Heywood1978). Marantaceae  é 
facilmente reconhecida pelas folhas rosuladas ou 
dísticas com pulvino, lâmina assimétrica, discolor e 
freqüentemente variegada. Ainda pelas flores 
assimétricas, com estames petalóides e apenas uma 
teca fértil (Forzza 2007). Muitas de seus 
representantes são utilizadas como ornamentais, na 
confecção de artesanato e na alimentação. O 
presente estudo refere-se às espécies de 
Marantaceae registradas nas parcelas ripárias da 
Grade PPbio Cuniã, com cunho florístico-
taxonômico. A Estação Ecológica do Cuniã (ESEC 
Cuniã) é uma Unidade de proteção integrada 
localizada no município Porto Velho na região 
entre interflúvio dos Rios Purus e Madeira. A 
ESEC Cuniã conta com uma Grade RAPELD 
padrão de 25 km2  na qual estão instaladas 18 
parcelas ripárias e 30 parcelas  de terra firme, que 
medem 250 metros de comprimento. O presente 
estudo, foi  desenvolvido com o material botânico 
oriundos dos inventários de ervas das parcelas 
ripárias, e forma realizadas em 2012 e 2013. Os 
espécimes coletados foram identificados com o 
auxilio de literaturas especializadas e o material 
testemunho foi depositado no Herbário da 
Fundação Universidade Federal do Rondônia 
(RON), e registradas números de coleta de Adeilza 
Felipe Sampaio e Maíra Silva Ribeiro Na ESEC 
Cuniã a família Marantaceae está representada 
pelos gêneros Calathea G. Mey. (Calathea 
altissima (Poepp. & Endl.) Körn; C. cannoides 
(Nicolson, Steyerm. & Sivad.) H.Kenn.; C.micans 

(L.Mathieu) Korn. C. neblinensis H.Kenn.; C. 
propinqua (Poepp. & Endl.); C. zingiberina Körn.), 
Ischnosiphon Körn. (I. arouma (Aubl.) Körn., I. 
hirsutus Petersen, I. lasiocoleus K. Schum. ex 
Loes., I. obliquus (Rudg e) Körn., I. puberulus 
Loes. var. puberulus, I. surumuensis Loes), 
Monophyllanthe K. Schum (M. araracuarensis S. 
Suárez, Galeano & H. Kenn.) e Monotagma K. 
Schum (M. angustissimum Loes., M. laxum (Poepp. 
& Endl.) K.Schum. , M. plurispicatum (Koern.) K. 
Schum, M. tomentosum K.Schum. ex Loes., M. 
ulei K.Schum. ex Loes.).  O presente estudos no 
revela a  significativa diversidade  de espécies nas 
parcelas ripárias da  ESEC Cuniã, Corroborando 
com os dados obtidos em outros estudos  que relata  
em seus estudos a preferencia desta família por este 
tipo de ambiente. O conhecimento desta família é 
de fundamental importância, tendo em vista 
algumas espécies são utilizadas pelo homem, como 
fonte de alimento (raiz), fibras e plantas 
ornamentais. Neste contexto, os estudos de cunho 
florístico-taxonômicos e de fundamental 
importância, pois fornecerão subsídios para 
viabilizar o conhecimento da flora local.  

Palavras-chave: Inventário, taxonomia, ervas. 
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Parkia multijuga é uma espécie que possui 
dormência física (tegumentar), o que acaba 
ocasionando uma germinação lenta e desuniforme, 
prejudicando a área de produção de mudas. A 
aplicação e a eficiência dos tratamentos para 
superação da dormência dependem do grau de 
dormência, que é variável entre diferentes espécies, 
por isso a importância em estuda-los. O objetivo do 
trabalho foi avaliar métodos de superação de 
dormência de sementes de Parkia multijuga. Os 
testes foram desenvolvidos no Laboratório de 
Análise de Sementes da UFMT, campus de Sinop. 
Os testes de germinação foram realizados em 
caixas gerbox com 200 ml de ágar a 0,7% em 
câmaras BOD a 30°C sem fotoperíodo. Foram 
utilizados os seguintes tratamentos para superação 
de dormência: T1 – testemunha; T2 – escarificação 
com ácido sulfúrico PA por 10 minutos; T3 – 
escarificação mecânica com esmeril elétrico; T4 – 
escarificação mecânica com esmeril elétrico 
seguida de imersão em água corrente por 24h. Após 
os tratamentos, as sementes passaram por 
desinfecção em hipoclorito a 2% por 3 minutos 
seguidos de lavagem em água destilada e 
tratamento com fungicida Maxim a 2% por 10 
minutos. Ao final de cada teste, foi determinada a 
porcentagem de germinação e calculado o Índice de 
velocidade de germinação – IVG. O delineamento 
adotado foi inteiramente casualizado com 8 
repetições de dez sementes cada. As médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Todos os testes foram eficientes 
para superar a dormência das sementes, uma vez 
que a testemunha obteve 17,5% de germinação e 
0,18 de IVG e todos os demais tratamentos foram 
estatisticamente superiores nas duas características 
avaliadas. Esses métodos quando aplicados causam 
ruptura e desarranjo da estrutura do tegumento, 

facilitando assim o processo de embebição e a 
ativação do processo de germinação. Para 
superação de dormência de P. multijuga são 
recomendados o T4, pois foi o mais eficiente com 
100% de germinação e IVG de 5,49, seguido pelo 
T3 com 92,5% de germinação e IVG de 3,49.  
 
Palavras-chave: Dormência física, germinação, 
tratamento. 

Figura:Pelissari,F.(2012)
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O aumento dos plantios florestais na Amazônia 
trouxe a necessidade da avaliação do valor de 
conservação da biodiversidade e dos serviços 
ecossistêmicos (como estocagem, absorção de 
carbono e ciclagem de nutrientes) nesses ambientes 
visando prever cenários futuros e subsidiar políticas 
públicas. A maioria das plantações florestais são 
monoculturas que abrigam menor biodiversidade 
comparada às florestas primárias e secundárias. No 
extremo norte da Amazônia foram plantados nas 
últimas duas décadas cerca de 30 mil ha de Acacia 
mangium em áreas antes dominadas por savanas 
(“lavrados”). Contudo, até o momento não foram 
implementados estudos que permitissem uma 
avaliação consistente das alterações e do valor de 
conservação da biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos. Visando suprir essa demanda de 
informação foi firmado um convênio com a 
empresa FIT Manejo Florestal para instalação de 
quatro módulos RAPELD (duas trilhas paralelas de 
5 km separadas por 1 km) em fazendas de A. 
mangium na região conhecida com Serra da Lua 
(Bonfim – RR), a 55 km de Boa Vista. Os módulos 
foram instalados em um mosaico de plantios de A. 
mangium de seis diferentes idades, remanescentes 
de lavrado, floresta estacional semidecidual e mata 
de galeria. Vinte parcelas de 1 ha já foram 
instaladas e mais 20 deverão ser concluídas até o 
final de 2013. O delineamento estabelecido 
proporcionará o desenvolvimento de estudos 
integrados e o monitoramento de táxons diversos, 
gerando dados para estimar a biodiversidade 
conservada nas áreas de A. mangium em 
comparação com as áreas de lavrado 
remanescentes. Também permitirá uma análise da 
sucessão de espécies florestais nativas sobre o 
lavrado e plantações sob regime livre de incêndios. 
A infraestrutura já começou a ser utilizada. 
Atualmente, está sendo desenvolvido um estudo 
para estimar os estoques de biomassa e a 

diversidade de espécies arbóreas e de gramíneas 
nos plantios de A. mangium e remanescentes de 
lavrado. Também foi realizado um levantamento 
prévio das espécies de aves em um dos módulos 
dentro de um fragmento de floresta semidecidual. 
Apoiado pelo PPBio/CENBAM e FIT Manejo 
Florestal o PRONAT ofereceu um curso de 
Ecologia de Campo para estudantes de mestrado e 
graduação (UERR) visando o treinamento em 
instalação de parcelas permanentes, levantamentos 
da estrutura e biomassa da vegetação herbácea e 
arbórea, georeferenciamento e coleta de abelhas. 
Espera-se que o novo sítio de pesquisas seja 
utilizado para responder perguntas ecológicas de 
implicação para o manejo e conservação da 
biodiversidade e serviços ecossistêmicos na região. 

Palavras-chave: Florestas plantadas, 
biodiversidade, serviços ecossistêmicos. 
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A transição de plântulas para estágios de 
desenvolvimento mais avançados é provavelmente 
a fase mais importante no recrutamento vegetal, 
tendo forte influência nos padrões de distribuição 
de plantas nos trópicos. Uma vez que as plântulas 
são mais vulneráveis a estresse hídrico devido à 
limitações em seus sistemas de raízes, a 
sobrevivência destes organismos é altamente 
impactada pela duração da estação seca. Há uma 
quantidade significativa de estudos que avaliam a 
mortalidade de plântulas em função de eventos de 
seca. No entanto os efeitos da textura do solo, fator 
determinante na disponibilidade de água para as 
plantas, não foram avaliados ao longo de um 
gradiente de textura de solo amplo o bastante para 
incluir grande variação de tipos de solo. Neste 
estudo buscamos avaliar como a limitação de 
estabelecimento de plântulas de árvores varia entre 
sítios com diferentes tipos de solo (quanto à 
textura) em uma floresta de terra-firme na 
Amazônia Central. Para isso, monitoramos a 
mortalidade e recrutamento de 30 parcelas 
permanentes na Reserva Ducke que apresentam 
grande variação no conteúdo de argila no solo (de 
2% a 87% do conteúdo total). Comparamos ainda a 
mortalidade e recrutamento de plântulas entre duas 
estações chuvosas e três estações secas. Para 
avaliar a resposta atrasada das plântulas à falta de 
chuva nós comparamos as séries temporais de 
pluviosidade com as séries temporais de 
mortalidade e recrutamento por meio de uma 
análise de correlação cruzada (CCF) e regressões 
múltiplas. Como resultados mais gerais, 
observamos maior taxa de mortalidade de plântulas 
nas estações secas, com queda ao longo das 
estações chuvosas. No entanto, os efeitos da seca 
extrema de 2009 aumentaram a mortalidade de 
plântulas e aparentemente predispôs as plântulas a 
uma taxa de mortalidade mais alta durante a 
estação chuvosa subsequente, provavelmente 
devido à danos ocorridos durante a seca. Foi 

possível observar um atraso de aproximadamente 
um mês nos efeitos da seca sobre a mortalidade de 
plântulas em solos argilosos, enquanto que em 
solos arenosos os efeitos foram imediatos, 
indicando que este ambiente é mais vulnerável ao 
estresse hídrico. Analisando a tendência temporal 
da série temporal de mortalidade, verificamos 
flutuação significativa na mortalidade de plântulas 
nas parcelas de areia, enquanto que nas parcelas 
argilosas a taxa de mortalidade é mais estável entre 
as estações do ano. Tais resultados podem explicar 
parcialmente o padrão observado em estudos 
prévios de uma maior taxa de reposição de espécies 
nestes ambientes, quando comparados com platôs e 
vertentes. 

Palavras-chave: Textura do solo, conteúdo de 
argila, floresta tropical. 
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Cassia fistula L., é uma árvore da família Fabaceae 
(Leguminosae). É uma espécie exótica, utilizada 
como árvore ornamental, possui flores exuberantes 
que atraem diversos polinizadores, sendo as 
abelhas o principal deles. Foram coletados, no 
perímetro urbano de Alta Floresta – MT, em 2011, 
30 botões florais em estagio de pré-antese, fixados 
em 100 ml do fixador metanol, ácido acético (3:1) e 
mantidos sob temperatura de 4ºC até a análise dos 
grãos de pólen. Após 24 horas de fixação as anteras 
foram separadas das demais peças florais e lavadas 
em água destilada realizando-se três trocas com 
intervalos de 10 minutos. As anteras foram 
maceradas, dispostas em lâmina e em seguida 
colocou-se o corante sobre a lâmina e o material foi 
recoberto com lamínula para posterior análise. Ao 
proceder à análise dos grãos de pólen ao 
microscópio, cada reagente fazia com que os pólens 
apresentassem características diferentes, 
evidenciando-se a viabilidade polínica. Com o 
corante orceína acética 2%, os grãos de pólen 
viáveis apresentaram protoplasma vermelho escuro 
e os inviáveis apresentaram tonalidades mais claras 
pela ausência de protoplasma (Figura 1A). Para o 
reativo de Alexander, os grãos de pólen viáveis 
apresentaram uma coloração verde azulada intensa 
e os inviáveis, uma coloração clara (Figura 1B). O 
corante lugol apresentou uma coloração 
transparente na lâmina e, sob a luz do microscópio 
óptico, mostrou duas colorações: uma amarela e 
uma marrom-escura, pois os grãos de pólen 
considerados viáveis apresentam maior reserva de 
amido e os inviáveis uma tonalidade amarelada por 
conter menos amido (Figura 1C). A viabilidade 
polínica demonstrada durante todos os testes com 
corantes mostraram que a espécie Cassia fistula L., 
sobre efeito do corante lugol, evidenciou maior 
quantidade de grãos de pólen viáveis do que 
inviáveis, apresentando maior facilidade na 
identificação da viabilidade com este corante do 
que os demais.  
 

Palavras-chave: Corante, pólen, viabilidade. 
 

 

 

 
Figura 1. Viabilidade polínica evidenciada com 
diferentes corantes. A. Grãos de pólen corados com 
orceína: à esquerda pólen inviável e à direita pólen 
viável. B. Grãos de pólen corados com reativo de 
Alexander: os dois grãos de pólen acima são inviáveis, o 
mais escuro (abaixo), viável. C. Grãos de pólen corados 
com lugol: à esquerda pólen inviável e à direita pólen 
viável. 

A 

B 
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O camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) 1963 
McVaugh) espécie da família Myrtaceae, 
popularmente conhecido como caçari, araçá 
d’água ou sarão, são encontradas naturalmente 
nas margens dos rios, lagos e igapós de toda a 
região Amazônica, predominante nas águas 
pretas, em substratos aluviais, ocorre também, 
naturalmente nas margens de águas barrentas e 
brancas. Sua distribuição geográfica estende-se 
desde a região central do estado do Pará, 
passando pelo médio e alto rio Amazonas, até a 
parte ocidental do Peru e extremo setentrião 
brasileiro, no estado de Roraima é encontrada 
no rio Casiquiare e grande parte da alta e média 
Bacia do Orinoco; no estado de Rondônia pode 
ser encontrado às margens dos rios Ji-Paraná, 
Candeias e Madeira. O mercado consumidor de 
camu-camu está em crescimento, devido ao alto 
valor nutricional do fruto, que apresenta elevado 
teor de vitamina C (ácido ascórbico) com ampla 
variação entre 0,845g a 6,112g de ácido 
ascórbico em 100g de polpa, superior à da 
acerola, 1,79g em 100g de polpa. O objetivo 
deste estudo foi estabelecer um protocolo de 
extração de gDNA puro, integro e de alta 
concentração, para análises da diversidade e 
melhoramento genético, com populações que 
ocorrem em Rondônia. O material biológico 
utilizado para extração do gDNA foram folhas 
frescas e secas de um total de 30 acessos de 
plantas de camu-camu, encontradas ao longo 
das margens do rio Madeira na região da cidade 
de Porto Velho/RO, retirada de plântulas 
germinadas a partir de sementes armazenadas 
durante seis meses, para teste de viabilidade. 
Para a padronização do protocolo de extração do 
gDNA, foram testados três métodos diferentes, 
Doyle & Dyole (1987), DNAzol (Invitrogen) e 
Dellaporta et al., (1983). Das trinta sementes 
selecionadas do lote armazenado, obteve-se o 
resultado de 100% de germinação. O protocolo 
de extração de gDNA, que apresentou melhor 
resultado foi o de Doyle & Dyole (1987), com 

modificações de acordo com as condições do 
laboratório, as concentrações dos gDNA 
extraídos com o protocolo estabelecido  
variaram entre 500 a 2.036 ng/mL. Para 
verificar a qualidade dos gDNA das amostras 
extraídas, estas foram testadas com o primer 
MDI0015 (EST/SSR), o resultado revelou 
amplificação do fragmento alvo em todas as 
amostras, demonstrando que o protocolo foi 
estabelecido com eficiência. Portanto, 
considerando que o mercado consumidor para a 
polpa dos frutos de camu-camu está em 
expansão os dados obtidos nesta pesquisa 
servirão de base para outros estudos, como de 
melhoramento genético ou da diversidade 
genética desta espécie.  
Palavra chave: Extração de DNA, camu-camu, 
rio Madeira. 

Foto: Edilaine Aparecida Borges. 
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As espécies herbáceas e arbustivas apresentam 
adaptações estruturais e fisiológicas associadas ao 
ambiente, são facilmente reconhecidas no campo, 
podem ser observadas e coletadas de forma 
relativamente rápida em comparação com as 
árvores e alguns grupos são ricos em espécies e 
representados em muitas florestas, o que as torna 
potencialmente apropriadas como indicadores de 
diferentes condições ecológicas. Para calcular a 
riqueza de espécies e a abundância de arbustos dos 
gêneros Psychotria e Piper, todos os indivíduos 
desses táxons foram amostrados no mês de março 
de 2013 nas cinco parcelas permanentes de 250 x 
1,5 m instaladas na Fazenda Experimental Catuaba, 
Senador Guiomard-Ac.                                                                                                                              
Foi amostrado um total de 22 indivíduos, três 
espécies do gênero Piper e duas espécies do gênero 
de Psychotria, sendo 16 indivíduos de Piper 
registrando-se três espécies: Piper hispidum SW., 
P.hispidinervum C.DC. e         P. aduncum L. e seis 
de Psychotria registradas em duas espécies: 
Psychotria subundulata Benth.e P. polycephala 
Benth. A parcela com maior abundância foi à 
parcela 2500, com sete indivíduos, seguida pela 
parcela 500 que foram amostrados seis indivíduos, 
a parcela 4500 com quatro indivíduos, a parcela 
3500 foram apenas três indivíduos e por fim a 
parcela 1500 com dois indivíduos inventariados. 
Pode se observar uma predominância do gênero 
Piper, onde estas são principalmente arbustivas e 
são frequentemente encontradas em áreas alteradas. 
Com relação à riqueza houve também 
predominância da parcela 2500, com três espécies 
(Piper aduncum L., Psycotria subundulata Benth., 
Psycotria polycephala Benth.), as parcelas 500 e 
3500 estão com duas espécies cada uma (Piper 
hispidum SW.,P. hispidinervum C.DC.,P. aduncum 
L., Psycotria subundulata Benth.) e as parcelas 
1500 e 4500 estão ambas com uma espécie somente 
(Piper hispidum SW.). Pode-se observar a 
abundância de Piper em todas as parcelas 
amostradas, fala-se de Piper (Piperaceae), que em 
literaturas usadas apontam esta como sendo de 
grande importância para áreas que foram 

degradadas, não se esquecendo de mencionar que 
espécies de Rubiaceae também são muito 
encontradas nessas áreas e que ambas são 
consideradas pioneiras.  

Palavras-chave: Piper, Psychotria, 
biodiversidade. 
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Em florestas tropicais árvores são fontes cruciais de 
frutos, flores e abrigo para populações animais. 
Elas também são reprodutivamente dominantes e 
influenciam fortemente a estrutura da floresta, 
composição, dinâmica de clareiras, hidrologia e 
armazenamento de carbono. Dessa forma, este 
trabalho buscou descrever a composição florística e 
a estrutura da comunidade arbórea e, de forma mais 
específica, calcular a riqueza arbórea e o estoque de 
biomassa viva acima do solo das árvores de grande 
porte, em uma paisagem caracterizada pela 
ocorrência predominante de pastagens, florestas 
secundárias e fragmentos de florestas maduras. 
Este estudo foi realizado na Fazenda Experimental 
Catuaba (FEC) localizada a 27 km  de Rio Branco, 
a 1,5 km da intersecção da BR 364 com a BR 317, 
município de Senador Guiomard-AC. Seguindo a 
metodologia RAPELD em uma  linha de 5 Km 
foram instaladas cinco parcelas(doravante 
nomeadas P1, P2,P3, P4 e P5) de 250 metros 
seguindo a curva de nível do terreno. A análise da 
estrutura a amostragem foi feita em duas faixas 
uma de 250 x 40 m foram amostrados os indivíduos 
com diâmetro > 30 cm e nas parcelas de 250 x 20 
m compreendendo 10 m para cada lado da parcela, 
foram amostrados os caules entre 10-30 cm, e a 
analise florística foi feita apenas na P1. Nas 
parcelas ocorreu um total de 1063 indivíduos, a 
densidade media das parcelas foi 316 ind/ha. A 
abundância de indivíduos e espécies foi baixa 
quando comparado com os padrões amazônicos. A 
parcela que apresentou maior abundancia foi a P2 
com 233 indivíduos ao total. Na P1 as famílias com 
maior riqueza foram Burseraceae, Fabaceae, 
Malvaceae, Urticaceae e Meliaceae congregaram 
121 indivíduos (63% do total) e 31 espécies (16% 
do total), ocorreu uma predominância da espécie 
Tetragastris altissima com 25 indivíduos. Em todas 
as parcelas houve uma maior quantidade de 
indivíduos com diâmetro entre 10 a 15 cm de DAP, 
isso deve ocorrer possivelmente pela incidência de 
bambu nesta região, causando uma dificuldade no 

crescimento das árvores. A densidade de indivíduos 
por hectare não variou de outras florestas do 
sudoeste do Acre.  

Palavras-chave: Árvores, Amazônia, riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetragastris altissima 

Aspidosperma sp. 
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As pteridófitas constituem um grupo vegetal bem 
diversificado e distribuído geograficamente, 
englobando uma riqueza de aproximadamente 10 
mil espécies. A flora brasileira contempla cerca de 
mil espécies, ou 10 % da flora mundial deste grupo 
(WINDISCH, 1990). Na qual o Acre representa 
32% da flora amazônica, com 178 espécies, 60 
gêneros e cinco variedades em 24 famílias 
(PRADO & MORAN, 2009). Este estudo foi 
realizado na Fazenda Experimental Catuaba (FEC) 
(10º04’S e 67º37’W), localizada a 27 km de Rio 
Branco, a 1,5 km da intersecção da BR 364 com a 
BR 317, no município de Senador Guiomard-AC. 
A área consiste em um fragmento florestal com 
cerca de 850 ha coberta, principalmente por floresta 
aberta com bambu e manchas de floresta densa 
(SILVEIRA, 2005). Sobre relevo suave ondulado 
desenvolvem-se solos, predominantemente, do tipo 
latossolo vermelho e podzólico vermelho, drenados 
por três igarapés (MORATO & MARTINS 2005). 
Na amostragem foi seguido o método RAPELD de 
cobertura e ocorrência de pteridófitas adotado pelo 
PPBio (MAGNUSSON et al., 2005). Abundância e 
riqueza: Foram amostrados 134 indivíduos 
distribuídos em seis famílias, sete gêneros e 12 
espécies. As parcelas 2500 e 4500 apresentaram os 
maiores valores de riqueza e abundancia. O gênero 
Adiantum (Pteridaceae), ocorreu em todas as 
parcelas, sendo o gênero mais abundante. As 
espécies mais abundantes foram A. argutum 
(48,5%), Triplophylum funestum (21,6%), 
Trichomanes pinnatum (6,7%). Selaginella sp. 
ocorreu em uma única parcela, mas representou 
5,9% do total de indivíduos, sendo a quarta espécie 
mais abundante de todo o sítio. Lygodium sp. 
(Lygodiaceae) e Thelypteris sp. (Thelypteridaceae) 
apresentaram apenas um registro. Cobertura de 
Pteridófitas: O gênero Adiantum apresentou maior 
cobertura, principalmente por ter sido o gênero com 
maior numero de espécies. As espécies Adiantum 
argutum e Selaginella sp. apresentaram a maior 
cobertura em todas as parcelas (7,6% e 2,2%, 

respectivamente). No entanto, Selaginella sp. 
ocorreu somente na parcela “1500”. Possivelmente 
a elevada abundancia de Selaginella sp. nesta 
parcela esteja relacionada a abertura do dossel, 
pois, foi  observado uma clareira formada por uma 
queda de uma árvore grande (cerca >60 cm DAP). 
Com base nos resultados obtidos podemos concluir 
que o gênero Adiantum foi o mais abundante e 
especioso, tanto na amostragem de ocorrência 
como na cobertura, na ocorrência foram 
amostrados cinco espécies, e na cobertura duas 
espécies, a presença de algumas espécies pode estar 
relacionada com a formação de clareiras dentro da 
parcela, como foi observado com a Selaginella sp. 

Palavras-chave: Samambaias, cobertura, 
ocorrência. 

Adiantum argutum Splitg 
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Zingiberales é uma ordem de monocotiledôneas 
constituída por oito famílias: Cannaceae, 
Costaceae, Heliconiaceae, Lowiaceae, 
Marantaceae, Musaceae, Strelitziaceae e 
Zingiberaceae formada por ervas perenes de 
distribuição pantropical. O estudo teve como foco, 
calcular em cinco parcelas permanentes, a riqueza e 
abundância das Zingiberales inventariadas, 
verificar eventuais correlações (P), entre a abertura 
de dossel e as Zingiberales. O estudo foi realizado 
na Fazenda Experimental Catuaba localizada a 27 
km de Rio Branco a 1,5 km da intersecção da BR 
364 com a BR 317, no município de Senador 
Guiomard - AC. Seguindo a curva de nível para 
minimizar a variação interna de topografia e do 
solo, foram demarcadas cinco parcelas permanentes 
de 250 x 1,5 sempre do lado esquerdo da linha 
central de cada parcela, denominada área sensível, 
equidistantes 1km uma da outra, onde foram 
amostradas todas as ervas da Ordem Zingiberales, 
conforme protocolo do PPBio. Em um total de 625 
indivíduos amostrados foram registradas seis 
famílias e 16 espécies. As parcelas que 
apresentaram maior riqueza foram (p1500) e 
(p3500) com 10 espécies, Os gêneros mais diversos 
foram: Calathea com (cinco espécies), Heliconia 
(quatro espécies) que juntas representam (60,6%) 
dos indivíduos amostrados. Na p500 foram 
amostrados 64 indivíduos em quatro famílias, 5 
gêneros e sete espécies; p1500 com 146 indivíduos 
em quatro famílias, cinco gêneros e 10 espécies; 
p2500 com 165 indivíduos, de quatro famílias, 
cinco gêneros e seis espécies; p3500 com 115 
indivíduos de cinco famílias, seis gêneros e 10 
espécies; e na p4500, 135 indivíduos em três 
famílias quatro gêneros e cinco espécies. Os 
gêneros mais abundantes foram Calathea com 
(cinco espécies) e Heliconia com (quatro espécies). 
As espécies mais representativas foram Renealmia 
sp1 com (171 indivíduos), Calathea sp1 (156 
indivíduos) e Heliconia sp1 com (137 indivíduos). 
A correlação de abertura de dossel indicou uma 
correlação negativa para a Ordem. Os indivíduos 

encontravam-se em um estágio não fértil, o que 
dificultou a exata identificação sendo apenas 
morfotipados. Somente com o desenvolvimento e 
amadurecimento das ervas e sua posterior floração 
é que será possível a identificação de todos as 
Zingiberales amostradas, podendo as mesmas 
sofrerem revisão de acordo com as corretas 
identificações.  
 
Palavras chave: Zingiberales, fragmento, riqueza, 
abundância. 
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Xylopia aromatica (Lam.) Mart. é uma espécie 
conhecida popularmente como “pimenta de 
macaco”, pertencente ao gênero Xylopia e a família 
Annonaceae. A espécie é uma árvore nativa de 
savana e de fácil reconhecimento, com altura que 
varia de 2 a 8 metros, possui vários constituintes 
químicos, incluindo óleos essenciais, alcaloides, 
flavonoides e ácidos graxos insaturados, no 
entanto, poucos são os estudos realizados até o 
momento sobre a classe terpênica. O objetivo deste 
trabalho é identificar os terpenos desta espécie. O 
material botânico foi coletado no Campo 
Experimental Água Boa (Embrapa/ Roraima). Foi 
realizada Cromatografia Clássica em coluna de 
sílica gel e Cromatografia em camada delgada 
comparativa, para o monitoramento das frações dos 
constituintes químicos do extrato hexânico das 
partes aéreas de X. aromatica (Lam.) Mart. As 
frações obtidas foram analisadas pelo 
Cromatógrafo Gasoso acoplado ao Espectrômetro 
de Massa para a obtenção dos terpenoides. Assim, 
com a investigação fitoquímica desta espécie pôde-
se obter cinco tipos de terpenoides, sendo estas as 
seguintes substâncias: óxido de cariofileno, 
espatulenol, 1β,6α-diidroxi-4(15)-eudesmeno, 19-
Di-turolosol e 9,12-O-ctadecadien-1-ol. A 
substância do tipo diterpeno 19-Di turolosol é 
inédita, bem como o composto volátil 9,12- 
Octadecadien-1-ol para a espécie X. aromatica em 
área de savana no estado de Roraima. Portanto, a 
identificação destas substâncias contribui para o 
conhecimento da fitoquímica dos compostos 
secundários potencializado por planta ocorrente em 
área de savana do estado de Roraima.  
 
Palavras-chave: Terpenoides, fitoquímica, 
pimenta- de- macaco. 
 

 

Foto: Andréia Nascimento. 

 

Foto: www.google.com.br/imagens. 
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Obter conhecimento sobre a capacidade de 
armazenamento das sementes e sua tolerância à 
dessecação é de suma importância para o 
acondicionamento correto das mesmas, 
possibilitando o armazenamento em banco de 
sementes e mantendo sua viabilidade por períodos 
maiores de tempo. Dessa forma, o objetivo do 
trabalho foi classificar as sementes de Amburana 
acreana quanto à capacidade de tolerância à 
dessecação e ao armazenamento. Primeiramente 
avaliou-se o teor de umidade inicial das sementes 
em estufa a 105°C por 24 horas. Após, as sementes 
foram dessecadas em recipiente fechado contendo 
sílica gel até obterem 5% de umidade, sendo 
retiradas a cada 24 horas uma amostra para 
avaliação da umidade e realização do teste de 
germinação. Em seguida, sementes contendo 5% de 
umidade foram armazenadas a temperatura de  -
21°C por 90 dias e posteriormente realizado o teste 
de germinação. Antes da montagem do teste de 
germinação as sementes passaram pelo processo de 
pré-umidecimento, a fim de evitar danos das 
membranas pela rápida absorção de água, sendo 
acondicionadas sobre telas de aço de caixas gerbox 
que continham 20ml de água destilada e 
armazenadas por 24horas em câmara BOD com 
temperatura de  25-30°C. A germinação foi 
realizada em caixas gerbox contendo ágar a 0,7% e 
acondicionadas em câmaras BOD com temperatura 
de 25-30°C e fotoperíodo de 12 horas, com quatro 
repetições de 20 sementes cada. Todas as sementes 
passaram por processo de desinfestação em 
hipoclorito de sódio a 2% por 3min, seguida de 
lavagem em água destilada, e em seguida, 
mergulhadas em fungicida Maxim a 2% por 10 
minutos. Para classificação das sementes foi 
utilizado o protocolo adaptado de Hong e Ellis. As 
sementes apresentaram umidade inicial de 9,56% e 
95% de germinação. A dispersão das sementes com 
um baixo conteúdo de água é característico de 

sementes ortodoxas. Foram necessárias 168 horas 
de secagem em sílica gel para obter 5,37% de teor 
de água, apresentando 76,25% de germinação. As 
sementes armazenadas a -21°C por 90 dias 
apresentaram 70% de germinação. O 
desenvolvimento de sementes de espécies 
ortodoxas é dividido em três fases: histo-
diferenciação, maturação e secagem. Durante a fase 
de maturação as sementes passam a adquirir a 
tolerância à dessecação. Mesmo com a redução no 
teor de água e após o congelamento as sementes de 
Amburana acreana mantiveram sua viabilidade, 
podendo ser classificadas como ortodoxas, sendo 
tolerantes à dessecação e ao armazenamento a 
baixas temperaturas.  
 
Palavras-chave: Germinação, umidade, 
viabilidade. 
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Um dos problemas mais relevantes em estudos 
fitossociológicos é o fato de a maioria das plantas 
amostradas estarem sem flores e/ou frutos. A 
identificação deste material é difícil, mesmo em 
áreas onde a flora é relativamente bem conhecida. 
Contudo, estudos recentes têm demonstrado o valor 
de características vegetativas para a identificação 
das espécies. O desenvolvimento de ferramentas 
alternativas para a identificação de amostras 
estéreis em inventários na região Amazônica é 
imprescindível para o avanço no conhecimento da 
biodiversidade. Neste estudo, propomos uma chave 
de identificação baseada em caracteres vegetativos 
para identificar as espécies de Protium, com foco 
nas florestas de terra firme em uma grade PPBio no 
Parque Nacional do Viruá (Caracaraí, RR), área 
caracterizada pela elevada abundância de Licania e 
Protium. Para o desenvolvimento deste trabalho, 
optamos por delimitar as espécies segundo o 
conceito filogenético, conforme Henderson (2005). 
Foram utilizadas as amostras estéreis de 717 
indivíduos de Protium coletadas durante o 
inventário das 12 parcelas permanentes sobre terra 
firme no sítio Viruá. Primeiramente, os indivíduos 
foram agrupados em morfotipos. Para garantir a 
qualidade das identificações, selecionamos 10 
indivíduos com DAP ≥ 10 cm por morfoespécie 
para serem analisados no campo e no laboratório. 
Para todos os indivíduos selecionados foram 
tomadas imagens padronizadas do tronco (base, 
sapopema, ritidoma) e das folhas. Foram escolhidos 
21 caracteres da arquitetura foliar e, para cada um 
destes, houve uma seleção dos estados de caráter a 
serem analisados, selecionados através de pesquisa 
bibliográfica. Cada voucher foi examinado com o 
auxílio de estereomicroscópio para a observação de 
caracteres como a presença de indumento e de 
ramificação tipo FEV’s (freely ending veinlets). Os 
indivíduos encontrados em estado fértil foram 
herborizados e depositados na coleção do herbário 
da Universidade Federal de Roraima. Foram 

reconhecidas oito espécies de Protium (Protium sp. 
1, P. sp. 2, P. crassipetalum, P. heptaphyllum, P. 
sagotianum, P. spruceanum, P. tenuifolium, P. 
unifoliolatum). Os caracteres de venação e margem 
foliar e indumento foram os mais úteis na 
delimitação das espécies. Com exceção do 
complexo Protium sagotianum-P. tenuifolium, as 
características vegetativas permitem a identificação 
confiável da maioria das espécies de Protium 
presentes na área de estudo. Devido à elevada 
diversidade específica e abundância na região 
Amazônica, a resolução taxonômica de amostras 
estéreis em Protium nos sítios PPBio pode resultar 
em um confiável conjunto de dados para responder 
questões ecológicas. 

Palavras-chave: Amazônia, amostra estéril, 
taxonomia. 
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Dentre os países que se destacam por possuir uma 
grande biodiversidade, podemos citar o Brasil que 
tem a flora mais rica do mundo, com mais de 
56.000 espécies de plantas – quase 19% da flora 
mundial. Porém, muito dos estudos relacionados ao 
levantamento dessa grande diversidade têm como 
enfoque principal as plantas de ambientes terrestres 
sendo poucos os trabalhos florísticos e ecológicos 
sobre macrófitas aquáticas em todo o Brasil, 
principalmente na Região Norte. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a resposta da produção de 
biomassa da macroflora aquática em relação às 
variáveis limnológicas da água em um lago na área 
de estudo do Programa de Pesquisa em 
Biodiversidade que se localiza no Campus do 
Cauamé (UFRR) - RR. As coletas foram realizadas 
mensalmente de julho de 2012 a abril de 2013. Para 
a coleta dos vegetais era utilizado um quadrado 
(0,50 m2) que era jogado nos nove pontos 
distribuídos de acordo com as zonas do lago, 
formando um desenho de uma cruz, eram 
realizados a coleta de água e das plantas. Os 
vegetais coletados em campo foram identificados e 
posteriormente em laboratório eram pesados e 
colocados em estufa a 65ºC durante 72h para 
posterior correlação com os fatores físico-químicos 
da água. A água era coletada e levada ao 
laboratório para posterior análise dos parâmetros 
físico-químicos, a profundidade dos pontos também 
era medida. Os resultados mostraram que até 
outubro o lago apresentou um profundidade de 190 
cm no centro e nos meses posteriores ocorreu uma 
diminuição, chegando a 90cm de profundidade no 
mesmo local, a média de pH dos cinco pontos foi 
de 5,74, no ponto sete o maior valor de oxigênio 
dissolvido foi de  7,1(mg/L O2). A partir da 
observação dos resultados encontrou-se um total de 
13.653g de biomassa ao longo das dez coletas. Ao 
total foram coletadas sete espécies diferentes, 
sendo elas Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & 
Schult, Utricularia foliosa L. Nymphoides indica 

(L.) Kuntze, Cabomba furcata Schult. & Schult. F. 
Nymphaea sp. e Ludwigia sedoides (Bonpl.) H. 
Hara e Eichhornia azurea (Sw.) Kunth. 

Palavras-chave: Macrófitas, coletas, variáveis 
físico-químicas. 
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VARIAÇÃO SAZONAL DE ESPÉCIES DE PLANTAS DO PARQUE FLORESTAL DE 
SINOP, MATO GROSSO, BRASIL 

 
Leonir A. Pezzini1*, Janaína S. Sousa1, Bruna R. S. Mendes1, Andressa T. P. Bortolini1, Wesley S. Ribeiro1, 

Danielle M. Pagnussat1, Cristiano A. Costa1, Marlus Sabino1, Marcelo H. O. Pinheiro2, Fábio R. Borges1, Rafael 
Arruda1, Larissa Cavalheiro1 

 

1 Universidade Federal de Mato Grosso, 2 Universidade Federal de Uberlândia 

E-mail: leonirpezzini@hotmail.com 
 

O Parque Florestal de Sinop, localizado na área 
urbana do Município de Sinop, Estado de Mato 
Grosso, abriga diversas espécies de plantas nativas 
da floresta amazônica. Devido à sua localização 
geográfica, o clima é considerado tropical com 
marcada sazonalidade, variando apenas entre 
estação seca e chuvosa, o que é esperado 
influenciar na época de floração e frutificação da 
comunidade de plantas locais. O objetivo deste 
trabalho foi estabelecer um comparativo entre 
estação do ano e períodos de floração/frutificação 
das espécies arbóreas coletadas no Parque Florestal 
de Sinop. O material botânico analisado foi 
coletado no período de 2007 a 2012, por alunos e 
professores da UFMT – Campus Universitário de 
Sinop. Somente exemplares férteis foram 
herborizados, montados sob a forma de exsicatas e 
tombados no Herbário Centro-Norte-Mato-
Grossense (CNMT). As análises foram baseadas 
em informações coletadas sobre as famílias e 
espécies, juntamente com dados sobre floração e 
frutificação. A partir da análise desses dados, 
montou-se uma planilha no programa Excel, 
demonstrando as variações de época de 
floração/frutificação. Do total de 190 amostras de 
plantas coletadas, ocorreram 121 espécies 
distribuídas em 44 famílias, sendo Fabaceae (24 
indivíduos, 11 espécies) e Melastomataceae (15 
indivíduos, 5 espécies) as mais abundantes. Em 
relação ao período chuvoso, ocorreram 59 espécies 
em floração e 44 espécies em frutificação (Figura 
1). No período seco, foram registradas 65 espécies 
em floração e 49 em frutificação. O fato de ter 
ocorrido maior número de espécies florindo e 
frutificando na estação seca pode significar que 
existem mais espécies anemocóricas do que 
zoocóricas no Parque Florestal de Sinop. Como a 
maioria das espécies amostradas ainda estão em 
processo de determinação, será possível no curto 
prazo determinar as síndromes de dispersão. Como 
é esperado ocorrer maior número de espécies 
zoocóricas em espécies arbóreas de florestas 

tropicais, este resultado pode ser indício de 
possíveis alterações nos processos ecológicos em 
escala local.  
 
Palavras-chave: Sazonalidade, floração, 
frutificação. 
 

Figura 1. Número de espécies em floração ou frutificação 
nas estações de chuva e seca. 

Figura 2. Foto aérea do Parque Florestal de Sinop. Pablo 
Tabile. 
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A família Melastomataceae é descrita como uma 
família rica em compostos polifenólicos, 
principalmente flavonoides, os quais apresentam 
grande atividade antioxidante, antiviral e 
antitumoral. Entretanto, não há nenhum registro da 
ação biológica de Rhynchanthera grandiflora 
(Aublet) DC., o que estimula a investigação 
fitoquímica para essa espécie. Para a execução da 
proposta, o material botânico foi coletado em área 
de savana dentro do módulo do PPBio - Cauamé 
(Programa de Pesquisa em Biodiversidade) no 
município de Boa Vista, Roraima. O material 
botânico foi preparado e submetido à extração a 
quente com os solventes de polaridade crescente: 
ciclohexano, diclorometano, acetato de etila e 
metanol, obtendo-se os subextratos EC, ED, AE e 
EM, respectivamente. Realizou-se também 
extração a frio, por maceração, obtendo-se o 
extrato bruto etanólico (EBE). Com relação à 
atividade tóxica, foi desenvolvido o cultivo de ovos 
do micro crustáceo Artemia salina Leach que 
foram monitorados sob às condições de 
oxigenação, temperatura e pH, por um período de 
48 h. Para esta análise, prepararam-se tubos de 
ensaio contendo os extratos EC, ED, EA, EM e 
EBE nas concentrações de 1000 µg/ml, 500 µg/ml, 
200 µg/ml, 100 µg/ml e 20 µg/ml. O ensaio foi 
realizado em triplicada e após a eclosão dos ovos 
10 náuplios foram selecionados e inseridos nos 
tubos com as concentrações anteriormente 
determinadas. Depois de 24 h c realizou-se a 
contagem das larvas mortas, sendo posteriormente 
calculada a taxa de mortalidade e dose letal. 
Verificou-se que todos os compostos apresentaram 
ação tóxica, uma vez que as substâncias são 
consideradas ativas em concentrações menores que 

1000 µg/ml. A dose letal para o EBE foi de 451 
µg/ml, para EC de 377 µg/ml, para o ED de 222 
µg/ml, para o EA 370 µg/ml e para o EM de 362 
µg/ml. Esses resultados indicam que R. grandiflora 
apresenta potencial antitumoral e pode ser 
direcionada para estudos nessa área.  
 
Palavras-chave: Fitoquímica, testes biológicos, 
NR Roraima. 

 
 

 
 



157 

 

 
 
 

TEMA: FUNGOS 
 
 



158 

 

CHECKLIST PRELIMINAR DE FUNGOS CONIDIAS ASSOCIADOS À DECOMPOSIÇÃO DE 
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Os fungos são organismos eucarióticos, 
heterotróficos, aclorofilados, uni ou pluricelulares. 
Encontram-se ao redor de todo o mundo 
explorando os mais variados habitats, como plantas 
e animais vivos ou mortos, solo, serrapilheira, entre 
outros, porém estão mais amplamente distribuídas 
nas regiões tropicais e subtropicais do que nas 
regiões temperadas. Os fungos conidiais, também 
conhecidos como fungos imperfeitos, fungos 
anamórficos ou Deuteromycetes, são microfungos 
que se caracterizam pela reprodução assexuada 
através da produção de conídios. Como 
decompositores participam da ciclagem de 
nutrientes, processo de grande importância para o 
ecossistema. Folhas e frutos em decomposição de 
Bertholletia excelsa Humboldt & Bonpland foram 
coletadas no em agosto de 2013 em três módulos 
do Programa de Pesquisa em Biodiversidade 
(PPBio-amazônia), Núcleo regional de Sinop, 
localizados na cidade de Cláudia: Módulo 1 
(11º34’54’’S; 55º17’15.6’’W), módulo 2 
(11º24’38,8’’S; 55º19’29.2’’W) e Módulo 3 
(11º39’9.4’’S; 55º04’54.6’’W). As amostras 
coletadas passaram pela técnica de lavagem em 
água corrente e câmaras-úmidas foram montadas. 
Durante 2 meses as estruturas reprodutivas dos 
fungos foram coletadas sobre estereomicroscópio e 
transferidas diretamente para meio de montagem 
com resina PVL. As lâminas foram identificadas ao 
nível de espécie (sempre que possível), a partir da 
observação de caracteres micromorfológicos, 
utilizando bibliografias especificas. Foram 
encontrados 11 táxons sendo 6 ocorrendo sobre 
folhas e 5 sobre frutos de B. excelsa. Todas estão 
sendo citadas pela primeira vez para o estado de 
Mato Grosso. Será apresentado um check-list com 
todas as espécies encontradas e ilustrações para 
algumas espécies. Diante do exposto podemos 
perceber que a região de coleta representa um 
grande reservatório de espécies fúngicas.  

Palavras-chave: Taxonomia, Hyphomycetes, 
diversidade. 

   

Fotos: Flávia Barbosa 
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Na Amazônia brasileira, estudos etnomicológicos, 
a partir das décadas de 60 e 70, relatam o consumo 
de espécies de cogumelos por grupos indígenas 
como os Yanomami, Tucano, Nambiquara, Caiabi, 
Txicão e Txucurramãe. Outros estudos mais 
recentes relatam o etnoconhecimento de indígenas 
Uitoto, Muinane e Andoke da Amazônia 
colombiana, indígenas Hotï da Amazônia 
venezuelana, assim como povos rurais e ribeirinhos 
da Amazônia peruana. Os fungos apresentam 
variabilidade morfológica e com ajuda de trabalhos 
de filogenia utilizando ferramentas moleculares 
houve muitas mudanças nos nomes científicos. No 
entanto, nos trabalhos de etnomicologia 
distribuídos nas últimas seis décadas os nomes 
científicos das espécies encontram-se de acordo 
com sua época. Com isso, o uso e a aplicação dos 
nomes atualizados das espécies de cogumelos 
beneficia a ciência, reduzindo a confusão e a 
duplicação de esforços, objetivando melhorar o 
entendimento dos resultados publicados. Neste 
trabalho, foram atualizados os nomes científicos 
dos relatos etnomicológicos compilados, reduzindo 
assim a confusão e a duplicação de esforços 
objetivando ajustar o entendimento dos resultados 
publicados. Para tanto, foi realizado um 
levantamento bibliográfico dos estudos de 
etnomicologia realizados na Amazônia. Após listar 
as espécies de macrofungos encontrados nos relatos 
etnomicológicos foi realizada uma busca online nos 
sites de bancos de dados tais como Index 
Fungorum e Mycobank verificando cada um dos 
nomes das espécies, utilizando os nomes validados 
e utilizados atualmente. Também foram 
consultados trabalhos de taxonomia recentes. 
Considerando os nomes das espécies relatadas na 
literatura consultada a percentagem de atualização 
dos nomes científicos dos macrofungos alcançou 
um total de 59%. Obteve-se uma lista de 34 
espécies de macrofungos comestíveis. Até o 
momento, das espécies relatadas dez espécies 
foram encontradas na região de Manaus. Os 
gêneros mais relatados pelos grupos indígenas e 

ribeirinhos da Amazônia Auricularia, Favolus, 
Lentinula, Lentinus sensu stricto, Panus e 
Pleurotus (Figura 1). Estes gêneros apresentam 
espécies com potencial de cultivo de cogumelos 
nativos para a região amazônica. Os registros 
etnomicológicos demonstram que existem doze 
grupos étnicos na Amazônia que consomem 
esporadicamente cogumelos, assim como as 
populações rurais e ribeirinhas.  
 
Palavras-chave: Cogumelos comestíveis, 
etnobiologia, taxonomia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1. Macrofungos encontrados na região de Manaus, 
AM-Brasil. A) Auricularia delicata; B) Lentinula 
raphanica; C) Pleurotus cf. djamor e D) Favolus 
brasiliensis. 
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Os fungos, que se destacam como o segundo grupo 
de organismos vivos em número de espécies, são 
organismos heterotróficos, ubíquos, que se 
desenvolvem melhor em pH 5,0. Existe consenso 
na afirmação de que a diversidade de fungos nos 
trópicos é maior que em regiões temperadas, 
contudo, o conhecimento sobre a diversidade de 
fungos filamentosos em ambientes tropicais é 
incipiente. O Parque Nacional do Viruá representa 
áreas de campinas e campinaranas amazônicas em 
Roraima, sobre solos principalmente arenosos e 
ácidos, com pH variando de 3 a 5, onde são 
encontradas diversas fisionomias vegetais florestais 
e não florestais típicas desse sistema. Essa pesquisa 
objetivou o isolamento de fungos filamentosos de 
diferentes tipos de solos da Unidade de 
Conservação. Foram realizadas coletas de solos em 
seis parcelas permanentes do Programa de Pesquisa 
em Biodiversidade (PPBio) sendo utilizados 10 
sub-amostras para formar uma amostra composta, 
retiradas com um trado tipo holandês, na 
profundidade de 0-15 cm. Para o isolamento dos 
fungos foi realizada diluição seriada em solução 
salina (0,85%); com adição de pirofosfato (0,1%) e 
Tween 80 (0,1%). Para quantificação foi utilizada a 
alíquota de 10-3, em meio Sabouraud, com 200 
mg/L de cloranfenicol, em triplicatas, incubadas a 
28°C por 72 horas. Após, foi feita a contagem das 
UFC.g-1, seguida do agrupamento dos morfotipos 
com base em caracteres macroscópicos das 
colônias. As culturas puras foram armazenadas em 
tubos contendo o meio Sabouraud, mantidas a 
temperatura ambiente para posterior identificação. 
Do total de UFC.g-1 dos morfotipos recuperados 
por parcela (P) amostrada obtivemos: Colinas sob 
latossolos (P1) 21,8x10-3UFC.g-1; Floresta aberta 
sob latossolos e neossolos (P2) 18,9x10-3UFC.g-1; 
Igapó sob solos hidromórficos (P3) 8,4x10-3UFC.g-

1; Patamares arenosos inundáveis (P4) 14,5x10-

3UFC.g-1;Tensão ecológica de floresta aberta sob 
latossolos (P5) 26,7x10-3UFC.g-1 e (P6) 33,1x10-

3UFC.g-1. Os números refletem o tipo de ambiente 
e de solo das parcelas amostradas, sendo P5 e P6 o 

mesmo tipo de ambiente e P3 com o menor número 
de UFCs, provavelmente devido ao ambiente de 
Igapó, e ao caráter hidromórfico do solo. O 
isolamento de fungos filamentosos de diferentes 
tipos de solos na Amazônia representa a 
possibilidade de aquisição de fungos  isolados 
ainda desconhecidos para ambientes como os das 
campinas e campinaranas de Roraima. 

Palavras-chave: Campinaranas amazônicas, 
fungos de solo, PPBio. 
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Os fungos são o grupo mais diverso de organismos 
eucariontes em ambiente terrestre, depois dos 
insetos. Encontrados no solo em comunidades de 
104-106 organismos/grama, são essenciais na 
manutenção do equilíbrio dos ecossistemas através 
da ciclagem de nutrientes. Produzem diversos 
metabólitos e genes de interesse biotecnológico. 
Estimativas apontam 1,5 milhões de espécies de 
fungos no planeta; contudo, cerca de 7% deste total 
estimado é conhecido, o que representa uma 
enorme lacuna no conhecimento da diversidade 
destes organismos. Esta diversidade pode ser 
perdida antes mesmo de ser conhecida em razão 
das ações antrópicas e escassez de estudos, 
sobretudo em regiões tropicais. Com o objetivo de 
inventariar fungos filamentosos do solo de 
Roraima, cuja diversidade não deixa de ser pouco 
conhecida, o estudo compreendeu coleta de 
amostras de solo em parcelas nas grades Água Boa 
e Cauamé, Boa Vista e PARNA Viruá, Caracaraí, 
Núcleo Regional Roraima, PPBio entre 2009 e 
2013. Amostras compostas foram obtidas a 
profundidade de 0-15cm e submetidas à diluição 
seriada. Alíquotas foram semeadas na superfície de 
meio de cultura Sabouraud (Sc) + cloranfenicol 
(400 mg/L) e as placas incubadas a 27ºC por até 
sete dias. Colônias fúngicas foram isoladas, 
purificadas e transferidas para tubos e placas de 
microcultivo, em meio Sc. A identificação dos 
espécimes isolados baseou-se na macromorfologia 
das colônias e micromorfologia do cultivo em 
lâmina. As colônias são mantidas no acervo de 
fungos filamentosos do Laboratório de Micologia-
CBio/UFRR. Foram isoladas mais de 500 colônias 
de fungos filamentosos do solo das diferentes 
grades no período estudado. Das colônias 
purificadas, foram caracterizados 409 espécimes de 
fungos filamentos, cuja identidade taxonômica 
revelou, ao nível de família, 71 Dematiaceae 
(fungos negros) e 62 Moniliaceae, ordem 

Moniliales, Filo Deuteromycota (fungos conidiais 
ou mitospóricos). Ao nível de gênero, foram 
identificados 276 espécimes, sendo 182 fungos 
mitospóricos: Cladosporium sp., Curvularia sp. e 
Fonsecaea sp. representantes de Dematiaceae (14); 
Aspergillus spp, Fusarium spp, Geotrichum sp., 
Paecilomyces spp, Penicillium spp, Scedosporium 
sp., Sepedonium sp., Trichothecium sp. e 
Verticilium sp. representantes de Moniliaceae 
(168), além de 94 representantes do Filo 
Ascomycota, Eurotiales, Eurotiaceae (1 Eurotium 
sp.) e Trichocomaceae (93 Byssochlamys spp), 
estado teleomorfo de Aspergillus e Paecilomyces 
respectivamente. Ubíquotas, Paecilomyces spp e 
Aspergillus spp foram registrados em todas as 
grades em todos os anos estudados. Embora 
características do solo e cobertura vegetal 
influenciem a diversidade dos fungos, nenhuma 
inferência pode ainda ser feita. O estudo 
taxonômico dos isolados ao nível de espécie 
provavelmente revele fungos não descritos.  

Palavras-chave: Inventário, fungos mitospóricos, 
teleomorfo.  
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Geastrum Pers. é um gênero de fungos gasteroides 
cujos representantes são popularmente conhecidos 
como “estrelas da terra” devido ao aspecto 
estreliforme que os basidiomas adquirem na 
maturidade. Este grupo é muito diversificado e 
possui cerca de 60 espécies conhecidas, a maioria 
delas com ocorrência para regiões tropicais. Além 
da ciclagem de nutrientes no âmbito florestal, 
produzem bioprodutos com potencial 
farmacológico. No Brasil, até meados de 2009, 40 
espécies foram relatadas, a grande maioria delas 
para as regiões Sul, Nordeste e Sudeste. Com a 
finalidade de ampliar os estudos na região Norte, 
esta equipe iniciou em 2010 estudos sobre fungos 
gasteroides na Floresta Amazônica. Objetivando 
viabilizar estudos de análises moleculares e de 
bioprospeção a partir de culturas miceliais puras, 
foram realizadas isolamentos miceliais de coletas 
obtidas nos Campi do INPA entre os meses de 
março a maio de 2013. Para tanto, parte do material 
foi utilizado para isolamento micelial, obtido a 
partir do fragmento do contexto do corpo de 
frutificação transferido para meio de cultura Batata 
Dextrose Ágar (BDA) e incubado a 25°C. O 
grampo de conexão foi observado como meio de 
comprovação do isolamento de basidiomicetos. A 
outra parte foi destinada à confecção das exsicatas 
para posterior análise taxonômica (Figura 1). A 
identificação morfológica preliminar sugere que 
pelo menos oito morfotipos do gênero foram 
identificados ao final das coletas, destes, foram 
obtidos quinze isolados (Tabela 1). 
 
Palavras-chave: Basidiomiceto, Estrela da terra, 
gasteromicetes, grampo de conexão. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: (A) Basidioma maturo e imaturo de Geastrum 
sp.; (B) Aspecto da colônia de Geastrum sp. após 11 
semanas de cultivo em meio Batata Dextrose Ágar a 
25°C; e (C) A seta indica o grampo de conexão de 
Geastrum sp. em microscopia (40x). 

 
Tabela 1. Número de exsicatas e isolados de 
Geastrum obtidos nos Campi do INPA no período 
de março a maio de 2013.  
 

Espécies 
N° de 

exsicatas 
N° de 

isolados  
Geastrum cf. schweinitzii 17 8 
G. cf. lloydianum 15 3 
G. cf. entomophilum 13 3 
G. cf. triplex 4 3 
G. cf. albonigrum 3 0 
G. cf. lageniforme 1 0 
G. cf. echinulatum 1 1 
G. cf. hirsutum 1 0 
Total 55 15 
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O presente trabalho faz parte do projeto Inventário 
da Biodiversidade Amazônica PPBio - Programa de 
Pesquisas em Biodiversidade, no qual foram 
estudadas a presença de fungos pertencentes ao filo 
dos Basidiomycetos (fungos Lignolíticos). Os 
Fungos Lignolíticos desempenham importante 
papel na dinâmica florestal, atuando como 
biodegradadores da madeira morta contribuindo 
para a ciclagem de nutrientes favorecendo o bom 
desenvolvimento da floresta. As coletas foram 
feitas nos municípios de Cláudia e Cotriguaçu. O 
material foi fotografado ainda no substrato, 
coletado, analisado e identificado. No módulo I 
localizado no município de Cláudia-MT foram 
coletadas 135 espécimes nas duas expedições 
realizadas a campo, sendo que foram identificadas 
71 espécimes em nível de ordem, e 6 espécies a 
nível específico. No módulo III estabelecido 
também no município de Cláudia-MT, foram 
coletadas 84 espécimes, identificadas 79 em nível 
de ordem, e 2 espécies a nível específico. No 
módulo IV estabelecido no município de 
Cotriguaçu-MT foram coletadas 285 espécimes, 
identificadas 211 em nível de ordem, e 4 espécies a 
nível específico. Em período seco observou-se uma 
incidência maior dos Basidiomicetos da ordem 
Poriales e Ganodermatales, enquanto que em 
período chuvoso a predominância foi da ordem 
Agaricales, com destaque para o gênero 
Marasmius. No bioma de transição Amazônia 
Cerrado, a diversidade de espécies é menor que no 
bioma Amazônia, sendo que para o primeiro bioma 
os principais gêneros encontrados foram: 
Marasmius, Hygrocybe, Leucocoprinuse 
Amauroderma. Para o bioma Amazônia foram: 
Marasmius,Trogia, Geastrum, Clitocybe, 
Marasmiellus, Crypitoporus, Flavolus e 
Hygrocybe. O material está armazenado no 
Laboratório de Fitopatologia da Universidade 
Federal de Mato Grosso em uma coleção disponível 
para estudos futuros que avaliem o potencial destes 

fungos como biodegradadores das espécies 
florestais, bem como os possíveis potenciais 
medicinais e alimentícios que as espécies possam 
apresentar. A coleção serve de base de dados da 
biodiversidade da Amazônia e da transição 
Amazônia Cerrado. 
 

Palavras chave: Basidiomicetos, biodiversidade. 

 

       

      Fotos: Maquelle Neves Garcia. 
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RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE FUNGOS AGARICALES (BASIDIOMYCOTA) 
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Comumente conhecidos como cogumelos, os 
fungos Basidiomycota da ordem Agaricales, 
congregam aproximadamente 22.300 espécies em 
todo o mundo. Possuem uma ampla distribuição, 
do ártico aos trópicos, incluem representantes 
comestíveis, venenosos e fito patogênicos, e são 
caracterizados principalmente por produzir 
esporos sexuais, os basidiósporos, em uma 
estrutura denominada basídio. Em geral são 
saprófitos, decompositores de matéria orgânica, 
apresentando um papel relevante na reciclagem de 
nutrientes na natureza.  A área de estudo está 
localizada na região leste do Acre e engloba uma 
paisagem formada por pastagens, florestas 
secundárias e fragmentos de florestas num raio de 
5 km da intersecção. As amostras foram 
realizadas em cinco parcelas de 250 m x 2 m 
equidistantes 1000 m. Os fungos foram coletados 
mensalmente, utilizando-se os métodos de coleta, 
documentação e preservação, citados por Fidalgo 
& Bononi (1984). Em cada amostragem foi 
preenchido um formulário com os seguintes 
campos: substrato, detalhes morfológicos, 
coloração e registro fotográfico. Cada espécime 
foi colocado separadamente em sacos para evitar 
a mistura de esporos entre materiais diferentes. O 
material seco foi acondicionado em caixas de 
papelão. No sentido de verificar se a riqueza e a 
abundância dos fungos sofrem influencia da 
abertura de dossel, em cada parcela, a cada 50 m 
foi tomada uma fotografia hemisférica e a média 
da cobertura foi correlacionada com essas 
variáveis. Os valores de riqueza e abundância dos 
fungos também foram correlacionados com o tipo 
de substrato para avaliar se essas variáveis são 
influenciadas pelas categorias do mesmo. Nas 
cinco parcelas foram amostrados 946 espécimes e 
um total de 37 espécies de fungos da Ordem 
Agaricales. O número de espécies variou de 5-12 
entre as parcelas, sendo que, cerca de 20% dos 
espécimes foi identificado pelo especialista e 
estão distribuídas entre os gêneros Hydropus, 
Hygrocybe, Pluteus, Marasmiaceae,Coprinus, 
Marasmiellus, Marasmius (14 spp.), Mycena (2 

spp.), Geastrum (2 spp.), Lepiota (2 spp.), 
Tetrapyrgos (2 spp.) (figura 1). Os resultados dos 
estudos realizados até o momento com os fungos 
Agaricales na Reserva Experimental Catuaba 
levaram às seguintes conclusões: A Ordem 
Agaricales está representada evidencialmente por 
37 espécies e gêneros, distintos: Marasmiellus, 
Hydropus, Marasmius, Mycena, Geastrum, 
Coprinus, Pluteus, Lepiota, Hygrocybe, 
Tetrapyrgos; O gênero Marasmius foi o mais 
representativo e o mais abundante na área de 
estudo; A variação na abertura do dossel não 
influenciou a abundância e nem a riqueza de 
espécies.  
 
Palavras-Chaves: Fungos Agaricales, riqueza e 
abundância, PPBio. 
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A Amazônia tem despertado o interesse do mundo, 
nas mais diversas áreas do conhecimento inclusive 
na gastronomia. Os cogumelos estão presentes na 
culinária desde os tempos mais remotos, assumindo 
um posto constante e requintado na culinária de 
muitos países. Em coletas realizadas na região de 
Manaus-AM foram encontrados 10 espécies de 
cogumelos comestíveis. Entre estas espécies, 
chamamos a atenção para Lentinula raphanica 
(Murrill) Mata & R.H. Petersen. A ocorrência desta 
espécie foi relatada para o estado do Amazonas-
AM em 2007. Outros autores relatam o uso como 
alimento de L. raphanica na Colômbia pelos índios 
Uitoto e Andoke. Após identificação taxonômica, 
parte da coleta foi testada por Chefs de restaurantes 
de Manaus, estes visualizaram potencial na 
culinária regional e oriental. Objetivando elaborar a 
“semente-inóculo” de L. raphanica, neste trabalho 
foi testado a influencia de suplementação de farelo 
de arroz e da serragem de Nectandra rubra (Mez) 
C.K. Allen no crescimento micelial deste fungo. 
Para tanto, zero, 10, 20 e 30% de farelo de arroz foi 
homogeneizado com serragem e umedecido com 
60% de água, o substrato foi distribuído em placas 
de Petri e esterilizado por 121 °C por 30 min. Após 
esfriamento, um fragmento de meio de cultura com 
micélio foi transferido ao meio da placa. O 
diâmetro da colônia foi mensurado a cada quatro 
dias e a velocidade de crescimento avaliada. A 
suplementação melhora o desenvolvimento micelial 
de L. raphanica em serragem de N. rubra com 30% 
de suplementação foi considerado o melhor 
resultado. 
 
Palavras-chave: Semente-inóculo, fungicultura, 
louro gamela. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1: Basidioma de Lentinula raphanica.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Prato elaborado com Lentinula raphanica 
reidratada pelo Chef Felipe Schaedler.  
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Na natureza, os fungos são os principais 
decompositores de matéria orgânica nos 
ecossistemas florestais, atuando na ciclagem de 
nutrientes limitantes para a produção primária em 
florestas tropicais. Embora na Amazônia as 
condições climáticas favorecem a observação de 
um grande número de espécies de fungos, a 
sociedade local raramente conhece sua importância. 
Uma das finalidades do CENBAM é realizar a 
capacitação de recursos humanos em diversos 
níveis. Por tanto, foram realizados atividades para 
alunos de graduação e pós-graduação, tais como: 
capacitações, visitas e coletas monitoradas, assim 
como o acompanhamento de implantação de 
experimentos na floresta. As capacitações 
abordaram temas relacionados às potencialidades 
de estudos nas áreas de taxonomia, biologia, 
fisiologia e botânica aplicada dos macrofungos. 
Também foram capacitados agricultores familiares 
(Figura 1) com a finalidade de proporcionar 
conhecimento básico e o potencial de uso dos 
macrofungos, conhecidos por os agricultores como 
orelha-de-pau, cogumelos e urupê. A equipe 
também vem atuando na divulgação dos resultados 
taxonômicos com a elaboração de um site nomeado 
Fungoteca, assim como incentivando chefs de 
restaurantes para a inclusão de espécies de 
cogumelos comestíveis da Amazônia em seus 
pratos (Figura 2). Na Tabela 1 mostra as atividades 
realizadas incluindo o número de participantes. 
 
Palavras-chave: Capacitação, cogumelos 
comestíveis, taxonomia. 
 

 
Figura 1. Capacitação realizada aos agricultores 
familiares da comunidade de Água Branca-Puraquequara, 
AM. 

 
Figura 2. Visita do Chef Alex Atala e Felipe Schaedler. 
Coleta monitorada de cogumelos comestíveis, Manaus-
AM. 

 
Tabela 1. Trabalhos de extensão e divulgação do 
CENBAM relacionados aos macrofungos da 
Amazônia. 

Atividades Nº de 
atividades Nº participantes 

Capacitações 
- Monitores 
- Agricultores 

 
2 
1 

 
15 
24 

Visitas e coletas 
monitoradas (Chefs)  

 
4 

 
8 

Aplicativo MUSA 1 Não quantificado 
Vídeo de divulgação sobre 
cogumelos 

 
1 

Não quantificado 

Fungoteca 1 Não quantificado 
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Os fungos são uma importante fonte de novos 
produtos naturais de interesse à humanidade. 
Estudos têm mostrado que os macrofungos 
produzem uma ampla gama de substâncias 
químicas com ação imunomoduladoras, 
antitumoral, antiviral, antialérgica, anti-
inflamatória, assim como, metabólitos com ação 
antimicrobiana. Na Amazônia, encontra-se uma 
diversidade de macrofungos que têm despertado o 
interesse de cientistas nacionais e internacionais. 
Este estudo objetiva conhecer o potencial de 
macrofungos isolados na Amazônia quanto a 
produção de metabólitos antimicrobianos. Para 
tanto 19 culturas de macrofungos isolados na 
Região de Manaus foram avaliados quanto à 
produção de biomassa e a atividade antimicrobiana. 
Os fungos foram cultivados em meio Extrato de 
Malte e Peptona cultivados a 25 ºC, por 30 dias, 
condição estática e no escuro. Após este período a 
colônia fúngica foi desidratada para mensurar a 
produção de biomassa e o filtrado foi utilizado na 

avaliação da atividade antimicrobiana contra 
Bacillus subtilis pelo método de difusão em ágar-
técnica do pocinho.  Utilizou-se como controle 
positivo o filtrado de Panus strigellus. Quanto a 
produção de biomassa, observou-se  variação da 
massa micelial entre os isolados testados, inclusive 
entre isolados do mesmo gênero. Sendo que 
isolados de Auricularia delicata, Tetrapyrgos sp. e 
Trametes sp. apresentaram as melhores biomassas 
miceliais. Enquanto que um isolado de Geastrum 
sp., um de Marasmius sp. e o de Phallus sp. as 
menores. Entre 19 culturas miceliais de 
macrofungos coletados na Amazônia testados, um 
isolado de Dacryopinax sp.  e um de  Gloeoporus 
sp., apresentam produção de metabólitos 
antibacterianos contra B. subtilis. 
 
Palavras-chave: Basidiomicetos, 
Dacryopinax sp., Gloeoporus sp. 
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Figura 1–Crescimento micelial e atividade antibacteriana de macrofungos, cultivados em meio de cultura Extrato de Malte e 
Peptona (Frascos de 100 mL, 50 mL de meio), a 25 °C por 30 dias, em condição estática e no escuro. Colunas = massa seca. 
Barras = desvio padrão. O teste antibacteriano foi contra Bacillus subtilis. Colunas claras = resultado negativo. Colunas 
escuras = resultado positivo. Sinais de (+) = clara zona de inibição; (±) = zona de inibição difusa.  n = 4 (massa micelial) e n 
= 9 (atividade antimicrobiana). 
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 Na Amazônia brasileira,  várias iniciativas 
buscando determinar a riqueza biológica regional, 
bem como  compreender quais os mecanismos que 
influenciam a flora e fauna estão sendo 
desenvolvidas. No entanto, estudos de inventários 
microbiológicos sobre sua distribuição no meio 
aquático, na região do Médio Solimões, são 
praticamente inexistentes. Para gerar estas 
informações é necessário o desenvolvimento de 
pesquisas para a avaliação de todos os grupos 
indicadores de biodiversidade em uma escala 
espacial e temporal compatível, que permita 
conhecer as variáveis preditivas da  diversidade 
biológica e a construção de modelos para o uso 
sustentável. Tendo em vista o descrito acima, o 
presente trabalho teve como proposta iniciar o 
entendimento da dinâmica da biomassa de 
bacterioplâncton em áreas limítrofes do Centro de 
Apoio à Pesquisa,  pertencente ao Instituto de 
Saúde e Biotecnologia, com o Lago Mamiá, Coari-
AM. Foram instaladas 05 parcelas aquáticas, 
medindo 100 metros de comprimento, 
acompanhando  as margens do Lago Mamiá, dentro 
da área limítrofe como o Centro de Apoio à 
Pesquisa do Médio Solimões, do Instituto de Saúde 
e Biotecnologia, localizado no Município de Coari 
– AM. Estas amostras foram coletadas por meio de 
uma garrafa coletora tipo Van Dorn, com 
capacidade para 5 litros  a cada 25 metros, sendo 
uma de superfície e outra a 2 metros de 
profundidade e alíquotas de 100 mL eram retiradas 
da garrafa em cada coleta e transferidas para 
frascos de polipropileno com capacidade para 125 
mL, onde foram fixadas. No laboratório, alíquota 
de 1,0 mL de cada amostra foi impregnada com 
laranja de acridina e filtrada em membrana de 
acetato celulose enegrecida. Em seguida,  lâminas 
foram montadas e foram feitas observações em 
microscópio de epifluorescência para contagem 
média, determinando seu número, biovolume e 
consequentemente sua biomassa. Análises 

preliminares indicam que há maiores valores da 
densidade e biomassa na profundidade de 2 metros, 
em comparação com a superfície. A alta densidade 
e biomassa bacterioplanctonica encontradas não 
condizem com um lago não eutrofizado, mas 
podendo ser explicado pelo material alóctone 
carreado para o lago durante o período de enchente. 

Palavras-chave: Bacterioplâncton, região do 
Médio Solimões, ambiente lacustre. 

 

Bacterioplâncton visto em microscopia de 
epifluorescência (1000x aumento). 
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Nos últimos anos o mercado de enzimas tem 
crescido muito devido a sua utilização em reações 
específicas importantes para diversos setores 
industriais. Os micro-organismos, em especial, são 
capazes de produzir uma ampla variedade de 
enzimas, e assim, tornam-se cada vez mais 
interessantes para estudos da utilização dos seus 
compostos. Entre as enzimas produzidas pelas 
leveduras destacam-se as lipases, cuja utilização é 
predominante nas indústrias de detergentes, mas 
novas aplicações nos campos da indústria 
farmacêutica, química, alimentícia, petroquímica, 
entre outras, são muito promissoras. As amostras 
compostas de solo foram coletadas em cinco pontos 
da grade do PPBio – Programa de Pesquisa em 
Biodiversidade – do Parque Nacional do Viruá 
(RR). Para o isolamento, as amostras foram 
diluídas até a concentração de 10-4 e plaqueadas em 
triplicata em meio ágar YM e Sabouraud. Para a 
identificação dos isolados foi realizado o 
sequenciamento da região D1/D2 do gene 26S do 
DNA ribossômico complementado com o perfil 
fisiológico e bioquímico pela técnica da réplica-
plate, que testou os isolados quanto ao crescimento 
em diferentes temperaturas, fermentação e 
assimilação de açúcares. Os testes de produção de 
lipase foram realizados em duas etapas. Na 
primária, os isolados foram testados de forma 
qualitativa, baseados na produção ou não de lipase 
em meio ágar oliva pela presença de halo de 
degradação. Na secundária, de forma quantitativa, 
os testes foram baseados na quantificação de ácidos 
graxos quebrados por inóculos padronizados, 
através de caldo lipase com desnaturação utilizando 
álcool-acetona (1:1). Foram isoladas 11 leveduras, 
sendo que quatro (36%) apresentaram halos 
significativos que variaram entre 2,8-3,5 cm. Nos 
testes quantitativos, observou-se uma atividade 
enzimática que variou de 1,0 a 3,6 U (unidades 
enzimáticas), sendo que 50% delas apresentaram 
atividade superior a do padrão (2,39 U). Todas as 
leveduras que produziram essa enzima são espécies 

ainda não descritas do gênero Yarrowia sp. Parte 
significativa das leveduras isoladas dos solos do 
PARNA Viruá foram capazes de produzir lipase 
extracelular, as quais estão em processo de 
descrição como espécies novas do gênero Yarrowia 
sp. Estas constatações corroboram a importância 
das áreas protegidas como fontes de novas 
espécies, inclusive com especial interesse para a 
Biotecnologia.  

Palavras-chave: Enzimas, Roraima, biotecnologia. 
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As amilases e lipases são enzimas conhecidas por 
seu amplo potencial tecnológico, sendo utilizadas 
em vários processos industriais, aumentando a 
eficiência de reações específicas. Amilases são 
enzimas capazes de hidrolisar as ligações 
glicosídicas da molécula de amido, sendo um dos 
polímeros mais abundantes na natureza. As lipases 
são enzimas com função de catalisar a hidrólise de 
ligações de éster em triglicerídeos, produzindo 
diglicerídeos, monoglicerídeos, glicerol e ácidos 
graxos, as de origem microbiana representam a 
classe mais utilizada de enzimas com aplicações 
biotecnológicas, principalmente nas indústrias de 
detergentes, alimentos e produtos farmacêuticos. O 
gênero Aspergillus é relatado como importante 
produtor comercial dessas enzimas e a demanda 
industrial por novas fontes com diferentes 
propriedades catalíticas estimula o isolamento e 
seleção de novos isolados. Nesse trabalho foi 
realizado um teste qualitativo da produção de 
amilase e lipase em três linhagens 
de Aspergillus: A. terreus, A. flavus e A. versicolor, 
isolados de solos da Grade PPBio do Parque 
Nacional do Viruá, Roraima. Para evidenciar a 
produção de amilase foi utilizado meio contendo 
extrato de carne (0,3%); peptona (0,5%); amido 
(0,2%); agar (2,0%); Para lipase foi utilizado meio 
de cultura contendo peptona (1%); cloreto de sódio 
(5%); cloreto de cálcio biidratado (0,01%); agar 
(2%); Tributirina (1%), ambos os meios foram 
ajustados a pH 6,0; foram distribuídos em placa de 
Petri e a inoculação da suspensão espórica foi 
realizada pela técnica da difusão em poço, as placas 
em triplicatas foram incubadas a 28°C. Após 48-96 
horas de incubação, a produção da amilase e da 
lipase foram evidenciadas por um halo claro ao 
redor da área de crescimento das colônias, para a 
amilase foi necessária à revelação da placa com 
solução de iodo (0,3%); iodeto de potássio (1%) e 
água destilada.  A. terreus apresentou halo 
indicativo da produção da amilase após 48 
horas; A. flavus apresentou halo discreto com 96 

horas de incubação e  A. versicolor não apresentou 
atividade. Para lipase as três linhagens 
apresentaram halo claro característico da produção 
da enzima. A produção dessas enzimas 
em Aspergillus spp. estão de acordo com a 
literatura, onde foi demonstrada a atividade para 
outras espécies. No entanto, será necessário à 
realização de testes quantitativos para determinar a 
viabilidade da produção industrial dessas enzimas 
por estes isolados. 

Palavras-chave: enzimas microbianas, Fungos 
filamentosos, PPBio. 
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O solo é uma fonte de micro-organismos e onde 
espécies de leveduras com potencial 
biotecnológico, em especial as produtoras de 
enzimas, podem ser descobertas. As enzimas 
pectinases são muito utilizadas nas indústrias de 
bebidas alcoólicas e de alimentos. A utilização 
industrial da xilanase destaca-se no branqueamento 
da polpa de papel. Esta pesquisa teve como objetivo 
isolar leveduras de solos do Parque Nacional do 
Viruá-RR e testá-las quanto à produção 
semiquantitativa das enzimas pectinase e xilanase. 
As amostras compostas de solo foram coletadas em 
cinco pontos da grade do PPBio com geoambientes 
diferentes. Para o isolamento das leveduras as 
amostras foram diluídas até 10-4 e plaqueadas em 
meios YM e Sabouraud. Para a identificação dos 
isolados foi realizado o sequenciamento da região 
D1/D2 do gene 26S do DNA ribossômico. Nos 
testes de produção de pectinase, as leveduras foram 
testadas sob pH 5,0 e pH 7,0 utilizando a pectina 
como substrato da reação e leitura através da 
visualização da presença de halo de degradação 
quando revelado com hexadecyltrimetilâmonio 
brometo (1,0%). Na avaliação da produção de 
xilanase foi utilizada a xilana como substrato da 
reação e leitura pela visualização direta de halo de 
degradação do substrato. A determinação do índice 
enzimático foi realizada pela relação entre o 
diâmetro do halo e o diâmetro da colônia. Os dados 
foram submetidos à ANOVA e teste de Tukey 
(p<0,05). Foram quantificadas cerca de 6,481x106 
UFC/mL, agrupadas em 11 morfotipos. A atividade 
de pectinase em pH 5,0 não foi observada. Em pH 
7,0, apenas três morfotipos (27%) identificados 
como Cryptococcus podzolicus apresentaram halo 
de degradação de pectina VR520 (2,18b i.e.), 
VR535 (2,44a i.e.) e VR558 (2,00c i.e.). Os mesmo 
isolados de Cry. podzolicus apresentaram produção 
semiquantitativa de xilanase: VR535 (2,44b i.e.), 
VR558 (2,37c i.e.) e VR520 (2,5a i.e.). Os índices 
enzimáticos foram o dobro do valor padrão (1,0 
i.e.), sendo considerados como fortes produtores 
tanto de pectinase como de xilanase. Estas 

constatações corroboram a importância das 
leveduras como produtoras de enzimas e das áreas 
protegidas como fonte de espécies com especial 
interesse para a Biotecnologia, destacando o 
potencial multienzimático dos isolados testados 
nesta pesquisa.  

Palavras-chave: Cryptococcus podzolicus, 
Amazônia, enzimas hidrolíticas. 

 

 

 

 
 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


