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Prefácio
O livro “Biodiversidade na Floresta Nacional do Tapajós e na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns”, nasceu no início da pandemia da Covid-19, quando ainda se avaliava a
possibilidade de se realizar o IV Seminário de Pesquisa Científica da Floresta Nacional
(Flona) do Tapajós e o II Seminário de Pesquisa Científica da Reserva Extrativista (Resex) Tapajós-Arapiuns.
O evento que seria realizado de forma integrada e presencial, no final de 2020, foi cancelado em decorrência do alto risco de contágio representado pela pandemia. Na oportunidade, as equipes do ICMBio, gestoras das Unidades de Conservação, em conjunto
com servidores e colaboradores de instituições parceiras de pesquisa (Universidade
Federal do Oeste do Pará - UFOPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA,
Universidade de Lancaster e Bristol - UK, e Embrapa Amazônia Oriental), todos habituados a trabalhar na adversidade amazônica, decidiram transformar a “dificuldade”
em “desafio”, mantendo as equipes mobilizadas e canalizando energia para a elaboração de um livro sobre a biodiversidade das Unidades de Conservação (UCs). A iniciativa
de encarar o desafio resultou na publicação da presente obra, que reúne conhecimentos sobre a diversidade biológica dos territórios e divulga as ações institucionais na
região, além de ter potencial para ser um documento complementar aos Planos de
Manejo das UCs.
Vencidos os obstáculos para sua concretização, a obra, agora entregue à sociedade, evidencia a importância do fomento e do incentivo à pesquisa científica nas UCs e simboliza a valorização de áreas protegidas em uma região da Amazônia que concentra uma
diversidade de atividades humanas com alto poder de transformação da paisagem.
A Flona do Tapajós, criada em 1974, tem notoriedade no contexto científico e, há mais
de uma década, é a UC Federal da Amazônia com maior número de pesquisas científicas
e atividades didáticas registradas no SISBIO - Sistema de Autorização e Informação em
Biodiversidade.
A Flona do Tapajós é, também, considerada berço da ciência florestal na Amazônia,
com rico histórico de pesquisas em áreas de manejo de florestas nativas, além de ser
uma das UCs mais implementadas na região, com Plano de Manejo; Contrato de Concessão de Uso (CCDRU) por moradores tradicionais; concessão não onerosa de florestas
para o manejo florestal comunitário; infraestrutura de apoio a pesquisadores e visitantes; apoio ao turismo comunitário e, embora inserida num cenário degradado de
seu entorno, tem uma das menores taxas de desmatamento da região.
Na margem esquerda do rio que as une, encontra-se a Resex Tapajós-Arapiuns, criada em
1998, fruto da luta das mais de 3 mil famílias pela manutenção de seus modos de vida no
território e pelo direito ao uso tradicional e sustentável dos recursos naturais existentes.
Com uma população atual de aproximadamente 20 mil moradores, é a Reserva Extrativista mais populosa do Brasil e, na última década, uma das Resex mais pesquisadas
do estado do Pará. Seu diferencial científico e acadêmico está justamente nas caracte11

rísticas sociais e nos diferentes usos associados, aliado à manutenção de mais de 90%
de sua área de floresta nativa. Destaca-se ainda no contexto da pesquisa e monitoramento da biodiversidade, o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade
- Programa Monitora, que é implementado na Resex, com ênfase nos bioindicadores de
fauna, desde 2014, pela gestão da UC, em parceria com moradores locais.
Esta publicação é estratégica para a Flona do Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns e demonstra que o uso sustentável dos recursos naturais, notadamente pelas populações
tradicionais, e a investigação científica, são grandes aliados na conservação da biodiversidade e valorização dos serviços ecossistêmicos prestados pelas Unidades de Conservação ao Brasil e ao planeta.
Temos certeza de que será uma ótima leitura! Saudações amazônicas!

Dárlison Fernandes Carvalho de Andrade
Analista Ambiental da Flona do Tapajós

Jackeline Nóbrega Spínola
Analista Ambiental da Resex Tapajós-Arapiuns
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Introdução

Biodiversidade:
sua importância e
conservação

Darlison F. C. de Andrade1
Jackeline Nobrega2
Joice Ferreira3
Albertina P. Lima4
William E. Magnusson4
Carlos R. Brocardo5,6,7
Leandro L. Giacomin8,9

1 Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade,
Coordenação de Monitoramento
da Biodiversidade, Complexo
Administrativo EQSW 103/104 s/n
- Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal,
CEP: 70670-350, Brasília - DF,
Brasil. E-mail: darlison.andrade@
icmbio.gov.br
2 Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade,
Reserva Extrativista Tapajós_
Arapiuns, Avenida Tapajós, 2201,
Salé, CEP: 68040-000, Santarém
- PA, Brasil. E-mail: jackeline.
nobrega@icmbio.gov.br

Biodiversidade é uma palavra útil, porque basicamente resume a variedade dos seres vivos existentes, mas pode ter
sentidos diferentes para cada pessoa. A palavra é a junção
do termo Diversidade Biológica, onde a primeira palavra
claramente está ligada à ideia de variedade, riqueza, e a segunda tem sua raiz no grego bios, que significa vida, e foi
adotado cientificamente na descrição do seu estudo (biologia = estudo da vida). De acordo com a Convenção Internacional Sobre a Diversidade Biológica (CDB), a biodiversidade
inclui a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, e ainda a diversidade dentro de espécies (diversidade
genética), entre espécies e de ecossistemas (Ministério do
Meio Ambiente 2020).
Portanto, na biodiversidade incluem-se todos os animais,
plantas, fungos e microrganismos do planeta, a sua variabilidade genética e os ecossistemas onde vivem. Por causa
dessa abrangência, é sempre bom averiguar o contexto em
que o termo implica antes de usá-lo. E falando em uso, o ser
humano é beneficiado de inúmeras maneiras pelo uso que
faz da biodiversidade. Pessoas que vivem em contato íntimo
com a floresta, como os povos indígenas, os ribeirinhos e
demais populações tradicionais, se beneficiam das plantas,
animais e fungos utilizados como remédios, alimentação,
construção de casas e canoas, além de outros usos. E mesmo
pessoas que não vivem em contato tão íntimo com ambientes naturais se beneficiam da biodiversidade, consumindo
alimentos que provêm de espécies que compõem variedades
domésticas, ou mesmo podem ser resultado de atividades
extrativistas, como é o caso da castanha-do-pará, que é consumida no mundo todo. Pesquisas científicas também têm
obtido diversos compostos úteis no tratamento de doenças
a partir de espécies silvestres, como por exemplo, o mediIntrodução | Biodiversidade: sua importância e conservação

3 Embrapa Amazônia Oriental e
Rede Amazônia Sustentável, Trav.
Dr. Enéas Pinheiro s/n. – Caixa
Postal, 48 Belém, PA – Brasil –
CEP 66095-100. E-mail: joice.
ferreira@embrapa.br
4 Coordenaçao de Biodiversidade,
Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, Av. André Araújo, 2936,
Petrópolis, 69067-375, Manaus AM. E-mail: lima@inpa.gov.br
5 Programa de Pós-graduação
em Biodiversidade, Universidade
Federal do Oeste do Pará, RuaA
Vera Paz, CEP: 68040-255,
Santarém, PA, Brasil. E-mail:
carlosbrocardo@hotmail.com
6 Laboratório de Ecologia e
Conservação, Universidade Federal
do Oeste do Pará, Rua Vera Paz, CEP:
68040-255, Santarém, PA, Brasil.
7 Instituto Neotropical: Pesquisa
e Conservação, Rua Purus, CEP:
82520-750, Curitiba, PR, Brasil.
8 Instituto de Ciências e Tecnologia
das águas & Herbário HSTM,
Universidade Federal do Oeste do
Pará, Rua Vera Paz, CEP: 68040255, Santarém, PA, Brasil. E-mail:
giacomin.leandro@gmail.com
9 Departamento de Sistemática e
Ecologia, Centro de Ciências Exatas
e da Natureza, Universidade Federal
da Paraíba, Campus I (s.n.) - Cidade
Universitária, CEP: 58051-090, João
Pessoa, PB, Brasil
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camento usado no controle da pressão alta, que foi isolado incialmente do veneno da
jararaca (Olmos 2013).
Indiretamente, a biodiversidade também oferece inúmeros benefícios aos seres humanos, com os chamados serviços ecossistêmicos (Bianconi & Lacher Jr. 2020). Por
exemplo, as mamangavas polinizam as plantações de maracujá, garantindo o alimento
e a renda ao agricultor, que poderá vender os frutos. Outro exemplo é a água limpa e
própria para o consumo humano que vem de um igarapé protegido pela floresta, que
claramente qualquer pessoa que viva na Floresta Amazônica pode perceber e usufruir.
Essa floresta também gera os “rios voadores”, que a partir da evapotranspiração das folhas das árvores providenciam chuva para as áreas agrícolas mais produtivas do Brasil.
Ou seja, sem a Floresta Amazônica, grande parte do Brasil inteiro vai ficar mais seca
e todos os brasileiros vão perder (Vicente 2021). A destruição da Amazônia também
impacta o clima do planeta, com previsão para ocorrência de eventos mais extremos,
como secas e cheias mais prolongadas, e ondas mais severas de frio e calor, devido às
mudanças climáticas.
Por estas e outras inúmeras razões, em geral, as pessoas apoiam a conservação das
diferentes espécies que compõem a biodiversidade, mas existem exceções. É difícil
encontrar um apoiador da conservação dos protozoários que causam malária, nem dos
carapanãs que transmitem a dengue e a febre amarela, cuja proliferação está relacionada aos desmatamentos e alterações nos ecossistemas naturais. Fazendeiros podem
não gostar das onças que comem seu rebanho, assim como agricultores não gostam das
espécies que atacam suas roças, e pescadores não gostam dos botos que rasgam suas
redes de pesca. A questão é que todas estas espécies fazem parte de sistemas complexos
e a eliminação de uma espécie pode criar problemas maiores para a sociedade, além de
deixar o mundo muito menos diverso e interessante. Muitas vezes, em um pensamento
individualista uma pessoa pode achar que suas ações não vão afetar a biodiversidade
porque é uma atuação local, e pode ter dificuldade de entender que milhões de outras
pessoas podem estar tomando decisões semelhantes baseadas em si mesmas. O peso
de cada decisão individual é somado a todas as outras decisões, nesse caso, e o impacto
pode ser bastante considerável. É muito importante lembrar que as espécies não vivem
sozinhas, e dependem, as vezes de maneira muito específica, das relações que mantêm
para sobreviver e se perpetuar. Está sobrando menos espaço para as outras espécies
que coabitam o planeta. Dados globais indicam queda nas populações animais e plantas, e o avanço e alteração de ambientes naturais pelos seres humanos são cada vez em
maior escala e mais acelerados, levando ao que os cientistas chamam de extinção em
massa da biodiversidade (Ceballos et al. 2017).
Uma das maneiras mais eficientes de conservar a biodiversidade no mundo todo tem
sido a criação de Áreas Protegidas, onde a ação humana é regulamentada com o objetivo de reduzir os impactos sobre os ecossistemas (Bruner et al. 2001). Estima-se que
globalmente as áreas protegidas cubram 16,6 % da superfície de ambientes terrestres
(incluindo águas continentais) e 7,7 % dos ecossistemas marinhos (IUCN & United Nations 2021). No Brasil, as Áreas Protegidas são conhecidas como Unidades de Conservação (UCs), sendo regulamentadas pela Lei Federal 9.985 de 2000, conhecida como
Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC 2011). Segundo o SNUC uma UC
16

Figura 1. Localização da Reserva Extrativista (RESEX) Tapajós-Arapiuns e da Floresta Nacional (FLONA) do Tapajós na
Amazônia brasileira.

corresponde a um “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.
O SNUC estabelece dois tipos básicos de UCs no Brasil: as UCs de Proteção Integral e as
UCs de Uso Sustentável. No primeiro tipo, o uso dos recursos naturais só pode ser feito
de forma indireta, que pode ser por meio do turismo, da educação ambiental ou da pesquisa. São exemplos de UC de Proteção Integral os Parques, as Reservas Biológicas e as
Estações Ecológicas. Já as UCs de Uso Sustentável permitem o uso direto dos recursos
naturais, como a coleta de sementes, frutos, a pesca ou a extração de madeira, desde
que dentro dos limites indicados na lei e nos planos de manejo das UCs. São exemplos
de UCs de Uso Sustentável as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Áreas de Proteção Ambiental. No Brasil, todas
as áreas protegidas compõem o SNUC, incluindo áreas criadas por munícipios, estados
e mesmo as criadas em caráter privado (Reservas Particulares do Patrimônio Natural),
cabendo a administração das UCs federais ao Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal, criada no ano de 2007, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA).
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Figura 2. Vistas áreas da
FLONA do Tapajós (A)
e da RESEX TapajósArapiuns (B). Base
Terra Rica na FLONA do
Tapajós (C). Canoas de
comunitários na RESEX
Tapajós-Arapiuns (D).
Igarapé com leito de
pedras na FLONA do
Tapajós (E). Buritizal nas
margens do rio Tapajós
(F) (Créditos: A- Darlison
.F.C de Andrade, BAcervo do ICMBio, C e D
– Jackeline Nóbrega, E e F
– Leandro Giacomin)

Unidades de Conservação do Tapajós
O ICMBio administra 334 Unidades de Conservação em todo Brasil, das quais 128 ficam na Amazônia. Entre as UCs localizadas na Amazônia, 46 são Reservas Extrativistas
(35,9%) e 34 são Florestas Nacionais (26,5%). Na região do baixo Tapajós destacam-se a
Floresta Nacional do Tapajós e a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, cada uma com
suas peculiaridades, mas com populações ribeirinhas muito semelhantes em relação
à dinâmica de uso, ocupação de suas terras e compartilhamento dos benefícios de um
dos maiores rios da Amazônia, o rio Tapajós, que as une.
A Floresta Nacional do Tapajós, criada em 1974 (Decreto Federal n.º 73.684) (Figura 1),
abriga, aproximadamente, 4.000 moradores, distribuídos em 23 comunidades tradicionais e três aldeias indígenas (ICMBio 2019). A UC é limitada a oeste pela Rodovia Federal Santarém-Cuiabá (BR-163) e a leste pelo rio Tapajós, com mais de 150 quilômetros
de praias. Ao longo de sua história, muitas pesquisas foram conduzidas para investigar aspectos diversos da biodiversidade da Floresta Nacional do Tapajós, com especial
enfoque nas áreas onde grandes projetos de pesquisa foram implementados, como o
18

Projeto Dendrogene, Projeto ITTO, Projeto LBA, as áreas experimentais da Embrapa
no Km 67 e Km 114 da BR-163, e do Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio)
com cinco módulos para pesquisa de longa duração (Km 67, Km 117, Km 134, Acaratinga e Jaguarari). Além destas áreas, muitos estudos têm sido realizados na área de
manejo florestal comunitário e na zona populacional da Unidade de Conservação. Embora existam lacunas de conhecimento sobre a biodiversidade na parte sul, é possível
afirmar que poucas Unidades de Conservação na Amazônia possuem um número tão
grande de projetos realizados ou em andamento quanto a Floresta Nacional do Tapajós.
No ano de 1998, foi criada a primeira Reserva Extrativista no estado do Pará (Decreto
Federal s/n de 05/11/1998), a RESEX Tapajós-Arapiuns, que nasceu fruto da luta de seus
habitantes para garantir o direito de uso e acesso aos recursos do território. Com uma
área de 647.610 hectares (Figura 1), abrangendo os municípios de Santarém e Aveiro,
faz limites com os dois rios que a denominam, o Tapajós e o Arapiuns, encontrando-se
em suas margens 74 comunidades, e cerca 15.000 pessoas distribuídas em 3.500 famílias (ICMBio 2014), sendo parte destas identificadas entre sete etnias indígenas. Este
quantitativo é equivalente à população de 33% dos municípios brasileiros, ou seja, sua
gestão é equiparada a uma prefeitura, entretanto a UC ainda mantem 90% de cobertura florestal. Nos últimos cinco anos vem avançando na implementação de pesquisa
científica, despontando como a Reserva Extrativista com maior número de projetos do
estado do Pará, principalmente em virtude das articulações e parcerias com as instituições de pesquisas locais, como UFOPA, EMBRAPA, INPA, dentre outras. Na atualidade, destaca-se pela implementação do Programa MONITORA, do ICMBio, que efetua o
monitoramento in situ da fauna cinegética, com a participação integral dos próprios
moradores da UC em 8 estações amostrais.
Assim como em outras UC, a vida pulsa nesta região do Brasil! São Unidades de Conservação que abrigam as mais variadas formas de vida espalhadas em diferentes habitats.
Nessas UCs podemos encontrar diferentes ecossistemas como florestas de terra firme,
áreas de várzea, savanas, praias, lagos, igarapés e grandes rios, como o Tapajós e o Arapiuns (Figura 2). A conservação da biodiversidade e o desenvolvimento das populações
tradicionais que compartilham do mesmo espaço territorial são desafiadores para a
gestão da Flona do Tapajós e para a Resex Tapajós-Arapiuns, muito embora também
sejam motivos que as tornem especiais.
Compatibilizar as necessidades das populações tradicionais com os objetivos de criação das Unidades de Conservação exige do poder público e da sociedade civil organizada criatividade na proposição de alternativas ao modelo econômico que preconiza a
substituição da floresta por outras culturas e a sobre-exploração de recursos específicos com alto valor de mercado.
As ameaças à integridade ambiental destas Unidades de Conservação dividem-se em
externas e internas. Entre as pressões externas destacam-se as hidrelétricas que, embora com previsão de instalação a montante do rio Tapajós podem impactar, principalmente, a ictiofauna e por consequência trazer prejuízos às populações ribeirinhas,
a intensificação do movimento de embarcações na hidrovia, a instalação de novos portos, a pesca predatória, o agronegócio, as invasões de terras públicas e a depredação
Introdução | Biodiversidade: sua importância e conservação
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do patrimônio natural com a extração ilegal de madeiras de alto valor comercial, entre outros. Entre as ameaças internas, destacam-se: o uso descontrolado do fogo, a
implantação da pecuária extensiva e a pressão excessiva na caça de algumas espécies
de animais silvestres. Independente da origem da ameaça, o potencial dessas atividades de modificar os ecossistemas existentes, comprometendo a prestação dos serviços
ecossistêmicos e alterando diretamente o modo de vida das populações residentes é
alto. As alterações no ambiente geradas por essas ameaças são inevitavelmente sentidas em primeira mão pelos próprios residentes das UCs, que, portanto, devem atuar
em conjunto com o poder público para sua proteção.
A biodiversidade dos ecossistemas naturais é especialmente importante para as comunidades que vivem nas UCs de Uso Sustentável, como é o caso da Flona Tapajós e da Resex Tapajós-Arapiuns. As comunidades tradicionais e indígenas possuem uma relação
profunda com o seu território, incluindo as diversas formas de vida que o habitam. As
suas atividades cotidianas, feitas de forma individual ou coletiva, nutrem um senso de
pertencimento e conexão com as pessoas e os ecossistemas. Por isso, fatores de degradação como extração ilegal de madeira e incêndios florestais têm impactos ambientais
severos na diversidade de plantas e animais, além de impactos sobre os modos de vida
e o próprio senso de pertencimento dos indivíduos aos ambientes. É essencial promover o conhecimento da biodiversidade bem como sua difusão, de suas inter-relações e
destes com suas funções, valores de uso e as múltiplas dimensões de importância, sendo imprescindível esse conhecimento chegar até as comunidades residentes nas UCs.
Neste livro, em 22 capítulos os autores apresentam para a sociedade uma síntese do
conhecimento disponível até a presente data sobre a rica biodiversidade dessas duas
UCs, incluindo grupos mais familiares, como árvores, aves e peixes, e também grupos
menos inseridos no “dia-a-dia” da população, como fungos, ervas-de-passarinho, algas
e libélulas, mas que são igualmente importantes para a manutenção da vida. Acreditamos que o compartilhamento deste conhecimento colabora para a valorização, o
fortalecimento e o alcance dos objetivos de gestão destas áreas protegidas.
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Microalgas: os menores organismos que realizam
fotossíntese
Comumente, a primeira imagem que vem à cabeça quando
ouvimos a palavra alga é o cenário marinho, com lâminas
verdes, vermelhas ou marrons, balançando ao sabor das
correntes, ou aderidas aos costões rochosos nas praias e
visíveis na maré baixa. No entanto, o termo engloba uma
variedade de organismos que, além das algas macroscópicas
(visíveis a olho nu) marinhas, inclui uma grande variedade
de organismos de água doce ou salgada, macro ou microscópicos, e com uma enorme variação de estruturas, formas de
reprodução e fisiologia. Todas as algas, assim como as outras plantas, possuem clorofila e realizam fotossíntese. Por
isso, a maioria é verde, mas a presença de outros pigmentos,
além da clorofila, pode resultar em diferentes tons de verde,
castanhos, avermelhados ou azulados.
As algas ocorrem em praticamente todos os ambientes e latitudes, e segundo Bicudo & Menezes (2017), pode-se afirmar que elas só não existem nos ambientes desérticos, e que
não existe água em que não ocorram algas. Quando as algas
estão soltas, flutuando na coluna d’água, elas constituem
o fitoplâncton, e quando estão aderidas a uma superfície,
como pedras e plantas submersas, ou sobre a areia nas partes mais rasas, elas formam o perifíton. Quando a quantidade de fitoplâncton aumenta muito, as águas de açudes,
lagos e rios ficam verdes. Nesses casos, uma única gota de
água contém milhares de células de microalgas. Além das
algas, no perifíton (ou biofilme, como alguns pesquisadores
chamam), podem ser encontrados outros organismos como
bactérias e fungos. No caso de algas perifíticas, para ficarem
presas à superfície elas produzem um tipo de gelatina, que
funciona como uma espécie de cola. É por isso que algumas
Diversidade de diatomáceas em igarapés da Floresta Nacional do Tapajós
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Figura 1. Eunotia ventriosa,
com representação das
estruturas que formam a
parede celular (frústula)
das diatomáceas.
Fotomicrografias e
ilustração: L. Gustavo
Canani

rochas que ficam em corredeiras são escorregadias. Outro exemplo de perifíton são as
manchas ou fios esverdeados que cobrem superfícies, e podem ser vistos em locais por
onde passa a água da chuva ou nas paredes de piscinas, tanques, cordas, nos cascos das
tartarugas, ou sobre qualquer coisa que esteja mergulhada na água.
Dentre as algas perifíticas, o grupo mais comum são as algas chamadas de diatomáceas. As diatomáceas são unicelulares, isto é não formam tecido verdadeiro, o organismo todo é uma célula, que pode estar isolada ou unida na forma de cadeias (ou
colônias). Essas algas apresentam em seu envoltório celular (parede celular) uma substância chamada de sílica, um componente semelhante ao vidro (Round et al. 1990). Esta
Figura 2. Fotomicrografias
de Eunotia sp obtidas em
microscópio óptico (A, B,
C) e microscópio eletrônico
de varredura (D, E, F). A.
Colônia de Eunotia sp
ampliada 200 vezes. B.
Frústula de Eunotia sp em
vista lateral (conectival),
ampliada 400 vezes. C.
Valva de Eunotia sp em
vista valvar, ampliada 1.000
vezes. D–F. Valva de Eunotia
sp em vista valvar, ampliada
9.000 (d), 25.000 (e) e 151.000
(f) vezes. Fotomicrografias:
L. Gustavo Canani.

parede celular é dividida em duas partes (como as duas partes de uma caixa de sapato
que se encaixam) chamadas de valvas. Uma valva é sempre maior que a outra, a valva
maior, juntamente com a cintura que as une é chamada de epiteca e a valva menor
denomina-se hipoteca. A esse conjunto de epiteca e hipoteca, os diatomólogos (nome
dado aos pesquisadores que estudam as diatomáceas) chamam de frústula ou carapaça. A superfície valvar apresenta perfurações (poros) que são alinhados formando as
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estrias. Além das estrias, outras estruturas como espinhos, cristas, verrugas, etc., são
utilizadas por especialistas para a identificação das espécies. (Figura 1).
Por serem muito pequenas, o estudo da morfologia das diatomáceas (e também das
demais microalgas) depende do uso de microscópios. Para observação das amostras
coletadas, que podem ou não passar por processos de limpeza (oxidação) e fixação, o
microscópio óptico é o mais usado, e permite a ampliação máxima da imagem em até
1.000 vezes. Porém, essa ampliação pode não ser suficiente para a observação de detalhes das frústulas, que permitem a identificação das espécies. Neste caso, as amostras
devem ser preparadas para observação em microscópio eletrônico de varredura, equipamento que permite ampliações de mais de 100.000 vezes (Figura 2).
Neste capítulo, apresentaremos parte da flora de diatomáceas perifíticas que foram
coletadas em alguns ambientes aquáticos (igarapés) da Floresta Nacional (Flona) Tapajós. Por ser o grupo de algas mais abundante no perifíton dessas águas, daremos ênfase
ao grupo das diatomáceas.
As diatomáceas na ecologia, pesquisa e economia
Existem na atualidade cerca de 100.000 espécies de diatomáceas no mundo; estas estão
distribuídas nos mais diferentes ecossistemas, como rios, estuários, lagos, ambiente marinho, sobre diversos substratos, sendo também observadas em lugares úmidos,
gelo e águas termais (Van-Den-Hoek et al. 1995).
Papel ecológico
Os organismos que vivem no perifíton são muito importantes na produção primária
(isto é, matéria orgânica), que serve de alimento para os consumidores herbívoros, na
produção de oxigênio e na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas aquáticos (Vadeboncouer & Steinman 2002, Dodds 2003). A sobrevivência destes organismos perifíticos
depende da disponibilidade de substrato para a colonização, bem como das condições
químicas (nutrientes) e físicas (luz) do corpo d’água (Wetzel 1983), e sua composição
específica está diretamente relacionada à qualidade das águas: salgada ou doce, rica
ou pobre em nutrientes, com pH ácido ou alcalino, quantidade de íons, etc. Atividades
humanas, como o desmatamento, remoção das matas ciliares, agricultura e pecuária,
construção de barragens ou despejos de esgotos alteram drasticamente a estrutura dos
corpos d’água e suas características físico-químicas, resultando em perda de diversidade, com substituição ou desaparecimento de várias espécies de algas.
A biomassa algal perifítica pode variar de quantidade durante o tempo devido ao seu
crescimento sucessivo, aos processos de desprendimento e às perturbações do ambiente, como correnteza da água, ventos e fortes chuvas que reiniciam o desenvolvimento da comunidade (Stevenson 1996). A variação na biomassa perifítica afeta o nível
de nutrientes na água e as relações entre as demais comunidades vegetais (Sand-Jensen & Borum 1991, Liboriussen & Jepessen 2006).
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Figura 3. A. Chamaepinnularia sp, B.
Nupela sp1, C. Nupela sp2, D. Luticola
sp1, E. Pinnularia acidophila, F. Nupela
sp3, G. Encyonema sp, H. Brachysira sp1,
I. Navicula leptostriata, J. Kobayasiella
cf. tapajosensis, K. Pinnularia spl, L.
Stenopterobia sp1, M. Fragilariforma
sp1, N. Frustulia sp1, O. Gomphonema
archaevibrio, P. Actinella brasiliensis, Q.
Actinella curvatula, R. Actinella mirabilis,
S. Stenopterobia sp2. Barras: 10µm
(exceto 3r: 50 µm). Fotomicrografias: L.
Gustavo Canani.
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Figura 4. A. Eunotia sp1, B. Eunotia sp2,
C. Eunotia parasiolli, D. Eunotia sp3,
E. Eunotia pirla, F. Eunotia souzae, G.
Eunotia camburnii, H. Eunotia incisatula,
I. Eunotia sp4, J. Eunotia incisa, K.
Eunotia sp5, L. Eunotia sp6, M. Eunotia
sp7, N. Eunotia charlesii, O. Eunotia
bicornigera, P. Eunotia aff. tapacumopsis,
Q. Eunotia veneris, R. Eunotia intricans,
S. Eunotia sp8, T. Eunotia parasiolii, U.
Eunotia mucophila, V. Eunotia georgii, W.
Eunotia yanomami, X. Eunotia corsica,
Y. Eunotioforma synedraeformis. Barras:
10µm. Fotomicrografias: L. Gustavo
Canani.

Biomonitoramento e bioindicação
Além deste papel ecológico fundamental nos ambientes aquáticos, as diatomáceas são
muito utilizadas como bioindicadoras da qualidade da água. Estes organismos são utilizados por serem abundantes na maioria dos ambientes aquáticos, serem sensíveis
e responderem rapidamente às mudanças dos fatores físicos, químicos e biológicos
devido ao seu ciclo de vida rápido (Winter & Duthie 2000, Potapova & Charles 2007).
Em países europeus e norte-americanos o uso de diatomáceas em programas de bioindicação e monitoramento é comum. Contudo, no Brasil, ainda há poucos estudos com
essa finalidade. Os primeiros estudos no Brasil sobre a utilização das diatomáceas na
indicação de poluição em rios e lagos foram realizados no Rio Grande do Sul (Lobo et
al. 2004). Na região amazônica alguns estudos acadêmicos foram conduzidos, contudo
ainda são muito poucos quando imaginamos o tamanho da bacia amazônica. Um dos
trabalhos mais importantes foi o realizado por Lobo et al. (2020), que formulou um
índice biológico para aplicação em ambientes amazônicos.
Aplicações na indústria e tecnologia
Durante milhões de anos, a sedimentação das frústulas de diatomáceas mortas no leito
dos oceanos formou depósitos chamados diatomitos, um tipo de rocha porosa e leve. O
diatomito ou “terra de diatomáceas” pode ser encontrado em locais que no passado estiveram cobertos pelas águas, e é utilizado na indústria como abrasivo na produção de
ceras e polidores, pastas de dentes, pomadas dermatológicas, tintas e como inseticida
natural (bioinseticida), por obstruir os poros por onde respiram os insetos, controlando infestações sem o uso de produtos químicos.
Mais recentemente cresce a aplicação das carapaças de diatomáceas em estudos de nanotecnologia, como sensores biológicos e químicos, nanomembranas e cristais fotônicos.
Aplicação na paleontologia
Da mesma forma, nos locais onde havia antigos rios, lagos e mares, ou mesmo naqueles
que existem no presente, as frústulas que não se degradaram ao longo de milhares de
anos também podem ser encontradas, fornecendo informações de como eram as condições destes corpos d’água no passado. Essas informações são usadas em pesquisas nos
campos da paleolimnologia e paleoclima, e a utilização das diatomáceas como marcadores ambientais nos esclarece muitas dúvidas relacionados ao passado do nosso planeta.
As primeiras pesquisas na região do baixo Tapajós
Na década de 1940, cerca de 30 anos antes da criação da Flona Tapajós, o pesquisador
suíço Rudolf Braun (1920-1999) e o alemão Harald Sioli (1910-2004) coletaram amostras
de água na região de Santarém e Belterra (Braun 1952, Sioli & Soares 2006), incluindo material dos rios Arapiuns e Tapajós, e dos lagos de inundação Jurucuí e Verde
dos Muiraquitãs, além de alguns igarapés. A partir destas amostras, diversos estudos
forneceram as primeiras informações sobre a biodiversidade de microalgas da região
do baixo rio Tapajós (Braun 1952, Hustedt 1952a, 1952b, 1955, 1965, Uherkovich 1976,
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Uherkovich & Franken 1980). Mais tarde, Metzeltin & Lange-Bertalot (1998, 2007) descreveram dezenas de espécies de diatomáceas utilizando as amostras coletadas no lago
Jurucuí nos anos 40, na divisa dos municípios de Santarém e Belterra. Embora não seja
possível determinar se houve coletas na área onde hoje se situa a Flona do Tapajós,
a flora encontrada nos lagos de inundação e igarapés amostrados naquele período é
muito semelhante àquela registrada a partir de coletas recentes. De qualquer forma,
não foram realizados estudos sobre a diversidade de algas perifíticas que comprovadamente tenham sido coletadas dentro desta Unidade de Conservação (UC).
Assim, os resultados apresentados neste capítulo constituem os primeiros registros de
espécimes da flora de diatomáceas que ocorrem nas águas da UC Flona do Tapajós. As
amostras foram coletadas nos igarapés Pini (HSTM-Algas 014705), Patauá (HSTM-Algas
014706), Chibé (HSTM-Algas 014704) e em um outro próximo à praia da comunidade
Maguari (HSTM-Algas 014707 e 014708) totalizando cinco amostras, as quais foram preparadas e analisadas especialmente para esta publicação.
Diversidade de diatomáceas na Flona do Tapajós: o primeiro levantamento
Parte da riqueza de diatomáceas encontrada nos igarapés localizados na Flona do Tapajós está ilustrada nas Figuras 3 e 4. Foram encontrados até agora 54 táxons, distribuídos em 16 gêneros. O gênero Eunotia apresentou a maior riqueza, com 26 táxons (cerca
de 48% do total), seguido por Actinella e Frustulia, com quatro espécies cada. A região
neotropical, especialmente a América do Sul, é considerada o maior centro mundial
de diversidade da ordem Eunotiales, (Williams & Kociolek 2016) à qual pertencem os
gêneros Eunotia, Actinella e Eunotioforma, com elevada riqueza especialmente nos ambientes amazônicos de águas claras (como a bacia do rio Tapajós) e pretas (como a bacia
do rio Negro). Nesta etapa do estudo, as identificações se basearam exclusivamente em
imagens obtidas em microscópio óptico, e por esse motivo não foi possível a identificação em nível de espécie para alguns táxons, cuja determinação depende da análise em
microscopia eletrônica de varredura. Além disso, o trabalho de investigação de flora
demanda um tempo considerável, para a correta determinação das espécies, alinhado
com as muitas atualizações taxonômicas que ocorreram nos últimos anos.
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Tabela 1. Diatomáceas registradas na Floresta Nacional do Tapajós
Táxon

Amostra

Actinella brasiliensis Grunow

HSTM-Algas 014704, 014707

Actinella curvatula Kociolek

HSTM-Algas
014704,
014706, 014707, 014708

Actinella mirabilis Grunow

HSTM-Algas 014705, 014706, 014707

Actinella robusta Hustedt

HSTM-Algas 014706

Brachysira sp1

HSTM-Algas 014707

Brachysira sp2

HSTM-Algas 014706

Chamaepinnularia sp.

HSTM-Algas 014706

Encyonema sp.

HSTM-Algas 014707

Eunotia bicornigera Metzeltin & Lange-Bertalot

HSTM-Algas 014704

Eunotia camburnii Metzeltin & Lange-Bertalot

HSTM-Algas 014706

Eunotia charlesii Metzeltin & Lange-Bertalot

HSTM-Algas 014705

Eunotia corsica Lange-Bertalot & Roland Schmid

HSTM-Algas 014705

Eunotia femoriforme (R.M.Patrick) Hustedt

HSTM-Algas 014708

Eunotia georgii Metzeltin & Lange-Bertalot

HSTM-Algas 014704, 014705

Eunotia incisa W.Smith ex W.Gregory

HSTM-Algas 014705

Eunotia incisatula Metzeltin & Lange-Bertalot

HSTM-Algas 014707

Eunotia intricans Lange-Bertalot & Metzeltin

HSTM-Algas 014705

014705,

Eunotia mucophila (Lange-Bertalot, Nörpel-Schempp & Alles) HSTM-Algas 014705
Lange-Bertalot
Eunotia parasiolli Metzeltin & Lange-Bertalot

HSTM-Algas 014704, 014705

Eunotia pirla J.R.Carter & Flower

HSTM-Algas 014705

Eunotia rabenhorstiana (Grunow) Hustedt

HSTM-Algas 014704, 014705, 014706

Eunotia souzae Metzeltin & Lange-Bertalot

HSTM-Algas 014706

Eunotia aff. tapacumopsis Metzeltin & Lange-Bertalot

HSTM-Algas 014704

Eunotia veneris (Kützing) De Toni

HSTM-Algas 014705

Eunotia yanomami Metzeltin & Lange-Bertalot

HSTM-Algas 014706, 014707

Eunotia sp1

HSTM-Algas 014705

Eunotia sp2

HSTM-Algas 014704

Eunotia sp3

HSTM-Algas 014705

Eunotia sp4

HSTM-Algas 014704

Eunotia sp5

HSTM-Algas 014705

Eunotia sp6

HSTM-Algas 014705

Eunotia sp7

HSTM-Algas 014704

Eunotia sp8

HSTM-Algas 014704
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Táxon

Amostra

Eunotia sp9

HSTM-Algas 014705

Eunotioforma synedraeformis (Hustedt) Kociolek & A.L.Burliga

HSTM-Algas 014707

Fragilariforma sp1

HSTM-Algas 014705

Fragilariforma sp2

HSTM-Algas 014707

Frustulia sp1

HSTM-Algas 014705

Frustulia sp2

HSTM-Algas 014704, 014705

Frustulia sp3

HSTM-Algas 014704, 014707

Frustulia sp4

HSTM-Algas 014704, 014706

Gomphonema archaevibrio Lange-Bertalot & E.Reichardt

HSTM-Algas 014707

Gomphonema sp.

HSTM-Algas 014707

Kobayasiella cf. tapajosensis D.Metzeltin & H.Lange-Bertalot

HSTM-Algas 014707

Luticola sp1

HSTM-Algas 014705

Luticola sp2

HSTM-Algas 014705, 014706

Navicula leptostriata E.G.Jørgensen

HSTM-Algas 014704, 014707

Nupela sp1

HSTM-Algas 014707

Nupela sp2

HSTM-Algas 014705

Nupela sp3

HSTM-Algas 014705

Pinnularia acidophila G.Hofmann & Krammer

HSTM-Algas 014707

Pinnularia sp.

HSTM-Algas 014705, 014707

Stenopterobia sp1

HSTM-Algas 014707

Stenopterobia sp2

HSTM-Algas 014707

A riqueza de diatomáceas nos ambientes aquáticos da região do baixo Tapajós tem se
mostrado elevada, e provavelmente com espécies ainda não conhecidas pela ciência.
Para fins de comparação, em 18 amostras perifíticas coletadas no Lago Verde, foram
registrados 190 táxons, distribuídos em 29 gêneros (dados ainda não publicados). O gênero com maior riqueza foi Eunotia, com 52% dos táxons, seguido por Pinnularia, com
11%. Em outro inventário, foram analisadas oito amostras perifíticas, coletadas em igarapés e lagos de inundação na área da APA Alter do Chão, resultando na identificação
de 228 táxons de diatomáceas, distribuídas em oito ordens, 16 famílias e 29 gêneros
(dados não publicados). Mais uma vez, o gênero Eunotia foi o que apresentou maior riqueza, correspondendo a 32% dos táxons, seguido por Pinnularia (11%) e Frustulia (6%).
Estudos dedicados a quatro gêneros foram publicados mais recentemente. Canani et
al. (2018) identificaram 12 táxons do gênero Actinella em amostras coletadas na área
da APA Alter-do-Chão, correspondendo a cerca de 50% da riqueza registrada na Amazônia até o momento. Em estudo conduzido na UHE Curuá-Una, Azevedo et al. (2018)
registraram 13 táxons do gênero Gomphonema. O rio Curuá-Una possui afluentes cujas
nascentes estão localizadas na FLONA Tapajós. Um novo gênero de diatomáceas, Torga30

nia foi descrito a partir espécimes coletados nos lagos Jurucuí, Itapari e no lago da UHE
Curuá Una (Canani et al. 2020), e Liberal et al. (2021) identificaram 41 táxons do gênero
Pinnularia, coletados no lago Verde, em Alter do Chão, sendo seis deles os primeiros
registros para a Amazônia e 21 os primeiros registros para o estado do Pará.
Assim, estima-se que a continuidade das investigações irá revelar uma riqueza de diatomáceas consideravelmente maior nos ambientes aquáticos da FLONA Tapajós, e que
provavelmente há espécies desconhecidas pela ciência nesta área. A biodiversidade
amazônica é ainda muito desconhecida, e vários estudos indicam a ocorrência de endemismos, mesmo em áreas relativamente pequenas. Desta forma, a existência de uma
UC como a FLONA do Tapajós é fundamental para a preservação da integridade dos
delicados ecossistemas aquáticos amazônicos, e com isso, a manutenção da estrutura
das comunidades perifíticas, com sua composição específica natural. Adicionalmente,
as ações de conservação devem estar alinhadas ao incentivo e financiamento de pesquisas, em uma região que o mundo já reconheceu como inestimável para a saúde do
nosso planeta.
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Glossário
biomassa: é a quantidade de matéria orgânica animal ou vegetal presente em um dado
volume ou área.
diversidade: medida biológica expressa na forma de índices de diversidade que levam
em conta, além da riqueza de espécies, a proporção em que elas se encontram no(s)
ambiente(s) analisados (ou seja, sua abundância relativa).
fisiologia: estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, especialmente dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas dos seres vivos.
fitoplâncton: são organismos fotossintetizantes microscópicos que habitam a coluna
d’água de oceanos e corpos de água doce. Em muitos sistemas aquáticos são os principais produtores primários.
microalgas: termo usado para se referir a microoganismos fotossintetizantes, unicelulares ou coloniais, que ocorrem nos ambientes aquáticos de todo o planeta, podendo
ainda estar presentes em ambientes aéreos, como folhas e caules de plantas ou ainda
em simbiose com fungos, formando os líquens.
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paleoclima: clima predominante em determinado período geológico, reconstituído e
estudado a partir de fenômenos biológicos e geológicos.
paleolimnologia: ciência multidisciplinar que usa as informações físicas, químicas e
biológicas preservadas nos perfis de sedimentos para reconstruir as condições ambientais passadas nos sistemas aquáticos interiores.
perifíton: conjunto de microrganismos submersos (algas, bactérias, fungos e animais),
detritos orgânicos e inorgânicos, aderidos a substratos artificiais ou naturais, vivos ou
mortos.
riqueza: número total de espécies (ou táxons) encontrados em uma determinada comunidade, habitat, região, amostra, etc.
táxon (pl. taxa ou táxons): unidade taxonômica, essencialmente associada a um sistema de classificação científica. O táxon pode indicar uma unidade em qualquer nível de
um sistema de classificação: um reino, um gênero ou uma espécie são taxa, assim como
qualquer outra unidade de um sistema de classificação dos seres vivos.
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Quem são as samambaias e licófitas?

*Autora para correspondência

Samambaias e licófitas são plantas terrestres que possuem
tecidos vasculares (xilema, condutor de seiva bruta e floema,
condutor de seiva elaborada), mas que não produzem flores
ou sementes (Moran 2004). Essas plantas se reproduzem através de esporos e de uma fase de vida independente chamada
de gametófito (Fig. 1A). Os gametófitos germinam a partir dos
esporos e são geralmente muito pequenos e inconspícuos.
Eles produzem os gametas e após a fecundação e a formação
do esporófito (Fig. 1A), eles fenecem. O esporófito é a fase de
vida perene e corresponde às plantas que vemos na floresta
(Fig. 1B) (Haufler et al. 2016). É nele que ocorre a produção
de esporos, que são formados dentro de pequenas estruturas chamadas de esporângios. Os esporângios podem cobrir
toda a face inferior da folha (Fig. 1C) ou estar agrupados em
unidades chamadas soros (Fig. 1D), ou podem ainda formar
estróbilos (Fig. 1E, 1F). Além da reprodução sexuada, descrita anteriormente, algumas espécies podem se reproduzir de
forma assexuada através de gemas, sejam no gametófito ou
no esporófito. Nesse, as gemas podem estar localizadas nas
folhas ou nos caules, e crescem para dar origem a novos indivíduos que são geneticamente idênticos às plantas das quais
se originaram (clones; Moran 2004).
Embora as licófitas e as samambaias compartilhem as características descritas acima, esses dois grupos de plantas
representam duas linhagens distintas, ou seja, apresentam
histórias de vida que se tornaram independentes há mais de
380 milhões de anos atrás (Kranz & Huss 1996, PPG I 2016).
Ambas as linhagens são muito antigas: as licófitas aparecem pela primeira vez no registro fóssil há cerca de 410 milhões de anos, no final do período Siluriano (Kenrick & Crane 1997). Já as samambaias parecem ter surgido há cerca de
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Figura 1. A. Gametófitos, a fase do ciclo de vida das samambaias e licófitas onde ocorre a reprodução sexuada (indicados
por setas amarelas). B. Um esporófito adulto (Goniopteris poiteana, Thelypteridaceae). C. Esporângios cobrindo
completamente a face inferior da folha fértil de Lomariopsis sp. (Lomariopsidaceae). D. Esporângios agrupados em soros,
na face inferior da folha de Triplophyllum funestum (Tectariaceae). E. Palhinhaea cernua (Lycopodiaceae), mostrando
estróbilos e microfilos. F. Selaginella sp. (Selaginellaceae), mostrando estróbilos e microfilos.
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360 milhões de anos, no período Devoniano (Kenrick & Crane 1997, Rothwell & Sockey
2008). Entretanto, a maior parte dos grupos de samambaias existentes hoje surgiram
recentemente, após o surgimento e dominância ecológica das florestas formadas por
plantas que produzem flores, o que se deu no período Cretáceo, entre 100 e 65 milhões
de anos atrás (Schneider et al. 2004).
Samambaias e licófitas são plantas herbáceas (sem formação de lenho ou madeira),
geralmente de pequeno porte, seu tamanho variando de apenas um centímetro (veja a
Figura 2E) até 10-20 metros de altura nos samambaiaçus. Elas podem crescer em diversos substratos: podem ser terrestres, trepadeiras, epífitas (plantas que crescem sobre
outras plantas, como árvores e arbustos) ou rupícolas (plantas que crescem sobre rochas). Algumas samambaias e licófitas vivem no ambiente aquático, sejam submersas
em córregos, crescendo em lagoas perenes ou temporárias, ou flutuando no espelho
d’água. Podem ocorrer desde o nível do mar até o topo das montanhas, em desertos
e regiões campestres, mas a maior parte das espécies ocorre nas florestas tropicais
úmidas (Moran 2008).
Como os esporos dessas plantas são muito leves e minúsculos, geralmente cem vezes
menor que um centímetro, eles são facilmente dispersos pelo vento. Com isso, os esporos
podem ser transportados por longas distâncias, levando espécies a colonizarem novos locais e ambientes (Moran 2008, Kessler 2010). Entretanto, são necessárias características
muito específicas do solo ou do substrato, de disponibilidade de água e de sombreamento
para que os esporos da maioria das samambaias e licófitas germinem e sejam capazes de
originar um gametófito e depois a um esporófito adulto (Kessler 2010).
Em todo o mundo existem aproximadamente 12 mil espécies de samambaias e licófitas
(PPG I 2016). A região tropical da América é uma das regiões do mundo com maior número de espécies. No estado do Pará, ocorrem 286 das 1.345 espécies registradas até o
momento no Brasil (Flora do Brasil 2020, 2021).
Importância ecológica e socioeconômica das samambaias e licófitas
Mesmo que não sejam tão importantes economicamente quanto algumas espécies de
angiospermas (plantas com flores), muitas samambaias e licófitas fazem parte do dia
a dia das sociedades humanas. Diversas espécies que compõem esse grupo são consumidas na alimentação, especialmente na Ásia (Liu et al. 2012). Embora tenham feito ou
ainda façam parte do cardápio em algumas regiões, algumas espécies possuem substâncias potencialmente letais e por isso, precisam de preparo específico para remover
ou diminuir a concentração dessas substâncias antes do consumo. Espécies de Marsilea, chamadas de nardoo, por exemplo, eram muito consumidas pelos aborígines australianos, embora tenham uma enzima capaz de causar beribéri (deficiência de vitamina B1) (Moran 2004). Os báculos de Pteridium ainda são consumidos por comunidades
tradicionais em Minas Gerais e em outros locais do mundo, como o Japão, mas nessas
espécies já foram identificadas substâncias cancerígenas, relacionadas ao desenvolvimento de câncer no esôfago e estômago (Robinson et al. 2010).
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Figura 2. A. Asplenium serratum (Aspleniaceae). B. Cyathea microdonta (Cyatheaceae). C. Gleichenella pectinata
(Gleicheniaceae). D. Didymoglossum sp. (Hymenophyllaceae). E. Microgramma lycopodioides (Polypodiaceae). F.
Adiantum glaucescens (Pteridaceae). G. Tectaria heracleifolia (Tectariaceae).
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Interações socioeconômicas com samambaias aquáticas da família Salviniaceae também merecem destaque. A pequena samambaia-d’água, Azolla, talvez seja a samambaia
de principal interesse econômico no mundo. Essa diminuta planta, com folhas com
cerca de 1 mm de comprimento, tem uma associação simbiótica com a cianobactéria
Nostoc azollae. Essa bactéria vive em câmaras ocas dentro das folhas de Azolla e, como
contrapartida à proteção e aos nutrientes recebidos, ela consegue retirar do ar nitrogênio atmosférico (N2) e transformar em amônio (NH4+), uma forma que as plantas são
capazes de absorver e usar em seu metabolismo (Pereira 2017). Azolla é usada como
biofertilizante na agricultura em países como Índia e China, e ainda tem o potencial de
ser utilizada na descontaminação de águas poluídas e também como suplemento nutricional (Pereira 2017). Por outro lado, Salvinia tem uma relação negativa com os seres
humanos. Embora também sejam pequenas plantas aquáticas flutuantes, as espécies
de Salvinia tem o potencial de se tornarem invasoras, cobrindo completamente a superfície de lagos, lagoas e rios, diminuindo a oxigenação da água e consequentemente
levando à morte muitos organismos aquáticos. Infestações de Salvinia podem bloquear
canais de drenagem e irrigação, comprometer reservatórios de abastecimento de água
e até impedir a navegação (Moran 2004).
As samambaias e licófitas apresentam alto potencial como espécies indicadoras por
serem plantas muito sensíveis às condições ambientais (Page 2002). Embora todas as
plantas sejam influenciadas pelas características do ambiente onde ocorrem, a maioria
das samambaias e licófitas são intolerantes a mudanças abruptas na qualidade ambiental. Vejamos um exemplo: a abertura de clareiras em uma floresta, seja ela de forma natural pela queda ou quebra de uma árvore, ou induzida pelo homem através do
manejo, altera as condições de iluminação, umidade e velocidade do vento. Espécies de
samambaias e licófitas que estejam próximas à essa clareira ficarão expostas à maior
incidência de luz e vento que, consequentemente, diminuem a umidade local. A folhas
dessas plantas, que foram produzidas respondendo ao sombreamento e umidade do
ambiente anteriores à abertura da clareira, geralmente não conseguem se readaptar às
novas condições. Como samambaias e licófitas crescem, em geral, de forma mais lenta
do que as plantas com flores e sementes, as plantas podem perecer antes que novas
folhas adequadas às novas condições ambientais surjam (Page 2002).
Elas também são dependentes de ambientes úmidos, tanto em termos de umidade do
ar quanto de disponibilidade de água no solo, porque estão mais sujeitas à desidratação do que as plantas com flores (embora no geral, poucas espécies tolerem ambientes
alagados). Além disso, a água é fundamental para a reprodução. Os gametas masculinos
têm que sair de um gametófito e chegar até outro para que haja a reprodução sexuada,
e esse transporte é feito através da água (Page 2002).
Além disso, especialmente na região Amazônica, quais e quantas espécies de samambaias e licófitas ocorrem em uma determinada área está intimamente relacionado com
propriedades do solo, como pH, textura e composição de nutrientes. Alguns grupos
preferem solos arenosos, enquanto outros ocorrem exclusivamente em solos argilosos; algumas espécies têm maior tolerância a concentração de nutrientes disponíveis,
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como por exemplo a capacidade de troca de cátions no solo, enquanto outras tem baixa
tolerância (Zuquim et al. 2014, Moulatlet et al. 2019). Fatores climáticos como precipitação e sazonalidade também tem um papel na diversidade espécies na região amazônica
(Tuomisto et al. 2014)
Com todas essas características ecológicas, as samambaias e licófitas tem enorme potencial como indicadoras da qualidade ambiental e uso em monitoramento de áreas
impactadas por eventos naturais e antrópicos, assim como podem ser usadas para mapeamento e classificação de hábitats (Moulatlet et al. 2019). Outras características do
grupo o tornam ainda mais indicados para biomonitoramento: são plantas relativamente pequenas; a maior parte das espécies são fáceis de amostrar por se encontrar
ao alcance da mão (com exceção das espécies epífitas que ocorrem somente no dossel);
a grande maioria das espécies pode ser identificadas mesmo que os espécimes observados estejam estéreis; e a identificação de famílias, gêneros e até espécies não é
muito complicada. Para a região Amazônica, existe uma ferramenta de identificação
online com imagens, disponível em https://sites.utu.fi/amazon/publications-2/identification-keys-to-amazonian-ferns (Zuquim et al. 2017).
As samambaias e licófitas na Floresta Nacional do Tapajós
Nos últimos vinte anos ocorreram diversos avanços no conhecimento sobre a flora no
estado do Pará. A chegada de especialistas aumentou consideravelmente os registros
de espécies, muitos deles novos para a região Norte. Os dados de composição e distribuição das espécies de samambaias e licófitas da Flona Tapajós são oriundos de coletas,
parte de um importante acervo regional, depositadas no Herbário HSTM (visite http://
hstm.jbrj.gov.br/ para consultar a coleção online), a coleção científica de plantas da
Universidade Federal do Oeste do Pará (Oliveira et al., 2021).
Na Floresta Nacional do Tapajós, foram registradas até o momento 107 espécies pertencentes a 45 gêneros e 20 famílias (Tabela 1). Dessas, oito espécies, três gêneros e
duas famílias são licófitas e 99 espécies, 42 gêneros e 18 famílias são samambaias. As
famílias mais ricas de samambaias são Pteridaceae, com 26 espécies, Polypodiaceae,
com 13, Hymenophyllaceae com 10 e Dryopteridaceae e Tectariaceae, ambas com oito
espécies cada. Os gêneros mais ricos foram Adiantum (avencas) com 18 espécies, Triplophyllum com seis e Asplenium, Microgramma e Trichomanes com cinco espécies cada.
Dentre as licófitas, a família Selaginellaceae e o gênero Selaginella são os mais ricos
(seis espécies) (Tabela 1).
Dentre as espécies registradas na Flona Tapajós, nenhuma é, até o momento, considerada ameaçada de extinção (CNCFlora 2021). Apenas duas espécies, Nephrolepis brownii
(Nephrolepidaceae) e Pteris cretica (Pteridaceae), são exóticas, espécies que não são naturalmente encontradas aqui e que foram introduzidas pelo ser humano. Elas ocorrem
na Flona Tapajós, mas foram observadas em áreas próximas a antigas ocupações (p. ex.
no mirante da Base de Terra Rica), ou próximo às estradas.
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Em um estudo recente realizado na região do Baixo Tapajós, Oliveira et al. (2021) avaliaram a distribuição dos registros de samambaias e licófitas dentro e fora das áreas protegidas localizadas na região. Os autores constataram que a Flona Tapajós é a Unidade
de Conservação com maior número de coletas no Baixo Tapajós, ou seja, com o maior
esforço amostral. Apesar dessa UC ser a área mais coletada na região, isso não significa
que a amostragem realizada até o momento seja exaustiva. A maior parte da área da
Flona Tapajós ainda não foi explorada e os registros existentes estão localizados nas
proximidades de estradas e rios navegáveis, ou seja, há um viés de amostragem (Figura 3). Ainda há necessidade de um grande esforço amostral, especialmente na região
central e sul da Flona Tapajós, para que possamos considerar que há conhecimento
suficiente sobre a composição, riqueza e a distribuição da flora de samambaias e licófitas nessa UC. Com o aumento da amostragem, esperamos que novos registros sejam
acrescentados à lista apresentada aqui.
É muito importante direcionar coletas em regiões pouco amostradas, para que possamos compreender a real distribuição das plantas tanto na região do Tapajós como
na bacia Amazônica (Oliveira et al. 2021), principalmente por se tratar de uma região
que vem enfrentando altos níveis de degradação ambiental por conta da ação humana
(INPE 2019, Ellwanger et al.2020)

Figura 3. Mapa da distribuição e densidade de registros de samambaias e licófitas na Floresta Nacional do Tapajós,
que varia de 1 (verde escuro) a 50 registros (vermelho).

Samambaias e licófitas da Floresta Nacional do Tapajós

43

Tabela 1. Lista de espécies de samambaias e licófitas na Floresta Nacional do Tapajós. H = hábitos (A = aquático, E = epífita, R = rupícola, T = terrestre).
Taxa

H

Testemunho

SAMAMBAIAS (POLYPODIOPSIDA)
ASPLENIACEAE
Asplenium cuneatum Lam.

E

Almeida, T.E. 4654

Asplenium juglandifolium Lam.

E

Costa, E.C. 13

Asplenium poloense Rosenst.

R

Almeida, T.E. 4666

Asplenium serratum L.

E

Almeida, T.E. 4282

Asplenium stuebelianum Hieron.

T

Rodrigues, D.B. 27

T

Oliveira, M.H.V. 31

Cyathea microdonta (Desv.) Domin

T

Rodrigues, D.B. 4

Cyathea pungens (Willd.) Domin

T

Almeida, T.E. 4935

T

Rodrigues, D.B. 8

T

Sousa, D.C.S. 9

BLECHNACEAE
Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) Perrie, D.J.Ohlsen & Brownsey
CYATHEACEAE

DENNSTAEDTIACEAE
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T.Moore
DRYOPTERIDACEAE
Ctenitis refulgens (Mett.) Vareschi
Cyclodium meniscioides (Willd.) C.Presl

T

Almeida, T.E. 4931

Elaphoglossum glabellum J.Sm.

T

Suemitsu, C. 1726

Elaphoglossum obovatum Mickel

E

Almeida, T.E. 4224

Mickelia guianensis (Aubl.) R.C.Moran, Labiak & Sundue

H

Rodrigues, D.B. 22

Mickelia nicotianifolia (Sw.) R.C.Moran, Labiak & Sundue

H

Almeida, T.E. 4660

Polybotrya caudata Kunze

T

Almeida, T.E. 4714

Polybotrya pubens Mart.

T

Rodrigues, D.B. 20

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.

T

Almeida, T.E. 4280

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching

T

Almeida, T.E. 4278

GLEICHENIACEAE

HYMENOPHYLLACEAE
Didymoglossum kapplerianum (Sturm) Ebihara & Dubuisson

E

Almeida, T.E. 4650

Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C.Presl

E

Almeida, T.E. 4218

Didymoglossum ovale E.Fourn.

R

Almeida, T.E. 4240

Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.

E

Suemitsu, C. 509

Trichomanes arbuscula Desv.

E

Almeida, T.E. 4656

Trichomanes elegans Rich.

T

Almeida, T.E. 4249

Trichomanes pedicellatum Desv.

H

Almeida, T.E. 4239
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Taxa

H

Testemunho

Trichomanes pinnatum Hedw.

T

Almeida, T.E. 4252

Trichomanes vittaria DC. ex Poir.

T

Almeida, T.E. 4883

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel.

R

Almeida, T.E. 4657

LINDSAEACEAE
Lindsaea divaricata Klotzsch

T

Almeida, T.E. 4642

Lindsaea falcata Dryand.

T

Sousa, D.C.S. 57

Lindsaea lancea (L.) Bedd.

T

Almeida, T.E. 4113

T

Almeida, T.E. 4712

LOMARIOPSIDACEAE
Cyclopeltis semicordata (Sw.) J.Sm.
Lomariopsis japurensis (Mart.) J.Sm.

H

Sousa, D.C.S. 18

Lomariopsis nigropaleata Holttum

H

Rodrigues, D.B. 25

Lomariopsis prieuriana Fée

H

Rodrigues, D.B. 28

Lygodium venustum Sw.

T

Sousa, G.R. 73

Lygodium volubile Sw.

T

Almeida, T.E. 4825

T

Almeida, T.E. 4653

LYGODIACEAE

METAXYACEAE
Metaxya parkeri (Hook. & Grev.) J.Sm.
NEPHROLEPIDACEAE
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

E

Oliveira, M.H.V. 46

Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam.

E

Almeida, T.E. 4350

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug

T

Giacomin, L.L. 2977

E

Almeida, T.E. 4363

POLYPODIACEAE
Campyloneurum phyllitidis (L.) C.Presl
Campyloneurum repens (Aubl.) C.Presl

E

Giacomin, L.L. 2728

Microgramma lycopodioides (L.) Copel.

E

Sousa, D.C.S. 14

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota

E

Almeida, T.E. 4369

Microgramma reptans (Cav.) A.R.Sm.

E

Costa, E.C. 4

Microgramma tecta (Kaulf.) Alston

E

Almeida, T.E. 4223

Microgramma thurnii (Baker) R.M.Tryon

E

Almeida, T.E. 4251

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger

E

Almeida, T.E. 4272

Pecluma plumula (Willd.) M.G.Price

E

Rodrigues, D.B. 31

Phlebodium decumanum (Willd.) J.Sm.

R

Almeida, T.E. 4583

Pleopeltis burchellii (Baker) A.R.Sm.

R

Almeida, T.E. 4681

Pleopeltis desvauxii (Klotzsch) Salino

E

Almeida, T.E. 4890

Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm.

E

Almeida, T.E. 4590
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Taxa

H

Testemunho

PTERIDACEAE
Adiantum adiantoides (J.Sm.) C.Chr.

T

Almeida, T.E. 4286

Adiantum argutum Splitg.

T

Almeida, T.E. 4351

Adiantum cajennense Willd.

T

Almeida, T.E. 4359

Adiantum cinnamomeum Lellinger & J.Prado

T

Marinho, L.C. 1286

Adiantum dolosum Kunze

T

Almeida, T.E. 4358

Adiantum glaucescens Klotzsch

T

Rodrigues, D.B. 11

Adiantum humile Kunze

T

Almeida, T.E. 4692

Adiantum latifolium Lam.

T

Costa, E.C. 2

Adiantum lucidum (Cav.) Sw.

T

Costa, E.C. 10

Adiantum multisorum Samp.

T

Sousa, D.C.S. 1

Adiantum nudum A.R.Sm.

T

Almeida, T.E. 4665

Adiantum obliquum Willd.

T

Rodrigues, D.B. 12

Adiantum paraense Hieron.

T

Pereira, J.B.S. 1026

Adiantum petiolatum Desv.

T

Almeida, T.E. 4269

Adiantum pulverulentum L.

T

Almeida, T.E. 4355

Adiantum serratodentatum Willd.

T

Almeida, T.E. 4910

Adiantum terminatum Kunze ex Miq.

T

Rodrigues, D.B. 10

Adiantum tomentosum Klotzsch

T

Rodrigues, D.B. 13

Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon

E

Almeida, T.E. 4057

Hecistopteris pumila(Spreng.) J.Sm.

E

Almeida, T.E. 4932

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

T

Couvreur, T.L.P. 322

Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston

E

Almeida, T.E. 4946

Pteris biaurita L.

T

Black, J. s.n.

Pteris cretica L.

T

Almeida, T.E. 4713

Pteris pungens Willd.

T

Sousa, D.C.S. 55

Vittaria lineata (L.) Sm.

E

Almeida, T.E. 4943

T

Black, G.A. s.n.

Azolla sp.

A

Observada por
T.E.Almeida

Salvinia auriculata Aubl.

A

Nascimento, C.M.N. 189

SACCOLOMATACEAE
Saccoloma elegans Kaulf.
SALVINIACEAE

TECTARIACEAE
Tectaria incisa Cav.

T

Sousa, D.C.S. 12

Tectaria trifoliata (L.) Cav.

T

Almeida, T.E. 4357
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Taxa

H

Testemunho

Triplophyllum angustifolium Holttum

T

Almeida, T.E. 4220

Triplophyllum crassifolium Holttum

T

Costa, E.C. 19

Triplophyllum dicksonioides (Fée) Holttum

T

Almeida, T.E. 4834

Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum

T

Almeida, T.E. 4276

Triplophyllum glabrum J.Prado & R.C.Moran

T

Rodrigues, D.B. 21

Triplophyllum hirsutum (Holttum) J.Prado & R.C.Moran

T

Sousa, D.C.S. 53

Goniopteris abrupta (Desv.) A.R.Sm.

T

Sousa, D.C.S. 64

Goniopteris amazonica (Salino & R.S.Fernandes) Salino & T.E.Almeida

T

Almeida, T.E. 4699

THELYPTERIDACEAE

Goniopteris poiteana (Bory) Ching

T

Sousa, D.C.S. 11

Meniscium arborescens Humb. & Bonpl. ex Willd.

T

Oliveira, M.H.V. 36

Meniscium chrysodioides Fée

T

Rodrigues, D.B. 30

Meniscium macrophyllum Kunze

T

Almeida, T.E. 4924

Meniscium serratum Cav.

T

Almeida, T.E. 4236

Palhinhaea cernua (L.) Franco & Vasc.

T

Marcus, J.F. 54

Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H.Wagner

E

Giacomin, L.L. 3054

T

Rodrigues, D.B. 19

LICÓFITAS (LYCOPODIOPSIDA)
LYCOPODIACEAE

SELAGINELLACEAE
Selaginella breynii Spring
Selaginella conduplicata Spring

T

Almeida, T.E. 4897

Selaginella haematodes (Kunze) Spring

T

Oliveira, M.H.V. 27

Selaginella parkeri (Hook. & Grev.) Spring

T

Sousa, D.C.S. 7

Selaginella radiata (Aubl.) Spring

T

Sousa, D.C.S. 60

Selaginella sandwithii Alston

T

Oliveira, M.H.V. 26
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O estrato herbáceo terrestre tropical
Ervas são plantas que não formam madeira, ou lenho. As
ervas podem apresentar diferentes estratégias de crescimento (Figura 1): algumas passam toda a vida enraizadas
no solo e não estão aderidas aos troncos de arbustos ou árvores, como o arumã (Ischnosiphon spp); outras germinam
no solo mas perdem a ligação das raízes com o solo em algum momento da vida, como o cipó titica (Heteropsis spp);
outras sempre dependem do suporte físico de arbustos ou
árvores, mas mantêm as raízes no solo, como as trepadeiras; e outras ainda, germinam sobre arbustos e árvores e
mantêm as raízes aéreas durante todo a vida, como muitas
orquídeas e bromélias.

3 Universidade Federal do
Oeste do Pará, Instituto de
Biodiversidade e Florestas,
Programa de Pós-Graduação em
Biodiversidade, Rua Vera Paz,
s/n (Unidade Tapajós), Santarém
(PA), Brasil, 68040-255, amortati@
gmail.com
4 Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia, Coordenação
de Biodiversidade, Av. André
Araújo, 2936, Caixa Postal 478,
Manaus (AM), Brasil, 69011-970,
flaviacosta001@gmail.com

A floresta tropical é estratificada e a porção mais alta deste estrato é formada por árvores, que juntas formam o que
chamamos de dossel. O dossel é uma camada densa de folhagens e galhos dessas árvores, onde a temperatura é alta
e o ar mais seco. Abaixo do dossel está o sub-bosque, sendo
a camada próxima ao solo a mais escura e úmida, pelo sombreamento dos galhos e folhas acima. Assim, todas as camadas vivas da floresta ajudam a manter alta concentração de
vapor de água no ar, como em uma estufa.
No sub-bosque está a maior diversidade de espécies de
plantas das florestas do mundo (Spicer et al. 2020), distribuída em várias formas de crescimento além das árvores,
como arbustos, trepadeiras, epífitas e ervas terrestres. É no
ambiente característico do sub-bosque tropical úmido que
vivem as ervas terrestres, junto às mudas das árvores, aos
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Figura 1. Principais formas
de crescimento de ervas
em florestas tropicais.

arbustos, entre outras plantas, animais e microrganismos, adaptados a essas condições. Aqui trataremos apenas sobre a porção dessa diversidade do estrato herbáceo
que está restrita a viver sempre no solo.
Relevância ecológica e socioeconômica das ervas terrestres tropicais
Nas florestas tropicais, ervas terrestres representam de um quarto a um terço da diversidade de espécies de plantas de um dado local (Gentry & Dodson 1987, Gentry &
Emmons 1987, Gentry 1988, Spicer et al. 2020). Apesar da contribuição das plantas do
sub-bosque para a massa viva total da floresta ser de apenas 1 a 2%, esses organismos
têm um papel predominante na ciclagem de nutrientes (Yarie 1980). Além disso, a abundância e composição deste estrato pode afetar a germinação de sementes das árvores e,
portanto, impactar na dinâmica e na composição de espécies do dossel (Royo & Carson
2006, Thrippleton et al. 2016). Arbustos e ervas são importantes fontes de alimento para
os animais do sub-bosque, fornecendo folhas, flores e frutos em período complementar
ao das árvores, além disso, as plantas de sub-bosque suportam uma fauna diferente daquela que depende das árvores, o que aumenta a diversidade de animais em locais com
uma diversidade de plantas maiores no sub-bosque (Gentry & Emmons 1987).
Várias espécies de ervas terrestres são de grande relevância econômica no paisagismo e
na jardinagem e o uso ornamental é provavelmente o mais importante comercialmente,
em particular as espécies dos gêneros Costus (Costaceae), Goeppertia e Calathea (Marantaceae), bromélias terrestres (Bromeliaceae), e as samambaias como as avencas (Adiantum - Pteridaceae), os samambaiaçus (Cyatheaceae) e xaxins (Dicksoniaceae). Dada a diversidade do grupo, existe alto potencial ornamental ainda não desenvolvido.
Outro uso muito importante de ervas terrestres na Amazônia é como fonte de fibras
para produção de cestas e construção de utensílios domésticos de populações tra52

dicionais, que também apresentam forte relevância no comércio de artesanatos e mobiliário. Os arumãs (espécies do gênero Ischnosiphon) são os maiores
fornecedores de fibras em várias regiões da Amazônia. Também são extraídas
fibras de outras espécies de Marantaceae, como o “cauaçu” (Calathea lutea), que
também produz uma cera usada para polimento de pisos e móveis (Leoni &
Costa 2013). O “ariá” (Goeppertia allouia) é cultivado por populações tradicionais
da Amazônia para o consumo das raízes, que têm alto valor nutricional. Muitas
destas ervas terrestres nativas são também usadas na medicina tradicional ou
em rituais religiosos (Costa et al. 2008).
Árvores são o alvo do manejo de madeira na floresta, mas ao removê-las, existem impactos sobre outras formas de vida que compõe a vegetação, incluindo
epífitas e trepadeiras, que dependem estruturalmente das árvores (Reid et al.
2016). As ervas terrestres são consideravelmente afetadas nas florestas temperadas sob diferentes condições de manejo, pois a remoção de árvores altera
as condições microclimáticas do sub-bosque, com aumento na quantidade de
luz que atinge o solo, e consequente redução na umidade do solo e do ar. Há
também compactação do solo pela movimentação de pessoas, maquinários e
arraste de toras, que juntos impactam o estrato herbáceo terrestre (Roberts
2004, Lindenmayer & Laurance 2017). Este efeito é tão forte nas florestas temperadas, que o estrato herbáceo é um importante componente do monitoramento da biodiversidade associado aos empreendimentos de extração madeireira (Royo et al. 2016) e dos efeitos das mudanças climáticas (Harrison et al.
2010). Nas florestas tropicais, o corte seletivo de baixa intensidade não parece
causar diminuição da diversidade de ervas terrestres na escala da paisagem
(Costa & Magnusson 2002, Figueiredo & Costa 2015, Santos 2012), embora nas
áreas afetadas diretamente por estradas de arraste e pátios de armazenamento haja invasão de espécies exóticas e baixa recuperação das espécies nativas ao longo do tempo (Costa & Magnusson 2002). As intervenções silviculturais, como a remoção de árvores não comerciais para aumentar a entrada
de luz, também têm efeitos negativos sobre as ervas terrestres (Costa 2000).
Sendo assim, embora o manejo florestal de baixo impacto seja em princípio
compatível com a conservação da diversidade de ervas terrestres, os poucos estudos até o momento indicam a necessidade de melhor planejamento
para minimizar estradas de arraste e práticas silviculturais que modifiquem
fortemente o microclima do sub-bosque, como a rarefação. Como indicado
acima, há poucas avaliações dos efeitos de corte de madeira sobre ervas e o
monitoramento da comunidade de ervas terrestres ainda não é amplamente
aplicado junto às práticas de manejo florestal, consequentemente os efeitos
sobre ervas terrestres tropicais são pouco conhecidos.
Dada a importância de plantas com outras formas de crescimento além das árvores, Spicer e colaboradores (2020) fizeram as seguintes recomendações para a
conservação da diversidade florestal: (1) Incorporar explicitamente elementos
não arbóreos na pesquisa e monitoramento florestal de longo prazo, com protocolos padronizados; (2) Incluir outros grupos de plantas além das árvores nos
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planos de manejo e no planejamento do meio ambiente urbano; (3) Testar a generalidade de teorias ecológicas clássicas em diferentes formas de crescimento; (4) Rotineiramente quantificar as respostas de ervas aos distúrbios naturais e de origem humana
na floresta; (5) Contribuir com dados de plantas com outras formas de crescimento em
bancos de dados para identificar padrões e processos globais; (6) Incluir outras formas
de crescimento além das árvores em atividades de educação ambiental e divulgação
científica para fortalecer o entendimento do público sobre o valor das florestas e dos
espaços naturais.
Os estudos sobre o estrato herbáceo terrestre da Amazônia
O monitoramento da diversidade, tanto de ervas como outras plantas é feito com métodos de amostragem comparáveis. Nas regiões de alta biodiversidade da América tropical, são utilizadas parcelas compridas e estreitas (geralmente de 250 m x 2 m, Figura
2), seguindo a curva de nível do terreno para evitar a grande alteração nas características do solo que costumam acompanhar a mudança na altitude (Costa & Magnusson
2010, Magnusson et al. 2013). Outro tipo importante de parcela é aquela que segue as
margens de igarapés e rios (parcelas ripárias). Além dessa vegetação próxima a água
ser fundamental para evitar erosão das margens e para a qualidade da água, é aí também onde costumamos encontrar a maior diversidade de ervas terrestres, com um
número considerável de plantas restritas a esse tipo de ambiente (Drucker et al. 2008).
Dentro dessas parcelas, os pesquisadores contam e identificam todas as plantas herbáceas terrestres (Figura 2), para conhecer a composição (quais espécies), a riqueza
(quantas espécies) e a abundância (quantos indivíduos por espécie), e assim estimar a
diversidade local. Podem também estimar a cobertura por espécie, uma medida relativa do quanto cada planta ocupa na área do sub-bosque (Bullock 1996).

Figura 2. Esquema da
parcela para inventário
e monitoramento da
comunidade de ervas
terrestres.
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Nas florestas densas e úmidas da Amazônia encontramos a maior diversidade das ervas terrestres. Apesar de ainda existir grande necessidade de ampliar a amostragem,
diversos levantamentos padronizados em diferentes locais da Amazônia vêm sendo
implementados. Na Amazônia equatoriana, já foram registradas quase 100 espécies
de ervas terrestres em apenas um hectare de floresta e na Amazônia brasileira foi
observada a maior densidade de ervas terrestres (Tabela 1). As florestas de terra-firme
podem guardar grande parte da diversidade dessas ervas, especialmente às margens
dos igarapés e pequenos rios (Drucker et al. 2008, Santos 2012, Rodrigues et al, 2021).
Tabela 1. Alguns inventários de ervas terrestres em florestas da Amazônia.
Densidade
Tamanho
Abundância
Nº de
(indivíduos/
amostral
total
espécies
2
2
m)
total (m )

Sítio

Referência

Área da
parcela
(m2)

Número
de
parcelas

Flona do
Tapajós (PA/
Brasil)
Flona de
Caxiuanã (PA/
Brasil)
ZF-2 INPA
(AM/Brasil)
RFD INPA
(AM/Brasil)
BR-319 (AM/
Brasil)
Município de
Cláudia (MT/
Brasil)

PELD POPA
& Rede
Ripária

375

38

14.250

7.258

0,51

71

Magalhães
2010 *

200

30

6.000

5.421

0,90

36

Costa 2004

40

22

880

1.285

1,46

35

200

40

8.000

8.332

1,04

75

500

88

44.000

31.362

0,71

148

Santos 2012
**

500

39

19.500

7.208

0,37

62

Poulsen &
Balslev 1991
**

10.000

1

10.000

10.960

1,10

59

Cuyabeno
(Equador)

Drucker et
al. 2008
Moulatlet et
al. 2014

* Contagem total de ramos aéreos
** Apresentamos aqui apenas resultados para ervas terrestres obrigatórias

Os estudos sobre o estrato herbáceo terrestre da Floresta Nacional do Tapajós
Existem dados de parcelas padronizadas para inventário da biodiversidade de ervas
terrestres na Flona do Tapajós (Figura 3), derivadas de vários projetos.
Entre 2008 e 2009 o projeto PIME (Projeto Integrado MCT-EMBRAPA) implementou 101
parcelas de 250 por 2m ao longo da BR-163, sendo 10 na Flona do Tapajós, resultando
em um guia para identificação de espécies de ervas terrestres da ordem botânica Zingiberales no Distrito Florestal Sustentável da BR-163, disponível online (Figueiredo et
al. 2012) e um capítulo de livro analisando os padrões de distribuição das ervas (Figueiredo & Costa 2015).
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Desde 2017, o Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração do Oeste do Pará
(PELD POPA), executa o monitoramento de diversos componentes da biodiversidade
nos módulos do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), incluindo as ervas
terrestres. Mais de 20 parcelas na porção leste da Flona do Tapajós, próximas à BR-163
estão sob monitoramento.
Em 2018, a Rede Ripária de Pesquisa em Biodiversidade na Amazônia Legal amostrou
15 parcelas ripárias na bacia do Rio Cupari, no sul da Flona do Tapajós (Rodrigues et al.,
2021). Os pesquisadores associados à esta iniciativa vêm ampliando a amostragem em
outros igarapés da FLONA, na bacia do Rio Curuá-Una e nas comunidades do Rio Tapajós.

Figura 3. Mapa de distribuição do esforço amostral para o inventário padronizado de ervas terrestres
na Floresta Nacional do Tapajós.
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A diversidade de espécies de ervas terrestres da Floresta Nacional do Tapajós
Nos inventários feitos até agora, as famílias botânicas mais diversas na Flona do Tapajós foram Marantaceae, Pteridaceae, Poaceae, Costaceae e Hymenophyllaceae. Estas
famílias também são frequentemente as mais ricas em espécies no estrato herbáceo
em outras regiões da Amazônia (Costa 2004, Drucker et al. 2008, Zuquim et al. 2009,
Moulatlet et al. 2014, Zuquim et al. 2014).
As espécies mais abundantes, ou seja, que tem maior número de indivíduos por unidade de área foram Adiantum argutum (Pteridaceae), Adiantum cajennense (Pteridaceae),
Ichnanthus panicoides (Poaceae), Ischnosiphon arouma (Marantaceae), Ischnosiphon martianus (Marantaceae), Ischnosiphon puberulus (Marantaceae), Monophyllanthe oligophylla
(Marantaceae), Pariana sp. (Poaceae), Selaginella conduplicata (Selaginellaceae) e Triplophyllum glabrum (Tectariaceae). Uma espécie de samambaia muito abundante foi Lomariopsis nigropaleata que não é terrestre obrigatória, mas na Flona do Tapajós tende
a crescer e reproduzir nas porções mais baixas dos troncos, podendo permanecer toda
sua vida no estrato herbáceo terrestre, provavelmente porque o dossel é mais aberto
do que em outras regiões da Amazônia.
As espécies mais frequentes, ou seja, que ocorreram em mais localidades, foram Adiantum cajennense (Pteridaceae), Goeppertia altissima (Marantaceae), Heliconia acuminata
(Heliconiaceae), Ichnanthus panicoides (Poaceae), Ischnosiphon arouma (Marantaceae),
Ischnosiphon martianus (Marantaceae), Ischnosiphon puberulus (Marantaceae), Pariana sp. (Poaceae), Trichomanes pinnatum (Hymenophyllaceae) e Trichomanes vittaria (Hymenophyllaceae).
Muitos fatores ambientais determinam quais e quantas espécies existem em cada local. Um dos principais fatores que explica a variação na diversidade de espécies de
ervas nas florestas ripárias da Flona do Tapajós é o nível de alagamento (A. Mortati et
al. dados não publicados), com significativa redução na diversidade com aumento da
altura da coluna de água. A fertilidade do solo aumenta a diversidade de espécies e seleciona quais espécies de ervas estarão presentes, havendo bastante especialização das
espécies para este fator (Zuquim et al. 2014, Tuomisto et al. 2014). Na região ao redor da
BR-163, que engloba a Flona do Tapajós, é também a fertilidade o maior determinante
da composição e riqueza de ervas (Figueiredo & Costa 2015). A variação na profundidade do lençol freático também seleciona as espécies, algumas ocorrem apenas em
locais com lençol superficial (mais úmidos) e outras em locais com lençol profundo
(Moulatlet et al. 2014, Schietti et al. 2014).
Todas as espécies de ervas aqui listadas para a Flona do Tapajós estão caracterizadas
como “Não Avaliadas” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN
2020), indicando a significativa falta de conhecimento sobre o status de conservação de
espécies de ervas amazônicas.
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Tabela 2. Lista de espécies de ervas terrestres amostradas em parcelas na Floresta Nacional
do Tapajós
Família

Espécie

Aspleniaceae

Asplenium stuebelianum Hieron.

Blechnaceae
Cyatheaceae

Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) Perrie, D.J.Ohlsen & Brownsey
Ctenitis refulgens (Klotzsch ex Mett.) C.Chr. ex Vareschi

Cyatheaceae

Cyathea microdonta (Desv.) Domin

Cyatheaceae

Cyathea sp.

Dennstaedtiaceae

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T.Moore

Hymenophyllaceae

Trichomanes elegans Rich.

Hymenophyllaceae

Trichomanes pinnatum Hedw.

Hymenophyllaceae

Trichomanes sp.

Hymenophyllaceae

Trichomanes vittaria DC. ex Poir.

Lindsaeaceae

Lindsaea falcata Dryand.

Lygodiaceae

Lygodium venustum Sw.

Pteridaceae

Adiantum argutum Splitg.

Pteridaceae

Adiantum cajennense Willd. ex Klotzsch

Pteridaceae

Adiantum cinnamomeum Lellinger & J.Prado

Pteridaceae

Adiantum dolosum Kunze

Pteridaceae

Adiantum glaucescens Klotzsch

Pteridaceae

Adiantum humile Kunze

Pteridaceae

Adiantum lucidum (Cav.) Sw.

Pteridaceae

Adiantum obliquum Willd.

Pteridaceae

Adiantum paraense Hieron.

Pteridaceae

Adiantum sp. 1

Pteridaceae

Adiantum sp. 2

Pteridaceae

Adiantum terminatum Kunze ex Miq.

Pteridaceae

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.

Pteridaceae

Adiantum tomentosum Klotzsch

Selaginellaceae

Selaginella breynii Spring

Selaginellaceae

Selaginella conduplicata Spring

Tectariaceae

Triplophyllum dicksonioides (Fée) Holttum

Tectariaceae

Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum

Tectariaceae

Triplophyllum glabrum J.Prado & R.C.Moran

Tectariaceae

Triplophyllum sp.

Thelypteridaceae

Meniscium chrysodioides Fée

Amaryllidaceae

Hippeastrum cf puniceum (Lam.) Kuntze

Araceae

Montrichardia arborescens (L.) Schott
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Família

Espécie

Bromeliaceae

Bromelia cf tubulosa L.B. Sm.

Commelinaceae

Commelina sp.

Commelinaceae

Dichorisandra sp.

Commelinaceae

Trandescantia sp.

Costaceae

Costus arabicus L.

Costaceae

Costus lasius Loes.

Costaceae

Costus scaber Ruiz & Pav.

Costaceae

Costus sprucei Maas

Cyperaceae

Calyptrocarya bicolor (H.Pfeiff.) T.Koyama

Cyperaceae

Cyperus sp. 1

Cyperaceae

Cyperus sp. 2

Cyperaceae

Cyperus sp. 3

Cyperaceae

Diplasia karatifolia Rich.

Cyperaceae

Scleria sp.

Heliconiaceae

Heliconia acuminata Rich.

Marantaceae

Goeppertia altissima (Poepp. & Endl.) Borchs. & S.Suárez

Marantaceae

Goeppertia micans (L.Mathieu) Borchs. & S.Suárez

Marantaceae

Goeppertia sp.

Marantaceae

Goeppertia zingiberina (Körn.) Borchs. & S.Suárez

Marantaceae

Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn.

Marantaceae

Ischnosiphon gracilis (Rudge) Körn.

Marantaceae

Ischnosiphon hirsutus Petersen

Marantaceae

Ischnosiphon martianus Eichler ex Petersen

Marantaceae

Ischnosiphon obliquus (Rudge) Körn.

Marantaceae

Ischnosiphon petiolatus (Rudge) L.Andersson

Marantaceae

Ischnosiphon puberulus Loes.

Marantaceae

Monophyllanthe oligophylla K.Schum.

Marantaceae

Monotagma contractum Huber

Marantaceae

Monotagma plurispicatum (Körn.) K.Schum

Marantaceae

Monotagma secundum (Petersen) Schum.

Marantaceae

Monotagma ulei K.Schum. ex Loes.

Marantaceae

Monotagma vaginatum Hagberg

Poaceae

Echinochloa sp.

Poaceae

Ichnanthus panicoides P.Beauv.

Poaceae

Olyra latifolia L.

Poaceae

Olyra sp.

Poaceae

Panicum sp.
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Família

Espécie

Poaceae

Pariana sp.

Poaceae
Poaceae

Piresia goeldii Swallen
Streptogyna americana C.E.Hubb.

Strelitziaceae

Phenakospermum guyannense (Rich.) Endl.

Zingiberaceae

Renealmia floribunda K.Schum.

Classificação segundo PPG I (2016) para samambaias e licófitas e APG IV (2016) para monocotiledôneas.
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Apêndice 1. Samambaias e licófitas mais representativas no estrato herbáceo terrestre na Floresta Nacional
do Tapajós. A. Adiantum argutum (Pteridaceae). B. Adiantum lucidum (Pteridaceae). C. Trichomanes pinnatum
(Hymenophyllaceae). D. Trichomanes vittaria (Hymenophyllaceae). E. Selaginella conduplicata (Selaginellaceae). F.
Triplophyllum glabrum (Tectariaceae).
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Apêndice 2. Monocotiledôneas mais representativas no estrato herbáceo terrestre na Floresta Nacional do Tapajós.
A. Ichnanthus panicoides (Poaceae). B. Heliconia acuminata (Heliconiaceae). C. Costus sprucei (Costaceae). D. Goeppertia
altissima (Marantaceae). E. Ischnosiphon puberulus (Marantaceae). F. Monotagma ulei (Marantaceae).
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Introdução
Floresta Nacional é uma categoria de unidade de conservação
de uso sustentável com predominância de espécies nativas
e objetivo básico de pesquisa científica e uso múltiplo sustentável de seus recursos florestais (SNUC 2000). A cobertura
florestal nativa constitui o maior recurso natural da Flona
do Tapajós (Ibama 2019), que pode ser manejado com ênfase
em métodos para exploração sustentável visando sua conservação. Parte desse recurso florestal é formada por espécies
arbóreas com potencial para diversas formas de uso e aproveitamento como, por exemplo, produtos madeireiros, medicinais, cosméticos, artesanais e alimentícios.
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Conhecer a composição e a estrutura da comunidade arbórea, assim como da população de cada espécie separadamente é fundamental para o manejo adequado de florestas.
Quantas espécies arbóreas existem na Flona do Tapajós?
Como essas espécies estão estruturadas na floresta? São
questões difíceis de responder, principalmente pela extensão da Flona do Tapajós com aproximadamente 527 mil hectares (Andrade et al. 2019) e pela sua tipologia variada (IBGE,
2012). No Plano de Manejo da Flona do Tapajós está disponibilizada uma lista de mais de 400 espécies arbóreas (Ibama
2004, 2019), assim como em alguns artigos científicos podem ser encontradas listas mais específicas para cada área
pesquisada dentro da Flona do Tapajós (ex. Carvalho 1980,
Sandel & Carvalho 2000, Gonçalves & Santos 2008, Andrade
et al. 2020b, entre outros). Entretanto, a riqueza de espécies
arbóreas encontrada varia entre as diversas publicações
sobre o assunto, em razão de diferenças metodológicas na
intensidade amostral utilizada, coleta de dados, diâmetro
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mínimo considerado, tipologia florestal, condições edafoclimáticas do sítio e limitações quanto à qualidade e correta identificação botânica.
Em toda a sua extensão, de acordo com a conceituação fisionômica-ecológica considerada pelo Projeto Radam (Brasil 1976), revisada e sugerida por IBGE (2012), a vegetação
da Flona do Tapajós é classificada em duas grandes fitofisionomias: Floresta Ombrófila
Densa; e Floresta Ombrófila Aberta. Em ambas as tipologias ocorrem três formações
na Flona do Tapajós: aluvial; terras baixas; e submontana. Pouco se conhece sobre a
composição florística e a estrutura das espécies arbóreas na fitofisionomia Floresta
Ombrófila Aberta, assim como nas formações aluvial e terras baixas da fitofisionomia
Floresta Ombrófila Densa. Portanto, maior ênfase foi dada neste capítulo na tipologia
Floresta Ombrófila Densa submontana, por ter mais áreas de pesquisa estabelecidas
nessa tipologia e, por isso, mais informações científicas disponíveis.
As espécies arbóreas da Flona do Tapajós já receberam várias classificações relacionadas
aos seus usos, ao valor comercial de seus produtos ou às suas funções ecológicas no
ecossistema. Numa classificação feita por Carvalho (1980) as espécies desejáveis (aquelas que possuem madeira de valor comercial ou com potencial para comercialização)
foram separadas das espécies indesejáveis (aquelas de valor desconhecido), as desejáveis foram divididas em: espécies de crescimento rápido; e espécies de crescimento
lento. Silva et al. (1985) classificaram as espécies arbóreas da Flona do Tapajós, considerando o seu uso e comércio madeireiro no início da década de 1980, em quatro grupos:
espécies comerciais - aquelas comercializadas nos mercados local, nacional e internacional; espécies potencialmente comerciais - as não comercializadas, porém com suas
propriedades sendo estudadas e com possibilidades de serem colocadas no mercado em
futuro próximo; espécies desconhecidas - aquelas com pouca ou nenhuma informação
sobre o uso de sua madeira, e que necessitavam de pesquisa tecnológica; e espécies
indesejáveis - sem valor comercial e sem possibilidade de comercialização. Carvalho
(2000), seguindo sugestões de Swaine & Whitmore (1988), relacionou espécies em dois
grupos ecológicos: tolerantes à sombra; e intolerantes à sombra.
Uma adaptação dessas classificações anteriores foi feita por Carvalho (2002) e Carvalho
et al. (2004), considerando os dois grupos ecológicos (espécies tolerantes à sombra e espécies intolerantes à sombra) em apenas três grupos de acordo com a qualidade da madeira: espécies comerciais – aquelas comercializadas na época nos mercados nacionais
e internacionais; espécies potenciais – aquelas com possibilidade de serem comercializadas em futuro próximo, principalmente devido às propriedades de suas madeiras;
e espécies não-comerciais – espécies cujas características tecnológicas e usos de suas
madeiras não eram conhecidos suficientemente. Com o aumento do conhecimento
científico sobre as funções ecológicas das espécies arbóreas e o grau de comercialização de sua madeira e de seus produtos não-madeireiros, as alterações relacionadas
à classificação das espécies na Flona do Tapajós serão cada vez mais frequentes. As
mudanças no valor da madeira são dinâmicas, promovendo espécies desconhecidas
no mercado, devido à escassez de madeira das espécies comercialmente tradicionais
(Castro et al. 2021). Essa promoção ocorre com base no desenvolvimento de pesquisas
e consequente aumento do conhecimento sobre as propriedades físicas, mecânicas e
estéticas da madeira como ocorreu, por exemplo, com espécies dos gêneros Allantoma,
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Couratari e Cariniana, conhecidas popularmente como tauari (Procopio & Secco 2008,
Reis et al. 2019), que não eram exploradas comercialmente até o final da década de 1980
e atualmente estão no mercado de madeiras amazônicas (Castro et al. 2021).
Pode-se dizer que a classificação mais recente diretamente relacionada à ecologia e ao
uso sustentável e comercialização da madeira, contribuindo para a conservação da Flona
do Tapajós foi apresentada por Castro et al. (2021), que mantiveram os grandes grupos
ecológicos (espécies tolerantes à sombra; e espécies intolerantes à sombra), discutiram a
recomposição estrutural do grupo de espécies exploradas na Flona do Tapajós até o início
da década de 1980, avaliaram o grupo de espécies cujas madeiras são atualmente processadas em serrarias dos municípios de Santarém e Belterra, no estado do Pará e sugeriram
um grupo de espécies a serem colhidas na Flona do Tapajós, com base nos estoques de
madeira da população de cada espécie e obedecendo a critérios da Legislação Brasileira.
O presente capítulo é mais uma contribuição no sentido de aumentar o conhecimento
sobre a composição florística e a estrutura da comunidade arbórea da Flona do Tapajós.
Composição florística e estrutura de floresta natural
Nas áreas de Floresta Ombrófila Densa Aluvial, que são aquelas localizadas à margem
do Rio Tapajós e de seus afluentes e igarapés dentro da Flona do Tapajós, as espécies
arbóreas de maior ocorrência são: Ceiba pentandra (L.) Gaertn, Virola surinamensis (Rol.
ex Rottb.) Warb., Tapirira guianensis Aubl., e Calophyllum brasiliensis Cambess., além de
espécies de palmeiras como, por exemplo, Mauritia flexuosa L.f. e Euterpe oleracea Mart.
(IBGE, 2012). As espécies com maior estoque de madeira (número de árvores e área
basal) nessas áreas aluviais são: Campsiandra laurifolia, Pradosia schomburgkiana, Hevea brasiliensis, Inga capitata, Mabea caudata, Protium altissimum e Vantanea parviflora
(Vieira et al. 2017). Nas áreas de Floresta Ombrófila Densa de terras baixas há grande
ocorrência de espécies dos gêneros Alchornea, Handroanthus e Ficus, com destaque para
Ficus cestrifolia Schott ex Spreng., e das espécies Tapirira guianensis e Calophyllum brasiliensis (IBGE, 2012).
A composição florística e a estrutura de florestas primárias, sem alterações antrópicas,
nas áreas de Floresta Ombrófila Densa Submontana, apresentam dinâmica equilibrada, devido às aberturas que ocorrem naturalmente no dossel. Nas áreas de floresta
primária densa na Flona do Tapajós, o processo dinâmico é lento, pois as aberturas
normalmente são pequenas. Essas aberturas podem ser causadas por quedas de grandes árvores devido a tempestades e raios, que podem favorecer a regeneração natural
de espécies heliófilas (Schwartz 2017). Ocasionalmente também podem excluir alguma
espécie que por acaso tenha apenas uma árvore representante na área e que foi derrubado pela tempestade. Essas alterações podem aumentar a abundância da espécie,
embora a área basal seja reduzida pela queda da árvore. Geram também condições adequadas para a germinação das sementes que estão estocadas no solo e para estabelecer
as plântulas que estão embaixo das árvores-mães. Há casos em que tanto a área basal,
quanto a abundância podem ser reduzidas, mesmo sem a morte de grandes árvores e
sem grandes aberturas no dossel, por exemplo, com ocorrência de incêndios acidentais, que causam maior mortalidade em árvores com diâmetros inferiores a 30 cm, mas
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não alteram a estrutura das populações arbóreas de grande porte (Andrade et al. 2019).
Entretanto, essa redução causada na estrutura da floresta por fogo superficial não é
considerada significativa (Andrade et al. 2020a). De modo geral, nas áreas de floresta
primária na Flona do Tapajós, as alterações ocasionadas por incêndios proporcionam
principalmente a entrada e saída de espécies localmente raras (Andrade et al. 2020b).
Composição florística e estrutura de floresta natural manejada
Nas áreas de floresta natural alterada pelo ser humano, a composição florística e a
estrutura da floresta sofrem mudanças ocasionadas, principalmente, pela colheita de
madeira e de produtos não-madeireiros, por tratamentos silviculturais como corte de
cipós e desbastes e ocasionalmente por incêndios. A colheita da madeira causa um
aumento gradual, tanto na abundância (Bezerra et al. 2021) como na dominância das
espécies, principalmente devido ao aumento no número de árvores nos primeiros anos
após a colheita (Silva et al. 1995) e ao crescimento (Carvalho et al. 2004), sobretudo de
árvores das espécies heliófilas e que recebem mais radiação solar (Costa et al. 2008). Há
também uma recuperação da área basal e, consequentemente, do volume das espécies
comerciais que foram colhidas, devido ao rápido crescimento diamétrico das árvores
de maior porte, provocado pela abertura do dossel (Carvalho et al. 2004).
As áreas manejadas na Flona do Tapajós, por meio da colheita de madeira e aplicação de
tratamentos silviculturais, como corte de cipós e desbastes (Oliveira et al. 2005), tiveram
a composição florística e estruturas diamétricas alteradas, passando por um processo
dinâmico que implicou em aumento da riqueza florística logo após a colheita da madeira, diminuição dessa riqueza com o processo de fechamento do dossel (Carvalho 2002),
redução da área basal pela colheita (Avila et al. 2015), e gradual recomposição da área basal, culminando em um equilíbrio dinâmico (Dionísio et al. 2017), sem maiores prejuízos
causados pelas intervenções silviculturais em médio prazo (Avila et al. 2015).
A alta diversidade nas florestas tropicais está associada à menor sazonalidade climática e evolução adaptativa, especiação das espécies arbóreas, possibilitando a formação de grupos ecológicos, especializados em microambientes que formam mosaicos
ambientais (Swaine & Whitmore 1988) criados pelas aberturas no dossel da floresta,
decorrentes de quedas de grandes árvores devido a tempestades, fogo e outros eventos, que podem favorecer a regeneração natural principalmente de espécies heliófilas
(Schwartz 2017). Nas áreas manejadas a dinâmica é acelerada, há maior crescimento,
recrutamento e mortalidade de árvores (Dionísio et al. 2017, 2018).
A composição florística em áreas alteradas, manejadas ou não, na Flona do Tapajós é muito
dinâmica, com o aparecimento de novas espécies após cada intervenção e com o desaparecimento dessas mesmas espécies ou de outras, nos primeiros anos após a intervenção,
seja por colheita de madeira (Carvalho 2002) seja por tratamentos silviculturais (Dionisio
et al. 2017) ou outras ocorrências como, por exemplo, incêndios florestais (Andrade et al.
2020a). A dinâmica da riqueza florística é sempre maior após grandes alterações, tal como
a exploração florestal. Entretanto, esse aumento não chega a ser significativo ao se comparar a florística original da área e a florística em diversos períodos após a exploração na
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Flona do Tapajós, como foi constatado no estudo de Oliveira et al.
(2005), onde houve um aumento de dez espécies após a colheita da
madeira, sendo seis de valor comercial na região. Essas alterações
normalmente são detectadas na composição florística na comunidade arbórea juvenil (Bezerra et al. 2021).
A exploração florestal, mesmo sendo planejada, quando for
realizada em alta intensidade (superior a 30 m³ha-1) não vai
permitir que as populações das espécies extraídas no primeiro
corte na Flona do Tapajós tenham a sua estrutura recuperada
em até 30 anos após a colheita da madeira na Flona do Tapajós,
porém a abundância, a área basal e o volume da comunidade
arbórea inteira podem ser recuperados nesse período, possibilitando, inclusive, uma segunda colheita de madeira (Avila
et al. 2017; Castro et al. 2021). O manejo de baixa intensidade
(colheita inferior a 30 m3 ha-1) praticamente não causa grandes alterações na Flona do Tapajós, considerando que um ano
após a colheita da madeira as alterações, tanto na composição
florística quanto na estrutura da comunidade arbórea, não são
significativas (Bezerra et al. 2018). Com a intensidade prescrita
na Legislação Brasileira para o manejo pleno (com intensidade
de colheita da madeira de até 30 m3 ha-1), a recuperação da biomassa não será afetada significativamente (Avila et al. 2018).
Espécies arbóreas madeireiras mais importantes na Floresta
Nacional do Tapajós
A estrutura da comunidade arbórea na Flona do Tapajós é muito similar em quase toda a sua extensão; as espécies mais abundantes e
mais frequentes em qualquer tipologia na Flona do Tapajós são praticamente as mesmas; as espécies com maior área basal também
normalmente são as mesmas nas diferentes tipologias (Andrade et
al. 2020b; Avila et al. 2015; Bezerra et al. 2018; Gonçalves & Santos
2008; Ibama 2019; IBGE 2012; Sandel & Carvalho 2000; Vieira et al.
2017). Portanto, a importância ecológica das espécies segue o mesmo padrão.
Para eleger as espécies arbóreas mais importantes na estrutura
da Flona do Tapajós, devem-se considerar aspectos ecológicos e
econômicos. Há espécies importantes ecologicamente que não
têm qualidades para serem importantes economicamente e vice-versa. Há espécies que combinam esses dois aspectos. Na Tabela
1 estão relacionadas as 40 espécies ecologicamente mais importantes na Floresta Nacional do Tapajós, com base em uma coletânea de mais de 20 pesquisas publicadas em periódicos científicos1,
e com nomenclatura científica atualizada de acordo com Flora do

1 Andrade et al. (2017),
Andrade et al. (2019), Andrade
et al. (2020a), Andrade et al.
(2020b), Avila et al. (2015), Avila
et al. (2017), Avila et al. (2018),
Bezerra et al. (2018), Bezerra et
al. (2021), Castro et al. (2021),
Costa Filho et al. (1980), Costa
et al. (2008), Dionísio et al.
(2017), Ferreira et al. (2020),
Gomes et al. (2018), Gonçalves
& Santos (2008), IBGE (2012),
Martins et al. (2018), Oliveira
et al. (2005), Silva et al. (1985),
Silva et al. (1995), Silva et al.
(2021), Vieira et al. (2017).
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Brasil (2020) e consultas ao Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental. Três dessas 40
espécies (Eschweilera coriacea, Hevea brasiliensis e Rinorea guianensis) estão entre as 20 espécies arbóreas mais abundantes em toda a Amazônia (ter Steege et al. 2013).
Tabela 1. As 40 espécies arbóreas ecologicamente mais importantes na estrutura da Floresta
Nacional do Tapajós, de acordo com a abundância (AB) e área basal (G), considerando árvores
com diâmetros iguais ou superiores a 5 cm.
AB
(N ha-1)

G
(m2 ha-1)

3,58

0,23

Bixa arborea Huber (urucu-da-mata)

11,00

0,58

Campsiandra laurifolia Benth. (acapurana)

92,53

1,94

Carapa guianensis Aubl. (andiroba)

12,00

0,75

Cecropia sciadophylla Mart. (embaúba-vermelha)

17,00

0,27

Chimarrhis turbinata DC. (pau-de-remo)

13,00

0,35

Couratari stellata A.C.Sm. (tauari)

12,00

0,86

Espécie
Apeiba glabra Aubl. (pente-de-macaco)

(*)

(*)

Duguetia echinophora R.E.Fr. (envira-surucucu)

43,00

0,35

Eschweilera amazonica R.Knuth (matamatá-ci)

15,00

0,24

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori (matamatá-branco)

25,00

0,44

Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers (matamatá-jibóia)

27,00

0,68

Eugenia lambertiana DC. (goiabinha)

15,00

0,08

Geissospermum sericeum Miers (quinarana)

11,00

1,02

Guarea kunthiana A. Juss. (andirobarana)

24,00

0,23

Guatteria punctata (Aubl.) R.A.Howard (envira-preta)

16,00

0,34

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. (seringueira)

23,38

3,36

Hymenaea courbaril L. (jatobá) (*)

0,61

0,25

Inga alba (Sw.) Willd. (ingá-vermelho)

10,67

0,06

Inga capitata Desv. (ingá-branco)

9,74

0,86

Iryanthera sagotiana (Benth.) Warb. (ucuubarana)

7,00

0,58

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don (parapará)

18,00

0,26

Lecythis idatimon Aubl. (jatereu)

7,00

0,26

Lecythis lurida (Miers) S. A. Mori (jarana)

3,42

0,44

Mabea caudata Pax et K.Hoffm. (taquari)

17,86

0,32

Manilkara elata (Allemão ex Miq.) Monach. (maçaranduba) (*)

1,91

0,79

Minquartia guianensis Aubl. (acariquara)

12,00

1,04

Neea floribunda Poepp. & Endl. (joão-mole)

25,00

0,36

Ocotea nigrescens Vicent.(louro-preto)

11,00

0,24

Perebea guianensis Aubl. (muiratinga)

19,00

0,20
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AB
(N ha-1)

G
(m2 ha-1)

Pouteria bilocularis (H.K.A.Winkl.) Baehni (abiu-casca-grossa)

7,00

0,65

Pradosia schomburgkiana (A.DC.) Cronquist (casca-doce)

25,65

1,22

Protium altissimum (Aubl.) Marchand (breu-manga)

20,45

0,78

Protium apiculatum Swart (breu)

59,50

0,79

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W.Grimes (timborana) (*)

2,00

0,25

Rinorea guianensis Aubl. (acariquarana)

62,00

1,38

Rinorea riana Kuntze (canela-de-jacamim)

76,00

0,32

Sagotia racemosa Baill. (arataciu)

12,00

0,09

Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. (taxi)

16,00

0,84

Vantanea parviflora Lam. (uxirana)

17,86

0,70

Virola michelii Heckel (ucuuba-da-terra-firme)

8,00

0,87

810,16

25,27

Espécie

Total
(*)

- espécies cujas madeiras são processadas nas serrarias de Santarém e Belterra (Castro et al. 2021).

Entre as espécies importantes ecologicamente Rinorea guianensis merece destaque
pela sua abundância (Silva et al. 1995, Andrade et al. 2020b). Em algumas áreas
encontra-se também entre as mais frequentes e dominantes em área basal, embora
suas árvores raramente atinjam diâmetros superiores a 35 cm (Silva et al. 1995). Outra
espécie que se destaca em abundância é Protium apiculatum (Andrade et al. 2020b).
Em termos de valor monetário da madeira merecem destaque na Flona do Tapajós
as espécies Manilkara elata, Hymenaea courbaril, Handroanthus impetiginosus (Mart. ex
DC.) Mattos e Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez e quanto ao valor de produtos
não-madeireiros destacam-se Brosimum parinarioides Ducke e Caryocar villosum (Aubl.)
Pers. (Silva et al. 2021).
Em áreas manejadas, normalmente logo após a colheita da madeira, os gêneros Inga e Cecropia são abundantes, assim como a espécie Bixa arborea (Silva et al 1995). Com o passar
dos anos após a exploração, outras espécies se destacam na estrutura da floresta como,
por exemplo, Minquartia guianensis, que possui árvores jovens com características comerciais desejáveis, podendo ser utilizadas (Andrade et al. 2017), Helicostylis pedunculata
Benoist e Tachigali chrysophylla que possuem características tecnológicas que as sugerem
para serem comercializadas (Reis et al. 2019), espécies do gênero Couratari (C. guianensis,
C. stellata, C. oblongifolia), que são abundantes na Flona do Tapajós e possuem madeira de
qualidade (Reis et al. 2019), garantindo seu lugar no mercado (Castro et al. 2021).
Lecythis idatimon é uma espécie importante para manter estável a estrutura da floresta, pois se desenvolve bem em pequenas aberturas do dossel, sem demandar muita
radiação solar (Martins et al. 2018). Outras espécies muito importantes para manter
estável a estrutura da floresta são as do gênero Duguetia, pois mesmo após uma colheita de alta intensidade conseguem manter equilíbrio entre recrutamento e mortalidade
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de indivíduos e manter a distribuição diamétrica decrescente de suas populações sem
alterações (Dionisio et al. 2018).
As populações das espécies Hymenaea parvifolia Huber e Hymenolobium excelsum Ducke,
que estão ameaçadas de extinção, precisam ser manejadas de forma especial para que
mantenham árvores em estoque de crescimento e possam ter suas madeiras colhidas
no futuro (Gomes et al. 2018).
Manilkara elata está entre as espécies comercialmente mais importantes na Flona do
Tapajós devido ao alto valor de sua madeira e por possuir árvores de grande porte,
possibilitando dominância em volume (Silva et al. 1985, Silva et al 1995, Andrade et
al. 2020b). Necessita de manejo específico e de tratamentos silviculturais nas áreas
manejadas na Flona do Tapajós para promover o aumento de sua regeneração natural
e crescimento de árvores jovens, pois a recuperação da estrutura de sua população é
muito lenta (Castro & Carvalho 2014, Ferreira et al. 2020).
Conhecimento sobre composição florística e estrutura aplicado no manejo
sustentável
A composição florística e a estrutura da floresta são elementos básicos necessários
para planejar uma colheita de madeira em floresta natural (Carvalho 2002, Carvalho
et al. 2004). O conhecimento da dinâmica da composição florística, da estrutura e do
crescimento da vegetação possibilita o planejamento do manejo florestal sustentável
(Carvalho 2004). As primeiras explorações planejadas e realizadas na Flona do Tapajós
tiveram como base a composição florística e a estrutura da floresta, considerando uma
lista de espécies comercializadas em Santarém e a abundância dessas espécies na área
(Costa Filho et al. 1980; Castro et al. 2021). A dinâmica da floresta amazônica só passou
a ser considerada empiricamente após a ciência disponibilizar os primeiros resultados
das avaliações contínuas da composição florística, estrutura e crescimento da floresta
(Silva et al. 1995, Carvalho 2002, Carvalho et al. 2004, Oliveira et al. 2005, Costa et al.
2008). Atualmente, o conhecimento adquirido sobre a dinâmica da composição florística, da estrutura e do crescimento da comunidade arbórea da Flona do Tapajós, permite
que sejam divulgadas assertivas que poderão ser incluídas na Legislação, para possibilitar um planejamento exitoso do manejo florestal sustentável na Flona do Tapajós
e em outras Florestas Ombrófilas Densas com composição e estrutura semelhantes:
As mudanças na composição florística ocorrem em condições não alteradas, bem como
em resposta a alterações naturais ou provocadas pelo homem. Normalmente, o número
de espécies diminui imediatamente após a extração, mas começa a aumentar em geral
após cinco anos (Andrade et al. 2020b; Avila et al. 2015);
As áreas com maiores aberturas devido a colheitas com intensidades mais altas têm composição florística mais dinâmica e pode retornar à sua composição original, sem a necessidade de tratamentos silviculturais (Carvalho, 2002). Nesse caso, desbastes mais brandos,
com menor redução de área basal da floresta, são recomendados (Martins et al. 2018);
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As primeiras informações qualitativas e quantitativas para o planejamento do manejo
sustentável na Flona do Tapajós já eram conhecidas pela ciência na década de 1990,
possibilitando sugerir intensidades de colheita e ciclos de corte (Silva et al. 1995);
As práticas atuais de extração provavelmente não prejudicarão a recuperação de biomassa nessas florestas (Avila et al. 2018), mas as colheitas futuras vão depender de um
grupo de espécies madeireiras em parte diferente daquele colhido no corte anterior
(Reis et al. 2010, Avila et al. 2017, Castro et al. 2021). Portanto, uma segunda colheita poderá ser feita, se espécies comerciais que não foram extraídas no primeiro corte forem
adicionadas para compor o volume potencial a colher. A segunda colheita em florestas
manejadas também pode ajudar a diminuir a pressão de extração de madeira em florestas primárias não exploradas, e a inclusão de novas espécies nas colheitas futuras
torna-se uma alternativa importante para manter a produção contínua de madeira nas
florestas naturais da Amazônia brasileira (Castro et al. 2021).
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Introdução
Os distúrbios florestais são importantes vetores para a regeneração de grande parte das espécies arbóreas. As clareiras encontradas em florestas naturais são distúrbios
originados pela queda de árvores ou de suas partes, principalmente grandes galhos. A origem destes distúrbios se
deve a diferentes fatores, como a morte das árvores ou então o seu tombamento causado pela queda de alguma árvore vizinha ou por ventanias e tempestades. As clareiras são
definidas como aberturas no dossel da floresta que proporcionam um ambiente com grande quantidade de luz solar.
Isto leva a altas temperaturas durante o dia, criando um
ambiente completamente diferente do encontrado no chão
da floresta, sombreado pelo dossel (Denslow 1987, Denslow
& Hartshorn 1994).
Muitas espécies arbóreas em florestas tropicais têm sua
regeneração natural adaptada e dependente dos distúrbios
para os seus ciclos biológicos. Estas espécies dependem das
clareiras para dar início à geminação de sementes e para
acelerar o crescimento de mudas dentro dos ambientes
criados por clareiras (Jardim 2015). São espécies do grupo ecológico das pioneiras e demandantes de luz, as quais
precisam de ambientes abertos e muita luz para se desenvolver. Este grupo inclui algumas das espécies de interesse
comercial presentes na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós
como Cedro vermelho (Cedrella odorata L.), Piquiá (Caryocar
villosum (Aubl.) Pers.), Morototó (Schefflera morototoni (Aubl.)
Maguire, Steyerm. & Frodin) e Pau jacaré (Laetia procera
(Poepp.) Eichler) (Figura 1).
Desta forma, a abertura de clareiras no dossel da floresta é
um evento que faz parte da dinâmica florestal, sendo essenRegeneração natural de espécies arbóreas em áreas de manejo na Floresta Nacional do Tapajós
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Figura 1. Mudas e arvoretas de espécies arbóreas demandantes de luz e de interesse comercial presentes na
regeneração florestal em área de manejo na Floresta Nacional do Tapajós, PA, Brasil. Na sequência, A) Cedro vermelho
(Cedrella odorata L.), B) Piquiá (Caryocar villosum (Aubl.) Pers.), C) Morototó (Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire,
Steyerm. & Frodin) e D) Pau jacaré (Laetia procera (Poepp.) Eichler).

cial para a manutenção de muitas espécies, incluindo espécies de alto valor comercial.
Além disso, a dinâmica de clareiras é um fator importante para a manutenção da alta
diversidade natural de espécies arbóreas em florestas tropicais (Denslow 1987, Arihafa
& Mack 2013, Jardim 2015).
Uma clareira proporciona não apenas o ambiente para a germinação e crescimento de
espécies pioneiras e demandantes de luz, mas também o crescimento mais acelerado
de mudas de espécies do grupo ecológico das tolerantes à sombra (Jardim 2015, Costa
et al. 2020). Nestas espécies, a regeneração natural costuma encontrar-se na forma de
banco de mudas que permanecem em baixas taxas de crescimento por muito tempo
sob o dossel da floresta, até que uma abertura apareça, gerando uma oportunidade
de crescimento mais rápido (Costa et al. 2020). Na Flona do Tapajós, algumas espécies
tolerantes à sombra e que têm esta estratégia de sobrevivência são a Andiroba (Carapa
guianensis Aubl.), Itaúba amarela (Mezilaurus lindaviana Schwacke & Mez) e Macacaúba
(Platymiscium filipes Benth), todas de interesse comercial (Figura 2).
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Figura 2. Mudas e arvoretas de espécies arbóreas tolerantes à sombra e de interesse comercial presentes na regeneração
florestal em área de manejo na Floresta Nacional do Tapajós, PA, Brasil. Na sequência, A) Andiroba (Carapa guianensis
Aubl.), B) Itaúba amarela (Mezilaurus lindaviana Schwacke & Mez) e C) Macacaúba (Platymiscium filipes Benth).

Efeitos da exploração florestal regeneração natural
Clareiras também podem ser abertas em decorrência de atividades antrópicas. Nos
últimos 70 anos as atividades antrópicas vêm aumentando drasticamente e definindo o
futuro das florestas tropicais (Lewis & Maslin 2015). No manejo florestal, clareiras não
naturais são abertas pela derruba de árvores ou para o estabelecimento de infraestrutura de exploração, como as trilhas de arraste e os pátios de estocagem. Estas clareiras
são definidas como clareiras de exploração (Schwartz et al. 2017) e podem ser acidentalmente ampliadas pela queda de árvores vizinhas num efeito dominó (Schwartz et
al. 2017).
No caso da Flona do Tapajós, as clareiras não naturais são todas provenientes de extração de madeira e são abertas via exploração de impacto reduzido (Schwartz et al.
2012). Este tipo de sistema silvicultural, denominado de corte seletivo, preconiza o uso
de técnicas para minimizar o impacto sobre a floresta (Putz et al. 2008, Dykstra 2012,
Karsten et al. 2013). As árvores são cortadas via derruba direcional, onde os operadores
estimam a direção de queda natural da árvore e tentam cortá-la de modo que sua queda cause o mínimo de impacto possível sobre as árvores vizinhas.
Desta forma, as clareiras abertas tendem a ser pequenas, porém, o que vai determinar
o tamanho da clareira é o diâmetro da copa da árvore, que varia também em função da
espécie (Schwartz et al. 2013, Neves et al. 2019). Na Flona do Tapajós as clareiras abertas
pela derruba raramente são maiores do que 400 m2 (Schwartz et al. 2017). O estabelecimento da infraestrutura para o transporte da madeira, os quais incluem estradas,
trilhas de arraste e pátios de estocagem também causam impactos em diferentes graus
sobre a floresta (De Carvalho et al. 2019). Clareiras pequenas tendem a serem rapidamente fechadas por árvores circundantes ou por indivíduos menores, que crescem
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rapidamente dentro da clareira, geralmente espécies pioneiras e demandantes de luz.
Por outro, lado os pátios para a estocagem de toras causam maiores impactos, pois
ocupam áreas maiores que as clareiras de exploração e sofrem compactação devido à
movimentação de máquinas pesadas. A compactação do solo é um fator limitante para
o desenvolvimento radicular de mudas, o que dificulta o estabelecimento da regeneração natural (Fredericksen & Pariona 2002, Hattori 2013).
Regeneração natural de árvores após a extração madeireira
De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Brasil 2000) é permitida a utilização econômica de florestas públicas para a geração de produtos madeireiros e não-madeireiros, desde que ocorra com bases sustentáveis e com o mínimo de
impacto possível sobre os ecossistemas naturais. Ou seja, que esta utilização seja feita
por meio de manejo florestal.
Na Flona do Tapajós, a concessão de exploração madeireira foi obtida pela Cooperativa
Mista da Flona do Tapajós – COOMFLONA, a qual é certificada pelo Forest Stewardship
Council – FSC. Durante o ano de 2008, a COOMFLONA explorou áreas de mata nativa
próxima ao Km 72 da Rodovia BR-163, sentido Santarém-Cuiabá. Na ocasião, todos os
procedimentos adotados pela cooperativa seguiram as normas e técnicas da exploração de impacto reduzido.
Dois anos após a exploração do Km 72, em 2010, foi realizado um levantamento da regeneração natural de espécies arbóreas em ambientes naturais e em ambientes criados
por distúrbios causados pela exploração de impacto reduzido. Foram amostrados cinco
ambientes diferentes: a) Floresta com dossel intacto, b) Clareira natural, c) Trilha de
arraste, d) Clareira de exploração e e) Pátio de estocagem (Tabela 1). Somente os dois
primeiros ambientes são de origem natural, ou seja, sem intervenção antrópica, os
demais são decorrentes de atividades operacionais da exploração de impacto reduzido.
Em cada um dos ambientes foram estabelecidas 30 repetições, exceto o pátio de estocagem, que ocorreu com 17 (Tabela 1). Em cada clareira e pátio de estocagem amostrado,
foram alocadas três parcelas, sendo uma parcela no centro, uma na borda com a floresta e outra num ponto intermediário entre a borda e o centro. Cada parcela tinha 4
m2 (2 m x 2 m). Nos ambientes de floresta e trilha de arraste foi amostrada uma parcela
por repetição, todas escolhidas por acaso. Na trilha de arraste, as parcelas eram estabelecidas no centro da trilha (ponto intermediário entre as bordas da trilha), as quais
tinham normalmente 3 m de largura.
Foram amostradas clareiras naturais com tamanho mínimo de 150 m2 com sinais de
queda de árvore de, aproximadamente, dois anos. Esses sinais eram percebidos pela
ausência de danos recentes nos indivíduos próximos ou no interior da clareira, assim
como danos antigos com troncos já muito decompostos ou cobertos por musgos. Com
isso, foi evitada a amostragem de clareiras muito pequenas, geralmente abertas pela
queda de galhos de árvores do dossel.
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Nas parcelas foram amostrados todos os indivíduos com altura de 0,30 m a < 3,0 m e o
diâmetro na altura do peito (DAP; medido a 1,30 m do solo), para indivíduos com altura
≥ 3 m, até o DAP < 10,0 cm. Cada indivíduo foi identificado por parabotânico qualificado
e experiente e, posteriormente, verificado com informações do herbário IAN (Instituto
Agronômico do Norte) da Embrapa Amazônia Oriental e na plataforma Tropicos (Tropicos 2021). Além das medições de altura e DAP, cada planta foi avaliada quanto sua
exposição a luz solar, sendo direta ou indireta.
Uma curva espécie-área foi feita para estimar a suficiência das amostragens. A partir
do ponto em que a curva de acumulação de espécies passava da fase exponencial e que,
a cada 10% de acréscimo de área amostrada não era correspondida por um acrescimento de 10% no número de espécies, a amostragem foi considerada suficiente (Schilling
et al. 2008). Esta análise foi feita para todos os cinco ambientes amostrados e para
o número total de espécies. As espécies amostradas tiveram seus grupos ecológicos
identificados a partir de informações da literatura, especialmente em Pinheiro et al.
(2007), Do Amaral et al. (2009) e Condé e Tonini (2013). As espécies foram divididas em
Pioneiras, Demandantes de luz, Tolerantes à sombra e Desconhecidas.
Após esta determinação, foram feitas análises da distribuição e densidade de espécies e
indivíduos por grupo ecológico e por ambiente. Com relação às análises por ambientes,
foram comparados levando em conta todas as espécies e, em seguida, em dois grupos
separados: espécies pioneiras e demandantes de luz; e espécies tolerantes à sombra. As
espécies com grupo ecológico desconhecido foram incluídas apenas nas análises que
consideraram o conjunto de todas as espécies amostradas.
Tabela 1. Número de parcelas de 4 m2 (2 m x 2 m) por ambiente amostradas para a avaliação da
regeneração natural de espécies arbóreas no Km 72 da Floresta Nacional do Tapajós, Pará, Brasil.

Borda

Intermédiária

Centro

Área amostral
acum. (m²)

Clareira natural

30

30

30

360

Clareira de exploração

30

30

30

360

Pátio

17

17

17

204

Ambiente

Floresta não clareira

N° de repetições (2m x 2m)

30

120

Trilha de arraste

30

120

Total

291

1.164
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Conforme a curva cumulativa espécie-área indicou (Figura 3a), o esforço amostral foi
suficiente para gerar informação confiável sobre o número de espécies arbóreas presente na regeneração natural em área submetida à exploração de impacto reduzido no
Km 72 da Flona do Tapajós. Dos cinco ambientes amostrados, apenas a trilha de arraste
não obteve suficiência amostral (Figura 3b). A curva cumulativa espécie-área da trilha
de arraste apresentou um padrão semelhante ao mostrado por clareiras naturais e
clareiras de exploração nas primeiras 30 parcelas (Figura 3b).
Foram amostrados 3.298 indivíduos de 152 espécies. De todas as espécies encontradas,
143 foram identificadas em nível de espécie e nove em nível de gênero (Tabela 2 e Tabela suplementar). A percentagem de 5,9% de morfo-espécies não identificadas em nível
de espécie é baixa em se tratando da identificação de mudas. As espécies que apresentaram o maior número de indivíduos foram as demandantes de luz típicas de ambiente
perturbado Papaterra (Miconia mirabilis (Aubl.) L.O.Williams) e a tolerante à sombra
presente no sub-bosque Canela de jacami (Rinorea falcata (Mart. ex Eichler) Kuntze),
com 614 e 355 indivíduos, respectivamente (Tabela 2).
Das 152 espécies amostradas, 77 (50,66%) eram tolerantes à sombra, 40 (26,32%) eram
desconhecidas, 31 (20,39%) eram demandantes de luz e quatro (2,63%) pertenciam ao
grupo ecológico das pioneiras. Isso mostra uma clara dominância, em termos de espécies, das pertencentes ao grupo ecológico tolerantes à sombra. O número de espécies
por ambiente foram: Clareira natural (113), Clareira de exploração (113), Trilha de arraste (75), Floresta não clareira (58) e Pátio de estocagem (49).
Houve um viés de amostragem em favor das clareiras naturais, de exploração e de
pátio de estocagem contra os ambientes de floresta e trilha de arraste (Tabela 1). Dessa forma, seria razoável esperar um número um pouco maior de espécies nestes dois
últimos ambientes. Apesar do viés de amostragem, os ambientes de clareiras, tanto
naturais quanto de exploração, são ambientes que propiciam maior número de espécies na regeneração natural, porque incluem as espécies pioneiras e demandantes de
luz, normalmente ausentes sob o dossel da floresta. Além disso, não há diferença em
termos de riqueza de espécies entre as clareiras naturais e as de exploração, indicando
que as clareiras de exploração geram efeitos sobre a regeneração natural similares aos
das clareiras naturais (Schwartz et al. 2017).
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Figura 3. Curva cumulativa espécie-área da regeneração natural de espécies arbóreas em área manejada no Km 72 da
Floresta Nacional do Tapajós, PA, Brasil em função do número de parcelas. Cada parcela tinha 4 m2, somando um total de
291 parcelas e 1.164 m2 amostrados. A) Regeneração natural total e B) por cada ambiente amostrado (FLO – Floresta não
clareira; NAT – Clareira natural; TR – Trilha de arraste, EXP, Clareira de exploração e PAT – Pátio de estocagem). As setas
contínuas indicam o ponto de suficiência amostral e a seta pontilhada indica que não houve suficiência amostral.
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Tabela 2. Espécies arbóreas mais abundantes (número de indivíduos ≥ 8) amostradas na
regeneração natural em ambientes naturais e criados por exploração de impacto reduzido no
Km 72 da Floresta Nacional do Tapajós, Pará, Brasil.
Nome popular

Nome científico

Grupo ecológico

Nº de
indivíduos

Abiu

Pouteria sp. 1

Tolerante à sombra

112

Acariquarana

Rinorea guianensis Aubl.

Tolerante à sombra

17

Amapá amargoso

Brosimum guianense Huber ex
Ducke

Tolerante à sombra

9

Anani

Symphonia globulifera L. f.

Tolerante à sombra

8

Andiroba

Carapa guianensis Aubl.

Tolerante à sombra

31

Andirobarana

Guarea kunthiana A. Juss.

Tolerante à sombra

22

Araçá da mata

Eugenia patrisii Vahl

Tolerante à sombra

12

Arataciurana

Pausandra trianae (Müll.Arg.)
Baill.

Desconhecido

130

Aroeira

Astronium gracile var. acuminatum (Chodat & Hassl.) F.A.
Barkley

Tolerante à sombra

22

Breu

Protium sp. 1

Tolerante à sombra

74

Breu vermelho

Protium altsonii Sandwith

Tolerante à sombra

88

Caferana folha média

Coussarea paniculata (Willd.)
Standl.

Tolerante à sombra

16

Caferana folha pequena

Psychotria sp.

Tolerante à sombra

59

Canela de jacami

Rinorea falcata (Mart. ex Eichler)
Tolerante à sombra
Kuntze

355

Canela de velho

Casearia javitensis Kunth

Tolerante à sombra

11

Caneleira branca

Cupania scrobiculata Rich.

Desconhecido

23

Capitiú

Siparuna decipiens (Tul.) A. DC.

Desconhecido

21

Cocão gema de ovo

Poecilanthe effusa (Huber) Ducke Tolerante à sombra

21

Cupiúba

Goupia glabra Aubl.

Demandante de luz

8

Embaúba branca

Cecropia obtusa Trécul

Pioneira

142

Embaúba vermelha

Cecropia sciadophylla Mart.

Pioneira

16

Embaubarana

Pourouma guianensis Aubl.

Demandante de luz

32

Envira preta

Guatteria poeppigiana Mart.

Tolerante à sombra

31

Envira preta surucucu

Duguetia echinophora R.E. Fr.

Tolerante à sombra

9

Envira surucucu

Unonopsis guatterioides (A. DC.)
R.E. Fr.

Tolerante à sombra

50

Freijó branco folha grande

Cordia sagotii I.M. Johnst.

Demandante de luz

8

Freijó branco folha pequena

Cordia bicolor A. DC.

Demandante de luz

10

Goiabarana

Myrcia paivae O. Berg

Tolerante à sombra

11

Goiabinha

Eugenia lambertiana DC.

Tolerante à sombra

52
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Nome popular

Nome científico

Grupo ecológico

Nº de
indivíduos

Inajarana

Quararibea guianensis Aubl.

Desconhecido

9

Ingá

Inga sp.

Desconhecido

62

Ingá branco

Inga micradenia Spruce ex Benth.

Desconhecido

20

Ingá vermelho

Inga paraensis Ducke

Tolerante à sombra

16

Janitá

Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj.
& Rossberg

Desconhecido

28

Jeniparana

Gustavia augusta L.

Tolerante à sombra

19

João mole folha grande

Neea oppositifolia Ruiz & Pav.

Tolerante à sombra

17

Lacre branco

Vismia cayennensis (Jacq.) Pers.

Pioneira

24

Lacre vermelho

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy

Pioneira

14

Louro

Ocotea costulata (Nees) Mez

Tolerante à sombra

26

Louro amarelo

Licaria brasiliensis (Nees) Kosterm.

Tolerante à sombra

10

Louro preto

Nectandra cuspidata Nees &
Mart.

Tolerante à sombra

52

Macucu

Licania heteromorpha Benth.

Tolerante à sombra

13

Marupá

Simarouba amara Aubl.

Demandante de luz

8

Matamatá branco

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.
Mori

Tolerante à sombra

26

Melancieira

Alexa grandiflora Ducke

Desconhecido

8

Muiratinga

Perebea guianensis Aubl.

Tolerante à sombra

33

Muiratinga folha lisa

Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.
Desconhecido
Berg

14

Muúba

Bellucia grossularioides (L.)
Triana

Demandante de luz

70

Papaterra

Miconia mirabilis (Aubl.)
L.O.Williams

Demandante de luz

614

Papaterra folha grande

Miconia sp.

Demandante de luz

23

Parapará

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don

Demandante de luz

11

Passarinheira

Casearia arborea (Rich.) Urb.

Desconhecido

10

Pau jacaré

Laetia procera (Poepp.) Eichler

Demandante de luz

14

Pente de macaco

Apeiba echinata Gaertn.

Demandante de luz

14

Pitomba

Talisia cerasina (Benth.) Radlk.

Tolerante à sombra

61

Quarubarana

Erisma uncinatum Warm.

Tolerante à sombra

64

Tabacurana folha pequena

Coccoloba sp.

Desconhecido

59

Tachi preto folha grande

Tachigali myrmecophila (Ducke)
Ducke

Demandante de luz

34

Tachi preto folha pequena

Tachigali paniculata Aubl.

Demandante de luz

16
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Nome popular

Nome científico

Grupo ecológico

Nº de
indivíduos

Tachi vermelho

Tachigali chrysophylla (Poepp.)
Zarucchi & Herend.

Desconhecido

128

Tarumã

Vitex triflora Vahl

Desconhecido

15

Tauari

Cariniana decandra Ducke

Tolerante à sombra

10

Ucuuba peluda

Virola crebrinervia Ducke

Tolerante à sombra

26

Ucuuba vermelha

Virola sebifera Aubl.

Tolerante à sombra

38

Ucuubarana

Iryanthera sagotiana (Benth.)
Warb.

Tolerante à sombra

29

Urucurana cróton

Aparisthmium cordatum (A. Juss.)
Demandante de luz
Baill.

36

Total de indivíduos amostrados

3071

Em relação ao número de indivíduos e número de espécies por m2, as trilhas de arraste
se destacaram, tanto em espécies demandantes de luz quanto em tolerantes à sombra
(Figura 4). Os pátios apresentaram números baixos de espécies e indivíduos, exceto
com relação às espécies demandantes de luz. Isso pode ser explicado pelo alto grau de
compactação do solo e grande exposição à luz solar (Fredericksen & Pariona 2002, Hattori 2013). Somente espécies pioneiras e algumas demandantes de luz são adaptadas
para se desenvolver em ambientes tão perturbados e com grande quantidade de luz
como os pátios de estocagem.
O ambiente de floresta apresentou alta densidade quanto ao total de espécies e quanto
às espécies tolerantes à sombra. As clareiras apresentaram números similares de espécies, porém as clareiras de exploração tiveram maior número de indivíduos de todos os
grupos ecológicos do que as clareiras naturais. Esta diferença provavelmente se deve
ao fato de as clareiras de exploração serem, em média, maiores, permitindo mais entrada de luz e criando condições para uma maior densidade de indivíduos (Felton et al.
2006, Kukkonen et al. 2008).
O grau de distúrbio causado pelas clareiras de exploração na Flona do Tapajós não teve
interferência negativa na regeneração natural de espécies arbóreas. Da forma como as clareiras foram abertas e pela magnitude do distúrbio, elas estão imitando a dinâmica natural
de distúrbios florestais na Flona do Tapajós. No entanto, o distúrbio causado pela abertura
de clareiras de exploração é somado ao distúrbio de quedas naturais de árvores (Arihafa &
Mack 2013), amplificando o total de distúrbios na floresta manejada como um todo.
O número de quedas naturais de árvores tende a aumentar após o corte de madeira,
mesmo sob a exploração de impacto reduzido. Esse evento, em função de maior mortalidade de árvores após a exploração florestal, pode se estender por até 11 anos após
a exploração (Dionisio et al. 2017), e também vem acompanhado por maiores taxas de
recrutamento (Dionisio et al. 2018).
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Figura 4. Número de espécies e número de plantas por m2 da regeneração de espécies arbóreas em ambientes naturais
e criados por exploração de impacto reduzido do Km 72 da Floresta Nacional do Tapajós. Floresta (FLO), Clareira
natural (NAT), Trilha de arraste (TR), Clareira de exploração (EXP.) e Pátio de estocagem (PAT)

Conservação da regeneração natural de espécies arbóreas
Regeneração natural tem sido um tópico com importância crescente no manejo florestal, visto que muitas espécies arbóreas comerciais nem sempre conseguem repor
as árvores derrubadas. Isso é um problema que já vem sendo relatado há décadas em
diferentes florestas tropicais ao redor do mundo, incluindo a Amazônia (Mostacedo
& Fredericksen 1999, Fredericksen & Mostacedo 2000, Darrigo et al. 2016, Schwartz
et al. 2017) e a bacia do Congo (Doucet et al. 2009). Talvez a falta de regeneração natural de espécies manejadas seja devido a falhas de amostragem nas pesquisas de campo. Por outro lado, pelo volume de estudos disponíveis na literatura, é mais provável
considerar que é um problema ecológico a ser enfrentado (Mostacedo & Fredericksen
1999).
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No caso da área de manejo do Km 72 da Flona do Tapajós, foram exploradas 21 espécies,
destas 13 não apresentaram nenhuma dúvida sobre a identificação botânica. Das 13 espécies bem identificadas, a tolerante à sombra Maçaranduba (Manilkara elata (Allemão
ex Miq.) Monach.) foi a que apresentou o maior número de indivíduos presentes na
regeneração natural, sete no total (Tabela suplementar).
O número de indivíduos encontrados na regeneração natural foi seguido pela espécie tolerante à sombra Tauari estelata (Couratari stellata A.C. Sm.) e por Quaruba verdadeira (Vochysia maxima Ducke), de grupo ecológico desconhecido. As oito espécies
a seguir; Amarelão (Apuleia leiocarpa var. molaris (Spruce ex Benth.) Koeppen), Breu
sucuruba (Trattinnickia rhoifolia Willd.), Cedro vermelho (Cedrella odorata L.), Itaúba
amarela (Mezilaurus lindaviana Schwacke & Mez), Jutaí açu (Hymenaea courbaril L.), Jutaí mirim (Hymenaea parvifolia Huber), Muirapiranga (Stryphnodendron polystachyum
(Miq.) Kleinhoonte) e Pau d’arco amarelo (Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. Grose)
foram representadas por apenas um a três indivíduos na regeneração natural (Tabela
suplementar).
Em relação às espécies colhidas na área de manejo do Km 72 da Flona do Tapajós,
Muiracatiara (Astronium lecointei Ducke) e Tatajuba (Bagassa guianensis Aubl.), nenhum
indivíduo foi encontrado na regeneração natural. Entretanto, não é possível afirmar
se existe algum efeito negativo do manejo florestal sobre a regeneração natural de
espécies arbóreas na área avaliada. Isso pode estar relacionado a outros fatores ecológicos ou ao histórico de distúrbios naturais na área ocorridos antes dos causados pela
exploração de impacto reduzido.
Entre as possibilidades de contornar a falta de regeneração natural de algumas espécies de uso madeireiro está a aplicação de tratamentos silviculturais pós- exploração
(Schwartz et al. 2013, Neves et al. 2019, De Andrade et al. 2020). Nestes tratamentos, se
incluem o plantio e a condução da regeneração natural presente em clareiras criadas
pela queda de árvores colhidas (Neves et al. 2019, Pinto et al. 2021), inclusive com o
propósito de conservação de espécies ameaçadas (Lopes et al. 2008). A certeza da presença de espécies exploradas na regeneração natural é um importante indicador para
a sustentabilidade de florestas tropicais naturais voltadas para a produção de madeira.
Desta forma, a aplicação de tratamentos silviculturais pós- exploração, como já citado,
assegura os pressupostos e objetivos de uma floresta pública no Brasil, como é o caso
da Flona do Tapajós.
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As ervas-de-passarinho são plantas hemiparasitas que
fazem parte de cinco das 20 famílias da ordem Santalales,
cujos representantes podem ser parasitas de galhos ou de
raízes de outras plantas (Nickrent 2020). O prefixo hemi significa que as ervas-de-passarinho são parcialmente parasitas, retirando basicamente a seiva bruta das plantas. Em
geral, elas parasitam galhos e troncos de árvores e arbustos,
mas existem algumas espécies que se especializaram em
parasitar raízes, como Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.)
G.Don, que ocorre na Amazônia (Nickrent 2011). Na Austrália, existe uma outra espécie de erva-de-passarinho (Nuytsia
floribunda (Labill.) R.Br. ex G.Don) que parasita raízes. Ela é
tão grande e imponente que pode ser confundida com uma
árvore de verdade, mas essa já é outra história…
Não é difícil encontrar pessoas que confundam as ervas-de-passarinho com plantas trepadeiras, como os cipós. Ou
com plantas epífitas, como as orquídeas e as bromélias. Mas
as ervas-de-passarinho não são nem uma coisa, nem outra.
Veja como combinar as características para reconhecer as
ervas-de-passarinho na maioria dos casos (Figura 1a-d):
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Figura 1. a: Psittacanthus nodosissimus Rizzini (Loranthaceae) parasitando sobre Tachigali paniculata Aubl. (Fabaceae)
(seta); b: Phoradendron obtusissimum (Miq.) Eichler (Viscaceae) parasitando sobre Parkia multijuga Benth. (Fabaceae)
(setas e círculos); c: Psittacanthus biternatus (Hoffmanns.) G.Don (Loranthaceae) com haustório primário inchado
(seta e círculo); d: Struthanthus phillyreoides (Loranthaceae) com haustórios secundários sobre o hospedeiro (setas);
e-h: sequência do desenvolvimento das plântulas de ervas-de-passarinho, mostrando os cotilédones (e), as primeiras
folhas (f-g) até o estabelecimento e formação do haustório primário (h, seta) (e,f,h: Psittacanthus plagiophyllus Eichler,
g: Psittacanthus biternatus). Fotos: a,c,e-h: R.F. Fadini; b,d: J.L. Pereira.

1- Crescem em cima de uma planta lenhosa (árvore ou arbusto);
2- Possuem folhas verdes;
3- Têm o aspecto de uma erva ou de arbusto;
4- Não se enraízam no chão, como as trepadeiras; e
5- Possuem haustório, ao contrário das epífitas. É relativamente fácil reconhecer a
existência do haustório, que é um sistema de fixação e sucção que se adere firmemente
ao galho da planta hospedeira. Ele normalmente forma um inchaço e pode se concentrar em apenas um ponto (Figura 1c) ou emitir vários pequenos haustórios secundários
(Figura 1d), que podem tomar a copa da planta. Na cidade de Santarém-PA, a espécie
Passovia theloneura (Eichler) Tiegh. possui diversos haustórios que estão conectados
por raízes epicorticais. Se estiver nessa cidade, remova um galho e olhe bem de perto.
Mas o mistério ainda continua. Como as ervas-de-passarinho, que não têm raízes no solo
e não “trepam” nos galhos, chegam até lá em cima da árvore? Lá no início do capítulo,
dissemos que as aves não são as únicas dispersoras das ervas-de-passarinho, o que é
verdade. Embora a maioria das espécies pegam uma carona com as aves para chegar até
o topo das árvores, algumas ervas-de-passarinho são dispersas pela explosão de seus
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frutos, ou até pelo vento (Nickrent 2011). Os frutos das ervas-de-passarinho são atrativos
e nutritivos, ricos em açúcares e gorduras (em alguns casos). Por isso, algumas aves os
comem e algum tempo depois...voilà!...elas defecam ou regurgitam as sementes quando
param para descansar. A semente possui uma substância pegajosa que ajuda na fixação
ao galho, dando início ao crescimento de uma nova plantinha (Figura 1e-h).
Tabela 1. Famílias, gêneros e número de espécies de ervas-de-passarinho que ocorrem no
Brasil, no domínio fitogeográfico da Amazônia e no estado do Pará.
Família/Gênero

Número de espécies
Brasil

Amazônia

Pará

Loranthaceae

89

61

28

Gaiadendron G.Don

1

1

-

Ligaria Tiegh.

2

-

-

Oryctanthus (Griseb.) Eichler

4

3

2

Oryctina Tiegh.

3

-

-

Passovia H.Karst.

16

15

10

Peristethium Tiegh.

3

3

1

Phthirusa Mart.

2

-

-

Psittacanthus Mart.

33

28

13

Struthanthus Mart.

24

11

2

Tripodanthus (Eichler) Tiegh.

1

-

-

Santalaceae

49

36

25

Antidaphne Poepp. & Endl.

4

2

2

Dendrophthora Eichler

3

3

1

Eubrachion Hook.f.

1

-

-

Phoradendron Nutt.

41

31

22
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Figura 2. Principais características utilizadas para separar os gêneros das ervas-de-passarinho que ocorrem na
Flona do Tapajós.
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A maioria (ca. 1550) das 1600 espécies de ervas-de-passarinho existentes no mundo
estão presentes em duas das cinco famílias (Santalaceae e Loranthaceae) e ambas ocorrem no Brasil! Em território nacional são 108 espécies de ervas-de-passarinho (49 Santalaceae e 89 Loranthaceae) (Flora do Brasil 2020), dos mais diferentes gêneros (Tabela
1). Entre os mais numerosos estão Phoradendron (41 spp.) (Santalaceae); e Psittacanthus
(33 spp.), Struthanthus (24 spp.) e Passovia (16 spp.) (Loranthaceae).
Agora que você já sabe como diferenciar uma erva-de-passarinho de outras plantas,
leia com atenção para aprender como diferenciar os gêneros dessas duas famílias botânicas presentes na Flona do Tapajós (Figura 2).
Relevância socioeconômica e/ou ecológica das ervas-de-passarinho
Você já deve ter ouvido falar que as ervas-de-passarinho são pragas ou ervas-daninhas. Isso é necessariamente verdade? A resposta é “em parte”. Elas são consideradas
espécies daninhas quando causam prejuízos econômicos e/ou ao bem-estar humano
por crescerem de maneira agressiva sobre suas plantas hospedeiras. Aliado a outros
fatores, como períodos extensos de falta d’água ou ataque por patógenos, uma grande intensidade de infestação por ervas-de-passarinho pode reduzir o crescimento de
suas hospedeiras e até levá-las à morte. No Brasil, não há casos documentados de ervas-de-passarinho causando problemas graves em lavouras e/ou na arborização das
cidades, mas existem alguns registros ocasionais. Por exemplo, em Santarém-PA, é
comum avistar algumas árvores totalmente infestadas por ervas-de-passarinho em
um dado período, e meses depois encontrá-las mortas. A mortalidade parece ser maior
em períodos de falta d’água, o que sugere que as ervas-de-passarinho são agentes secundários de mortalidade (R. Fadini, obs. pessoal). Aparentemente, elas dão um “empurrãozinho”, facilitando a morte da árvore. Por isso, se a poda não for preventiva e
regular, o problema poderá se agravar e afetar outras árvores, gerando prejuízos à
arborização urbana.
Mas há também boas notícias sobre as ervas-de-passarinho. Em ambientes naturais
como savanas e florestas, elas costumam produzir frutos e flores por períodos extensos, sustentando uma fauna diversa. No Brasil, são principalmente aves, como bem-te-vis, fim-fims, pipiras, guaracavas-de-topete e muitas outras (Arruda et al. 2002).
Mas no mundo são dezenas de espécies pertencentes a 66 famílias de aves e 30 famílias
de mamíferos, que consomem néctar, frutos e folhas de ervas-de-passarinho (Watson 2001). Além de alimento, as ervas-de-passarinho oferecem local apropriado para a
construção de ninhos ou refúgio de até 43 famílias de aves e 7 de mamíferos (Watson
2001, Cooney et al. 2006). No Brasil, não existem trabalhos documentando a construção
de ninhos de aves sobre ervas-de-passarinho. No entanto, algumas observações realizadas em Alter do Chão-PA sugerem que isso ocorre pelo menos para algumas espécies
(Figura 3a-b).
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Figura 3. Ninhos de aves sobre os ramos de Psittacanthus plagiophyllus Eichler (Loranthaceae), espécie de erva-depassarinho muito comum em Alter do Chão, PA. a: ninho da guaracava-de-topete (Elaenia cristata, Tyrannidae); b:
ninho do sabiá-de-barranco (Turdus leucomelas, Turdidae). Fotos: R.F. Fadini.

Outra coisa interessante sobre as ervas-de-passarinho é que elas fornecem alimento
para outras plantas não hospedeiras. Sim! Você leu direito! Diferente do que acontece
para a grande maioria das plantas, as ervas-de-passarinho possuem baixa capacidade
de reabsorver os compostos das folhas que estão em processo de senescência. Por isso,
o folhiço (ou serapilheira) produzido por elas é repleto de nutrientes minerais (March &
Watson 2007, 2010). Isso permite que as plantas que crescem embaixo de árvores infestadas sejam mais vigorosas (Ndagurwa et al. 2016). Além disso, com o tempo, uma variedade
diferente de espécies começa a regenerar ali, aumentando a diversidade local de espécies
de plantas (Mellado & Zamora 2015). Legal, né? Portanto, antes de querer eliminar as ervas-de-passarinho, pense se ela está causando mais benefícios ou malefícios.
Estado de conhecimento das ervas-de-passarinho na Flona do Tapajós
Não é fácil pesquisar ervas-de-passarinho em uma floresta com árvores tão altas
quanto aquelas que ocorrem na Floresta Nacional do Tapajós. Mas uma das autoras
deste capítulo (Jéssica L. Pereira) conseguiu essa proeza em 2014 (Lira 2014). Ela coletou informações sobre o parasitismo de aproximadamente 900 árvores de 18 espécies
exploradas comercialmente (e responsavelmente) pela Cooperativa Mista da Flona do
Tapajós (COOMFLONA). Quer saber o melhor de tudo isso? Ela não precisou escalar
uma árvore sequer, porque utilizou as árvores derrubadas para coletar as informações
sobre as espécies de ervas-de-passarinho encontradas.
Lira et al. (2017) mostraram que 17 das 18 espécies de árvores foram infectadas por pelo
menos uma das 13 morfoespécies de ervas-de-passarinho encontradas. Na compara102

ção entre uma floresta mais aberta e uma floresta mais densa com árvores emergentes,
mostraram que as ervas-de-passarinho são mais comuns no segundo tipo, ao contrário do que era esperado. Isso porque as ervas-de-passarinho são plantas que vivem
em ambientes muito iluminados e os autores inicialmente pensaram que as florestas
abertas seriam ideais para elas. Ledo engano! De fato, na floresta densa elas parasitam
as árvores mais altas, o que pode estar ligado ao comportamento das aves dispersoras,
que frequentemente pousam nos galhos das árvores mais altas. Por fim, o estudo mostrou que as ervas-de-passarinho das famílias Santalaceae e Loranthaceae parasitam
árvores hospedeiras diferentes, o que provavelmente é resultado da combinação do
conjunto de aves dispersoras específico de cada família e das características das árvores hospedeiras (por exemplo, a densidade da madeira).
Panorama sobre a riqueza e conservação na Flona do Tapajós
Reavaliando as 13 morfoespécies citadas por Lira et al. (2017), e somando com pesquisas de materiais de herbários de espécimes cadastrados na base de dados on-line do
CRIA (2020) e Herbário Virtual do REFLORA (2020), indicamos a presença de 15 espécies
de ervas-de-passarinho na Flona do Tapajós (Tabela 2, Apêndice 1). Não há informações detalhadas para a RESEX Tapajós-Arapiuns. Por isso, deixamos esta UC de fora
neste capítulo. Esse número (15 espécies) representa 28% das espécies de ervas-de-passarinho registradas para o estado do Pará, 15% das espécies da Amazônia e 10%
das espécies brasileiras. No entanto, é provavelmente uma subestimativa pois a maior
parte do ambiente habitado pelas ervas-de-passarinho – a copa das árvores – é praticamente inacessível à maioria dos botânicos. Além disso, poucos são os taxonomistas
especialistas em ervas-de-passarinho, o que significa que pouco esforço é dedicado
para coletar ativamente essas plantas. Entre as espécies coletadas, nenhuma delas está
nas listas de espécies ameaçadas de extinção brasileiras ou internacionais, o que não
significa que estejam em boas condições de conservação. Ervas-de-passarinho costumam se adaptar localmente às suas hospedeiras (Rödl & Ward 2002), cuja remoção pode
eliminar populações com diferenças genéticas sutis, mas importantes para a manutenção da diversidade. Adicionalmente, uma possível eliminação das ervas-de-passarinho da copa das árvores pode ter um efeito prejudicial para espécies que as utilizam
como alimento ou como suporte para a construção de ninhos e esconderijos. Por isso,
o investimento no estudo da história natural dessas espécies em florestas tropicais –
ambiente muito menos estudado do que as savanas e bosques temperados – é de suma
importância nos dias atuais.
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Tabela 2. Famílias e espécies de ervas-de-passarinho registradas para a Flona do Tapajós.
Família/Espécie

Material testemunho

Fonte de estudo

Oryctanthus spicatus (Jacq.)
Eichler

L.L. Giacomin et al. 2940 (RB)

Lira et al. (2017); este estudo

Oryctanthus florulentus
(Rich.) Tiegh.

T.M. Machado et al. 764 (HSTM)

Lira et al. (2017); este estudo

Passovia pedunculata (Jacq.)
Kuijt

L.L. Giacomin & T.E. Almeida 2495
(HSTM, RB); V.F. Mansano et al.
1143 (HSTM)

Lira et al. (2017); este estudo

Psittacanthus acinarius
(Mart.) Mart.

J.L. Pereira 23 (INPA); J.L. Pereira
45 (INPA)

Lira et al. (2017): como Psittacanthus carnosus Kuijt

Psittacanthus biternatus
(Hoffmanns.) G.Don

R.C.S. Veiga 02 (IAN)

este estudo

Psittacanthus cinctus (Mart.)
Mart.

S.R. Xavier-Júnior 49 (RB)

este estudo

Psittacanthus eucalyptifolius
(Kunth) G.Don

B.M. Torke et al. 737 (NY, RB)

Lira et al. (2017); este estudo

Psittacanthus nodosissimus
Rizzini

registro visual, sem testemunho

este estudo

Psittacanthus peronopetalus
Eichler

L.L. Giacomin et al. 2991 (HSTM,
NY, RB)

este estudo

Struthanthus phillyreoides
(Kunth) G.Don

J.L. Pereira 12 (INPA)

Lira et al. (2017)

Dendrophthora warmingii
(Eichler) Kuijt

J.L. Pereira 33 (INPA)

Lira et al. (2017)

Phoradendron mucronatum
(DC.) Krug & Urb.

J.L. Pereira 46 (INPA)

Lira et al. (2017)

Phoradendron obtusissimum
(Miq.) Eichler

J.L. Pereira 14 (INPA)

Lira et al. (2017)

Phoradendron racemosum
(Aubl.) Krug & Urb.

T.E. Almeida et al. 4040 (HUEFS,
HSTM); B.M. Torke et al. 2057
(HSTM, NY)

Lira et al. (2017); este estudo

Phoradendron inaequidentatum Rusby

J.L. Pereira 66 (INPA)

Lira et al. (2017)

Loranthaceae

Santalaceae
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J.L. Pereira 51 (INPA)

Agradecimentos
Layon Oreste Demarchi e Welma Sousa pelas imagens de ervas-de-passarinho. Filipe
França e Thaís Almeida pelas sugestões.
Referências
Arruda, R., Fadini, R. F., Carvalho, L. N., Del-Claro, K. et al. 2012. Ecology of neotropical
mistletoes: an important canopy-dwelling component of Brazilian ecosystems. Acta
Botanica Brasilica, 26(2), 264–274. DOI: 10.1590/S0102-33062012000200003
Cooney, S. J., Watson, D. M., & Young, J. 2006. Mistletoe nesting in Australian birds: a
review. Emu-Austral Ornithology, 106(1), 1–12. DOI: 10.1071/MU04018
Centro de Referência em Informação Ambiental, CRIA. Disponível em: <http://cria.org.
br/>. Acesso em 04/12/2020.
Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em:
< http://floradobrasil.jbrj.gov.br/ >. Acesso em: 04/12/2020.
Reflora - Herbário Virtual. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ Acesso em 4/12/2020
Lira, J. 2014. Prevalência de infecção e uso de hospedeiros por ervas-de-passarinho
(Loranthaceae e Viscaceae) em espécies de árvores tropicais de uso madeireiro. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Oeste do Pará, p. 61.
Lira, J., Caires, C. S., & Fadini, R. F. 2017. Reaching the canopy on the ground: incidence of infection and host-use by mistletoes (Loranthaceae and Viscaceae) on trees
felled for timber in Amazonian rainforests. Plant Ecology, 218(3), 251–263. DOI: 10.1007/
s11258-016-0683-9
March, W. A., & Watson, D. M. 2007. Parasites boost productivity: effects of mistletoe
on litterfall dynamics in a temperate Australian forest. Oecologia, 154(2), 339–347. DOI:
10.1007/s00442-007-0835-7
March, W. A., & Watson, D. M. 2010. The contribution of mistletoes to nutrient returns:
evidence for a critical role in nutrient cycling. Austral Ecology, 35(7), 713–721. DOI:
10.1111/j.1442-9993.2009.02056.x
Mellado, A., & Zamora, R. 2016. Spatial heterogeneity of a parasitic plant drives the
seed‐dispersal pattern of a zoochorous plant community in a generalist dispersal system. Functional Ecology, 30(3), 459–467. DOI: 10.1111/1365-2435.12524
Ndagurwa, H. G., Ndarevani, P., Muvengwi, J., & Maponga, T. S. 2016. Mistletoes via input of nutrient-rich litter increases nutrient supply and enhance plant species composition and growth in a semi-arid savanna, southwest Zimbabwe. Plant Ecology, 217(9),
1095–1104. DOI: 10.1007/s11258-016-0635-4
Ervas-de-passarinho da Floresta Nacional do Tapajós

105

Nickrent, D. L. 2011. Santalales (Including Mistletoes). In: Encyclopedia of Life Sciences
(ELS). John Wiley & Sons, Ltd: Chichester. DOI: 10.1002/9780470015902.a0003714.pub2
Nickrent, D. L. 2020. Parasitic angiosperms: How often and how many? Taxon, 69(1),
5–27.
Reid, N. 1991. Coevolution of mistletoes and frugivorous birds? Australian Journal of
Ecology, 16(4), 457–469.
Rödl, T., & Ward, D. 2002. Host recognition in a desert mistletoe: early stages of development are influenced by substrate and host origin. Functional Ecology, 16(1), 128–134.
DOI: 10.1046/j.0269-8463.2001.00592.x
Watson, D. M. 2001. Mistletoe—a keystone resource in forests and woodlands worldwide. Annual Review of Ecology and Systematics, 32(1), 219–249. DOI: 10.1146/annurev.
ecolsys.32.081501.114024
Glossário
antera: estrutura (órgão) da flor onde são produzidos os grãos de pólen.
árvores emergentes: são aquelas cujas copas ultrapassam (em altura) as demais árvores que formam a floresta.
basifixa: refere-se às estruturas fixadas a um suporte pela sua porção basal. No caso
das anteras, que são estruturas alongadas, a porção terminal próxima da flor é chamada de base.
bilocular: refere-se à quantidade de cavidades existentes em uma estrutura fechada,
no caso, as anteras que possuem duas cavidades
dorsifixa: refere-se às estruturas fixadas a um suporte pela sua porção dorsal (“costas”). No caso das anteras, que são estruturas alongadas, a porção terminal próxima da
flor é chamada de base e a porção terminal distante da flor é chamada de ápice, sendo
a porção mediana entre esses dois extremos, oposta às aberturas, considerada como
dorsal.
filete: haste ou filamento que sustenta a antera.
haustório: órgão especializado das plantas parasitas que permite uma conexão com
outra planta (hospedeira), da qual obtém nutrição parcial (somente seiva bruta) ou
total (seiva bruta e seiva elaborada).
hemiparasita: refere-se aos seres vivos que retiram de outros seres vivos (os hospedeiros) apenas parte dos alimentos necessários para a manutenção de sua vida. No
caso das ervas-de-passarinho elas retiram apenas a seiva bruta, mas produzem a seiva
elaborada.
lóculo: refere-se à cavidade interna existente em uma estrutura fechada.
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morfoespécies: plantas que possuem forma, isto é, aparência diferente das demais encontradas em um determinado estudo, mas que não possuem caracteres suficientes
para identificação completa da espécie.
patógenos: são parasitas que causam sintomas de doenças em seus hospedeiros.
raízes epicorticais: raízes adventícias que podem surgir ao longo dos ramos ou na base
da planta hemiparasita e que crescem aderidas à casca das plantas hospedeiras.
seiva bruta: solução formada basicamente por água e sais minerais, em geral, oriunda
do solo que é absorvida pelas raízes das plantas e transportada através dos caules e
ramos até as folhas.
seiva elaborada: solução formada por água, açúcares, e em muito menor concentração, proteínas e lipídios, em geral proveniente do processo fotossintético realizado nas
folhas.
senescência: fenômeno biológico onde todo o órgão e/ou partes do órgão sofrem um
processo de reciclagem de nutrientes (compostos orgânicos), promovendo uma mudança em sua coloração, em geral, antecedendo à queda do mesmo.
unidades florais: refere-se à uma subunidade de uma inflorescência, onde as flores
podem estar individualizadas ou reunidas em duas ou três flores.
unilocular: refere-se à quantidade de cavidades existentes em uma estrutura fechada,
no caso, as anteras que possuem uma única cavidade.
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Apêndice 1. Espécies de ervas-de-passarinho registradas na Flona do Tapajós. a-j: Loranthaceae (a: Oryctanthus spicatus,
b: Oryctanthus florulentus, c: Passovia pedunculata, d: Psittacanthus acinarius, e: Psittacanthus biternatus, f: Psittacanthus
cinctus, g: Psittacanthus eucalyptifolius, h: Psittacanthus nodosissimus, i: Psittacanthus peronopetalus, j: Struthanthus
phillyreoides); k-n: Santalaceae (k: Dendrophthora warmingii, l: Phoradendron mucronatum, m: Phoradendron obtusissimum, n:
Phoradendron racemosum. Fotos: a-d,g,l-m: C.S. Caires; e,h: R.F. Fadini; f: W. Sousa; i: L.O. Demarchi; j-k,n: J.L. Pereira.

108

8

110

As plantas com
sementes da
Floresta Nacional do
Tapajós: estado do
conhecimento

Leandro L. Giacomin1,7*
Gleicy Rodrigues２
Emeli S. C. Gomes3
Vidal F. Mansano4
Rafaela C. Forzza5
Benjamin Torke6

1 Universidade Federal do Oeste
do Pará, Herbário HSTM, Rua Vera
Paz, s/n, Santarém, PA, Brasil,
68040-255, giacomin.leandro@
gmail.com
2 Universidade Federal do Oeste
do Pará, Herbário HSTM, Rua Vera
Paz, s/n, Santarém, PA, Brasil,
68040-255, gleicyrodrigues455@
gmail.com
3 Universidade Federal do Oeste
do Pará, Herbário HSTM, Rua Vera
Paz, s/n, Santarém, PA, Brasil,
68040-255, emeli.gm@gmail.com

Quem são e qual a importância das plantas com sementes?
As plantas são um elemento central no bem-estar da humanidade. Elas são cruciais para nossa sobrevivência como
fonte de alimento, vestimentas, nos fornecem abrigo, material para nos aquecermos em dias frios, além do ar que
respiramos, mas também são componentes importantes da
nossa cultura, religião e amplamente utilizadas para fins
medicinais (Knapp 2019, Schaal 2019). Essa nossa conexão
estreita com as plantas vem sendo tratada como um processo de coevolução (Schaal 2019), um termo que pode ser
definido como uma relação tão intensa entre duas espécies
que a evolução de ambas pode ser moldada por essa interação (Erlich & Raven 1964). Hoje entendemos que a evolução da espécie humana foi fortemente influenciada pela sua
relação com as plantas, especialmente pela capacidade de
domesticar algumas das espécies das quais fazia uso, mantendo essas em cultivo e modificando sua estrutura genética com o passar do tempo, para atender suas necessidades
(Schaal 2019).
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Além da sua importância na vida das pessoas, as plantas
formam a base dos ecossistemas terrestres e desempenham
um papel central na manutenção da biodiversidade nesses
ambientes (Knapp 2019). Assim como elas estão associadas à
vida humana de diversas formas, elas se relacionam com a
totalidade da biodiversidade que vemos na terra, e influenciam a sua existência de formas distintas. Ainda que biodiversidade seja um termo bastante difícil de ser definido
(veja a discussão na introdução desse livro), sua importância é inegável para a manutenção da vida humana na Terra e
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para a manutenção do planeta como nós o conhecemos. Esse entendimento é difundido ao redor do globo, e a partir da união de vários países foi estabelecida a Convenção
sobre Diversidade Biológica (https://www.cbd.int/; https://www.gov.br/mma/pt-br/
assuntos/biodiversidade/convencao-sobre-diversidade-biologica), uma iniciativa norteadora que tem três pilares: i) a conservação da biodiversidade, ii) o uso sustentável de
seus componentes, e iii) a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da
utilização de recursos genéticos. Para as plantas, como um componente central nesse contexto, foi criada uma estratégia própria, chamada de “Estratégia Global para a
Conservação de Plantas” (BGCI 2006). Um dos grandes desafios que enfrentamos no
momento é uma corrida contra o tempo: os cientistas trabalham incansavelmente para
que todas as espécies de plantas existentes sejam conhecidas pelo homem antes que
grandes mudanças ambientais que estão em curso levem diversas dessas espécies à
extinção (Raven 2019).
Até aqui discutimos a importância das plantas de maneira geral, mas precisamos definir melhor quem é o grupo foco desse capítulo: as plantas com sementes. O termo
plantas é normalmente utilizado para definir qualquer organismo eucarioto (termo
que define basicamente qualquer forma de vida com exceção dos diversos tipos de bactérias), capaz de transformar energia luminosa em energia química para sua sustentação, um processo que chamamos de fotossíntese. As linhagens agrupadas pelo termo
“plantas” não são necessariamente relacionadas e podem possuir histórias evolutivas
independentes e distintas (Judd et al. 2015) . As “plantas” de maneira geral englobam
cerca de 448.000 espécies conhecidas (Christenhusz & Byng 2016, Nic Lughadha et al.
2016), e contêm desde algas microscópicas e macroscópicas às árvores frondosas que
vemos em florestas tropicais. A maior parte das espécies tratadas entre as plantas
compõem um grupo que chamamos de plantas com sementes ou Espermatófitas.
As plantas com sementes representam a maior diversidade conhecida entre as plantas, com aproximadazente 370 mil espécies (Nic Lughadha et al. 2016). Elas englobam
dois grupos, representados pelas Angiospermas (as plantas com flores) e Gimnospermas (pinheiros e afins), e se diferenciam das demais plantas por duas características
principais: por produzirem sementes e pela sua capacidade de produzir lenho, o que
conhecemos popularmente como madeira (Judd et al. 2015, Raven et al. 2013). Elas representam, portanto, desde pequenas ervas que crescem no solo (terrestres) ou sobre
árvores (epífitas) até frondosas árvores (Judd et al. 2015).
Apesar de parecer um conceito simples, é importante compreender um pouco sobre
a reprodução das plantas para entender a importância da semente. As plantas com
sementes, diferentemente de nós humanos, têm um ciclo de vida caracterizado por
alternância de gerações, isso é, existem duas fases multicelulares distintas ao longo de
sua vida, uma contendo metade do conteúdo de DNA da célula (fase haploide ou gametófítica) e outra contendo quantidade de DNA normal (DNA materno e paterno, ou seja
duas vezes mais que a fase haploide) em suas células (fase diplóide ou esporófito). O esporófito é a fase de vida mais duradoura nas plantas com sementes, e que normalmente vemos nas florestas e campos. A transição entre essas fases se dá pela produção de
esporos por meiose (tipo de divisão celular em que há redução da quantidade de DNA
dentro da célula) pelo esporófito ou pela fusão de gametas produzidos pelo gametófito.
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Ao longo do processo evolutivo, houve a prevalência ou fixação de uma característica
importante na linhagem das plantas com sementes: a produção de dois tipos de esporos diferentes, que viriam a formar dois tipos de gametófitos, um feminino e outro
masculino. O gametófito feminino, ao longo do processo evolutivo, passou a se manter
fixo no esporófito e ser protegido por estruturas do esporófito. Assim a fusão dos gametas passou a acontecer na estrutura fixada no esporófito, que então desenvolveu um
tecido rígido chamado de tegumento, que passou a produzir o embrião quando de sua
formação, dando origem à semente (Judd et al. 2015).
A geração duradoura das plantas com sementes (esporófitos) tem uma forma de crescimento bastante singular, por gemas (conjuntos de células indiferenciadas) que se
concentram no ápice dos ramos; as plantas sempre crescem pelo seu ápice ou por um
outro local onde há gemas, se o ápice for suprimido. Essas gemas são responsáveis
por formar também os tecidos condutores das plantas, que transportam a seiva bruta
(água e sais) e a seiva elaborada (água e produtos da fotossíntese e do metabolismo).
Nas plantas com sementes, são formados tecidos condutores de seiva bruta que podem
ser muito especializados, capazes de conduzir a seiva ao longo de todo o tronco de uma
árvore, por exemplo. Esse conjunto de vasos formado a partir de um anel no tronco
ainda jovem (câmbio) é chamado de xilema secundário, e por sua conformação e rigidez representa o que chamamos de lenho ou madeira (Judd et al. 2015).
Como citamos anteriormente, as plantas com sementes são compostas por dois grupos principais, as Gimnospermas (que contêm os pinheiros e outras coníferas, as cicas, os ginkgos e as gnetófitas ou corocorós) além da linhagem das plantas com flores
(Angiospermas). As plantas com flores são notavelmente mais diversas, com cerca de
368 mil espécies, enquanto que as Gimnospermas somam pouco mais de 1000 espécies
(Christenhuz & Bing 2016, Judd et al. 2015). As relações entre as plantas com flores e demais plantas com sementes foi tema de debate por cientistas durante décadas (Wang &
Ran 2014), mas hoje entende-se que são grupos irmãos (que têm um mesmo ancestral)
e que sua divergência é bastante antiga, estimada em aproximadamente 400 milhões
de anos atrás, enquanto que os principais grupos de plantas com flores que observamos hoje são bem mais recentes, tendo surgido entre 190 e 140 milhões de anos atrás
(Judd et al. 2015, Ran et al. 2018).
Como são feitos levantamentos e inventários de plantas terrestres?
De maneira geral é desejável que o monitoramento de espécies de plantas terrestres de
uma determinada área seja normalmente conduzido através de métodos comparáveis,
discutidos em outros capítulos deste livro (veja por exemplo o capítulo sobre ervas
terrestres). No entanto, o levantamento da flora de uma região pode ser produzido a
partir da reunião de coleções que foram feitas ao longo de anos, no contexto de iniciativas distintas. Independentemente da forma como o inventário é conduzido, um
ponto importante é a identificação correta das espécies que estão sendo levantadas
para aquela área. Uma das formas de documentar a flora de uma região garantindo
que as espécies sejam identificadas com segurança e que essa identificação possa ser
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replicada, é coletar amostras das espécies e depositá-las em coleções científicas, que
no caso das plantas são chamadas de herbários (Peixoto & Maia 2013). Nos herbários é
possível acumular amostras de uma determinada região, período ou inciativa pontual,
e são acessíveis a cientistas e a população em geral, que deseja estudar ou saber mais
sobre as plantas depositadas ali. Assim, os herbários constituem uma valiosa fonte de
informação para estudos sobre floras regionais ou nacionais, ecologia e biogeografia,
ou ainda estudos que investiguem potenciais usos das plantas ou até mesmo impactos
do homem sobre a flora, além de servirem a muitos outros fins (Peixoto & Maia 2013). É
a partir de coletas mantidas em herbários que é possível concretizar trabalhos de síntese como a Flora do Brasil 2020 (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/), que apresenta uma
listagem e descrições das plantas conhecidas para o país (BFG 2021).
Os materiais depositados em herbários são tombados na forma de exsicatas, que normalmente representam uma parte da planta amostrada, preservada seca ou em meio
líquido adequado, associado a uma ficha que contém informações temporais e geográficas da coleta, bem como uma identificação para aquele espécime (Figura 1). Nas
últimas duas décadas, esforços têm sido conduzidos no sentido de digitalizar e tornar
disponíveis ao público amplo as informações e imagens das exsicatas depositadas nos
herbários, sendo inclusive uma política pública no Brasil (veja por exemplo os Sistemas de Informação Sobre a Biodiversidade Brasileira, https://www.sibbr.gov.br/ , ou
o Herbário Virtual Reflora, http://reflora.jbrj.gov.br/ ). Esse conjunto de informações
disponível na internet permite o acesso rápido por qualquer pessoa do planeta, de forma aberta e gratuita. O fato de esses dados estarem reunidos em um só lugar, ao invés
de dispersos em páginas individuais de herbários, é também muito importante para
auxiliar a documentar a flora de locais onde existem muitas espécies de plantas, como
na região amazônica (Cardoso et al. 2017). Além disso, a disponibilização de imagens
de exsicatas permite a obtenção de informações detalhadas sobre os espécimes, medidas de partes da planta, que podem ser usados para facilitar a identificação, mesmo à
distância (Figura 1).
Além da importância para os fins já citados, herbários têm sido vistos como fronteiras
para o conhecimento de plantas (Bebber et al. 2010). Materiais depositados em coleções
podem ser estudados por anos a fio até que se chegue à uma conclusão sobre a identificação correta de uma espécie, considerando a diversidade de plantas existentes. Assim,
deve-se considerar que, para se conhecer a flora de uma região, tão importante quanto
ir a campo é revisar os herbários que contêm coleções representativas coletadas anteriormente na área (Bebber et al. 2010).
O que sabemos sobre as plantas com sementes da Floresta Nacional do Tapajós?
A Amazônia é conhecida por uma notável diversidade de plantas, mas o estudo de sua
flora é muito comprometido em função da baixa densidade de coletas depositadas em
herbários na vasta área do bioma (Cardoso et al. 2017, Hopkins 2007). A região do interflúvio Tapajós-Xingú desponta como uma das áreas da Amazônia brasileira mais carentes de inventários de plantas (Hopkins 2007, Narváez-Gómez et al. 2021), no entanto
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Figura 1. Exemplo de uma
imagem de exsicata depositada no
Herbário HSTM da Universidade
Federal do Oeste do Pará (http:\\
hstm.jbrj.gov.br), mostrando
o espécime seco montado em
cartolina. É exibida a ferramenta
de medição disponível no site da
coleção, bem como um exemplo,
no canto superior direito, da
possibilidade de medir estruturas
pequenas, utilizando a ferramenta
de zoom.

poucos esforços recentes tem sido conduzidos para mudar essa situação. A Floresta
Nacional do Tapajós (Flona do Tapajós), inserida no interflúvio Tapajós-Xingú, apesar
de ser uma das Unidades de Conservação brasileiras que possui um dos maiores números absolutos de pesquisas conduzidas até o presente momento (IBAMA 2019), ainda
carece de um levantamento florístico publicado tratando todas as formas de vida. A
maioria dos estudos florísticos conduzidos na Unidade concentram-se essencialmente
no componente arbóreo (p.ex.: Parrota & Francis 1995, Gonçalves & Dos Santos 2008)
sendo que estudos pontuais do componente herbáceo vem sendo conduzidos mais recentemente (Rodrigues et al. 2021). Um apanhado dos estudos sobre a flora conduzidos
na Flona do Tapajós pode ser observado no plano de manejo da unidade, bem como
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uma listagem das plantas citadas nesse trabalho, que apresenta um pouco mais de 400
espécies, em sua maioria árvores (IBAMA 2019).
Buscando apresentar uma listagem mais abrangente para as plantas com sementes
ocorrentes na Flona do Tapajós, conduzimos uma busca nas principais bases de dados de acesso amplo, que contêm informações de herbários: speciesLink (https://specieslink.net/), Herbário Virtual Reflora (http://reflora.jbrj.gov.br/), GBIF (https://www.
gbif.org), além de sítios de herbários importantes para a unidade, como do Herbário da
Embrapa Amazônia Oriental (http://brahms.cpatu.embrapa.br/) e do Jardim Botânico
de Nova Iorque (http://sweetgum.nybg.org/science/vh/). Além dos dados de herbários,
um checklist do baixo Tapajós mantido pelo Jardim Botânico de Nova Iorque foi adicionado (Torke et al. 2021). Após a compilação dos dados obtidos, foram descartadas
as duplicatas e uma limpeza e padronização dos nomes foi conduzida com auxílio do
plantminer (Carvalho 2021).
Em nossa busca, encontramos 3.035 exsicatas oriundas da Flona do Tapajós disponíveis
em 21 herbários diferentes. Uma situação notável resultante da busca conduzida é que
as coletas disponíveis para a Unidade são concentradas próximo a áreas de fácil acesso

Figura 2. Mapa de densidade de registros de plantas com sementes inventariados a partir das bases de dados
consultadas. Cores mais quentes (como vermelho) sinalizam maior número de registros.
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(próximo a estradas, por exemplo) ou em regiões habitadas (Figura 2). Uma enorme porção da Unidade de Conservação permanece pouco documentada em termos de sua flora.
Das 3.035 exsicatas disponíveis, apenas 1878 (62%) estão identificadas até o nível de
espécie, representando 690 espécies agrupadas em 98 famílias botânicas. Apenas um
registro de Gimnosperma é conhecido para a Flona do Tapajós, sendo que esse não
está identificado até o nível específico (Gnetum sp.; R.C. Forzza 10495, Herbário HSTM).
As famílias com maior número de espécies identificadas são Fabaceae (101 espécies,
família dos tachis), Melastomataceae (35, família das goiabas-de-anta) e Rubiaceae (32
espécies, família do café e dos paus-de-remo), seguidas por Lecythidaceae (família da
castanha-do-pará), Arecaceae (família das palmeiras) e Bignoniaceae (família dos ipês),
com 23 espécies cada. Miconia (Melastomataceae), Protium (breus, Burseraceae) e Solanum (jurubebas, Solanaceae) são os três gêneros com maior número de espécies na
Unidade e também com um grande número de espécies na Amazônia (BFG 2021). Uma
listagem, com um registro por espécie, recuperada em nossas buscas é apresentada
no Apêndice I e imagens de algumas das espécies registradas na Flona do Tapajós são
apresentadas na Figura 3. O número de espécies inventariado é bem inferior e está relacionado a um número bem menor de coletas por área, quando comparado a regiões
consideradas como bem amostradas na Amazônia, como a Reserva Florestal Adolpho
Ducke, em Manaus (Hopkins 2005), indicando a necessidade de estudos continuados
sobre a flora da Flona do Tapajós.
Quase 40% das coletas disponíveis online representam registros não identificados até
o nível de espécie (não listados no Apêndice I). O grande número de espécimes sem
identificação associado à enorme área não amostrada da unidade (ver Figura 2) nos
indica que a diversidade de plantas com sementes na Flona do Tapajós pode ser muito
superior ao que listamos aqui. Além disso grupos como lianas (cipós) e epífitas são
claramente menos amostrados na lista compilada, sendo que a maioria das coletas se
referem a árvores e espécies arbóreas de interesse econômico (madeireiro ou não madeireiro) são as únicas que possuem diversas coletas (>20) para a Unidade [p.ex.: Carapa
guianensis Aubl., a andiroba, e Manilkara elata (Allemão ex. Miq.) Monach., a massaranduba]. Mais da metade das espécies listadas no Anexo I são conhecidas por apenas um
registro na Flona do Tapajós.
Apresentamos a primeira listagem compreensiva de plantas com sementes para a Flona do Tapajós, uma unidade de conservação considerada uma das mais pesquisadas
do Brasil (IBAMA 2019). Ainda assim, a listagem aqui apresentada não deve ser considerada definitiva ou deve ser empregada para direcionar políticas de uso na Unidade,
uma vez que parte das espécies aqui listadas não tiveram seus nomes verificados por
especialistas nos grupos, ainda que a maioria tenha sido verificada. A partir da listagem aqui compilada, os autores deverão conduzir uma revisão dos materiais disponíveis, com auxílio de dezenas de outros especialistas, e uma listagem dinâmica deve
ser depositada no Catálogo de Plantas das Unidades de Conservação do Brasil (https://
catalogo-ucs-brasil.jbrj.gov.br).
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Figura 3. A. Flores de envira, Anaxagorea phaeocarpa Mart. (Annonaceae). B. Inflorescência da palha,
Attalea sagottii (Trail ex Thurn) Wess.Boer. (Areceae). C. Um indivíduo de jará, Leopoldinia pulchra Mart.
(Arecaceae). D. Um imenso jutaí-pororoca, Dialium guianense (Aubl.) Sandwith (Fabaceae). E. Detalhe
da flor de Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler (Gesneriaceae). Fotos: A, B e C: T.P.L. Couvreur (IRD); D: M.
Falcão; E: L.L. Giacomin.
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Figura 4. F. Detalhe da inflorescência de Clidemia hirta (L.) D.Don (Melastomataceae). G. Miconia
ceramicarpa (DC) Cogn. (Melastomataceae). H. Flores de Gustavia augusta L. (Lecythidaceae). I.
Inflorescência da orquídea Catasetum sp. (Orchidaceae). J. O cipó Markea coccinea Rich. (Solanaceae). K.
Envira-cajú, Rhabdodendron amazonicum (Spruce ex Benth.) Huber (Rhabdodendraceae). L. A flor de uma
espécie de jurubeba, Solanum velutinum Dunal (Solanaceae). Fotos: F: L.C. Marinho; G e H: M. Falcão; I e K:
B. Torke; J e L: L.L. Giacomin.
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Annonaceae

Tyeen, T.C.

Tapirira guianensis Aubl.

Lobato, L.C.B.

Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E.Fr.

Duguetia asterotricha (Diels) R.E.Fr.

Torke, B.M.

Forzza, R.C.

Couvreur, T.L.P.

Annona sericea Dunal

Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth. ex Baill.

Couvreur, T.L.P.

Couvreur, T.L.P.

Annona gigantophylla (R.E.Fr.) R.E.Fr.

Anaxagorea phaeocarpa Mart.

Tyeen, T.C.

Torke, B.M.

Spondias mombin L.

Thyrsodium spruceanum Benth.

Lise, M.

Torke, B.M.

Feitosa, R.N.S.

Nascimento, M.P. do

* Mangifera indica L.

Astronium lecointei Ducke

Astronium graveolens Jacq.

Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.

Anacardiaceae

Torke, B.M.

Forzza, R.C.

Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg

Gomphrena vaga Mart.

Forzza, R.C.

Suemitsu, C.

Mansano, V.F.

Nascimento, C.M.N.

Almeida, T.E.

Coletor

Lindackeria latifolia Benth.

Odontonema strictum (Nees) Kuntze

Mendoncia Nees
hoffmannseggiana

Justicia divergens (Nees) A.S.Reis, A.Gil & Kameyama

Justicia cayennensis (Nees) Lindau

Espécie

Amaranthaceae

Achariaceae

Acanthaceae

Família

818

8961

4490

338

337

336

184

338

1531

3

1544

21

155

1506

8882

8934

1579

1104

182

4115

Número

NY

HSTM

MG

NY

NY

NY

MFS

MFS

NY

HSTM

NY

IAN

IAN

NY

HSTM

INPA

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

Herbário

3474711

9113

MG224137

2808790

2808779

2678464

005416

005423

3147694

1446

3474715

175630

176847

3270085

9035

278727

3006

8512

1570

781

Número de
tombo / Código
de barra

Apêndice 1. Lista de espécies de plantas com sementes identificadas até o nível de espécie, com registros em herbários (inventário produzido em abril de 2021). A lista apresentada a
seguir não foi exaustivamente revisada por especialistas e não representa a totalidade de plantas com sementes conhecidas, por não listar as espécies não identificadas (ver texto). Espécies marcadas com * indicam espécies cultivadas, introduzidas pelo homem. Na coluna “Número de tombo / código de barra”, sequências alfanuméricas representam códigos de barra.
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Apocynaceae

Família

Forzza, R.C.
Alves, R.P.
Torke, B.M.
Taylor, T.C.

Duguetia latifolia R.E.Fr.

Duguetia pycnastera Sandwith

Duguetia quitarensis Benth.

Duguetia surinamensis R.E.Fr.

Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson

Alves, R.P.

Alves, R.P.

Torke, B.M.

Forzza, R.C.

Geissospermum argenteum Woodson

Geissospermum A.H.Gentry
reticulatum

Carvalho, A.C.M.

Marinho, L.R

Torke, B.M.

Aspidosperma oblongum A.DC.

Aspidosperma araracanga Marc.-Ferr.

Ambelania acida Aubl.

Torke, B.M.

Tyeen, T.C.

Xylopia polyantha R.E.Fr.

Allamanda cathartica L.

Torke, B.M.

Almeida, T.E.

Taylor, T.C.

Torke, B.M.

Alves, R.P.

Forzza, R.C.

Xylopia benthamii R.E.Fr.

Malmea manausensis Maas & Miralha

Guatteria punctata (Aubl.) R.A.Howard

Guatteria procera R.E.Fr.

Guatteria megalophylla Diels

Guatteria ferruginea A.St.-Hil.

Torke, B.M.

Torke, B.M.

Duguetia flagellaris Huber

Fusaea longifolia (Aubl.) Saff.

Alves, R.P.

Coletor

Duguetia echinophora R.E.Fr.

Espécie

12

181

1589

8982

117

895

1635

968

356

835

4937

TCT151016-03

2052

38

8963

2056

TCT150811-02

816

122

8868

922

104

Número

HSTM

HSTM

NY

HSTM

IAN

IAN

NY

NY

MFS

NY

HSTM

IAN

NY

HSTM

HSTM

NY

IAN

NY

HSTM

RB

NY

HSTM

Herbário

9646

9631

3474724

9134

179253

162934

3474722

2540936

005421

3474713

13390

IAN194253

3270149

9664

9115

3270146

IAN194267

3474721

9727

RB01307926

3474710

9712

Número de
tombo / Código
de barra
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Couvreur, T.L.P.
Couvreur, T.L.P.

Astrocaryum jauari Mart.

Astrocaryum rodriguesii Trail

Shimbo, J.Z.

Bactris hirta Mart.

Couvreur, T.L.P.

Couvreur, T.L.P.

Bactris cuspidata Mart.

Bactris elegans Barb.Rodr.

Couvreur, T.L.P.

Shimbo, J.Z.

Bactris bidentula Spruce

Bactris acanthocarpa Mart.

Couvreur, T.L.P.

Couvreur, T.L.P.

Astrocaryum gynacanthum Mart.

Attalea sagotii (Trail ex Thurn) Wess.Boer

Couvreur, T.L.P.

Astrocaryum aculeatum G.Mey.

Arecaceae

Mansano, V.F.

Syngonium vellozianum Schott

Marinho, L.R.

Torke, B.M.

Philodendron acutatum Schott

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch.

Forzza, R.C.

Monstera adansonii Schott

Braga, M.

Lombardi, J.A.

Anthurium sinuatum Benth. ex Schott

Heteropsis tenuispadix G.S.Bunting

Suemitsu, C.

Mary, C.

Gallupo, S.C.

Suemistu, C.

Anthurium gracile (Rudge) Lindl.

Tabernaemontana Link ex Roem. & Schult.
muricata

Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist

Mandevilla hirsuta (A.Rich.) K.Schum.

Gallupo, S.C.

Taylor, T.C.

Lacmellea aculeata (Ducke) Monach.

Macoubea guianensis Aubl.

Kleilim, A.

Coletor

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson

Espécie

Araliaceae

Araceae

Família

329

324

11

301

5

305

330

300

311

316

862

1082

976

8891

30

7982

1727

177

36

s.n.

23

TCT151021-03

1

Número

NY

NY

INPA

NY

UB

NY

HSTM

NY

NY

NY

IAN

HSTM

NY

HSTM

RB

HRCB

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

IAN

IAN

HSTM

Herbário

2622960

2622957

245806

2684758

UB0003081

2622961

215

2684763

2622963

2622982

162901

9459

2540917

9044

RB00669435

54827

3154

4214

179554

4198

179541

194228

1440

Número de
tombo / Código
de barra
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Bignoniaceae

Balanophoraceae

Asteraceae

Família

Couvreur, T.L.P.

Mauritia flexuosa L.f.

Oliveira, G.J.

Tilesia baccata (L.) Pruski

Adenocalymma validum L.G.Lohmann

Udulutsch, R.G.

Francisco, J.N.C.

Udulutsch, R.G.

Adenocalymma impressum (Rusby) Sandwith

Adenocalymma (DC.) L.G.Lohmann
schomburgkii

Frazão, A.

Francisco, J.N.C.

Adenocalymma flaviflorum (Miq.) L.G.Lohmann

Adenocalymma (Bureau ex K.Schum.) L.G.Lohmann
allamandiflorum

Almeida, T.E.

Falcão, M.J.

Rolandra fruticosa (L.) Kuntze

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng.

Forzza, R.C.

Suemitsu, C.

Torke, B.M.

Mikania cordifolia (L.f.) Willd.

Elephantopus mollis Kunth

Centratherum punctatum Cass.

Alves, R.P.

Couvreur, T.L.P.

Lepidocaryum tenue Mart.

Syagrus cocoides Mart.

Couvreur, T.L.P.

Couvreur, T.L.P.

Shimbo, J.Z.

Couvreur, T.L.P.

Couvreur, T.L.P.

Shimbo, J.Z.

Leopoldinia pulchra Mart.

Iriartella setigera (Mart.) H.Wendl.

Geonoma maxima (Poit.) Kunth

Desmoncus polyacanthos Mart.

Bactris syagroides Barb.Rodr. & Trail

Bactris simplicifrons Mart.

Shimbo, J.Z.

Couvreur, T.L.P.

Bactris nancibaensis Granv.

Bactris oligocarpa Barb.Rodr.

Couvreur, T.L.P.

Coletor

Bactris maraja Mart.

Espécie

2792

80

2701

187

86

4678

44

5

8986

1568

2194

9

318

320

302

335

23

332

314

9

17

333

310

Número

SPF

SPF

UB

SPF

SPF

HSTM

IAN

NY

HSTM

HSTM

NY

HSTM

NY

NY

NY

NY

UB

NY

NY

UB

UB

NY

NY

Herbário

234971

232734

43140

232742

224969

10291

178665

3270031

9138

2995

3270096

9643

2622969

2622968

2684760

2486499

169756

2622955

2622958

169748

UB0003094

2622952

2622950

Número de
tombo / Código
de barra
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Boraginaceae

Bixaceae

Família

Medeiros, M.C.M.P

Tynanthus polyanthus (Bureau) Sandwith

Cordia bicolor A.DC.

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.

Bixa orellana L.

Bixa arborea Huber

Rêgo, I.F.

Carpanezzi, A.A.

Torke, B.M.

Lise, M.

Frazão, A.

Nogueira, A.

Tynanthus panurensis (Bureau) Sandwith

Xylophragma myrianthum (Cham.) Sprague

Feitosa, R.N.S.

Nogueira, A.

Pleonotoma longiflora B.M. Gomes & Proença

Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith

Frazão, A.

Pleonotoma bracteata A.H.Gentry

Francisco, J.N.C.

Pachyptera kerere (Aubl.) Sandwith

Mansano, V.F.

Lundia densiflora DC.
Udulutsch, R.G.

Oliveira, G.J.

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don

Manaosella cordifolia (DC.) A.H.Gentry

Alves, R.P.

Feitosa, R.N.S.

Handroanthus incanus (A.H.Gentry) S.Grose

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose

Mansano, V.F.
Feitosa, R.N.S.

Handroanthus (Mart. ex DC.) Mattos
impetiginosus

Frazão, A.

Fridericia trailii (Sprague) L.G.Lohmann

Fridericia patellifera (Schltdl.) L.G.Lohmann

Braga, M.

Meirelles, J.

Cuspidaria lateriflora (Mart.) DC.

Fridericia cinnamomea (DC.) L.G.Lohmann

Oliveira, P.D.

Coletor

Amphilophium (L.) Kunth
paniculatum

Espécie

1

3

2185

40

191

36

364

32

365

185

89

2793

1186

s.n.

76

27

19

1154

184

61

869

15

Número

INPA

IAN

NY

HSTM

SPF

SPF

SPF

IAN

SPF

SPF

SPF

HRCB

NY

IAN

HSTM

IAN

IAN

NY

SPF

UEC

UPCB

HSTM

Herbário

173077

158079

3270094

1459

222522

215173

217922

175638

217925

222461

224956

53972

3474654

183565

9690

175634

175628

3361482

222456

179504

79300

1611

Número de
tombo / Código
de barra
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Feitosa, R.N.S.
Torke, B.M.

Cordia goeldiana Huber
Cordia nodosa Lam.

Alves, R.P.

Protium ferrugineum (Engl.) Engl.

Carvalho, A.C.M.
Alves, R.P.
Taylor, T.C.
Torke, B.M.
Forzza, R.C.

Protium tenuifolium (Engl.) Engl.

Protium trifoliolatum Engl.

Trattinnickia burserifolia Mart.

Trattinnickia rhoifolia Willd.

Forzza, R.C.

Protium sagotianum Marchand

Protium robustum (Swart) D.M.Porter

Torke, B.M.

Alves, R.P.

Protium klugii J.F.Macbr.

Protium pilosissimum Engl.

Alves, R.P.

Carvalho, A.C.M.

Alves, R.P.

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

Protium hebetatum Daly

Protium goudotianum (Tul.) Byng & Christenh.

Nascimento, E.A.P.

Taylor, T.C.

Protium decandrum (Aubl.) Marchand

Protium giganteum Engl.

Torke, B.M.

Protium apiculatum Swart

Burseraceae

Marinho, L.C.

Varronia spinescens (L.) Borhidi
Gomes, E.S.C.

Torke, B.M.

Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f.

Torke, B.M.

Cordia sagotii I.M.Johnst.

Cordia sprucei Mez

Marinho, L.R.

Forzza, R.C.

Cordia exaltata Lam.

Cordia panicularis Rudge

Marinho, L.R.

Coletor

Cordia decipiens I.M.Johnst.

Espécie

Bromeliaceae

Família

8913

1519

TCT151019-02

45

110

8975

1522

58

182

111

83

29

177

TCT151106-01

1501

1

1288

1511

1520

1191

1495

83

8912

1001

Número

HSTM

NY

IAN

HSTM

IAN

HSTM

NY

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

IAN

HSTM

IAN

NY

HSTM

CEPEC

NY

NY

IAN

NY

IAN

HSTM

IAN

Herbário

9066

2730599

IAN194261

9599

179245

9127

2730589

9678

9632

179247

9696

184933

9771

IAN194227

2730590

5969

151414

3474697

3474692

163594

3361421

175682

9065

163574

Número de
tombo / Código
de barra
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Tyeen, T.C.

Caryocar villosum (Aubl.) Pers.

Commelinaceae

Combretaceae

Clusiaceae

Chrysobalanaceae

Celastraceae

Forzza, R.C.

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

Caryocaraceae

Dichorisandra hexandra (Aubl.) C.B.Clarke

Terminalia grandis (Ducke) Gere & Boatwr.

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell

Symphonia globulifera L.f.

Platonia insignis Mart.

Moronobea coccinea Aubl.

Braga, M.

Alves, R.P.

Alves, R.P.

Taylor, T.C.

Alves, R.P.

Procópio, L.C.

Alves, R.P.

Oliveira, G.J.

Garcinia macrophylla Mart.

Garcinia madruno (Kunth) Hammel

Kubitzki, K.

Clusia polysepala Engl.

Marinho, L.R.

Licania canescens Benoist

Liberal, A.

Forzza, R.C.

Hirtella longifolia Benth. ex Hook.f.

Clusia panapanari (Aubl.) Choisy

Suemistu, C.

Hirtella bicornis Mart. & Zucc.

Suemitsu, C.

Forzza, R.C.

Couepia robusta Huber

Clusia grandiflora Splitg.

Alves, R.P.

Domingues, T.

Prionostemma asperum (Lam.) Miers

Couepia bracteosa Benth.

Almeida, T.E.

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm.

Alves, R.P.

Almeida, T.E.

Trema micrantha (L.) Blume

Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC.

Silva, M.G.

Forzza, R.C.

Coletor

Caricaceae

Caraipa densifolia Mart.

Cabomba furcata Schult. & Schult.f.

Espécie

Cannabaceae

Callophyllaceae

Cabombaceae

Família

78

50

3

TCT151008-04

14

503

152

s.n.

134

76

508

806

9011

s.n.

8914

24

19

4284

354

9007

163

4682

3851

8897

Número

RB

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

IAN

HSTM

IAN

MG

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

IAN

INPA

CEN

HSTM

HSTM

HSTM

SPF

MG

Herbário

RB00669483

9672

9639

194244

9647

179401

9751

193187

MG107583

4483

1941

IAN162852

9163

4592

9067

9654

179052

273757

85068

9159

9759

10573

127925

MG233089

Número de
tombo / Código
de barra
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Elaeocarpaceae

Ebenaceae

Dilleniaceae

Cyperaceae

Cucurbitaceae

Coulaceae

Costaceae

Convolvulaceae

Connaraceae

Família

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.

Nascimento, E.A.P.

Tyeen, T.C.

Torke, B.M.

Doliocarpus Garcke
brevipedicellatus

Diospyros bullata A.C.Sm.

Nascimento, C.M.N.

Pereira, J.L.

Holanda, A.S.S.

Davilla rugosa Poir.

Davilla nitida (Vahl) Kubitzki

Rhynchospora riparia (Nees) Boeckeler

Forzza, R.C.

Holanda, A.S.S.

Cyperus simplex Kunth

Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult.

Torke, B.M.

Falcão, M.J.

Almeida, T.E.

Mansano, V.F.

Costa-Lima, J.L.

Suemitsu, C.

Mansano, V.F.

Falcão, M.J.

Alves, R.P.

Oliveira, M.H.V.

Falcão, M.J.

Almeida, T.E.

Oliveira, M.H.V.

Almeida, T.E.

Alves, R.P.

Coletor

Cyperus laxus Lam.

Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb.

Calyptrocarya bicolor (H.Pfeiff.) T.Koyama

Gurania subumbellata (Miq.) Cogn.

Gurania lobata (L.) Pruski

Gurania huebneri Harms

Gurania bignoniacea (Poepp. & Endl.) C.Jeffrey

Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.

Minquartia guianensis Aubl.

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe

Costus arabicus L.

Ipomoea batatoides Choisy

Distimake macrocalyx (Ruiz & Pav.) A.R. Simões & Staples

Bonamia ferruginea (Choisy) Hallier f.

Connarus perrottetii (DC.) Planch.

Espécie

s.n.

250

1517

130

867

233

8942

234

2042

50

4032

1160

2691

516

1097

61

55

30

34

4043

10

4331

81

Número

IAN

MFS

NY

HSTM

RB

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

NY

HUEFS

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

INPA

HSTM

HSTM

HSTM

Herbário

191936

005415

3474695

1553

RB00823338

1416

9094

1417

9208

8477

60

3361473

242863

1949

8505

8488

9675

12250

8461

273710

9814

4687

9694

Número de
tombo / Código
de barra
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Euphorbiaceae

Erythroxylaceae

Erythropalaceae

Família

Sapium glandulosum (L.) Morong

Sagotia racemosa Baill.

Sagotia brachysepala (Müll.Arg.) Secco

Pera coccinea (Benth.) Müll.Arg.

Pera bicolor (Klotzsch) Müll.Arg.

Fróes, R.L.

Forzza, R.C.

Forzza, R.C.

Kuhlmann, J.G.

Alves, R.P.

Nascimento, E.A.P.

Torke, B.M.

Pausandra martinii Baill.

Pausandra trianae (Müll.Arg.) Baill.

Torke, B.M.

Taylor, T.C.

Manihot pilosa Pohl

Nealchornea yapurensis Huber

Meireles, J.

Manihot baccata Allem

Kubitzki, K.

Mabea paniculata Spruce ex Benth.

Falcão, M.J.

Torke, B.M.

Mabea angustifolia Spruce ex Benth.

Mabea speciosa Müll. Arg.

Alves, R.P.

Alves, R.P.

Glycydendron amazonicum Ducke

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Forzza, R.C.

Alves, R.P.

Nascimento, C.M.N.

Mansano, V.F.

Nascimento, E.A.P.

Dalechampia scandens L.

Croton cajucara Benth.

Conceveiba guianensis Aubl.

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.

Erythroxylum Cav.
macrophyllum

Forzza, R.C.

Torke, B.M.

Heisteria densifrons Engl.

Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil.

Torke, B.M.

Coletor

Heisteria acuminata (Humb. & Bonpl.) Engl.

Espécie

21587

8977

8880

1890

21

15

2021

2167

TCT151208-01

866

9

93

969

212

96

8985

11

217

1051

21

8938

1649

1586

Número

IAN

HSTM

HSTM

MG

HSTM

IAN

NY

HSTM

IAN

UEC

NY

MG

IAN

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

NY

NY

Herbário

IAN118161

9129

9033

MG195561

9594

184919

3270139

9234

194219

177390

3474680

MG107568

189404

9800

9707

9137

9645

1586

9372

184925

9090

3474740

3474739

Número de
tombo / Código
de barra
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Fabaceae

Família

Torke, B.M.

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip

Bauhinia acreana Harms

Torke, B.M.

Forzza, R.C.

Chamaecrista xinguensis (Ducke) H.S.Irwin & Barneby

Cleobulia leiantha Benth.

Albert, L.P.

Liberal, A.

Chamaecrista nictitans (L.) Moench

Chamaecrista scleroxylon (Ducke) H.S.Irwin & Barneby

Veiga, R.C.S.

Alves, R.P.

Chamaecrista apoucouita (Aubl.) H.S.Irwin & Barneby

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip

Suemitsu, C.

Nascimento, E.A.P.

Cassia fastuosa Willd. ex Benth.

Centrosema brasilianum (L.) Benth.

Torke, B.M.

Liberal, A.

Canavalia grandiflora Benth.

Candolleodendron (DC.) R.S.Cowan
brachystachyum

Veiga, R.C.S.

Mansano, V.F.

Torke, B.M.

Marinho, L.R.

Forzza, R.C.

Nascimento, E.A.P.

Campsiandra laurifolia Benth.

Calopogonium mucunoides Desv.

Calliandra surinamensis Benth.

Bowdichia nitida Spruce ex Benth.

Bauhinia ungulata L.

Feitosa, R.N.S.

Alves, R.P.

Amphiodon effusus Huber

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.

Alves, R.P.

Alexa grandiflora Ducke

Tyeen, T.C.

Alves, R.P.

Abarema cochleata (Willd.) Barneby & J.W.Grimes

Abarema mataybifolia (Sandwith) Barneby & J.W.Grimes

Torke, B.M.

Coletor

Abarema campestris (Spruce ex Benth.) Barneby &
J.W.Grimes

Espécie

1570

8949

1

80

3

103

1587

34

1542

91

5

1179

1529

977

8995

20

36

176

193

39

1627

78

909

Número

HSTM

HSTM

MFS

HSTM

IAN

HSTM

HSTM

IAN

NY

HSTM

IAN

NY

NY

IAN

HSTM

IAN

IAN

HSTM

EAFM

MFS

NY

EAFM

NY

Herbário

9466

9101

005420

5391

IAN186017

9616

3014

184938

3474766

5603

IAN186019

3361489

3361475

IAN163013

9147

184924

175642

9630

16221

005429

3474762

16140

3474754

Número de
tombo / Código
de barra
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Família

Crudia aequalis Ducke

Mansano, V.F.

Deguelia amazonica Killip

Feitosa, R.N.S.
Cardoso, D.

Hymenolobium modestum Ducke

Carmo, N.A.S. do

Hymenaea reticulata Ducke

Hymenolobium excelsum Ducke

Feitosa, R.N.S.

Hymenaea parvifolia Huber

Corrêa, J.J.L.

Hymenaea courbaril L.

Oliveira, G.J.

Torke, B.M.

Hymenaea intermedia Ducke

Nascimento, M.P. do

Exostyles amazonica Yakovlev

Nascimento, M.P. do

Dipteryx punctata (S.F. Blake) Amshoff

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth.

Nascimento, M.P. do

Feitosa, R.N.S.

Falcão, M.J.

Dipteryx odorata (Aubl.) Forsyth f.

Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith

Torke, B.M.

Alves, R.P.

Dalbergia spruceana Benth.

Deguelia utilis (A.C.Sm.) A.M.G.Azevedo

Mansano, V.F.

Nascimento, C.M.N.

Cynometra longicuspis Ducke

Cymbosema roseum Benth.

Torke, B.M.

Marinho, L.R.

Crotalaria pallida Aiton

Crudia amazonica Spruce ex Benth.

Silva, E.S. da
Oliveira, P.D.

Copaifera reticulata Ducke

Alves, R.P.

Martins-da-Silva,
R.C.V.

Coletor

Copaifera multijuga Hayne

Copaifera martii Hayne

Espécie

4089

71

s.n.

47

18

1

1678

147

153

143

49

45

1607

1075

20

685

86

734

1095

18

s.n.

161

117

Número

ALCB

IAN

IAN

IAN

IAN

HSTM

NY

IAN

IAN

IAN

IAN

HSTM

NY

RB

HSTM

NY

HSTM

NY

IAN

HSTM

INPA

HSTM

INPA

Herbário

239273

175674

193175

175653

194608

7

3474765

IAN176839

176845

176835

175654

8472

3474733

RB01101516

9652

2714275

1529

3474750

163582

1612

234720

9757

272597

Número de
tombo / Código
de barra
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Família

Nascimento, M.P. do
Feitosa, R.N.S.

Ormosia paraensis Ducke

Parkia multijuga Benth.

Platymiscium filipes Benth.

Peltogyne venosa (Vahl) Benth.

Marinho, L.R.

Alves, R.P.

Mary, C.

Torke, B.M.

Ormosia holerythra Ducke

Peltogyne densiflora Spruce ex Benth.

Torke, B.M.

Torke, B.M.

Marinho, L.C.

Assunção, P.A.C.L.

s.c.

Ormosia excelsa Benth.

Mucuna urens (L.) Medik.

Macropsychanthus scaber (Rich.) L.P.Queiroz & Snak

Macropsychanthus (Huber) L.P.Queiroz & Snak
macrocarpus

Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth.

Domingues, T.

Braga, M.

Leptolobium nitens Vogel

Machaerium amazonense Hoehne

Torke, B.M.

Inga thibaudiana DC.

Mary, C.

Inga stipularis DC.

Inga obidensis Ducke
Wu, J.

Lise, M.
Alves, R.P.

Inga heterophylla Willd.

Inga rubiginosa (Rich.) DC.

Nascimento, M.P. do

Lise, M.

Inga gracilifolia Ducke

Inga edulis Mart.

Torke, B.M.

Inga capitata Desv.

Alves, R.P.
Alves, R.P.

Inga alba (Sw.) Willd.

Coletor

Inga brachystachys Ducke

Espécie

857

192

165

87

149

1573

726

2188

1326

1090

s.n.

18

20

1504

95

13

29

37

145

32

1572

133

28

Número

IAN

HSTM

HSTM

IAN

IAN

NY

NY

NY

CEPEC

IAN

HSTM

IAN

ALCB

HSTM

HSTM

CEN

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

Herbário

IAN162896

9783

6033

175684

IAN176841

3361476

2713650

3270067

151452

194614

6048

179051

132092

9407

5936

85058

9596

1456

IAN000118

1452

9467

9623

9595

Número de
tombo / Código
de barra
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Família

Penha, D.V.

Forzza, R.C.

Swartzia recurva Poepp.

Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend.

Torke, B.M.

Swartzia prolata R.S.Cowan

Torke, B.M.

Torke, B.M.

Swartzia oraria R.S.Cowan

Swartzia polyphylla DC.

Torke, B.M.

Torke, B.M.

Swartzia oblanceolata Sandwith

Swartzia laxiflora Bong. ex Benth.

Mary, C.

Torke, B.M.

Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier

Swartzia brachyrachis Harms

Torke, B.M.

Mansano, V.F.

Stylosanthes capitata Vogel

Swartzia acuminata Willd.ex Vogel

Torke, B.M.

Stryphnodendron Mart.
rotundifolium

Melo, A.T.S. de

Alves, R.P.

Stryphnodendron Poepp. & Endl.
paniculatum

Suemitsu, C.

Senna reticulata (Willd.) H.S.Irwin & Barneby

Nascimento, E.A.P.

Torke, B.M.

Nascimento, E.A.P.

Stryphnodendron Benth.
coriaceum

Senna quinquangulata (Rich.) H.S.Irwin & Barneby

Senegalia multipinnata (Ducke) Seigler & Ebinger

Schnella cupreonitens (Ducke) Wunderlin

Venturieri, G.C.

Taylor, T.C.

Pterocarpus rohrii Vahl

Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke)
Barneby

Torke, B.M.

Coletor

Pseudopiptadenia (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima
psilostachya

Espécie

140

8998

1691

2181

2099

2100

2116

70

2148

724

1183

1578

s.n.

72

842

22

2049

11

27

TCT151105-01

2094

Número

HSTM

HSTM

HSTM

NY

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

IAN

RB

MG

IAN

HSTM

HSTM

IAN

HUFU

IAN

IAN

IAN

NY

Herbário

10903

9150

3847

3270119

8668

8669

8684

6219

8709

189313

RB01385133

MG226800

IAN192835

9609

2274

184926

76407

184915

184879

IAN194236

3474753

Número de
tombo / Código
de barra
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Hypericaceae

Humiriaceae

Heliconiaceae

Goupiaceae

Gesneriaceae

Gentianaceae

Família

Falcão, M.J.

Potalia resinifera Mart.

Lise, M.
Alves, R.P.

Vismia cayennensis (Jacq.) Pers.

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy

Alves, R.P.

Alves, R.P.

Humiria balsamifera (Aubl.) A.St.-Hil.

Sacoglottis guianensis Benth.

Alves, R.P.

André, T.

Almeida, T.E.

Nascimento, M.P. do

Penha, D.V.

Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.

Heliconia psittacorum L.f.

Heliconia acuminata L.C.Rich.

Goupia glabra Aubl.

Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler

Saraiva, A.M.

Forzza, R.C.

Potalia amara Aubl.

Codonanthopsis calcarata (Miq.) Chautems & Mat. Perret

Gomes, E.S.C.

Chelonanthus alatus (Aubl.) Pulle

Alves, R.P.

Cardoso, D.

Vataireopsis surinamensis H.C. Lima

Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes

Oliveira, G.J.

Vataireopsis speciosa Ducke

Oliveira, G.J.

Tephrosia adunca Benth.
Liberal, A.

Almeida, T.E.

Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima

Trischidium alternum (Benth.) H.E.Ireland

Torke, B.M.

Domingues, T.

Alves, R.P.

Alves, R.P.

Alves, R.P.

Coletor

Tachigali setifera (Ducke) Zarucchi & Herend.

Tachigali paraensis (Huber) Barneby

Tachigali micropetala (Ducke) Zarucchi & Pipoly

Tachigali glauca Tul.

Tachigali eriopetala (Ducke) L.G.Silva & H.C.Lima

Espécie

166

30

119

188

1

29

4894

163

146

13

26

8899

8

143

4087

2

137

s.n.

4126

1535

17

207

99

46

Número

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

NY

NY

HSTM

NY

HSTM

ALCB

MFS

HSTM

IAN

HSTM

NY

IAN

HSTM

HSTM

HSTM

Herbário

9762

1450

9724

9633

9637

4785

13314

176855

13330

3474693

3361481

9052

3361396

9742

239271

533

5600

183584

1055

3474755

179050

9636

9614

9600

Número de
tombo / Código
de barra
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Lauraceae

Lamiaceae

Lacistemataceae

Família

Alves, R.P.

Licaria martiniana (Mez) Kosterm.

Ruschel, A.R.
Torke, B.M.
Alves, R.P.
Taylor, T.C.

Ocotea glomerata (Nees) Mez

Ocotea longifolia Kunth
Ocotea minor Vicent.

Ocotea nigrescens Vicent.

Braga, M.
Torke, B.M.

Ocotea cujumary Mart.

Ocotea cernua (Nees) Mez

Feitosa, R.N.S.

Braga, M.

Licaria guianensis Aubl.

Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez

Alves, R.P.

Torke, B.M.

Licaria armeniaca (Nees) Kosterm.

Endlicheria formosa A.C.Sm.

Alves, R.P.

Alves, R.P.

Vitex triflora Vahl

Aniba rosiodora Ducke

Giacomin, L.L.

Liberal, A.

Amasonia lasiocaulos Mart. & Schauer ex Schauer

Hyptis parkeri Benth.

Suemitsu, C.

Jardim, J.G.

Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke

Aegiphila racemosa Vell.

Tyeen, T.C.

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke

Torke, B.M.

Lacistema pubescens Mart.
Jardim, J.G.

Taylor, T.C.

Aegiphila bracteolosa Moldenke

Torke, B.M.

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby

Marinho, L.C.

Forzza, R.C.

Coletor

Lacistema grandifolium Schnizl.

Vismia schultesii N.Robson

Vismia obtusa Spruce ex Reichardt

Espécie

TCT151022-04

202

1514

s.n.

2058

19

75

97

37

125

2072

100

17

2828

192

1554

4575

21

4579

2125

TCT151007-04

1507

1279

8881

Número

IAN

HSTM

MG

IAN

RB

RB

IAN

HSTM

RB

HSTM

NY

EAFM

HSTM

MG

HSTM

HSTM

HUEFS

MFS

HUEFS

NY

IAN

NY

HUEFS

HSTM

Herbário

IAN194235

9791

MG230114

191932

RB01343927

RB00669424

175678

9708

RB00669442

9728

3474730

16155

9650

MG235764

6729

2981

95540

005367

95544

3474727

194214

3361471

244758

9034

Número de
tombo / Código
de barra
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Lecythidaceae

Família

Torke, B.M.
Procópio, L.C.
Feitosa, R,N.S.

Bertholletia excelsa Bonpl.

Cariniana micrantha Ducke

Couratari oblongifolia Ducke & Kunth

Alves, R.P.
Alves, R.P.

Gustavia augusta L.

Mansano, V.F.

Eschweilera tenuifolia (O.Berg) Miers

Eschweilera truncata A.C.Sm.

Alves, R.P.

Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A.Mori

Alves, R.P.

Torke, B.M.

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith

Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers

Xavier-Júnior, S.R.

Alves, R.P.

Taylor, T.C.

199

53

682

63

107

1348

47

84

TCT151007-02

9

715

Procópio, L.C.
Nascimento, E.A.P.

1654

45

s.n.

Torke, B.M.

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori

Eschweilera collina Eyma

Eschweilera apiculata (Miers) A.C.Sm.

Eschweilera amazonica R.Knuth

Couratari tauari O.Berg

Couratari stellata A.C.Sm.

s.n.

Procópio, L.C.

Allantoma decandra (Ducke) S.A.Mori, Ya Y.Huang &
Prance

2022

124

316

90

114

43

2043

Número

Alves, R.P.

Systemonodaphne (Meisn.) Mez
geminiflora

Nascimento, M.P. do

Alves, R.P.

Rhodostemonodaphne Madriñon
peneia

Sextonia rubra (Mez) van der Werff

Alves, R.P.

Alves, R.P.

Torke, B.M.

Coletor

Ocotea percurrens Vicent.

Ocotea oblonga (Meisn.) Mez

Ocotea nitida (Meisn.) Rohwer

Espécie

HSTM

HSTM

RB

HSTM

HSTM

RB

NY

HSTM

IAN

IAN

IAN

NY

IAN

IAN

NY

IAN

HSTM

MG

HSTM

HSTM

HSTM

NY

Herbário

9789

9674

RB00668498

9682

9715

RB00854539

2714351

9697

194222

184913

183952

3474741

179503

179513

3270093

179512

9621

MG172686

9702

9720

9669

3361422

Número de
tombo / Código
de barra
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Malvaceae

Malpighiaceae

Loranthaceae

Loganiaceae

Lentibulariaceae

Família

Feitosa, R.N.S.

Lecythis idatimon Aubl.

Alves, R.P.

Lecythis prancei S.A.Mori

Maciel, U.N.

Psittacanthus biternatus (Hoffmanns.) G.Don

Torke, B.M.
Oliveira, G.J.

Heteropterys orinocensis (Kunth) A.Juss.

Lophanthera lactescens Ducke

Mary, C.
Nascimento, E.A.P.

Apeiba glabra Aubl.

Liberal, A.

Apeiba echinata Gaertn.

Stigmaphyllon sinuatum (DC.) A.Juss.

Forzza, R.C.

Veiga, R.C.S.

Byrsonima spicata (Cav.) DC.

Mascagnia conformis W.R.Anderson

Nascimento, E.A.P.

Byrsonima densa (Poir.) DC.

Alves, R.P.

Pereira, J.L.

Psittacanthus acinarius (Mart.) Mart.

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

Mansano, V.F.

Vilhena, R.

Passovia bisexualis (Rizzini) Kuijt

Passovia pedunculata (Jacq.) Kuijt

Kubitzki, K.

Suemitsu, C.

Almeida, T.E.

Oryctanthus florulentus (Rich.) Tiegh.

Strychnos jobertiana Baill.

Spigelia flemmingiana Cham. & Schltdl.

Nascimento, C.M.N.

Torke, B.M.

Lecythis poiteaui O.Berg

Utricularia gibba L.

Marinho, L.R.

Lecythis pisonis Cambess.

Wu, J.

Xavier-Júnior, S.R.

Lecythis corrugata Poit.

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori

Alves, R.P.

Coletor

Lecythis chartacea O.Berg

Espécie

8

221

205

8947

s.n.

730

6

7

186

128

45

1143

174

84/115

514

4285

190

150

1554

918

27

39

48

66

Número

IAN

HSTM

HSTM

HSTM

IAN

NY

IAN

RON

HSTM

MG

INPA

HSTM

MG

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

NY

IAN

CEN

IAN

RB

HSTM

Herbário

184912

6737

6462

9099

IAN183585

2684756

IAN186020

14514

9778

MG068205

253347

8437

MG065391

MG107574

1947

3687

1582

9749

3474734

162954

85055

175645

RB00669368

9685

Número de
tombo / Código
de barra
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Melastomataceae

Mayacaceae

Marcgraviaceae

Marantaceae

Família

Bellucia egensis (DC.) Penneys, Michelangeli, Judd,
and Almeda

Mayaca fluviatilis Aubl.

Marcgravia pedunculosa Triana & Planch.

Monotagma contractum Huber

Monophyllanthe K. Schum.
oligophylla

Ischnosiphon puberulus Loes.

Ischnosiphon obliquus (Rudge) Körn

Ischnosiphon martianus Eichler ex Petersen

Ischnosiphon gracilis (Rudge) Körn

Goeppertia zingiberina (Körn) Borchs. & S.Suárez

Goeppertia altissima (Poepp. & Endl.) Borchs. & S.Suárez

Urena lobata L.

Mansano, V.F.

Nascimento, C.M.N.

Torke, B.M.

Figueiredo, F.O.G. de

Figueiredo, F.O.G. de

Buitrago-A., M.A.

Buitrago-A., M.A.

Braga, M.

Buitrago-A., M.A.

Figueiredo, F.O.G. de

Almeida, T.E.

Torke, B.M.

Mansano, V.F.

Liberal, A.

Theobroma speciosum Willd. ex Spreng.

Triumfetta althaeoides Lam.

Oliveira, G.J.

Nascimento, E.A.P.

Sterculia pruriens (Aubl.) K.Schum.

Quararibea guianensis Aubl.

154

Alves, R.P.
Costa-Lima, J.L.

Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny

Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle

1095

186

1534

203

202

472

446

23

470

204

4697

2196

948

s.n.

s.n.

5

2692

1525

60

60

33

689

Número

Torke, B.M.

Braga, M.

Hibiscus peruvianus R.E.Fr.

Mollia gracilis Spruce ex Benth.

Braga, M.

Alves, R.P.

Marinho, L.R.

Coletor

Hibiscus bifurcatus Cav.

Herrania mariae (Mart.) Decne. ex Goudot.

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Espécie

HSTM

HSTM

NY

INPA

INPA

HSTM

HSTM

RB

HSTM

INPA

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

IAN

IAN

HUEFS

HSTM

NY

RB

NY

INPA

IAN

Herbário

8503

1575

3270005

257144

257143

12226

12216

RB00669428

12224

257145

10576

8749

195619

6577

193185

184909

242864

9752

3270014

RB00669465

2641518

277491

162737

Número de
tombo / Código
de barra
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Família

Torke, B.M.

Clidemia rubra (Aubl.) Mart.

Torke, B.M.
Domingues, T.
Torke, B.M.
Forzza, R.C.

Maieta guianensis Aubl.

Miconia acinodendron (L.) Sweet

Miconia affinis DC.
Miconia alata (Aubl.) DC.

Braga, M.
Meirelles, J.
Wu, J.

Miconia ciliata (Rich.) DC.

Miconia dispar Benth.

Miconia egensis Cogn.

Braga, M.
Torke, B.M.

Miconia lepidota DC.

Miconia longispicata Triana

Forzza, R.C.

Alves, R.P.

Miconia chrysophylla (Rich.) Urb.

Miconia elata (Sw.) DC.

Torke, B.M.

Alves, R.P.

Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn.

Miconia carassana Cogn.

Meirelles, J.

Liberal, A.

Leandra rufescens (DC.) Cogn.

Miconia argyrophylla DC.

Braga, M.

Falcão, M.J.

Torke, B.M.

Nascimento, E.A.P.

Leandra purpurea Gleason

Leandra micropetala (Naudin) Cogn.

Henriettea stellaris O.Berg ex Triana

Henriettea ovata (Cogn.) Penneys, F.A. Michelangeli,
Judd et Almeda

Marinho, L.C.

Torke, B.M.

Clidemia hirta (L.) D.Don

Clidemia sericea D.Don

Falcão, M.J.

Coletor

Bellucia grossularioides (L.) Triana

Espécie

2189

28

8928

173

861

53

68

975

40

863

8948

1354

16

763

53

49

46

735

28

1294

731

1349

62

Número

NY

UPCB

HSTM

MFS

UPCB

NY

HSTM

IAN

HSTM

UPCB

HSTM

HSTM

IAN

NY

HSTM

NY

NY

NY

IAN

CEPEC

NY

IAN

HSTM

Herbário

3270027

85748

9080

005419

UPCB0021204

2711970

9606

189408

9666

UPCB0016624

9100

552

179049

2675922

10809

2711985

03361430

2852814

184932

151420

2647842

195603

8489

Número de
tombo / Código
de barra
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Moraceae

Metteniusaceae

Menispermaceae

Meliaceae

Família

Marinho, L.R.
Marinho, L.R.

Brosimum potabile Ducke

Brosimum rubescens Taub.

Alves, R.P.

Gallupo, S.C.

Brosimum potabile Ducke

Brosimum utile (Kunth) Pittier

Marinho, L.R.

Brosimum parinarioides Ducke

Alves, R.P.

Feitosa, R.N.S.

Brosimum acutifolium Huber

Brosimum guianense (Aubl.) Huber

Feitosa, R.N.S.

Suemitsu, C.

Bagassa guianensis Aubl.

Emmotum nitens (Benth.) Miers

Torke, B.M.

Telitoxicum glaziovii Moldenke

Alves, R.P.

Trichilia quadrijuga Kunth

Domingues, T.

Nascimento, M.P. do

Cedrela odorata L.

Abuta rufescens Aubl.

Procópio, L.C.

Marinho, L.R.

Mouriri collocarpa Ducke

Carapa guianensis Aubl.

Domingues, T.

Torke, B.M.

Mouriri brachyanthera Ducke

Miconia tomentosa (Rich.) D.Don

19

Forzza, R.C.

35

870

825

3

771

167

80

4

1794

1666

21

178

162

471

1254

4

2174

9003

Nascimento, E.A.P.

Miconia pyrifolia Naudin

Miconia ruficalyx Gleason

2187

30

50

112

Número

2175

Torke, B.M.

Alves, R.P.

Xavier-Júnior, S.R.

Alves, R.P.

Coletor

Torke, B.M.

Miconia prasina (Sw.) DC.

Miconia poeppigii Triana

Miconia phanerostila Pilg.

Miconia nervosa (Sm.) Triana

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC.

Espécie

HSTM

IAN

IAN

IAN

IAN

HSTM

IAN

IAN

HSTM

NY

IAN

HSTM

IAN

IAN

IAN

IAN

HSTM

UPCB

IAN

HSTM

NY

HSTM

NY

HSTM

Herbário

9661

IAN162909

IAN162865

179521

162818

9763

175681

175615

3221

3474770

179054

9772

IAN176854

IAN175553

163597

179037

8728

91206

184923

8730

3270026

9658

2714376

9718

Número de
tombo / Código
de barra

142

Myristicaceae

Família

Suemitsu, C.

Ficus nymphaeifolia Mill.

Alves, R.P.

Virola michelii Heckel

Nascimento, M.P. do

Alves, R.P.

Virola elongata (Benth.) Warb.

Virola mollissima (Poepp. ex A.DC.) Warb.

Feitosa, R.N.S.

Taylor, T.C.

Iryanthera sagotiana (Benth.) Warb.

Virola caducifolia W.A.Rodrigues

Marinho, L.R.

Iryanthera paraensis Huber

Alves, R.P.

Carvalho, A.C.M.

Iryanthera juruensis Warb.

Iryanthera laevis Markgr.

Carvalho, A.C.M.

Alves, R.P.

Sorocea muriculata Miq.

Iryanthera grandis Ducke

Marinho, L.R.

Perebea guianensis Aubl.

Torke, B.M.

Torke, B.M.

Naucleopsis stipularis Ducke

Compsoneura ulei Warb.

Marinho, L.R.

Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.Berg

Alves, R.P.
Taylor, T.C.

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby

Maquira guianensis Aubl.

Torke, B.M.

Helicostylis scabra (J.F.Macbr.) C.C.Berg

Suemitsu, C.

Mansano, V.F.

Ficus maxima Mill.

Ficus paraensis (Miq.) Miq.

Pinto, T.S.

Feitosa, R.N.S.

Taylor, T.C.

Torke, B.M.

Coletor

Ficus americana Aubl.

Clarisia racemosa Ruiz & Pav.

Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg

Castilla ulei Warb.

Espécie

144

180

179

12

TCT15100602

664

175

121

120

2135

213

831

1673

832

TCT150924-03

174

2073

956

1731

1079

3

68

TCT151127-01

2069

Número

IAN

HSTM

HSTM

IAN

IAN

IAN

HSTM

IAN

IAN

NY

HSTM

IAN

NY

IAN

IAN

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

NY

IAN

IAN

NY

Herbário

IAN176836

9774

9773

175622

IAN194247

IAN162713

9629

179257

179256

3361424

9801

IAN162871

3474716

162872

IAN194255

9770

9215

2388

3158

9458

3361409

175671

IAN194225

3474746

Número de
tombo / Código
de barra
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Nyctaginaceae

Myrtaceae

Família

Torke, B.M.
Torke, B.M.
Taylor, T.C.

Myrcia splendens (Sw.) DC.

Myrcia sylvatica (G.Mey.) DC.

Myrcia uaupensis (O.Berg) Gaem & E.Lucas

Alves, R.P.

Neea hermaphrodita S.Moore

Torke, B.M.

Forzza, R.C.

Syzygium cumini (L.) Skeels

Neea floribunda Poepp. & Endl.

Nascimento, C.M.N.

Psidium riparium Mart. ex DC.

Maralise

Suemitsu, C.

Psidium acutangulum DC.

Psidium guineense Sw.

Giaretta, A.

Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg

Silva, C.A.S. da

Veiga, R.C.S.

Myrcia multiflora (Lam.) DC.

Myrcia umbraticola (Kunth) E.Lucas & C.E.Wilson

Torke, B.M.

Giaretta, A.

Eugenia patrisii Vahl

Myrcia inaequiloba (DC.) Lemée

Taylor, T.C.

Eugenia patens Poir.
Giaretta, A.

Giaretta, A.

Eugenia pachystachya McVaugh

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

Braga, M.

Giaretta, A.

Eugenia citrifolia Poir.

Eugenia biflora (L.) DC.

Alves, R.P.

Virola venosa (Benth.) Warb.

Marinho, L.R.

Virola sebifera Aubl.
Silva, C.A.S. da

Nascimento, M.P. do

Virola multinervia Ducke

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb.

Feitosa, R.N.S.

Coletor

Virola multicostata Ducke

Espécie

1532

9002

185

134

42

951

1535

178

TCT151022-06

1577

2032

4

736

1530

1532

TCT151006-04

1533

82

1531

142

209

976

s.n.

8

Número

NY

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

SPF

MG

IAN

NY

HSTM

IAN

NY

SPF

SPF

IAN

SPF

HSTM

SPF

HSTM

MG

IAN

IAN

IAN

Herbário

3361462

9154

9777

1554

1524

2383

223699

MG211735

194212

3270010

8616

186018

2540939

223696

223701

194218

223697

423

223698

9741

MG211766

IAN163012

IAN182694

175618

Número de
tombo / Código
de barra
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Giacomin, L.L.
Marinho, L.C.
Almeida, T.E.

Piper hispidum Sw.

Piper hostmannianum (Miq.) C.DC.

Falcão, M.J.

Torke, B.M.

Braga, M.

Silva, M.G. da

Piper durilignum C.DC.

Piper bartlingianum (Miq.) C.DC.

Peperomia macrostachyos (Vahl) A.Dietr.

Picramnia elliptica Kuhlm. ex Pirani & W.W.Thomas

Picramniaceae

Piperaceae

Amanoa guianensis Aubl.

Tyeen, T.C.

Braga, A.

Passiflora nitida Kunth

Pogonophora Miers ex Benth.
schomburgkiana

Torke, B.M.

Suemitsu, C.

Scaphyglottis sickii Pabst

Passiflora costata Mast.

Sousa, G. R.

Suemitsu, C.

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet

Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav.

Braga, M.

Octomeria scirpoidea (Poepp. & Endl.) Rchb.f.

Suemitsu, C.

Suemitsu, C.

Maxillaria subrepens (Rolfe) Schuit. & M.W.Chase

Maxillaria uncata Lindl.

Suemitsu, C.

Maxillaria lutescens Scheidw.

Suemitsu, C.

Suemitsu, C.

Epidendrum rigidum Jacq.

Maxillaria alba (Hook.) Lindl.

Almeida, T.E.

Silva, J.B.F. da

Mansano, V.F.

Alves, R.P.

Coletor

Epidendrum macrocarpum Rich.

Catasetum boyi Mansf.

Ludwigia sedioides (Humb. & Bonpl.) H.Hara

Neea oppositifolia Ruiz & Pav.

Espécie

Phyllanthaceae

Peraceae

Passifloraceae

Orchidaceae

Onagraceae

Família

4041

1289

2779

55

1510

54

3885

306

3

727

1679

92

1677

46

1801

511

1800

510

1676

4058

s.n.

688

201

Número

HSTM

CEPEC

HSTM

HSTM

NY

RB

IAN

CEN

HSTM

NY

HSTM

HSTM

HSTM

NY

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

MG

NY

HSTM

Herbário

69

151415

12138

8482

2808895

RB00669459

157130

85063

1100

3474757

3106

13256

3104

2713644

3228

1944

3227

1943

3103

571

MG151046

2817757

9790

Número de
tombo / Código
de barra
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Rhabdodendraceae

Putranjivaceae

Primulaceae

Polygalaceae

Poaceae

Família

Alves, R.P.

Piper tuberculatum Jacq.

Leersia hexandra Sw.

Rhabdodendron (Spruce ex Benth.) Huber
amazonicum

Xavier-Júnior, S.R.

Nascimento, E.A.P.

Alves, R.P.

Clavija tarapotana Mez

Drypetes variabilis Uittien

Alves, R.P.

Nascimento, C.M.N.

Veiga, R.C.S.

Clavija lancifolia Desf.

Securidaca rivinifolia A.St.-Hil. & Moq.

Securidaca bialata Benth.

Mansano, V.F.

Almeida, T.E.

Streptogyna americana C.E.Hubb.

Taquara micrantha (Kunth) I.L.C.Oliveira & R.P.Oliveira

Oliveira, R.P.

Pharus latifolius L.

s.c.

Paspalum repens P.J.Bergius

Oliveira, R.P.

Pariana campestris Aubl.

Oliveira, R.P.

Marinho, L.C.

Olyra latifolia L.

Pariana sociata Swallen

Oliveira, R.P.

Olyra ecaudata Döll

Torke, B.M.

Crema, L.C.

Ichnanthus panicoides P. Beauv.

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs

Crema, L.C.
Almeida, T.E.

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees

Oliveira, R.P.

Almeida, T.E.

Piper plurinervosum Yunck.

Hildaea breviscrobs (Döll) C.Silva & R.P. Oliveira

Giacomin, L.L.

Forzza, R.C.

Coletor

Piper peltatum L.

Piper multiplinervium C.DC.

Espécie

43

1

80

106

170

1

1164

4892

1191

s.n.

1189

1188

1272

1192

2197

43

4830

86

1190

203

4942

2514

8889

Número

NY

IAN

HSTM

HSTM

HSTM

IAN

NY

HSTM

HUEFS

HSTM

HUEFS

HUEFS

CEPEC

HUEFS

NY

INPA

HSTM

INPA

HUEFS

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

Herbário

2641305

184905

9693

9714

1563

186015

3474696

13312

98548

7483

98546

98545

151398

98549

3474662

280239

12531

280229

98547

9792

13393

10632

9042

Número de
tombo / Código
de barra
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Rubiaceae

Rosaceae

Rhizophoraceae

Rhamnaceae

Família

Forzza, R.C.

Bertiera guianensis Aubl.

Forzza, R.C.
Forzza, R.C.

Kutchubaea surinamensis (Bremek.) C.H.Perss.

Palicourea bracteocardia (DC.) Delprete & J.H.Kirkbr.

Nascimento, C.M.N.

Torke, B.M.

Genipa americana L.

Geophila repens (L.) I.M.Johnst.

Torke, B.M.

Faramea sessiliflora Aubl.

Domingues, T.

Faramea platyneura Müll.Arg.

Forzza, R.C.

Eumachia kappleri (Miq.) Delprete & J.H. Kirkbr.

Domingues, T.

Alves, R.P.

Duroia macrophylla Huber

Faramea capillipes Müll. Arg.

Torke, B.M.

Alves, R.P.

Coussarea paniculata (Vahl) Standl.

Coussarea violacea Aubl.

Alves, R.P.

Alves, R.P.

Coussarea ampla Müll. Arg.

Coussarea longiflora (Mart.) Müll. Arg.

Nascimento, E.A.P.

Coussarea albescens (DC.) Müll.Arg.

Alves, R.P.

Forzza, R.C.

Appunia triphylla Ducke

Chimarrhis turbinata DC.

Forzza, R.C.

Braga, M.

Amaioua guianensis Aubl.

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich.

Tyeen, T.C.

Marinho, L.R.

Cassipourea peruviana Alston

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

Torke, B.M.

Nascimento, C.M.N.

Coletor

Cassipourea guianensis Aubl.

Gouania cornifolia Reissek

Espécie

8921

9005

105

725

2053

3

2

8873

172

2026

171

170

211

2

168

8967

8969

9009

16

318

1101

1497

181

Número

HSTM

HSTM

HSTM

NY

HSTM

IAN

IAN

HSTM

HSTM

RB

HSTM

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

RB

CEN

IAN

NY

HSTM

Herbário

9074

9157

1534

2595517

8635

179036

179035

9026

9768

RB01369851

9767

9766

9799

184906

9764

9119

9121

9161

RB00669421

85064

163583

3270090

1568

Número de
tombo / Código
de barra
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Laetia procera (Poepp.) Eichler

Casearia pitumba Sleumer

Casearia javitensis Kunth

Nascimento, M.P. do

Torke, B.M.

Nascimento, C.M.N.

Mansano, V.F.

Torke, B.M.

Banara guianensis Aubl.

Casearia arborea (Rich.) Urb.

Suemitsu, C.

Banara arguta Briq.

Salicaceae

Oliveira, M.H.V.

Ophiocaryon paradoxum R.H. Schomb.

Forzza, R.C.

Nascimento, C.M.N.

Ertela trifolia (L.) Kuntze

Hortia excelsa Ducke

Giacomin, L.L.

Torke, B.M.

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch

Conchocarpus guyanensis (Pulle) Kallunki & Pirani

Liberal, A.

Uncaria guianensis (Aubl.) J.F.Gmel.

Mansano, V.F.

Alves, R.P.

Semaphyllanthe (K.Krause) L.Andersson
megistocaula

Tocoyena longiflora Aubl.

Alves, R.P.

Randia armata (Sw.) DC.

Braga, M.
Taylor, T.C.

Posoqueria longiflora Aubl.

Psychotria pedunculosa Rich.

Mansano, V.F.

Palicourea racemosa (Aubl.) G.Nicholson

Nascimento, E.A.P.

Palicourea longiflora DC.
Mansano, V.F.

Falcão, M.J.

Palicourea guianensis Aubl.

Palicourea marcgravii A.St.-Hil.

Pinto, T.S.

Gomes, E.S.C.

Coletor

Palicourea corymbifera (Müll.Arg.) Standl.

Palicourea colorata (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete
& J.H.Kirkbr.

Espécie

Sabiaceae

Rutaceae

Família

164

2055

117

1155

2033

1556

40

8972

107

2901

2198

92

1148

132

205

TCT150918-01

79

1110

1134

26

44

1

6

Número

IAN

NY

HSTM

NY

NY

HSTM

HSTM

INPA

HSTM

INPA

NY

HSTM

RB

HSTM

HSTM

IAN

RB

HSTM

RB

IAN

HSTM

NY

NY

Herbário

IAN176856

3361456

1544

3361408

3474689

2983

12235

278191

1536

273776

3270101

7590

RB01383828

9622

9794

194229

RB00669484

8456

RB01383849

184930

8471

3361413

3361412

Número de
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de barra
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Sapotaceae

Sapindaceae

Santalaceae

Família

Torke, B.M.

Serjania paucidentata DC.

Chrysophyllum prieurii A.DC.

Marinho, L.R.

Feitosa, R.N.S.

Torke, B.M.

Thinouia myriantha Triana & Planch.

Chrysophyllum Cronquist
lucentifolium

Alves, R.P.

Alves, R.P.

Marinho, L.R.

Talisia obovata A.C.Smith

Talisia marleneana (Guarim) Acev.- Rodr.

Talisia longifolia (Benth.) Radlk.

Alves, R.P.

Suemitsu, C.

Serjania membranacea Splitg.

Talisia acutifolia Radlk.

Alves, R.P.

Forzza, R.C.

Paullinia stellata Radlk.

Sapindus saponaria L.

Torke, B.M.

Torke, B.M.

Matayba guianensis Aubl.

Paullinia ingifolia Rich. ex Juss.

Almeida, T.E.

Vilhena, R.

Phoradendron Eichler
strongyloclados

Allophylus strictus Radlk.

Pereira, J.L.

Phoradendron racemosum (Aubl.) Krug & Urb.

Pereira, J.L.

Pereira, J.L.

Phoradendron mucronatum (DC.) Krug & Urb.
Phoradendron (Miq.) Eichler
obtusissimum

Pereira, J.L.

Dendrophthora warmingii (Eichler) Kuijt

Oliveira, P.D.

Nascimento, C.M.N.

Ryania angustifolia (Turcz.) Monach.

Ryania speciosa Vahl

Torke, B.M.

Coletor

Laetia suaveolens (Poepp.) Benth.

Espécie

1170

11

2024

120

92

1071

26

1575

1578

189

8919

1515

742

4718

160

11

42

46

51

1

123

732

Número

IAN

IAN

HSTM

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

RB

HSTM

HSTM

HSTM

NY

NY

MG

INPA

HVC

INPA

INPA

HSTM

HSTM

NY

Herbário

163591

175621

8608

9725

9613

163579

9656

RB01101631

3005

9780

9072

3474732

2540913

MG235727

MG065377

253342

4594

253348

253349

1608

1548

2540949

Número de
tombo / Código
de barra

As plantas com sementes da Floresta Nacional do Tapajós: estado do conhecimento

149

Siparunaceae

Simaroubaceae

Família

Torke, B.M.

Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev.

Alves, R.P.

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.

Alves, R.P.
Alves, R.P.
Tyeen, T.C.
Taylor, T.C.
Torke, B.M.
Alves, R.P.

Pouteria filipes Eyma

Pouteria freitasii T.D.Penn.

Pouteria macrocarpa (Mart.) D.Dietr.

Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma

Pouteria manaosensis (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.

Pradosia surinamensis (Eyma) T.D.Penn.

Taylor, T.C.
Tyeen, T.C.

Simaba polyphylla (Cavalcante) W.W.Thomas

Simarouba amara Aubl.

Siparuna guianensis Aubl.

Torke, B.M.

Torke, B.M.

Taylor, T.C.

Simaba guianensis Aubl.

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A.DC.

Almeida, T.E.

Feitosa, R.N.S.

Picrolemma sprucei Hook.f.

Homalolepis paraensis (Ducke) Devecchi & Pirani

Falcão, M.J.

Alves, R.P.

Pouteria engleri Eyma

Homalolepis cedron (Planch.) Devecchi & Pirani

Suemistu, C.

Pouteria elegans (A.DC.) Baehni

Carvalho, A.C.M.

Suemitsu, C.

Micropholis williamii AubrÃ©v. & Pellegr.

Pouteria egregia Sandwith

Oliveira, G.J.

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre

Alves, R.P.

Suemitsu, C.

Ecclinusa ramiflora Mart.

Manilkara elata (Allemão ex Miq.) Monach.

Nascimento, M.P. do

Coletor

Ecclinusa guianensis Eyma

Espécie

2054

2025

362

TCT151008-01

TCT151008-03

4123

44

3

88

2086

TCT151015-01

307

204

131

57

s.n.

112

115

1798

45

54

2031

952

189

Número

NY

NY

MFS

IAN

IAN

HSTM

IAN

NY

HSTM

HSTM

IAN

CEN

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

NY

HSTM

IAN

Herbário

3361452

3361426

005413

IAN194245

IAN194246

1052

175650

3474764

9700

9243

194216

85067

9793

9734

9677

7676

179248

9721

3225

178666

9604

3270103

2384

176933
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Giacomin, L.L.
Giacomin, L.L.

Solanum tegore Aubl.

Solanum velutinum Dunal

Alves, R.P.
Alves, R.P.
Nascimento, E.A.P.

Cecropia palmata Willd.

Cecropia sciadophylla Mart.

Pourouma guianensis Aubl.

Urticaceae

Tyeen, T.C.

Ampelocera edentula Kuhlm.

Torke, B.M.

Giacomin, L.L.

Solanum subinerme Jacq.

Phenakospermum (Rich.) Endl. ex Miq.
guyannense

Yano, M.L.

Giacomin, L.L.

Solanum rubiginosum Vahl

Solanum Walp.
schlechtendalianum

Almeida, T.E.

Solanum leucocarpon Dunal

Torke, B.M.

Giacomin, L.L.

Solanum fulvidum Bitter

Solanum rugosum Dunal

Oliveira, M.H.V.

Torke, B.M.

Solanum crinitum Lam.

Solanum campaniforme Roem. & Schult.

Giacomin, L.L.

Solanum apaporanum R.E.Schult.

Giacomin, L.L.

Schwenckia americana Rooyen ex L.
Torke, B.M.

Giacomin, L.L.

Markea longiflora Miers

Solanum acanthodes Hook.f.

Giacomin, L.L.

Markea coccinea Rich.

Mansano, V.F.

Almeida, T.E.

Brunfelsia mire Monach.

Lycianthes glandulosa (Ruiz & Pav.) Bitter

Giacomin, L.L.

Coletor

Brunfelsia burchellii Plowman

Espécie

Ulmaceae

Strelitziaceae

Solanaceae

Família

12

160

159

363

2070

3051

2599

2503

1

2037

3056

4217

3055

11

765

3036

2020

3049

2924

2710

1165

4216

2993

Número

IAN

HSTM

HSTM

MFS

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

NY

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

NY

HSTM

NY

Herbário

184916

9756

9755

005414

8647

11926

10671

10659

10726

9207

11930

1019

11929

9815

2540934

10197

8604

11924

7773

10656

3361500

1018

2736557

Número de
tombo / Código
de barra

As plantas com sementes da Floresta Nacional do Tapajós: estado do conhecimento

151

Zingiberaceae

Vochysiaceae

Vitaceae

Violaceae

Verbenaceae

Família

15

Forzza, R.C.

Rinoreocarpus ulei (Melch.) Ducke

Marinho, L.R.
Feitosa, R.N.S.
Marinho, L.C.
Gonçalves, D.J.P.
Alves, R.P.

Qualea paraensis Ducke

Vochysia assua Stafleu

Vochysia inundata Ducke

Vochysia maxima Ducke

Vochysia obidensis Ducke

Renealmia floribunda K.Schum.

Sousa, G. R.

Marinho, L.R.

Marinho, L.R.

Qualea grandiflora Mart.

Vochysia surinamensis Stafleu

Marinho, L.R.

Nascimento, M.P. do

Lombardi, J.A.

Qualea dinizii Ducke

Erisma uncinatum Warm.

Cissus ulmifolia (Baker) Planch.

Almeida, T.E.

Suemitsu, C.

Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze
Cissus erosa Rich.

Penha, D.V.

93

782

129

663

1268

56

749

863

800

161

7981

4328

8888

s.n.

138

Domingues, T.

Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague & Sandwith

Rinorea neglecta Sandwith

s.n.

Suemitsu, C.

Rinorea guianensis Aubl.

1022

4489

2138

169

945

8935

Número

Marinho, L.R.

Lobato, L.C.B.

Torke, B.M.

Tyeen, T.C.

Mansano, V.F.

Forzza, R.C.

Coletor

Rinorea flavescens (Aubl.) Kuntze

Paypayrola grandiflora Tul.

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav.

Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng.

Stachytarpheta (Rich.) Vahl
cayennensis

Lantana cujabensis Schauer

Espécie

HSTM

IAN

EAFM

HSTM

HSTM

IAN

IAN

IAN

IAN

IAN

UNOP

HSTM

HSTM

HSTM

HSTM

IAN

HSTM

IAN

MG

HSTM

CEN

HSTM

HSTM

Herbário

13257

162829

16180

8411

8208

175661

IAN162796

IAN162902

IAN162846

IAN176853

7114

4684

9041

8136

10870

179048

8130

163576

MG224136

9227

85060

494

9087

Número de
tombo / Código
de barra

9

152

Os fungos gasteroides
(Basidiomycota) da
Floresta Nacional do
Tapajós

Marcos Diones Ferreira Santana1,2*
Sheyla Regina Marques Couceiro2

1 Universidade Federal do Pará,
Programa de Pós-Graduação
Biodiversidade e Biotecnologia,
Belém, PA, 66075-110, santana.
mdf@gmail.com
2 Universidade Federal do Oeste
do Pará, Laboratório de Ecologia
e Taxonomia de Invertebrados
Aquáticos, Santarém, PA, 68040255, sheylacouceiro@yahoo.com.br
*Autor para correspondência

O Reino dos Fungos
Os representantes do Reino Fungi são, de modo geral, organismos eucariontes, unicelulares como as leveduras do
fermento biológico, por exemplo, ou multicelulares como
o cogumelo champignon do estrogonofe. Se nutrem por
absorção, ou seja, são heterotróficos, armazenam energia
na forma de glicogênio e apresentam parede celular constituída principalmente por quitina. Quanto a reprodução, os
fungos podem ser fragmentados e crescer em outro substrato, mas comumente produzem esporos que são liberados
no ambiente, germinando e dando origem às hifas que se
aglomeram formando os micélios que darão origem aos novos fungos, e quando totalmente desenvolvidos, iniciarão o
ciclo novamente, com a produção de novos esporos, como
acontece com os cogumelos (Figura 1) (Kendrick 2011, Evert
& Eichhorn 2013).

Figura 1. Fases do
desenvolvimento de um
cogumelo.
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Considerando a diversidade dos fungos, foram propostas diversas estimativas para
elucidar o número de espécies (e.g. Hawksworth 1991, Hawksworth 2001, Mueller &
Schmit 2007, Blackwell 2011, Hawksworth 2012, Hawksworth & Lücking 2017), incluindo a estimativa mais recente que indica a existência de 12 milhões de espécies no mundo (Wu et al. 2019). Diante disso, é notório o descompasso entre o que se conhece, apenas 148 mil espécies (Antonelli et al. 2020), e o percentual a ser descoberto, quase 90%
considerando a estimativa mais conservadora de 1,5 milhão (Hawksworth 1991).
Dentre os fungos conhecidos, os Ascomycota e Basidiomycota, também chamados de
ascomicetos e basidiomicetos, respectivamente, são responsáveis por mais de 90% das
espécies descritas (Kendrick 2011). Entre eles, os basidiomicetos compreendem o segundo grupo de maior diversidade, com aproximadamente 50 mil espécies descritas
(Willis 2018), e seguem sendo os mais explorados. Atualmente os fungos basidiomicetos encontram-se distribuídos em quatro subfilos, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina, Wallemiomycotina e Agaricomycotina, sendo apenas este último capaz de produzir basidiomas, estruturas macroscópicas de reprodução sexual conhecidas também
como cogumelos (Zhao et al. 2017).
Didaticamente, em relação ao desenvolvimento dos basidiomas e, considerando o local
(estrutura) onde os esporos sexuais são produzidos, alguns basidiomicetos são denominados de Hymenomycetes, por apresentarem himenóforo aberto (gimnocárpico),
onde os esporos são produzidos em lamelas (Figura 2A), enquanto os demais são denominados de Gasteromycetes, por apresentarem himenóforo fechado (angiocárpico) e
esporos produzidos no endoperídio (Figura 2B) (Alexopoulos et al. 1996).

Figura 2. Diferença entre os basidiomicetos (Subfilo Agaricomycotina) quanto ao local de produção dos esporos
sexuais segundo Alexopoulos et al. (1996). A) Hymenomycetes com o himênio aberto (Lamelas); B) Gasteromycetes com
o himênio fechado (Endoperídio).
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Atualmente, o termo Gasteromycetes encontra-se desprovido de valor taxonômico
(Baseia et al. 2014), embora ainda seja encontrado na literatura especializada por ter
se tornado conceito tradicional para reconhecimento do grupo entre os micologistas.
Esse termo é oriundo da combinação de duas palavras gregas, ‘gaster’ que significa
estômago, fazendo referência ao himênio fechado do basidioma durante a maturação
dos esporos e, ‘mycetes’ que significa fungos (fungo estômago) (Miller & Miller 1988,
Alexopoulos et al. 1996) ou fungo gasteroide, onde o ‘oide’, também de origem grega,
significa ‘semelhante’ (fungo semelhante a um estômago).
É de suma importância frisar que, ao longo deste trabalho, os termos Gasteromycetes e
gasteroide foram aplicados de maneira indiscriminada e desprovidos de qualquer caráter
nomenclatural, apenas para designar fungos com morfologia convergente (Moncalvo et
al. 2002), ou seja, os fungos que apresentam esse tipo de desenvolvimento de basidioma
“fungo estomago”. Os autores das espécies mencionadas foram suprimidos para facilitar
a leitura, porém a nomenclatura completa pode ser acessada no banco de dados micológico Index Fungorum no link: http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp.
Os fungos gasteroides e sua importância
Os fungos gasteroides permanecem pouco conhecidos, em muito por apresentarem
basidiomas frequentemente efêmeros e enigmáticos, o que os torna difíceis de inventariar (Mueller et al. 2004). De modo geral, esses fungos compartilham algumas características comuns, como o basidioma imaturo angiocárpico (Calonge 1998), popularmente denominado de ‘ovo’ entre os micólogos. Nessa fase, os basidiomas podem ser
epígeos, no qual o desenvolvimento ocorre na superfície do solo ou, hipógeos, quando
o desenvolvimento ocorre abaixo da superfície do solo, podendo eventualmente, tonarem-se epígeos com a total maturação e desenvolvimento do basidioma (Figura 3).
Quando maturos, os basidiomas apresentam grande diversidade morfológica (Baseia
et al. 2014), com tamanhos variando de 0,5 mm como em Xylophallus (Schltdl.) E. Fisch.
(Trierveiler-Pereira & Silveira 2012) e algumas espécies de Geastrum Pers. (Zamora et
al. 2015) a 900 mm ou mais como ocorre em algumas espécies de Calvatia Fr. (Li 2011).
Podem ter formas globosas (e.g. Calvatia), ciatiformes (forma de sino investido) (e.g.
Cyathus Haller), clatroides (e.g. Clathrus P. Micheli ex L.), estipitadas (e.g. Lycoperdon
Pers.), estreladas (e.g. Geastrum) e faloides (e.g. Phallus Junius ex L.) (Calonge 1998).
A grande variedade dos basidiomas, reflexo de sua origem polifilética, assume vários
modos de vida e estratégias de dispersão dos esporos resultante da abertura do perídio, um aspecto relevante para a taxonomia do grupo (Calonge 1998).
Os gasteroides apresentam papel ecológico de grande importância como sapróbios,
degradando matéria orgânica morta do solo e detritos vegetais (Alexopoulos et al. 1996;
Cortez et al. 2009). De um modo geral, são organismos predominantemente terrestres,
colonizadores de solos ricos em matéria orgânica e arenosos e, apesar de Guzmán e
Herrera (1969) terem relacionado esses fungos a ambientes secos, como os desertos,
por exemplo, são amplamente distribuídos em florestas úmidas, como a Amazônia,
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Figura 3. Desenvolvimento morfológico de Geastrum apresentando comportamento hipógeo na fase de ‘ovo’ tornandose epígeo com a maturação do basidioma.

existindo ainda algumas espécies em ambientes marinhos, como Nia globospora e N.
vibrissa (Barata et al. 1997; Binder et al. 2001).
Outras espécies de gasteroides mantêm relações simbióticas com animais, como
ocorre em G. entomophilum em associação com coleópteros (Fazolino et al. 2008), ampliando suas estratégias de dispersão (Oliveira & Morato 2000, Trappe et al. 2009,
Baseia et al. 2014). Outras espécies podem naturalmente estabelecer relação ectomicorrízica com raízes de plantas (Hibbett et al. 2000, Cortez et al. 2008, Karun &
Sridhar 2014), sendo nesse aspecto, de grande relevância na agricultura e silvicultura
por contribuírem com o crescimento e resistência das plantas (Giachini et al. 2000,
Bertolazi et al. 2013).
Na culinária, os fungos gasteroides são apreciados desde a antiguidade. Gregos e romanos consumiam espécies de Calvatia e Lycoperdon, ainda na fase imatura (Buller
1915, Abdalla 2015). Os povos fenícios e romanos utilizavam basidiomas de Pisolithus
arhizus na alimentação, tornando-a uma das espécies fúngicas mais importantes da
época, assim como as espécies hipógeas dos gêneros Hymenogaster, Melanogaster e
Rhizopogon que foram utilizadas como substitutas das trufas (Calonge 1998). Astraeus
hygrometricus, Cyathus gansuensis, Podaxis pistillaris e algumas espécies de Geastrum
também são utilizadas na gastronomia em diversas parte do mundo (Dutta & Acharya
2014, Srivastava & Soreng 2014, Wang et al. 2014).
Na medicina, muitas espécies de fungos gasteroides destacam-se como bioativos anticancerígenos (Coetze & Van Wyk 2009, Alves et al. 2015, Dembitsky et al. 2017, Lee et
al. 2017), antimicrobianos, anti-inflamatórios, adstringente e anti-hemorrágico (Dore
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et al. 2007), cicatrizante (Shrestha & Kropp 2009) e no tratamento de queimaduras, comichão e infecções cutâneas menores (Dutta e Acharya 2014). Recentemente, extratos
de gasteroides foram indicados para o tratamento de várias doenças, algumas delas
negligenciadas, como a hipoglicemia (Biswas & Acharya 2013), leishmaniose (Mallick et
al. 2015, 2016) e a malária (Isaka et al. 2017), devido as substâncias bioativas que apresentam (Wang et al. 2014, Badshah et al. 2015, Srisurichan et al. 2017).
Os fungos gasteroides são fontes promissoras do melhoramento ambiental como
agente de descontaminação (Liu & Zhang 2004) e na produção de compostos úteis à
biorremediação (Melo & Azevedo 2008). Alguns de seus bioativos, como enzimas fenoloxidase, promovem a degradação de corantes sintéticos altamente poluentes do
meio ambiente (Santana et al. 2016). Contudo, os diversos processos biotecnológicos
ainda utilizam extratos dos basidiomas triturados, técnica que pode limitar os estudos
desses fungos em regiões onde se observa a sazonalidade para as espécies gasteroides
(Santana & Couceiro 2021 no prelo). Havendo, portanto, a necessidade de estudos de
isolamento de culturas miceliais in vitro, assim como indicar as melhores condições de
cultivo para proporcionar alternativas de material para melhor utilização das espécies
(Santana et al. 2020).
Os fungos gasteroides na Amazônia brasileira
Na Amazônia brasileira, os primeiros registros de fungos gasteroides foram realizados
por Berkeley e Cooke (1876) que citaram Cyathus limbatus e Scleroderma stelatum em
seu levantamento. Em 1904, Hennings registrou espécies de Geastrum, Lycoperdon e
Scleroderma para o Estado do Amazonas. Contudo, os estudos se intensificaram a partir do século XXI, somando atualmente 57 espécies descritas (Assis 2019), 47 a mais do
que na década anterior (Maia et al. 2015). Apesar do incremento no número de espécies
para a Amazônia, acredita-se que ainda é um conhecimento escasso, reforçado pelo
argumento de Hawksworth (2001), de que o aumento de 60% nas descrições de espécies
na década de 90 foram provenientes de áreas tropicais e subtropicais, ressaltando que
nessas regiões estão as espécies ainda desconhecidas pela ciência (Hawksworth 1991,
Rinaldi et al. 2008, Hawksworth 2012).
Contudo, muitas áreas da região amazônica estão em iminência de destruição e consequentemente, de perda da biodiversidade em taxas elevadas (Vieira et al. 2008, Giam
2017), levando a extinção de espécies antes mesmo de serem descobertas (Baseia et al.
2016; Hawswork & Luking 2017). No estado do Pará, o descompasso entre a diversidade
de fungos e as pesquisas desenvolvidas em micologia, associadas ao desmatamento de
34% de suas áreas de floresta (Prodes 2017, Vasconcelos et al. 2017) para plantação agrícola e pastagens (Oliveira-Filho & Metzger 2006), tornam os investimentos em ciência
ainda mais necessários. Apesar dos esforços de micologistas nos últimos anos, a maior
parte dos registros de gasteroides para o Pará estavam concentrados na capital do
estado, indicando a carência e relevância de estudos de fungos gasteroides em áreas
descentralizadas.
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Figura 4. Acondicionamento dos fungos gasteroides em caixa plástica compartimentada.

Os fungos gasteroides da Flona do Tapajós
Esses fungos são coletados manualmente com auxílio de uma faca ou formão junto
com uma pequena parte do substrato, e sempre que possível, a coleta de exemplares da
mesma espécie em diferentes fases de desenvolvimento é indicada para proporcionar
uma completa descrição e facilitar a identificação da espécie. Informações importantes como data e local de coleta, coordenadas geográficas, substrato, hábito, tamanho e
cor do basidioma precisam ser anotadas, assim como a tomada de fotografias ainda no
ambiente natural. O transporte desses fungos precisa ser realizado em caixas plásticas
com compartimentos individualizados para garantir maior proteção aos basidiomas
frágeis (Figura 4). No laboratório, os fungos são secos e posteriormente depositados em
coleções biológicas como testemunhos da biodiversidade regional.
Para a região do Oeste do Pará é relatada a ocorrência de 11 gêneros de fungos gasteroides (Santana et al. 2021 no prelo). Para a Flona do Tapajós, onde as expedições, em sua
maioria, ocorreram durante o período de chuvas a partir de buscas ativas em trilhas
pré-existentes, se conhece até o momento a ocorrência de 9 desses gêneros, sendo que
desses, Geastrum é o mais abundante com 70 espécimes coletados, cerca de 75.3% dos
dados compilados dos últimos cinco anos, dos 93 espécimes disponíveis nos bancos de
dados biológicos JABOT (http://hstm.jbrj.gov.br) e SpeciesLink (http://splink.cria.org.br)
(Tabela 1). Cyathus é o segundo gênero mais biodiverso, com 12 espécimes (12.9%) encontrados. Os demais táxons relatados somam menos de 10% nas amostras até o momento.
De todos os gêneros, Geastrum é o que possui a distribuição mais conhecida no território
brasileiro, sendo também o mais amostrado em outras áreas da Amazônia, assim como
na Floresta Atlântica, bioma com maior acúmulo de conhecimento sobre os fungos gasteroides do Brasil (Baseia & Galvão 2002, Leite et al. 2007, Trierveiler-Pereira et al. 2009,
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Trierveiler-Pereira & Baseia 2009, Cortez et al. 2011, Trierveiler-Pereira et al. 2013, Silva
et al. 2013, Alves et al. 2018), além de alguns registros para o Cerrado e Pampa (Cria 2021).
Tabela 1. Abundância dos fungos gasteroides encontrados na Floresta Nacional do Tapajós.
Nº de espécimes
encontrados

%*

Calvatia Fr.

2

2.2

Cyathus Haller

12

12.9

Lycoperdon Pers.

3

3.2

Geastrum Pers.

70

75.3

Família
Agaricaceae

Geastraceae
Phallaceae

Sclerodermataceae
Total

Gênero

Clathrus P. Micheli ex L.

2

2.2

Mutinus Fr.

1

1.1

Phallus Junius ex L.

1

1.1

Xylophallus (Schltdl.) E. Fisch.

1

1.1

Scleroderma Pers.

1

1.1

93

100

*Representação em porcentagem do número de espécimes de cada gênero entre o total de amostras coletadas.

A Flona do Tapajós é rica em diversidade de macrofungos e em relação aos fungos
gasteroides, a diversidade de tamanhos, formas e cores encontradas impressionam
(Figura 5) e por isso merecem um estudo direcionado.
A diversidade fúngica da Flona do Tapajós aos poucos está sendo divulgada e amplamente difundida, a exemplo do guia de campo Macrofungi of the Tapajós National Forest
(https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/996) de Santana et al. (2018) que
inclui espécies gasteroides, além da descoberta de uma nova espécie para a ciência,
Xylophallus clavatus, descrita recentemente por Cabral et al. (2018), evidenciando o potencial de alta diversidade desses fungos para esta Unidade de Conservação.
Os fungos gasteroides estão diretamente relacionados ao funcionamento dos ecossistemas (Caliman et al. 2010) e à estabilidade das florestas (Tedersoo et al. 2014), especialmente os fungos gasteroides por desempenharem muitos papeis ecológicos, sendo por
isso, ótimas ferramentas adicionais no monitoramento da biodiversidade (e.g. Briggs
2006, Pougy et al. 2014). No entanto, a reduzida amostragem, associada a degradação
ambiental no bioma amazônico possui implicações negativas, especialmente no entendimento de seus padrões de distribuição e diversidade (Agerer et al. 2000, Barron 2011),
devendo esse grupo receber maior atenção, principalmente em áreas protegidas onde
os habitats e substratos ainda permanecem e propiciam seu desenvolvimento.
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Figura 5. Morfologia dos fungos gasteroides encontrados na Floresta Nacional do Tapajós. A-C)
Calvatia [A – Basidioma imaturo; B-C Basidioma maturo]; D-F) Cyathus [D - Basidioma imaturo; E –
Basidioma maturo; F – Corte transversal do basidioma maturo]; G-H) Basidioma maturo de Lycoperdon
liguinícola; I) Basidioma maturo de Clathrus; J) Basidioma de Lycoperdon no solo; K) Basidioma de
Mutinus; L) Basidioma de Scleroderma. Escalas = 1 cm, exceto em D-F = 0,5 cm.
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Figura 6. Morfologia dos fungos gasteroides encontrados na Floresta Nacional do Tapajós. M) Desenvolvimento morfológico
de Geastrum entomophilum; N-P) Geastrum colonizando diferentes substratos [N - crescendo no solo; O – crescendo na
serrapilheira; P – crescendo em troncos caídos]; Q-R) Xylophallus [Q - Basidioma imaturo; R – Basidioma maturo]; S-U)
Phallus [S – Basidioma imaturo; T– Corte transversal do basidioma imaturo; U – Basidioma maturo]. Escala = 1 cm.
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Glossário
basidioma: Estrutura macroscópica dos fungos pertencentes ao subfilo Agaricomycotina do filo Basidiomycota no qual são produzidos os esporos sexuais;
cogumelo: Denominação comum às estruturas reprodutivas macroscópicas dos fungos dos filos Basidiomycota e Ascomycota;
esporos: São como “sementes”; Estruturas microscópicas produzidas sexualmente ou
não para dispersão e propagação dos fungos;
glicogênio: Polissacarídeo (um tipo de açúcar); principal reserva de energia nas células
animais e dos fungos;
heterotrófico: Organismo que não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento e sua alimentação se dá através da degradação e/ou ingestão de compostos orgânicos;
hifas: Filamento fúngico simples ou ramificado que constitui o micélio dos fungos;
himenóforo: Parte fértil abaixo do chapéu do cogumelo; porção visível (macroscópica)
do cogumelo onde se desenvolve o himênio (porção microscópica). Podem ser com lamelas, com tubos, com espinhos, etc;
lamelas: Estrutura onde são produzidos os esporos sexuais dos fungos pertencente aos
basidiomicetos, subfilo Agaricomycotina; Como se fossem as folhas de um livro aberto
na parte de baixo do chapéu de um cogumelo;
micélios: Trama ou aglomerado de hifas que compõem a porção vegetativa da maioria
dos fungos;
organismo eucarionte: Organismo cujo núcleo celular é organizado e envolvido por
uma membrana chamada carioteca;
organismo multicelular: Organismo formado por várias células como os cogumelos;
organismo unicelular: Organismo formado por apenas uma célula como as leveduras;
sapróbio: Organismo que se alimenta absorvendo substâncias orgânicas normalmente
provenientes de matéria orgânica em decomposição.
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Na década de 60, os fungos ainda pertenciam ao Reino
das Plantas, pois os cientistas acreditavam que esses
organismos tinham surgido a partir das algas e no processo evolutivo, haviam perdido a clorofila e a capacidade de realizar fotossíntese (Alcântara et al. 2017).
Essa informação perdurou por muito tempo e ainda é
comum confundir os fungos com as plantas. Porém,
com o avanço da tecnologia, da taxonomia e sistemática, além dos processos bioquímicos, foi observado que
os fungos na verdade não pertenciam a reino nenhum
até então conhecido, assim foram agrupados em um
reino próprio, o Reino Fungi (Willis 2018).
Entre os integrantes dos fungos, há os microfungos,
que possuem tamanho microscópico, ou seja, não é
possível vê-los a olho nu, e os macrofungos, que produzem estruturas macroscópicas, popularmente conhecido como corpo de frutificação, embora esse termo
não seja muito apropriado por fazer lembrar equivocadamente de um fruto de planta (Mueller et al. 2007).
A diversidade ainda desconhecida desses organismos
é tamanha que pode chegar a 12 milhões de espécies
no mundo, e precisa ser atualizada continuamente,
principalmente com a inclusão frequente de dados de
sequências de DNA (Maia et al. 2015, Hawksworth & Lücking 2017, Wu et al. 2019).
Atualmente são reconhecidos dezoito Filos pertencentes ao Reino Fungi (Wijayawardene et al. 2020), os quais
estão distribuídos em mais de 144.000 espécies descritas (Willis 2018). Desses filos, somente dois são capazes
de produzir estruturas facilmente visíveis a olho nu, os
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Figura 1. Corpo de esporulação a) Ascomycota: Cookeina speciosa e b) Basidiomycota: Coprinus disseminatus.

macrofungos, os Ascomycota e os Basidiomycota (Figura 1), consequentemente
são mais explorados em toda as temáticas na ciência (Maia et al. 2015, Willis
2018).
O filo Basidiomycota ou fungos basidiomicetos, ou mais simplesmente de cogumelos ou orelhas de pau, como são conhecidos popularmente, podendo apresentar muitas formas, cores e tamanhos diferentes (Evert & Eichhorn 2013).
Trata-se do grupo mais recente evolutivamente falando entre os fungos, o que
significa que apresentam estruturas mais complexas, mas sobretudo o basidioma e a formação dos seus esporos sexuais, chamados de basidiósporos (Petersen 2012). No entanto, é preciso saber que apenas os fungos basidiomicetos
do grupo Agaricomycotina podem produzir os cogumelos (Wijayawardene et al.
2020). Os orelha de paus também são um tipo de cogumelos, demonizado entre os estudiosos dos fungos como fungos Polyporales Gäum, conhecidos ainda
como poliporos ou fungos poroides (Justos et al. 2017, Willis 2018), como serão
chamados de agora em diante.
Características dos fungos poroides
Os fungos poroides são bastante diversos (Binder et al. 2013), mas uma característica
peculiar geralmente está presente na maior parte dos indivíduos, são os poros tubulares no himenóforo, ou seja, os poros que ficam na parte de baixo do fungo (Deacon
2006). Esses poros as vezes são cilíndricos e outras se assemelham aos favos de mel
das abelhas devido a forma hexagonal, características taxonômicas importantes para
distinção das espécies (Ryvarden 2004). No entanto, existem espécies de fungos poroi172

Figura 2. Fungos poroides e o tipo de himenóforo que apresentam. a) Pycnoporus sanguineus com himenóforo poro
angular; b) Ceriporus cavernulosus com himenóforo irregular; c) Trametes elegans com himenóforo labiríntico; d)
Flavodon flavus com himenóforo dentoide; e) Lentinus velutinus com himenóforo em forma de lamela; e f) Cymatoderma
caperatum com himenóforo liso.

des que possuem no himenóforo estruturas que parecem com lamela, outras que são
dentoides, forma de dente, outras lembrando fungos não poroides (Figura 2).
Quando analisados com auxílio de um microscópico, as hifas podem ser monomítico
(presença de hifas generativas), dimítico (presença de hifas generativas ou esqueléticas, até generativas ou conectivas) ou trimítico (presença dos três tipos de hifas).
As estruturas estéreis (cistidas e cistidiolos), e os basídios (estrutura reprodutora de
basidiósporos) podem variar conforme o fungo, são tetraesporado (sustentam de um
até quatro esporos), coloração hialina. Os basidiósporos são do tipo balistosporos (liberados livremente) e não germinam outros esporos, apresentam coloração hialina ou
pigmentada, parede celular fina, espessa, e raramente dupla, e apresentam tamanhos
e formas diferenciadas como globoso, subgloboso, alantoides, elípticos, cilíndricos, ornamentados entre outros (Figura 3) (Ryvarden 2004; Justo et al. 2017).

Fungos poroides (Basidiomycota) da Floresta Nacional do Tapajós

173

Figura 3. Estruturas microscópicas. a-d) Tipos de hifas [a – Hifa generativa; b – hifa generativa septada; c – hifa
conectiva; d – hifa esquelética]; e) grampo de conexão; f-g) estruturas estéreis [f – cistidiolos; g) cistidia encrustada];
h-i) basídias [h– basidia com esterigmas; i – basidia tetraesporada; j-o) basidiósporos [j – globoso; k – subglooso; l –
alantoide; m – cilíndrico; n – elipsoide; o – ornamentado].

Algumas espécies desses fungos podem atuar como parasitas oportunistas e outras
podem se relacionar harmonicamente com as raízes de diversas espécies de plantas
estabelecendo simbiose ectomicorriza ajudando no desenvolvimento do vegetal (Petersen 2012). No entanto, as espécies desse grupo são conhecidas por sua capacidade
de degradação da madeira e seus constituintes como a hemicelulose, a celulose e/ou a
lignina, ou seja, a maioria das espécies é lignocelulolítica (Holf et al. 2004). Os fungos
poroides são os responsáveis por causarem a podridão branca, na qual o fungo degrada
a lignina, celulose e hemicelulose da madeira, deixando-a com coloração esbranquiçada, e seu lenho fica semelhante à palha, e a podridão parda, na qual os fungos degradam a hemicelulose e a celulose da madeira e deixando a lignina, assim a madeira
fica com coloração marrom e dando a aparência de cubos (Holf et al. 2004, Floudas et
al. 2012), assim são de grande importância às florestas devido a ciclagem de nutrientes
(Tedersoo et al. 2007).
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A importância dos fungos poroides
Durante as últimas décadas o potencial biotecnológico dos fungos poroides tem se
destacado no cenário científico, principalmente devido as propriedades medicinais,
terapêuticas e potencial alimentício que apresentam, além do uso como ferramenta de
recuperação ambiental.
Um dos gêneros mais famosos de fungo poroide é Ganoderma, da Família Ganodermataceae, considerado o mais antigo que se tem conhecimento em relação ao uso medicinal, sobretudo nos países asiáticos, onde é empregado para esse fim há mais de 2.000
anos (Chang & Buswell 1996). A espécie Ganoderma lucidum é usada no tratamento de
hepatopatias crônicas, hipertensão, hiperglicemia e câncer, além de apresentar atividades comprovadas em processos antiinflamatória, antitumoral, anti HIV, antibacteriana, antiparasitária, regulação da pressão arterial, antidiabetes, imunomoduladora,
tônico renal, função hepatoprotetora, tônico nervoso, dentre outras doenças que afetam o homem (Wang et al. 2006, 2007, Bishop et al. 2015).
Nos processos de biorremediação, os fungos poroides de podridão-branca são os mais
utilizados, visto que as suas enzimas são eficazes na degradação de uma grande variedade de poluentes ambientais, como as espécies Pycnoporus sanguineus, Trametes
versicolor e Trametes pubescens que são utilizadas na degradação de corantes sintéticos
oriundos da indústria têxtil (Tišma et al. 2010). Os fungos poroides também degradam
pesticidas, triclorofenol, alcenos, efluentes industriais, herbicidas e efluentes domésticos e industriais (Dritsa et al. 2009).
Na indústria farmacêutica, esses fungos são utilizados para extração de peroxidases
e lacases e que são usadas como biossensores de compostos fenólicos (Di Fusco et al.
2010). Enquanto que na indústria papeleira, as enzimas lignolíticas, especificamente
o maganês-peroxidase, também de origem dos fungos poroides, são usadas no branqueamento de polpa kraft (Rabelo et al. 2007) e na produção de etanol de segunda geração (Okamoto et al. 2014). Outras espécies desse grupo são comestíveis, como Favolus
philippinensis, F. tenuiculus, Lentinus crinitus, L. velutinus, L. tricholoma, Panus neostrigosus, Panus strigellus, que são consumidas por indígenas e apresentam um alto valor
nutricional (Sanuma et al. 2016).
Os fungos poroides no Pará e na Flona do Tapajós
O conhecimento sobre os fungos na Amazônia foi estimado por Maia et al. (2015) em
1.050 espécies, dessas 442 foram listadas no estado do Pará, sendo considerando o estado da região norte do país com mais estudos sobre esses fungos. No entanto, o conhecimento sobre a micobiota, ou seja, a diversidade de fungos, está concentrada próximo
aos grandes centros de pesquisa, como o Museu Paraense Emílio Goeldi, por exemplo,
na capital do estado.
Considerando florestas nacionais, foi na Floresta Nacional de Caxiuanã (Flona de
Caxiuanã) que os estudos sobre fungos poroides foram iniciados (Sotão et al. (1997,
2002b, 2009) Martins-Junior et al. (2008, 2011), Gibertoni et al. (2013), Medeiros & RyvarFungos poroides (Basidiomycota) da Floresta Nacional do Tapajós
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den (2011), Medeiros et al. (2012, 2013, 2015) e atualmente tem-se registradas cerca de
127 espécies de fungos poroides para esta Flona. Na Flona do Tapajós, o conhecimento
micológico produzido ainda é incipiente, com estudos recentes com registros de Santana et al. (2018) e Couceiro et al. (2018) apontando a ocorrência de aproximadamente
72 espécies de macrofungos, sendo que 26 delas são fungos poroides (Tabela 1) em suas
mais variadas formas, tamanhos e cores (Figura 4).
Tabela 1. Lista das espécies de Polyporales encontradas na Flona do Tapajós.
Família
Cerrenaceae
Fomitopsidaceae
Ganodermataceae

Gênero

Forma de vida

Cerrena caperata (Berk.) Zmitr.

Sapróbio

Cerrena hydnoides (Sw.) Zmitr.

Sapróbio

Ranadivia modesta (Kunze ex Fr.) Zmitr.

Sapróbio

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

Sapróbio

Ganoderma australe (Fr.) Pat.

Parasita, Sapróbio
Sapróbio

Meripilaceae

Rigidoporus lineatus (Pers.) Ryvarden

Panaceae

Cymatoderma caperatum (Berk. & Mont.) D.A. Reid

Sapróbio

Amauroderma omphalodes (Berk.) Torrend

Sapróbio

Amauroderma schomburgkii (Mont. & Berk.) Torrend

Sapróbio

Amauroderma sprucei (Pat.) Torrend

Sapróbio

Cerioporus cavernulosus (Berk.) Zmitr.

Sapróbio

Coriolopsis polyzona

Sapróbio

Earliella scabrosa (Pers.) Gilb. & Ryvarden

Sapróbio

Favolus grammocephalus (Berk.) Imazeki

Sapróbio

Lentinus crinitus (L.) Fr.

Sapróbio

Lentinus velutinus Fr

Sapróbio

Microporellus obovatus (Jungh.) Ryvarden

Sapróbio

Polyoraceae

Perenniporia martia (Berk.) Ryvarden
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Parasita, Sapróbio

Polyporus dictyopus Mont.

Sapróbio

Polyporus leprieurii Mont.

Sapróbio

Porogramme albocincta (Cooke & Massee) Gibertoni

Sapróbio

Pynoporus sanguineus (L.) Murrill

Sapróbio

Trametes elegans (Spreng.) Fr.

Sapróbio

Trametes versicolor (L.) Lloyd

Sapróbio

Figura 4.1. Fungos poroides (Polyporales) da Flona do Tapajós. a) Amauroderma schomburgkii,
b) Cerrena hydnoides, c) C. caperata, d) Cymatoderma caperatum, e) Earliella scabrosa, f) Favolus
grammocephalus, g) F. brasiliensis, h) L. crinitus.
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Figura 4.2. Fungos poroides (Polyporales) da Flona do Tapajós. i) Lentinus velutinus, j)
Microporellus obovatus, l) Polyporus dictyopus, m) Porogramme albocincta, n) Pycnoporus
sanguineus, o) Rigidoporus lineatus, p) Trametes elegans, q) T. polyzona.
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Todas essas espécies podem ser encontradas se desenvolver em partes mortas de
plantas vivas, como as cascas (Holf et al. 2004), mas derma geral são fungos degradadores de madeira (Deacon 2006). A maioria das espécies são causadoras de
podridão branca e atuam como sapróbios, decompondo o substrato vegetal morto, enquanto que Ganoderma australe e Perenniporia martia parasitam as arvores
de forma que podem lavá-las a morte, quando passam a atuar como sapróbios.
Polyporaceae é a família mais diversa entre os fungos poroides (Wijayawardene et al.
2020), assim como foi observado nesse estudo. Ao todo a Flona do Tapajós apresenta
cerca de 13% das espécies de fungos poroides descrita para região Amazônica (Flora do
Brasil, 2020). Essa Unidade de Conservação (UC) também representa a maior riqueza
de macrofungos já registrada em floresta ombrófila densa na Amazônia (Couceiro et al.
2018). Em outras UC, a diversidade é aproximada como na Flona de Caxiuanã, onde o
número de espécies varia entre 87 a 96 registros (Gibertoni et al. 2013, Medeiros et al.
2013, Sotão et al. 2009) e na Flona do Amapá, onde o conhecimento sobre fungos poroides chega a 97 espécies (Soares et al. 2014).
Os fungos poroides são essenciais para as florestas (Junninen et al. 2006, Abrego et
al. 2017), sendo aqui ressaltada a rica diversidade encontrada na Flona do Tapajós e
a importância de se conhecer a micobiota dessa área. Fica evidente a necessidade de
intensificar os inventários e as pesquisas científicas, para que assim, se tenha a representação da riqueza das espécies de fungos e seu papel essencial para o meio ambiente.
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Diversidade de nosso cardume
Os peixes constituem o maior grupo de vertebrados atuais,
perfazendo mais do que metade do número de espécies de
vertebrados conhecidas (Nelson et al. 2016). Embora o número de espécies de peixes existentes no mundo continue
indeterminado, atualmente são listadas 35.797 espécies válidas, totalizando aproximadamente 8.000 espécies descritas apenas na década atual (Fricke et al. 2021). Mesmo que os
números impressionem, há de se considerar que muitos dos
estudos taxonômicos dedicados a grupos supraespecíficos
estão permitindo desvendar a diversidade oculta do grupo e
geralmente culminam no reconhecimento e na descrição de
novas espécies (e.g. Walsh et al. 2015, Ribeiro et al. 2017, de
Santana et al. 2019; de Oliveira et al. 2021).

3 Universidade Federal do
Oeste do Pará, Instituto de
Biodiversidade e Floresta,
Programa de Pós-Graduação
em Sociedade Natureza
e Desenvolvimento, Rua
Vera Paz (Unidade Tapajós),
Santarém, PA, Brasil, 68040-255.
albertotucuman@gmail.com
4 Universidade Federal do Oeste
do Pará, Instituto de Ciências e
Tecnologia das Águas, Coleção
Ictiológica, Rua Vera Paz (Unidade
Tapajós), Santarém, PA, Brasil,
68040-255. cantoandre@gmail.com

Considerando apenas as cerca de 18.000 espécies de peixes
de água doce, a bacia amazônica, embora com o número real
de espécies válidas ainda indeterminado, é detentora da
maior e mais diversificada ictiofauna de água doce do mundo, com cerca de 2.500 a 2.700 espécies já descritas (Dagosta
& De Pinna 2019, Fricke et al. 2020, Jézéquel et al. 2020). Os
processos que geraram esta megadiversidade ainda não são
plenamente compreendidos, mas geralmente são relacionados à excepcional rede de drenagem (Salati & Vose 1984, Latrubesse et al. 2017) e à estabilidade de condições ambientais
favoráveis, tal como o clima. Outro fator que pode ajudar a
explicar a diversidade da biota amazônica é a peculiaridade de seus principais tributários, com origens e propriedades físico-químicas da água distintas, bem como a evolução
geomorfológica da América do Sul, que proporcionou uma
variedade de ambientes aquáticos como rios, canais, furos,
igarapés e lagos (Lundberg et al. 1998, Lundberg et al. 2000,
Jézéquel et al. 2020).
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O rio Tapajós, um dos principais tributários do rio Amazonas, possui entre 529 e 982
espécies de peixes válidas (Dagosta & de Pinna 2019, Jézéquel et al. 2020). Embora os
números sejam elevados, estudos dedicados ao conhecimento da ictiofauna da região
ainda são escassos, sobretudo aqueles destinados às espécies que habitam os riachos
de difícil acesso, nos quais muitas vezes habitam espécies de pequeno porte, tais como
aquelas conhecidas popularmente como piabas, jejus, carás, jacundás e bagrezinhos.
Algumas dessas espécies ainda não são conhecidas cientificamente e chegam a passar
despercebidas até mesmo pelas comunidades tradicionais locais, uma vez que possuem hábitos que dificultam sua observação e/ou não despertam interesse relevante
como pescado de subsistência. Ainda assim, desempenham um papel muito importante nesses pequenos ecossistemas aquáticos.
Apesar das condições adversas de acesso a esses riachos geograficamente restritos,
cientistas têm se empenhado em levantamentos ictiofaunísticos na bacia (e.g. Silva-Oliveira et al. 2016, Guimarães et al. 2018) o que geralmente tem culminado na descrição
de novas espécies (e.g. Silva-Oliveira et al. 2015, 2019, Sousa et al. 2020).
A interação socioeconômica e ecológica do nosso cardume
Os peixes no baixo rio Tapajós, assim como na maior parte da Amazônia, persistem
como uma das principais fontes de alimento e desempenham um importante papel no
contexto econômico e na cultura regional (Santos et al. 1991, Ferreira et al. 1998, Silvano
et al. 2017). Além da grande importância econômica e social, peixes também são considerados eficientes indicadores da estabilidade e integridade funcional dos habitat
aquáticos (Karr 1981, Karr & Chu 1997).
Por serem sensíveis às mudanças do ambiente, peixes também têm sido frequentemente utilizados como eficientes indicadores da estabilidade e integridade de ambientes aquáticos, uma vez que são sensíveis às alterações no ambiente, inclusive as decorrentes de ações humanas (Araújo 1998, Whitfield & Elliot 2002, Ferreira & Casatti 2006,
Dias et al. 2009). Além disso, algumas espécies de peixes são relativamente fáceis de
serem identificadas e situações críticas, como agonia e morte, por exemplo, podem ser
informadas pelo público em geral, o que permite reconhecer alterações nas condições
de qualidade das águas (Araújo 1998, Araújo et al. 2000).
No âmbito da ecologia de comunidades, podemos retratar o status ambiental através de
informações que permitam a compreensão da influência de fatores bióticos e abióticos
na estruturação de assembleias de peixes, assim como do entendimento da influência
da heterogeneidade de habitat no padrão de diversidade de espécies. Diversos são os
fatores ambientais que podem influenciar na composição e estrutura das assembleias
em igarapés, tais como a morfologia do canal (largura, profundidade e declive), velocidade da correnteza, tipo de substrato, tipo e quantidade de partículas em suspensão
na água (Bührnheim & Cox-Fernandes 2001, Suarez & Lima-Junior 2009), parâmetros
físico-químicos da água (Mendonça et. al. 2005), heterogeneidade de habitats (Garutti
1988, Bührnheim 2002); assim como a predação e a competição são fatores bióticos
determinantes em sua estruturação (Power 1983, Harvey & Stewart 1991).
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O abrigo de nosso cardume
Muitos dos fatores reconhecidamente estruturantes dessa ictiofauna em igarapés sofrem efeitos diretos e/ou indiretos de atividades antrópicas, o que por vezes acaba
suprimindo informações ambientais antes mesmo dos estudos serem realizados, dificultando o entendimento de suas consequências para a fauna aquática. A falta de
conhecimento sobre a comunidade de peixes é agravada pelo fato das amostragens
não acompanharem o ritmo do desenvolvimento econômico regional (Lowe-McConnel
1987, Jézéquel et al. 2020), o que acarreta como consequência principal em alterações
do ambiente provocadas, entre outros fatores, por desmatamentos e construção de
barragens, causando muitas das vezes a extinção local de espécies ou daquelas com
distribuição restrita.
Nesse contexto, o estabelecimento de Unidades de Conservação (UCs) tem sido uma
das principais estratégias para conservação da biodiversidade em nível global (Mascia et al. 2014). Com mais de 144 mil unidades espalhadas pelo mundo, cobrindo mais
de 19 milhões de Km² e mais de 12% da superfície da terra (Chape et al. 2008), as UCs
têm fornecido oportunidades para a realização de vários estudos sobre ictiofauna, com
destaque para a região amazônica (e. g. Mendonça et. al. 2005, Espírito-Santo et. al.
2009, Silva-Oliveira et al. 2016).
No Brasil a gestão dessas áreas, que abrange cerca de 20% do território nacional (Brasil
2013), de grande relevância científica e socioambiental, é tarefa bastante complexa,
principalmente no bioma Amazônia, onde parte considerável da biodiversidade é desconhecida (SISBio/ICMBio 2016). Dessa forma, estudos ictiofaunísticos na Amazônia,
em especial em UCs, fornecem informações básicas que podem subsidiar, em diversos
aspectos, a conservação, gestão do território, pesquisa científica e o desenvolvimento
socioambiental na região.
Estado de conhecimento de nosso cardume
O conhecimento da ictiofauna de igarapés na Flona Tapajós e na Resex Tapajós-Arapiuns, espelha o da bacia do rio Tapajós, sendo ainda incipiente. No entanto, os poucos
estudos já realizados revelam números surpreendentes. O estudo ictiofaunísticos realizado por Silva-Oliveira et al. (2016) na Floresta Nacional do Tapajós utilizando o protocolo de coleta PPBio/RAPELD resultou no reconhecimento de 117 espécies de peixes,
constituindo um dos maiores registros amazônicos para riqueza de espécies de peixes
em igarapés. As amostragens foram realizadas durante o período de estiagem amazônica em igarapés de primeira a terceira ordem (0,8 a 5 metros de largura), utilizando redes de arrasto e peneiras de malhas finas. A distribuição das parcelas aquáticas
abrangeu igarapés que drenam para a sub-bacia do rio Cupari e bacia do rio Curuá-Una, além de afluentes diretos do rio Tapajós (Figura 1). Embora geograficamente próximos, a composição faunística dos três diferentes sistemas de drenagem estudados
foi significativamente dissimilar, indicando possível influência de fator histórico na
composição das assembleias de peixes.
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Figura 1. Pontos de coleta de peixes em igaparés da Floresta Nacional do Tapajós e Reserva Extrativista
Tapajós-Arapiuns, Pará, Brasil.

Silva (2018) desenvolveu um estudo ictiofaunístico empregando o mesmo protocolo de
coleta e a mesma espacialidade amostral de Silva-Oliveira et al. (2016), mas abrangendo
os períodos de estiagem e chuvoso. Este estudo permitiu a identificação de 109 espécies
distribuídas em 27 famílias e seis ordens, sendo que o número total de espécies estimadas para a área de estudo foi de 159. Embora não tenham sido registradas mudanças
estatisticamente significativas na composição da ictiofauna entre os períodos, o estudo revelou uma riqueza de 96 espécies no período de estiagem, das quais 39 foram exclusivas do período, e 67 espécies no período chuvoso, sendo 13 exclusivas do período.
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Somados os esforços dos estudos de Silva-Oliveira et al. (2016) e Silva (2018) é reconhecido até o momento um total de 152 espécies de peixes habitando igarapés de 1ª a
3ª ordem na Flona Tapajós (Tabela 1, Figura 2). Embora esse número se aproxime das
estimativas totais de peixes apontadas nos estudos de Silva-Oliveira et al. (2016) e Silva
(2018), acreditamos que mais esforços amostrais permitirão o reconhecimento de uma
riqueza acima da então estimada, sobretudo se os esforços forem direcionados para a
porção sul da Flona, onde o difícil acesso tem resultado em baixo esforços de coleta.
Do total de espécies registradas até o momento na Flona Tapajós, cinco foram reconhecidas como novas para a ciência e outras 45 ainda precisam ter sua identificação confirmada. Isso significa que quase 1/3 das espécies de peixes habitando os igarapés de pequeno
porte na Flona Tapajós ainda necessitam de estudos taxonômicos para o reconhecimento
preciso de sua identidade. Para tanto, novos esforços de coleta precisam disponibilizar
um maior quantitativo de exemplares, com registro do padrão de colorido em vida e tecidos para estudos moleculares, permitindo análises taxonômicas integrativas.
O conhecimento da ictiofauna em igarapés da RESEX Tapajós-Arapiuns advém de um
único evento de amostragem conduzido durante a execução do “Programa Monitora
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, voltado ao monitoramento do estado da biodiversidade nas Unidades de Conservação (UCs), Subprograma Aquático Continental (Normativa Nº 3/2017/Gabin/ICMBio). As amostragens
foram realizadas em nove parcelas aquáticas seguindo o protocolo de coleta PPBio/
RAPELD (Figura 1). As amostragens permitiram reconhecer 36 espécies de peixes distribuídos em 6 ordens e 16 famílias (Tabela 1). Contudo, qualquer comparação em termos de riqueza e diversidade com outras UCs (ex: Flona Tapajós) ainda é precipitada,
já que mais esforços devem ser empregados em amostragens nos corpos hídricos na
Resex Tapajos-Arapiuns.
O estado de conhecimento atual permite afirmar que a fauna de peixes em igarapés nas
duas UCs é predominantemente composta por espécies de Characiformes e Siluriformes, que juntas, representam cerca de 73% da riqueza de espécies. Outras ordens que
contribuem substancialmente com a riqueza de espécies nas UCs são Clichliformes e
Gymnotiformes. As famílias com maior número de espécies são Characidae, Cichlidae
e Loricaridae, que somam 72 espécies, 45,5% do total. As espécies mais abundantes são
Bryconops allisoni, Bryconops aff. melanurus, Hemigrammus belottii, Hemigrammus vorderwinkleri e Aequidens tetramerus, somando 2.246 indivíduos, 29,1% do total.
Ao longo da última década, cerca de 13 espécies foram descritas do baixo Tapajós, incluindo o rio Curuá-Una. Dessas espécies, 10 ocorrem em drenagens na Flona Tapajós
e/ou Resex Tapajós-Arapiuns, a saber: Bryconops allisoni (Flona), B. munduruku (Flona e
aqui registrada na Resex), Moenkhausua conspicua (Flona), Curculionichthys hera (Flona),
Cyphocharax cramptoni (Resex - não registrada em nossas amostragens), Knodus cupariensis (Flona), Hyphessobrycon montagi (Resex), Gymnotus arapiuns (Resex - não registrada em nossas amostragens), Thayeria tapajônica (Flona e Resex - não registrada em
nossas amostragens) e Hypostomus labyrinthus (Flona). Parte dos exemplares presentes
na lista de material tipo e/ou material adicional examinado nos artigos de descrições
destas espécies é fruto de coletas realizadas na Flona Tapajós e na Resex Tapajós-APeixes em igarapés da Floresta Nacional do Tapajós e da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns
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Figura 2. Algumas espécies de peixes coletadas na Floresta Nacional do Tapajós e Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, Pará, Brasil. A = Crenuchus spilurus; B = Catoprion mento; C = Bryconops allisoni; D = Bryconops munduruku; E = Carnegiella strigata; F = Hemigrammus stictus; G
= Moenkhausia comma; H = Moenkhausia oligolepis; I = Helogenes marmoratus; J = Bunocephalus
coracoideus; K = Curculionichthys hera; L = Megalechis picta; M = Gymnorhamphichthys hypostomus;
N = Dicrossus maculatus; O = Synbranchus marmoratus.
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rapiuns. Além disso, outras espécies descritas recentemente da bacia Amazônica também foram registradas nas UCs, tais como Hyphessobrycon ericae (Flona), Electrophorus
voltai (Flona), entre outras.
Mesmo com tantas novas espécies já descritas de drenagens nas UCs, ressalta-se que as
amostragens já realizadas permitem reconhecer que ainda existe um considerável número de espécies aguardando descrição formal (Tabela 1). Assim como o conhecimento
da biodiversidade, informações sobre as populações de peixes habitando os igarapés
da Flona Tapajós e na Resex Tapajós-Arapiuns ainda são incipientes. Os resultados
obtidos por Silva-Oliveira et al. (2016) e Silva (2017) evidenciam que 56 das 152 espécies
de peixes habitando igarapés da Flona Tapajós estão representadas por cinco ou menos
indivíduos. Por outro lado, a Resex Tapajós-Arapiuns possui 16 espécies registradas
com cinco ou menos indivíduos (44,4% das espécies da UC). Do total de espécies registradas nas duas UCs), 28 possuem ocorrência em ambas.
Na bacia do rio Tapajós, incluindo seus principais formadores, os rios Teles Pires e
Juruena, são reconhecidas aproximadamente 63 espécies endêmicas. Destas, 18 são
exclusivas do rio Tapajós (Dagosta & de Pinna 2019). Considerando que as espécies endêmicas são aquelas que só aparecem em uma área geográfica específica, nas quais as
peculiaridades são causadas por quaisquer fatores físicos, climáticos e ou biológicos
que restringem sua distribuição ou a separam da população original, esse elevado endemismo pode ter forte influência das regiões de corredeiras, tais como as localizadas
nas proximidades de Pimental e São Luís e na drenagem do rio Jamanxim. Embora até
o momento somente Bryconops munduruku tenha registros de ocorrência exclusivos de
igarapés na Flona Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns, é importante ressaltar o papel indispensável dessas duas UCs na conservação de todas as espécies de peixes habitando
exclusivamente o baixo rio Tapajós.
Nenhuma das espécies de peixes registradas na Flona Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns está categorizada como ameaçada. No entanto, essa informação deve ser interpretada com cautela, uma vez que para muitas delas a categoria de “menos preocupante” é resultante do fato de elas estarem em área de proteção ambiental. Dessa forma,
para assim permanecerem, além da própria UC, ações que subsidiarão desde a adequação do zoneamento da unidade para preservação de espécies raras ou endêmicas,
quanto medidas protetivas para a manutenção dos igarapés, principalmente àqueles
com características peculiares associadas à ictiofauna.
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Tabela 1. Espécies de peixes coletadas em igarapés da Floresta Nacional do Tapajós (FLONA) e
Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (RESEX).
Táxon

Nome popular

Flona

Resex

CHARACIFORMES
Curimatidae
Curimatopsis macrolepis (Steindachner, 1876)

Branquinha-miúda, piaba

x

-

Cyphocharax gangamon Vari, 1992

Piaba, sagüiru

x

-

Cyphocharax gouldingi Vari, 1992

Piaba, sagüiru

x

-

Anostomus ternetzi Fernández-Yépez, 1949

Peixe lápis

x

-

Leporinus friderici (Bloch, 1794)

Aracu, piau

x

-

Leporinus granti Eigenmann, 1912

Aracu, piau

x

-

Cabeça-para-baixo

x

-

Ammocryptocharax cf. elegans Weitzman &
Kanazawa, 1976

Peixe-lápis

x

-

Characidium cf. zebra Eigenmann, 1909

Charutinho, mocinha,
mariposa

x

-

Characidium sp.

Charutinho, mocinha,
mariposa

x

-

Crenuchus spilurus Günther, 1863

Crenuchus

x

x

Elachocharax junki (Géry, 1971)

Piaba

x

x

Elachocharax pulcher Myers, 1927

Piaba

x

x

Melanocharacidium cf. dispilomma Buckup, 1993

Peixe-lápis

-

x

Melanocharacidium sp.

Peixe-lápis

x

-

Borboleta-listrada, peixemachado

x

-

Bryconops allisoni Silva-Oliveira, Canto & Ribeiro,
Piaba
2019

x

-

Bryconops aff. melanurus (Bloch, 1794)

Piaba

x

x

Bryconops colaroja Chernoff & Machado-Allison,
1999

Piaba

x

-

Bryconops munduruku Silva-Oliveira, Canto &
Ribeiro, 2015

Piaba

x

x

Bryconops sp. n. 1

Piaba

x

-

Anostomidae

Chilodontidae
Chilodus punctatus Müller & Troschel, 1844
Crenuchidae

Gasteropelecidae
Carnegiella strigata (Günther, 1864)
Iguanodectidae
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Táxon

Nome popular

Flona

Resex

Bryconops sp. n. 2

Piaba

x

-

Bryconops sp. n. 3

Piaba

x

-

Iguanodectes variatus Géry, 1993

Piaba

x

x

Acestrorhynchus falcatus (Bloch, 1794)

Cangóia, cachorrinho,
dente-de-cão

x

x

Gnathocharax steindachneri Fowler, 1913

Piaba, tetra-aruanã

x

-

Heterocharax virgulatus Toledo-Piza, 2000

Piaba

x

-

Astyanax cf. maculisquamis Garutti & Britski,
1997

Lambari

x

-

Brachychalcinus nummus Böhlke, 1958

Tapiri, tetra

x

-

Creagrutus petilus Vari & Harold, 2001

Piaba, tetra

x

-

Hemibrycon surinamensis Géry, 1962

Piaba, tetra

x

-

Hemigrammus analis Durbin, 1909

Piaba, tetra

x

-

Hemigrammus belottii (Steindachner, 1882)

Piaba, tetra

x

x

Hemigrammus cf. marginatus Ellis, 1911

Piaba, tetra

x

-

Hemigrammus geisleri Zarske & Géry, 2007

Piaba, tetra

x

x

Hemigrammus hyanuary Durbin, 1918

Piaba, tetra

x

-

Hemigrammus levis Durbin, 1908

Piaba, tetra

x

-

Hemigrammus ocellifer (Steindachner, 1882)

Piaba, tetra

x

-

Hemigrammus stictus (Durbin, 1909)

Piaba, tetra

x

-

Hemigrammus vorderwinkleri Géry, 1963

Piaba, tetra

x

x

Hemigrammus sp.

Piaba, tetra

x

-

Hyphessobrycon cf. copelandi Durbin, 1908

Piaba, tetra

x

-

Hyphessobrycon cf. wosiack Moreira & Lima, 2007

Piaba, tetra

-

x

Hyphessobrycon ericae Moreira & Lima, 2007

Piaba, tetra

x

-

Hyphessobrycon heterorhabdus (Ulrey, 1894)

Piaba, tetra

x

-

Hyphessobrycon montagi Lima, Coutinho &
Wosiacki, 2014

Piaba, tetra

-

x

Hyphessobrycon sp. n.

Piaba, tetra

x

-

Jupiaba acanthogaster (Eigenmann, 1911)

Piaba, tetra

x

-

Jupiaba apenima Zanata, 1997

Piaba, tetra diamante

x

-

Jupiaba zonata (Eigenmann, 1908)

Piaba, tetra diamante

x

-

Jupiaba sp.

Piaba, tetra diamante

x

-

Acestrorhynchidae

Characidae
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Táxon

Nome popular

Knodus cupariensis Dos Anjos De Sousa & SilvaOliveira & Canto & Ribeiro, 2020

Flona

Resex

Piaba, tetra

x

-

Knodus sp. 1

Piaba, tetra

x

-

Knodus sp. 2

Piaba, tetra

x

-

Microschemobrycon sp.

Piaba, lambari, tetra

x

-

Moenkhausia celibela Marinho & Langeani, 2010

Piaba, lambari, tetra

x

-

Moenkhausia cf. ceros Eigenmann, 1908

Piaba, lambari, tetra

x

-

Moenkhausia cf. surinamensis Géry, 1965

Piaba, lambari, tetra

x

-

Moenkhausia collettii (Steindachner, 1882)

Piaba, lambari, tetra

x

x

Moenkhausia comma Eigenmann, 1908

Piaba, lambari, tetra,
matupiri

x

-

Moenkhausia conspicua Soares & Bührnheim,
2016

Piaba, lambari, tetra

x

-

Moenkhausia gr. lepidura (Kner, 1858)

Piaba, lambari, tetra,
matupiri

x

-

Moenkhausia hasemani Eigenmann, 1917

Piaba, lambari, tetra

x

-

Moenkhausia oligolepis (Günther, 1864)

Piaba, lambari olho de fogo,
pequira, maturi

x

-

Moenkhausia pirauba Zanata, Birindelli &
Moreira, 2009

Piaba, lambari, tetra

x

-

Moenkhausia cf. jamesi Eigenmann, 1908

Piaba, lambari, tetra

x

-

Phenacogaster calverti (Fowler, 1941)

Piaba, lambarizinho

x

-

Phenacogaster sp.

Piaba, lambarizinho

x

-

Poptella compressa (Günther, 1864)

Pataca, matupiri, tetra

x

-

Catoprion mento (Cuvier, 1819)

Piranha, catirina

x

-

Myloplus rubripinnis (Müller & Troschel, 1844)

Pacu, pacu branco

x

-

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)

Piranha-preta, pirambeba

x

-

Erythrinus erythrinus (Bloch & Schneider, 1801)

Jeju, marobá

x

x

Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829)

Jejú

-

x

Hoplias curupira Oyakawa & Mattox, 2009

Traíra

x

-

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

Traíra

x

x

Copella callolepis (Regan 1912)

Peixe-lápis

x

x

Copella nattereri (Steindachner, 1876)

Peixe-lápis

x

-

Nannostomus eques Steindachner, 1876

Peixe-lápis

x

-

Serrasalmidae

Erythrinidae

Lebiasianidae
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Táxon

Nome popular

Flona

Resex

Nannostomus marginatus Eigenmann, 1909

Peixe-lápis

x

-

Nannostomus sp.

Peixe-lápis

x

-

Pyrrhulina cf. capim Vieira & Netto-Ferreira, 2019 Pirrulina

x

-

Pyrrhulina semifasciata Steindachner, 1876

Pirrulina

x

x

cachorro-de-padre

x

x

Denticetopsis seducta Vari, Ferraris & de Pinna,
2005

Bagre

x

-

Denticetopsis sp.

Bagre

x

-

Helogenes marmoratus Günther, 1863

Bagre

x

x

Bunocephalus coracoideus (Cope, 1874)

Banjo, guitarra

x

-

Bunocephalus knerii Steindachner, 1882

Banjo, guitarra

x

-

Ituglanis amazonicus (Steindachner, 1882)

Bagre, cambeva

x

x

Potamoglanis hasemani (Eigenmann, 1914)

Bagre

x

-

Bacu, baiacu, daqueiro

x

-

Cascudo, tamboatá, tamoatá

SILURIFORMES
Auchenipteridae
Tatia intermedia (Steindachner, 1877)
Cetopsidae

Aspredinidae

Trichomycteridae

Doradidae
Acanthodoras cf. cataphractus (Linnaeus, 1758)
Callichthyidae
Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)

x

-

Corydoras cf. approuaguensis Nijssen & Isbrücker,
Coridoria, camboatazinho
1983

x

-

Corydoras sp.

Coridoria, camboatazinho

x

-

Corydoras sp. n.

Coridoria, camboatazinho

x

-

Megalechis picta (Müller & Troschel, 1848)

Tamboata, tamoatá

x

-

Ancistrus sp. 1

Acari, bodozinho,
cascudinho

x

-

Ancistrus sp. 2

Acari, bodozinho,
cascudinho

x

-

Curculionichthys hera Gamarra, Calegari & Reis,
2019

Acari, bodozinho,
cascudinho

x

-

Farlowella reticulata Boeseman, 1971

Acari-cachimbo, cachimbo

x

-

Farlowella smithi Fowler, 1913

Acari-cachimbo, cachimbo

x

-

Loricariidae
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Táxon

Nome popular

Farlowella sp. 1
Farlowella sp. 2

Flona

Resex

Acari-cachimbo, cachimbo

x

-

Acari-cachimbo, cachimbo

x

-

Harttia dissidens Rapp Py-Daniel & Oliveira, 2001

Cascudinho, limpa-vidros

x

-

Hypostomus labyrinthus de Oliveira, Ribeiro,
Canto & Zawadzki, 2020

Cascudo, bodó

x

-

Rineloricaria lanceolata (Günther, 1868)

Cascudo, rabo-de-chicote,
cachimbo

x

-

Sturisoma sp.

Acari-cachimbo, cachimbo

x

-

Bagre

x

-

Brachyglanis microphthalmus Bizerril, 1991

Bagre

x

x

Phenacorhamdia sp.

Bagre

x

-

Pimelodella cristata (Müller & Troschel, 1848)

Bagre, mandi, chorão

x

-

Pimelodella sp.

Bagre, mandi, chorão

x

-

Rhamdia cf. quelen (Quoy & Gaimard, 1824)

Mandi, chorão

x

x

Electrophorus voltai de Santana, Wosiacki,
Crampton, Sabaj, Dillman, Castro e Castro,
Bastos & Vari, 2019

Poraquê, peixe-elétrico

x

-

Gymnotus carapo Linnaeus, 1758

Sarapó, tuvira

x

-

Gymnotus coatesi La Monte, 1935

Sarapó, tuvira

x

-

Gymnotus coropinae Hoedeman, 1962

Sarapó, tuvira

x

x

Eigenmannia macrops (Boulenger, 1897)

Tuvira-amarela,
transparente

x

-

Eigenmannia muirapinima Peixoto, Dutra &
Wosiacki, 2015

Tuvira-amarela,
transparente

x

-

Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801)

Tuvira, ituí

x

-

Gymnorhamphichthys hypostomus Ellis, 1912

Tuvira, sarapó, ituí

x

-

Gymnorhamphichthys petiti Géry & Vu-Tân-Tuê,
1964

Tuvira, sarapó, ituí

x

x

Sarapó, tuvira

x

-

Pseudopimelodidae
Batrochoglanis raninus (Valenciennes, 1840)
Heptapteridae

GYMNOTIFORMES
Gymnotidae

Sternopygidae

Rhamphichthyidae

Hypopomidae
Brachyhypopomus aff. beebei (Schultz, 1944)
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Táxon

Nome popular

Flona

Resex

Brachyhypopomus brevirostris (Steindachner,
1868)

Sarapó, tuvira

x

-

Brachyhypopomus sp.

Sarapó, tuvira

x

-

Hypopygus benoneae Peixoto, Dutra, Santana &
Wosiacki, 2013

Tuvira

x

-

Hypopygus lepturus Hoedeman, 1962

Tuvira

x

x

Microsternarchus cf. bilineatus Fernández-Yépez,
1968

Sarapó, tuvira ituí

x

x

Procerusternarchus sp.

Sarapó, tuvira

-

x

Steatogenys duidae (La Monte, 1929)

Sarapó, tuvira, ituí

x

x

Anablepsoides cf. ornatus (Garman, 1895)

Rivulus

x

x

Anablepsoides urophthalmus (Günther, 1866)

Rivulus

x

-

Anablepsoides sp.

Rivulus

x

-

Laimosemion cf. dibaphus (Myers, 1927)

Rivulus

-

x

Barrigudinho, guaru,
lanterninha

x

-

Mussum

x

x

Acarichthys heckelii (Müller & Troschel, 1849)

Cará, acará

x

-

Acaronia nassa (Heckel, 1840)

Acará, cará, corro

x

-

Aequidens cf. epae Kullander, 1995

Acará, cará, corro

x

-

Aequidens tetramerus (Heckel, 1840)

Acará, cará, corro

x

x

Aequidens sp.

Acará, cará, corro

x

-

Apistogramma cf. agassizii (Steindachner, 1875)

Apistograma, cará, acará

x

x

Apistogramma sp. 1

Apistograma, cará, acará

x

-

Apistogramma sp. 2

Apistograma, cará, acará

x

-

Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)

Acará-açú, oscar, apaiari,

-

x

Caquetaia cf. spectabilis (Steindachner, 1875)

Acará, cará rosado

x

-

Crenicichla inpa Ploeg, 1991

Jacundá

x

-

CYPRINODONTIFORMES
Rivulidae

Fluviphylacidae
Fluviphylax sp.
SYNBRANCHIFORMES
Synbranchidae
Synbranchus marmoratus Bloch, 1795
CICHLIFORMES
Cichlidae
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Táxon

Nome popular

Flona

Resex

Crenicichla johanna Heckel, 1840

Jacundá, peixe-sabão,
joaninha

x

-

Crenicichla pellegrini Ploeg, 1991

Jacundá

x

-

Crenicichla regani Ploeg, 1989

Jacundá, peixe-sabão,
joaninha

x

-

Dicrossus maculatus Steindachner, 1875

Xadrezinho

x

-

Geophagus sp.

Cará, acará papa-terra,
Chaperema

x

-

Hypselecara coryphaenoides (Heckel, 1840)

Acará açaí

x

-

Satanoperca jurupari (Heckel, 1840)

Cará, acará, porquinho

x

-

Taeniacara candidi Myers, 1935

Torpedinho

x

-

Peixe-folha, folha

x

-

Piabinha

x

-

PERCIFORMES
Polycentridae
Monocirrhus polyacanthus Heckel, 1840
GOBIIFORMES
Eleotridae
Microphilypnus acangaquara Caires & Figueiredo,
2011
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Anfíbios são vertebrados tetrápodes, que conquistaram
uma grande variedade de habitats em quase todo o Planeta, e se diversificaram em mais de 8.200 espécies de anuros
(sapos, rãs e pererecas), salamandras e cecílias espalhadas
por florestas, campos, charcos, e até desertos (Frost 2020).
Apenas duas espécies de salamandras ocorrem no Pará (Bolitoglossa paraensis e Bolitoglossa tapajonica), e ambas são
raramente encontradas em seus habitats naturais, provavelmente porque as populações são pequenas e ocupam territórios bastante restritos. Similarmente, cecílias são raramente encontradas, porque vivem embaixo da terra ou da
água, e por isso os cientistas sequer sabem quantas espécies
existem na Amazônia ou no Pará. Portanto, embora a ocorrência de algumas espécies de salamandras e cecílias (p. ex.:
Fraga et al. 2018) possa ser esperada na Floresta Nacional do
Tapajós (Flona do Tapajós), este capítulo é totalmente dedicado aos anuros, para os quais nosso conhecimento sobre a
biologia e ecologia é relativamente bem desenvolvido.
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2936, Manaus, Amazonas, Brasil,
CEP 69.011-970. lima@inpa.gov.br

Quase 90% da diversidade global de anfíbios é composta
por anuros, os quais conquistaram uma ampla variedade de
ambientes em quase todo o Planeta, desde florestas úmidas
até desertos extremamente áridos. Essa capacidade de sobreviver sob condições extremamente diferentes é impressionante, se considerarmos que a falta de ovo amniótico
para proteger embriões em desenvolvimento poderia limitar a capacidade de colonizar alguns ambientes, especialmente em regiões áridas como desertos (p. ex.: Cartledge
et al. 2017). No entanto, é notório que o sucesso evolutivo
dos anuros é ainda subestimado, porque novas espécies são
constantemente descobertas, especialmente quando áreas
remotas são investigadas por cientistas (p. ex.: Ferrão et al.
2016, Moraes et al. 2017). A maioria dos anuros tem o ciclo de
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vida dividido em duas fases: uma larval estritamente aquática, quando são conhecidos
como girinos, e uma adulta, quando são um pouco mais independentes da água. Mas
existem muitas espécies que se desenvolvem sem uma fase larval, espécies cujas larvas
crescem dentro de ovos no chão das florestas ou em bolsas especializadas no corpo
dos adultos, e espécies que passam toda a vida dentro da água, inclusive durante a fase
adulta (Duellman & Trueb 1986, Haddad & Prado 2005).
Anuros são peças-chave no funcionamento de ecossistemas, porque contribuem para o
controle biológico de uma enorme variedade de invertebrados dos quais se alimentam,
servem como fonte de nutrientes para uma enorme diversidade de animais predadores, e as larvas (girinos) que se alimentam no substrato de corpos d´água revolvem
sedimentos, o que disponibiliza nutrientes para outras espécies (Hocking & Babbitt
2014). Adicionalmente, a fragilidade de tecidos corpóreos e a permeabilidade da pele
podem tornar anuros muito sensíveis a alterações ambientais, e por isso algumas espécies podem ser indicadoras da qualidade ambiental de ecossistemas (Lecfort et al.
1998, Venturino et al. 2003). Essa fragilidade tem mediado um padrão global de declínios populacionais de anuros, principalmente causados pela perda de habitat e pela
disseminação de um fungo patogênico que pode causar morte massiva de indivíduos
e a extinção de espécies (Houlahan 2000, Grant et al. 2019). A extinção de anuros pode
afetar negativamente a qualidade de vida humana, seja indiretamente, uma vez que
eles contribuem para a saúde de florestas que regulam o clima global, ou diretamente,
considerando que as secreções da pele de anuros têm potencial farmacológico enorme
(p. ex.: Bradley 1993, Fisher et al. 1994), sendo capazes até mesmo de inibir a transmissão do vírus HIV (Lorin et al. 2005, VanCompernolle et al. 2005).
Mais de 300 espécies de anuros são conhecidas na Amazônia brasileira (Hoogmoed &
Gallati 2017), mas a precisão desse número é questionada pelo fato de que espécies amplamente distribuídas geralmente contêm diversidade críptica (p. ex.: Mota et al. 2020;
Pirani et al. 2020). De fato, existem estimativas de que cerca de 400% das espécies de
anuros que ocorrem na Amazônia ainda não foram formalmente descritas pela ciência
(Valcher et al. 2020). Graças à instalação de sistemas de amostragem padronizada pelo
método RAPELD (Magnusson et al. 2013) em diferentes regiões da Amazônia, sabemos
que toda essa diversidade não é homogeneamente distribuída, mas determinada pelas
características dos hábitats filtrando a ocorrência de espécies em escalas locais (Ribeiro-Jr. et al. 2012, Rojas-Ahumada et al. 2012, Dias-Terceiro et al. 2015), embora barreiras biogeográficas como rios possam limitar a ocorrência de espécies em escalas que
abrangem diferentes interflúvios (Dias-Terceiro et al. 2015, Moraes et al. 2016). Nesse
capítulo nós abordamos a diversidade de anuros da Flona do Tapajós, no oeste do Pará.
Apresentamos uma lista comentada de espécies composta por dados coletados ao longo de áreas de floresta e nas margens do Rio Tapajós, e dados que coletamos em quatro
módulos de amostragem padronizada pelo método RAPELD (Magnusson et al. 2013).
A Flona do Tapajós tem sido intensamente investigada por cientistas interessados nos
efeitos de variações climáticas sobre a floresta (Tomasella et al. 2007, Rocha et al. 2009,
Aguiar et al. 2013). Porém ainda é muito negligenciada em relação a estudos sobre herpetofauna (anfíbios e répteis) e outros organismos considerados menos carismáticos.
Grandes avanços têm sido alcançados graças à instalação do sistema de amostragem
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PPBio-PELD POPA (Programa de Pesquisa em Biodiversidade e Pesquisas Ecológicas
de Longa Duração), a qual permitiu a intensificação de estudos na área norte da Flona.
Essa infraestrutura facilitou tanto amostragens rápidas padronizadas, quanto monitoramentos biológicos baseados em repetições espaço-temporais na coleta de dados.
O primeiro estudo que utilizou essa infraestrutura para estudar a biodiversidade da
Flona foi recentemente realizado pelo nosso grupo de pesquisa (Torralvo et al., 2022),
e teve o objetivo de investigar a distribuição da fauna de anuros em relação à variação espacial nas características das florestas. Nós andamos lentamente em duplas ao
longo de 33 parcelas de 250 m de comprimento por 20 m de largura, organizadas em
quatro módulos de 5 km² cada um, localizados nos quilômetros 67, 117 e 134 da BR-163,
e nas proximidades da comunidade de Acaratinga (Figura 1). Registramos todas as espécies de anuros que encontramos visualmente ou por meio do canto que os machos
emitem para atrair fêmeas. Como existem espécies diurnas e noturnas de anuros, visitamos as parcelas durante o dia e à noite.

Figura 1. Módulos de amostragem de 5 km² instalados da Flona do Tapajós para otimizar estudos ecológicos por meio
da padronização na coleta de dados. Os círculos coloridos são parcelas de amostragem de 250 m de comprimento por
20 m de largura, onde amostramos anfíbios.

Um dos principais resultados desse estudo é que encontramos 57 espécies classificadas
em oito famílias (Tabela 1), o que ampliou a diversidade de anuros conhecida para a
Flona do Tapajós em mais de 430% em relação ao estudo que embasou o plano de gestão
da reserva (baseado em apenas 13 espécies). Dentre as espécies que encontramos está
a emblemática e pouco conhecida perereca-franjada Cruziohyla craspedopus (PhylloAnfíbios anuros da Floresta Nacional do Tapajós
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medusidae). Essa foi a primeira vez que essa espécie foi encontrada ao leste do Rio
Tapajós, o que ampliou sua distribuição geográfica em mais de 220 km (Fraga & Torralvo, 2019). Outras espécies que apresentamos neste capítulo provavelmente não haviam
sido encontradas na Flona do Tapajós porque têm a distribuição localmente restrita a
um tipo específico de habitat, o que dificulta a obtenção de dados. Por exemplo, a perereca Dryaderces inframaculata (Hylidae) vive em agregações de indivíduos concentrados
nas margens de igarapés, e na Flona do Tapajós só a encontramos nas proximidades da
nascente de um único igarapé. A perereca Trachycephalus helioi (Hylidae) vive nas copas
muito altas das árvores, de onde raramente desce, e por isso só pudemos detectá-la pelo
canto que os machos emitem. Pequenas espécies diurnas de serrapilheira dos gêneros
Allobates, Amazophrynella e Atelopus foram geralmente encontradas em áreas próximas
a igarapés ou corpos d’água isolados no interior das florestas, uma vez que dependem
desses ambientes para o desenvolvimento das larvas. Similarmente, o sapo-de-chifres
Ceratophrys cornuta (Ceratophryidae) foi somente encontrado próximo a poças grandes
e isoladas no interior das florestas, onde concentra grandes agregações de indivíduos
em eventos de reprodução explosiva, que duram de 1 a 3 dias (Lima et al. 2006). Embora
a maioria dessas espécies não tenha sido detectada dentro dos limites das parcelas
de amostragem padronizada, elas só foram encontradas na Flona do Tapajós devido à
otimização de estudos ecológicos provida pela instalação de módulos RAPELD, os quais
permitiram o acesso a áreas distantes dos núcleos de pesquisa, extrativismo e turismo
da Flona. No entanto, esses módulos estão concentrados na região norte da Flona do
Tapajós, e ainda não contêm parcelas que acompanham as margens de igarapés (denominadas parcelas ripárias), as quais potencialmente abrigam assembleias distintas de
anuros (Ribeiro-Jr. et al. 2012, Rojas-Ahumada et al. 2012). Com a instalação de novos
módulos de amostragem no sul da Flona e de parcelas ripárias, prevemos que a diversidade de anfíbios conhecida para a Flona do Tapajós seja novamente ampliada na ordem
de dezenas de espécies.
Tabela 1. Presença (1) e ausência (0) das espécies de anuros registradas em quatro módulos padronizados de amostragem instalados na Flona do Tapajós (kms 67, 117 e 134 da BR-163 e Acaratinga),
na margem do Rio Tapajós, e por meio de encontros ocasionais (EO) fora dos limites dos módulos
de amostragem. Anuros foram registrados por meio de procura visual e auditiva, diurna e noturna.
Família / Espécie

Km 67

Km 117

Km 134

Acaratinga

Rio Tapajós

EO

Allobates femoralis

1

1

1

1

0

1

Allobates magnussoni

0

1

0

0

0

1

Allobates tapajos

0

0

0

0

0

1

Amazophrynella aff. xinguensis

0

0

0

0

0

1

Atelopus aff. hoogmoedi

0

0

0

0

0

1

Aromobatidae

Bufonidae
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Família / Espécie

Km 67

Km 117

Km 134

Acaratinga

Rio Tapajós

EO

Rhaebo guttatus

0

0

0

0

0

1

Rhinella castaneotica

0

0

1

1

0

1

Rhinella magnussoni

1

1

1

1

0

1

Rhinella major

0

0

0

0

1

1

Rhinella marina

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

Pristimantis aff. fenestratus

1

0

1

0

0

1

Pristimantis latro

1

1

1

1

0

1

Pristimantis ockendeni

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

Boana boans

0

0

0

0

1

1

Boana cinerascens

0

0

0

0

0

1

Boana gr. geographica

0

1

0

0

0

1

Boana icamiaba

0

0

0

0

0

1

Boana lanciformis

0

0

0

0

1

1

Boana multifasciata

0

0

0

0

0

1

Boana raniceps

0

0

0

0

1

1

Boana wavrini

0

0

0

0

1

1

Dendropsophus gr. leucophyllatus

0

0

0

0

0

1

Dendropsophus marmoratus

0

0

0

0

0

1

Dendropsophus melanargyreus

0

0

0

0

0

1

Dendropsophus gr. microcephalus

0

0

0

0

0

1

Dendropsophus minutus

0

0

0

0

0

1

Dryaderces inframaculata

0

0

0

0

0

1

Lysapsus aff. bolivianus

0

0

0

0

1

1

Osteocephalus aff. oophagus

1

1

1

0

0

1

Osteocephalus taurinus

1

1

0

1

0

1

Ceratoprhyidae
Ceratophrys cornuta
Craugastoridae

Dendrobatidae
Adelphobates castaneoticus
Hylidae
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Família / Espécie

Km 67

Km 117

Km 134

Acaratinga

Rio Tapajós

EO

Scinax boesemani

0

0

0

0

1

1

Scinax garbiei

0

0

0

0

0

1

Scinax nebulosus

0

0

0

0

0

1

Scinax x-signatus

0

0

0

0

1

1

Trachycephalus helioi

1

1

1

0

0

1

Trachycephalus resinifictrix

1

1

1

1

0

1

Trachycephalus typhonius

0

0

1

0

1

1

Adenomera amicorum

1

1

1

1

0

1

Adenomera gr. andreae

1

1

1

1

0

1

Adenomera gr. hylaedactyla

0

0

1

1

1

1

Engystomops freibergi

0

0

0

0

0

1

Leptodactylus fuscus

0

0

0

0

1

1

Leptodactylus longirostris

0

0

0

0

1

1

Leptodactylus macrosternum

0

0

0

0

1

1

Leptodactylus mystaceus

0

1

0

1

0

1

Leptodactylus aff. labirinthicus

0

0

0

0

1

1

Leptodactylus paraensis

1

1

1

1

0

1

Leptodactylus pentadactylus

1

1

1

0

0

1

Leptodactylus petersii

0

0

0

0

0

1

Leptodactylus podicipinus

0

0

0

0

1

1

Leptodactylus rhodomystax

0

0

0

0

0

1

Physalaemus ephippifer

0

0

0

0

0

1

Cruziohyla craspedopus

0

0

0

0

0

1

Phyllomedusa vaillantii

1

1

0

0

0

1

Phithecopus hypocondrialis

1

0

1

1

0

1

Número de Espécies

15

17

17

14

16

57

Leptodactylidae

Phyllomedusidae
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Considerando apenas os dados provenientes das parcelas de amostragem, as espécies
que tiveram maiores estimativas de frequência de ocorrência relativa ao número de
parcelas (Figura 2), têm em comum a relativa independência de corpos d’água para
reprodução. Essas são espécies que desovam em ninhos de espuma, como duas espécies de Adenomera e Lepodactylus paraensis (Leptodactylidae), ou em cavidades de
árvores e ouriços de castanha-do-pará que acumulam água, como Trachycephalus resinifictrix, Osteocephalus aff. oophagus (Hylidae) e Rhinella magnussoni (Bufonidae), além
de espécies cujo desenvolvimento de filhotes ocorre diretamente dentro do ovo, como
Pristimantis latro (Craugastoridae). Algumas espécies tiveram baixa frequência de
ocorrência porque têm a distribuição localmente restrita a lugares próximos a bordas
de floresta (p. ex: Pithecopus hypochondrialis) ou terrenos alagadiços (p. ex.: Boana gr.
geographica), onde nossos esforços de amostragem foram baixos. De modo geral, esses
resultados têm nos mostrado que a diversidade estimada de anuros pode ser altamente dependente de quanta heterogeneidade ambiental é abrangida pelo delineamento
amostral, uma vez que as assembleias locais tendem a ser determinadas pelas condições ambientais (Menin et al. 2007, Dias-Terceiro et al. 2015).

Figura 2. Frequência de ocorrência de espécies de anfíbios relativa a 33 parcelas de amostragem instaladas em quatro
módulos de 5 km² na Flona do Tapajós.

Uma das maiores vantagens da amostragem padronizada pelo método RAPELD é que
nós podemos comparar a diversidade estimada entre diferentes locais. Esse tipo de estudo gera informações importantes sobre o grau de uniformidade no qual as espécies
estão distribuídas ao longo da Flona, e nos dá algumas pistas sobre fatores que podem
influenciar a diversidade local de anuros. Por exemplo, plotando os dados de abundância de anuros ordenados por módulo de amostragem nos revelou que a maioria das
espécies amostradas nas parcelas RAPELD tem distribuição relativamente homogênea
Anfíbios anuros da Floresta Nacional do Tapajós

211

ao longo dos módulos instalados nos quilômetros 67, 117 e 134 da BR-163 (Figura 3). No
entanto, as espécies que ocorrem no módulo Acaratinga são claramente diferentes, o
que nos chama atenção para diferenças ambientais entre esse módulo e os demais. A
maioria das espécies que ocorreu exclusivamente ou em abundâncias mais altas no
Acaratinga são comumente encontradas em áreas relativamente abertas, como as rãs
de liteira Adenomera gr. hylaedactyla e Leptodactylus mystaceus (Leptodactylidae), e o
sapo-cururu Rhinella marina (Bufonidae). Essas espécies podem ser encontradas em
todos os módulos de amostragem, mas geralmente nas bordas de floresta formadas por
estradas, e nas clareiras onde estão alojamentos e pátios usados para estocar madeira
de manejo comunitário. No Acaratinga, por outro lado, essas espécies aparentemente
têm encontrado melhores condições de sobrevivência e reprodução mesmo no interior
das florestas, onde as parcelas de amostragem estão instaladas. Essa conclusão é sustentada pelo fato de que nós medimos a estrutura da vegetação em todas as parcelas de

Figura 3. Parcelas de amostragem na Flona do Tapajós ordenadas por módulo de 5 km². A altura das colunas pretas
representa a abundância de espécies de anfíbios, e espaços em branco representam ausência de espécies.
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amostragem usando um equipamento portátil de ampliação da luz (LIDAR), e encontramos que o módulo Acaratinga tem dossel mais baixo, menor índice de área foliar, e
mais clareiras em comparação a todos os outros módulos.
Em conclusão, nossos dados indicam que a diversidade de anuros na Flona do Tapajós
tem sido historicamente subestimada, porque estimativas precisas de diversidade dependem de concentrar esforços de amostragem equivalentes entre ambientes distintos. Esse resultado é amplamente sustentado pelo fato de que a heterogeneidade ambiental usualmente filtra a ocorrência local de espécies (Rojas-Ahumada et al. 2012). No
entanto, estimativas de diversidade baseadas em amostragem padronizada dependem
altamente da instalação de módulos adicionais no sul da Flona e de parcelas ripárias,
uma vez que a atual configuração de módulos não abrange heterogeneidade ambiental
suficiente para detectar pelo menos 28% das espécies conhecidas para a reserva. Isso
é particularmente crítico em se tratando de espécies muito dependentes de corpos
d’água para reprodução, e espécies que utilizam zonas ripárias como corredores de
dispersão, as quais raramente são encontradas fora desses ambientes (Menin et al.
2007). Em se tratando de espécies cuja independência de corpos d´água para reprodução resulta em abundâncias relativamente altas (Watling & Donnelly 2002), nossos estudos têm demonstrado que a diversidade-beta de anfíbios (diferenças na composição
de espécies entre locais) é relativamente baixa na Flona do Tapajós, porque a maioria
das espécies tem abundâncias aproximadamente homogêneas entre três dos quatros
módulos amostrados. Excepcionalmente, as florestas baixas e abertas do módulo Acaratinga têm favorecido algumas espécies que estão ausentes ou são raramente encontradas nos outros módulos, o que resulta em assembleias distintas. Esse resultado é
relevante para conservação, porque demonstra que nem todos os ambientes da Flona
do Tapajós são igualmente adequados para todas as espécies de anfíbios.
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Glossário
abundância: número de indivíduos de uma espécie, estimado com base em um sistema
de estudos ecológicos. É uma medida muito utilizada para estimar biodiversidade.
amostragem: aplicação de métodos de estudo para estimar porções de populações biológicas, as quais são utilizadas para estimar biodiversidade.
assembleias: conjuntos de espécies que vivem em uma mesma região.
barreiras biogeográficas: elementos intransponíveis da paisagem que separam fisicamente organismos, impedindo que eles se encontrem (p. ex.: rios, montanhas, ou
savanas cercadas de florestas).
cecílias: anfíbios da ordem Gymnophiona. Possuem corpo alongado e segmentado coberto por uma pele muito lisa, e não possuem patas. A maioria das espécies tem hábitos
fossoriais ou aquáticos.
delineamento amostral: esquema planejado para coleta de dados que são utilizados
em testes de hipóteses para estudos científicos.
diversidade críptica: duas ou mais espécies morfologicamente indistintas, mas diferentes em relação a identidade genética, características ecológicas, e/ou distribuição
geográfica.
dossel: altura média da copa das árvores em relação ao chão.
frequência de ocorrência: porcentagem das parcelas de amostragem nas quais uma
espécie foi encontrada.
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heterogeneidade ambiental: grau de desuniformidade pelo qual organismos (p. ex.:
animais, plantas, fungos) e elementos de paisagem (p. ex.: altitude, clima, estrutura do
solo) estão distribuídos em relação ao tempo e/ou espaço.
índice de área foliar: medida da área coberta pelo dossel, estimada com base na área da
superfície das folhas relativa a uma unidade de superfície do solo.
interflúvios: regiões mais elevadas de uma bacia hidrográfica que dividem dois rios.
ovo amniótico: tipo de ovo em que o embrião se desenvolve envolto por uma membrana que o separa de um líquido amniótico, que por sua vez protege o embrião contra
choques mecânicos, variações acentuadas de temperatura e dessecação.
patogênico: agente que pode provocar uma doença.
RAPELD: acrônimo que une amostragens RÁPidas e Pesquisas Ecológicas de Longa
Duração. É um delineamento amostral baseado em parcelas que seguem as curvas de
nível naturais do terreno para minimizar a variação ambiental decorrente da variação
altitudinal.
repetições espaço-temporais: coletas de dados em várias parcelas com tamanho padronizado (repetição espacial), repetidas em diferentes épocas do ano ou na mesma
época entre anos diferentes (repetição temporal).
salamandras: anfíbios da ordem Caudata, os quais mantém a cauda durante a fase
adulta. Representadas na Amazônia apenas pelo gênero Bolitoglossa.
tetrápodes: classificação de animais vertebrados que possuem quatro pernas, ou que
descendem de animais com quatro pernas.
variação espacial: diferenças entre lugares em alguma característica das florestas,
como estrutura da vegetação ou do solo.
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Apêndice 1. Algumas das espécies de anuros encontradas na Flona do Tapajós. A) Allobates femoralis, B) Adelphobates
castaneoticus, C) Rhinella major, D) Rhinella magnussoni, E) Pristimantis aff. fenestratus, F) Leptodactylus mystaceus, G)
Leptodactylus paraensis, H) Lysapsus aff. bolivianus. Fotos: Rafael de Fraga.
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Apêndice 2. Algumas das espécies de anuros encontradas na Flona do Tapajós. A) Boana wavrini, B) Boana
multifasciata, C) Dendropsophus melanargyreus, D) Scinax nebulosus, E) Dryaderces inframaculata, F) Pithecopus
hypochondrialis, G) Cruziohyla craspedopus, H) Trachycephalus resinifictrix. Fotos: Rafael de Fraga.
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Répteis constituem uma classe de tetrápodes que inclui
escamados (anfisbênios, lagartos e serpentes), quelônios
(tartarugas, cágados e jabutis), crocodilianos (jacarés, crocodilos e gaviais) e tuataras (semelhantes a lagartos, vivem
exclusivamente na Nova Zelândia). Embora possa ser conveniente para algumas pesquisas científicas, esse agrupamento não necessariamente reflete relações evolutivas entre os
animais abrangidos, uma vez que aves são evolutivamente
próximas de crocodilianos, mas não são tradicionalmente
classificadas como répteis, e a origem evolutiva de quelônios ainda é incerta (Pyron et al. 2013, Zheng & Wiens 2016,
Shaffer et al. 2017).
Répteis têm conquistado uma ampla variedade de hábitats em quase todos os continentes, de florestas tropicais
úmidas a desertos áridos, e até mesmo áreas sazonalmente
congeladas em latitudes altas (Uetz et al. 2020). O sucesso
evolutivo é principalmente atribuído à origem do ovo amniótico, há cerca de 300 milhões de anos, o qual permitiu
o desenvolvimento embrionário dentro de uma membrana
protetora com acesso a uma fonte de nutrientes. A origem
do ovo amniótico foi um passo importante na evolução de
vertebrados, porque permitiu a diversificação de espécies
sem uma fase larval aquática, o que gerou maior independência da água em comparação aos anfíbios (Romer 1957).
Répteis são tradicionalmente considerados como ectotérmicos, o que significa que a temperatura do seu corpo não é
mantida constante pelo metabolismo, mas varia com a temperatura ambiental. No entanto, muitas espécies de lagartos
e serpentes conseguem alcançar temperaturas mais altas
que a temperatura ambiental, usando mecanismos de termorregulação ativa ou contrações musculares (Seebacher &
Franklin 2005).
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No passado, os répteis foram considerados como animais de pouca importância ecológica (Zim & Smith 1953), e essa visão ainda é atualmente bem enraizada nas sociedades
humanas (Miranda 2017). No entanto, a ciência tem nos ensinado que eles contribuem
significativamente para o funcionamento de ecossistemas terrestres e aquáticos (Valencia-Aguilar et al. 2013). Répteis têm grande participação nos ciclos de nutrientes,
porque a maioria das espécies cumpre tanto um papel de predador quanto de presa.
Como predadores, atuam no controle biológico de invertebrados e pequenos vertebrados, enquanto como presas, são fontes importantes de nutrientes para uma grande
diversidade de aves, mamíferos e outros répteis (Vitt et al. 2008, Fraga et al. 2013). Até
mesmo humanos se beneficiam de proteínas e gordura extraídas de répteis, uma vez
que o consumo de carne e o uso de partes corpóreas em práticas de medicina tradicional são altamente difundidos em todo o Planeta (Alves et al. 2013). Adicionalmente,
algumas espécies de lagartos e quelônios atuam como polinizadoras e dispersoras de
sementes, e por isso contribuem para a regeneração vegetal (Galindo-Uribe & Hoyos-Hoyos 2007, Valido & Olesen 2007, González-Castro et al. 2015). Por fim, alguns répteis têm sido considerados como “engenheiros” de ecossistemas, porque modificam
a estrutura de hábitats, o que pode gerar efeitos positivos para outras espécies. Por
exemplo, o modo de pastagem praticado por jabutis e lagartos herbívoros estimula a
regeneração foliar, o que aumenta a produtividade primária (Hamann 1993), e lagartos escavadores, jacarés e crocodilos que fabricam ninhos amontoando folhas e galhos
fornecem sítios de abrigo, reprodução e termorregulação para outras espécies (Brito et
al. 2011, Elsey et al. 2013).
Um dos maiores desafios para os cientistas que estudam répteis é encontrar indivíduos
em seus hábitats naturais. Muitas espécies vivem escondidas em buracos ou na vegetação, têm camuflagem eficiente e não emitem sons. Ainda, existem muitas espécies
fossoriais (p. ex.: anfisbênios, lagartos Gymnophthalmidae), as quais passam a maior
parte do tempo em túneis subterrâneos, e serpentes de modo geral são relativamente
difíceis de encontrar nas florestas densas (Fraga et al. 2014). Portanto, listas completas
de espécies de répteis que ocorrem em uma região dependem de monitoramento em
longo prazo, com aplicação de métodos complementares para encontrar animais em
seus hábitats naturais, como busca visual e diferentes tipos de armadilhas. Graças ao
esforço de cientistas desde o século XVIII, sabemos que a Amazônia brasileira abriga
pelo menos 448 espécies de répteis, das quais 243 são serpentes, 152 são lagartos, 28
anfisbênios, 20 quelônios e 5 crocodilianos (Costa & Bérnils 2018). No entanto, esses
números são frequentemente alterados, na medida em que a amostragem de áreas
remotas resulta na descoberta de espécies desconhecidas (p. ex.: Moraes et al. 2017), ou
que a aplicação de técnicas de biologia molecular resulta na identificação de múltiplas
linhagens evolutivas, um cenário particularmente esperado no caso de espécies amplamente distribuídas (p. ex.: Oliveira et al. 2016, Sturaro et al. 2017).
Nesse capítulo nós apresentamos uma lista de espécies de répteis que têm ocorrência
esperada ou validada por dados de campo na Flona do Tapajós e na Resex Tapajós-Arapiuns, no oeste do Pará. A maior parte dessa lista é composta por dados extraídos
de mapas de distribuição e listas de espécies (Frota et al. 2005, Ribeiro-Júnior. 2015a,
2015b, Ribeiro-Júnior, & Amaral 2016, Ribeiro-Júnior & Amaral 2017, Nogueira et al.
2019), os quais foram amplamente validados por dados de campo obtidos por meio de
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amostragens esporádicas para os planos de gestão das duas reservas e por estudos
acadêmicos ainda não publicados, conduzidos pelos autores deste capítulo. Essa validação é importante porque dados secundários (não validados em campo) nem sempre refletem a diversidade local de répteis, uma vez que a heterogeneidade ambiental
pode filtrar a ocorrência de espécies na Amazônia, mesmo em escalas de dezenas de
quilômetros (Fraga et al. 2011, Fraga et al. 2018, Masseli et al. 2019, Peixoto et al. 2020).
No entanto, nós optamos por incluir dados secundários na nossa amostragem, porque
eles podem ser uma fonte valiosa de informações biológicas sobre regiões pobremente
amostradas, que é o caso das duas Unidades de Conservação (UCs) abordadas neste
livro. Adicionalmente, embora rios Amazônicos possam ser barreiras biogeográficas
limitando a distribuição regional de alguns organismos (p. ex.: Ribas et al. 2011, Dias-Terceiro et al. 2015), esse cenário é pouco esperado para a maioria dos répteis (Moraes et al. 2016). Portanto, assumimos neste capítulo que a composição de espécies de
répteis é similar entre a Flona do Tapajós e a Resex Tapajós-Arapiuns, embora testar
a força do Rio Tapajós como barreira biogeográfica para algumas espécies (especialmente arborícolas e semi-aquáticas, de acordo com Moraes et al. 2016) dependa de um
delineamento amostral específico para essa finalidade. Finalmente, utilizamos amostragens padronizadas de serpentes na Flona do Tapajós para discutir a influência da
estrutura da vegetação sobre a composição de espécies. Essa abordagem foi útil para
mostrarmos que embora a lista de espécies que apresentamos aqui abrange as duas
reservas tratadas neste livro, a distribuição de espécies em escalas locais dentro de
cada reserva pode não ser homogênea, mas definida pela heterogeneidade ambiental
causando filtragem ou limitando a dispersão.
Nossa compilação de dados resultou no registro de 161 espécies de répteis (Apêndices
1 e 2), das quais 96 são serpentes, 50 são lagartos, 10 são quelônios e cinco são jacarés
(Tabela 1). Nós não incluímos anfisbênios nas estimativas de diversidade, porque o fato
de que esses animais passam a maior parte do tempo em túneis subterrâneos dificulta a obtenção de dados. Do total de espécies compiladas, 75% (121 espécies) tiveram
ocorrência validada por dados de campo, o que sugere que a diversidade observada
de espécies é próxima da esperada, embora maiores esforços de amostragem sejam
necessários para confirmar a ocorrência de 25% das espécies. Investir em estudos é
particularmente necessário na Resex Tapajós-Arapiuns, uma vez que a maioria das
validações de campo apresentadas aqui provém da Flona do Tapajós. A maior concentração de estudos na Flona pode ser explicada pela facilidade logística, uma vez que
diferentes núcleos dessa reserva são facilmente acessados pela rodovia BR-163.
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Tabela 1. Lista de espécies de répteis cuja ocorrência na Flona do Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns foi validada por dados de campo (“x” nas colunas “Validado”), ou é esperada com base em
mapas de distribuição. Hábitos de vida: Aq = aquático, Ar = arborícola, C = criptozoico, F = fossorial, G = generalista, S = saxícola, T = terrestre. Categorias de ameaça, de acordo com a União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN): LC = Least Concern (pouca preocupação),
DD = Deficient Data (dados insuficientes), NA = não avaliado, VU = vulnerável.
Táxon

Nome popular

Hábito

IUCN

Amerotyphlops brongersmianus

Cobra-cega

F

Amerotyphlops reticulatus

Cobra-cega

Validado
Flona

Resex

LC

X

X

F

LC

X

Cobra-cega

F

LC

Cobra-cega

F

LC

X

Falsa-coral, Flamenguista

G

LC

X

Boa constrictor

Jiboia

G

LC

X

X

Corallus batesii

Periquitamboia, Jiboia-esmeralda, Cobra-papagaio

Ar

LC

X

X

Corallus hortulana

Jiboia-branca, Suaçuboia

Ar

LC

X

X

Epicrates cenchria

Salamanta, Jiboia-arco-íris

T

NA

X

X

Eunectes murinus

Sucuri, Sucurijú

Aq

NA

X

X

Eunectes deschauenseei

Sucuri, Sucurijú

Aq

DD

X

Jararaca, Comboia

T

NA

X

Jararaca-verde, Cobra-papagaio

Ar

NA

X

Jararaca, Comboia

T

NA

Jararaca-estrela, Jararaca-pintada

Ar

LC

Squamata: Serpentes
Typhlopidae

Leptotyphlopidae
Trilepida macrolepis
Anomalepididae
Typhlophis squamosus
Aniliidae
Anilius scytale
Boidae

Viperidae
Bothrops atrox
Bothrops bilineatus
Bothrops brazili
Bothrops taeniatus
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X

Táxon

Nome popular

Hábito

IUCN

Surucucu-pico-de-jaca

T

NA

Micrurus filiformis

Coral-verdadeira

T

LC

Micrurus hemprichii

Coral-verdadeira

T

Micrurus lemniscatus

Coral-verdadeira

Micrurus paraensis

Validado
Flona

Resex

X

X

LC

X

X

T

LC

X

Coral-verdadeira

T

LC

X

Micrurus spixii

Coral-verdadeira

T

LC

X

Micrurus surinamensis

Coral-verdadeira

Aq

LC

Chironius carinatus

Cobra-cipó, Surradeira

Ar

NA

Chironius exoletus

Cobra-cipó, Surradeira

Ar

LC

X

X

Chironius fuscus

Cobra-cipó, Surradeira

Ar

LC

X

X

Chironius multiventris

Cobra-cipó, Surradeira

Ar

LC

X

Surucucu-de-fogo

Ar

LC

X

Cobra-cipó

Ar

LC

X

Drymarchon corais

Caninana, Surradeira

Ar

LC

X

Drymobius rhombifer

Cobra-cipó, Surradeira

Ar

LC

Drymoluber dichrous

Cobra-cipó, Surradeira

Ar

LC

X

X

Leptophis ahaetulla

Cobra-cipó, Cobra-papagaio

Ar

LC

X

X

Cobra-cipó, Surradeira

Ar

LC

X

X

Oxybelis aeneus

Cobra-cipó

Ar

LC

X

X

Oxybelis fulgidus

Cobra-cipó, Bicuda-verde,
Cobra-papagaio

Ar

LC

X

X

Cobra-cipó, Surradeira

Ar

LC

X

Falsa-coral

Ar

NA

X

Spilotes pullatus

Caninana, Surradeira

Ar

LC

X

Spilotes sulphureus

Caninana, Surradeira

Ar

LC

X

X

Cobra-da-cabeça-preta

T

LC

X

X

Cobra

F

LC

X

X

Lachesis muta
Elapidae

Colubridae

Chironius scurrulus
Dendrophidion dendrophis

Mastigodryas boddaerti

Phrynonax polylepis
Rhinobothryum lentiginosum

Tantilla melanocephala
Dipsadidae
Apostolepis nigrolineata
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Táxon

Validado

Nome popular

Hábito

IUCN

Atractus elaps

Falsa-coral

T

LC

Atractus latifrons

Falsa-coral

T

LC

Atractus major

Cobra

T

LC

Atractus schach

Cobra

T

LC

X

Atractus snethlageae

Cobra

T

LC

X

Atractus torquatus

Cobra

T

LC

X

Cobra-cipó, Cobra-papagaio

Ar

LC

X

T

LC

X

Chlorosoma viridissimum
Clelia clelia

Mussurana, Cobra-preta,
Falsa-coral (filhotes)

Flona

Dipsas catesbyi

Dormideira, Papa-lesma

Ar

LC

X

Dipsas indica

Dormideira, Papa-lesma

Ar

LC

X

Dipsas pavonina

Dormideira, Papa-lesma

Ar

LC

X

Drepanoides anomalus

Falsa-coral

T

LC

X

Erythrolamprus aesculapii

Falsa-coral

T

LC

X

Erythrolamprus breviceps

Falsa-coral

T

LC

Erythrolamprus miliaris

Cobra d´água

T

LC

X

Erythrolamprus oligolepis

Cobra-de-capim

T

NA

X

Erythrolamprus poecilogyrus

Cobra-de-capim

T

NA

X

Cobra

T

LC

Cobra d´água

T

LC

Erythrolamprus taeniogaster

Falsa-coral

T

LC

Erythrolamprus typhlus

Cobra-verde

T

LC

Helicops angulatus

Cobra d’água, Jararacad’água

Aq

LC

Helicops hagmanni

Cobra d´água

Aq

LC

Helicops leopardinus

Cobra d´água

Aq

LC

X

Helicops polylepis

Cobra d´água

Aq

LC

X

Helicops tapajonicus

Cobra d´água

Aq

NA

Hydrodynastes bicinctus

Cobra d´água

Aq

NA

Pepeu

Aq

NA

Erythrolamprus pygmaeus
Erythrolamprus reginae

Hydrodynastes gigas

226

X

X

X

Resex

X

X

Táxon

Validado

Nome popular

Hábito

IUCN

Hydrops martii

Falsa-coral

Aq

LC

X

Hydrops triangularis

Falsa-coral

Aq

LC

X

Imantodes cenchoa

Dormideira

Ar

LC

X

Imantodes lentiferus

Dormideira

Ar

LC

Leptodeira annulata

Dormideira, Olho-de-gato

Ar

LC

X

Cobra

T

LC

X

Oxyrhopus melanogenys

Falsa-coral

T

LC

X

Oxyrhopus occipitalis

Falsa-coral

T

LC

Oxyrhopus petolarius

Falsa-coral

T

LC

X

Cobra-verde, Cobra-papagaio

Ar

LC

X

Pseudoboa coronata

Falsa-coral

T

LC

X

X

Pseudoboa neuwiedii

Falsa-coral

T

LC

X

X

Pseudoeryx plicatilis

Cobra d’água

Aq

LC

Sibon nebulatus

Dormideira

Ar

LC

X

Siphlophis cervinus

Falsa-coral

Ar

LC

X

Siphlophis compressus

Falsa-coral

Ar

LC

X

Siphlophis worontzowi

Falsa-coral

Ar

LC

X

Taeniophallus brevirostris

Cobra

C

LC

Taeniophallus nicagus

Cobra

C

LC

Taeniophallus occipitalis

Cobra

C

LC

X

Taeniophallus quadriocellatus

Cobra

C

LC

X

Thamnodynastes lanei

Cobra-de-capim

T

NA

Thamnodynastes pallidus

Cobra-de-capim

T

LC

Xenodon rabdocephalus

Falsa-jararaca

T

LC

Xenodon severus

Falsa-jararaca

T

LC

Cobra

T

LC

X

Cobra-cipó, Cobra-papagaio

Ar

LC

X

Lygophis lineatus

Philodryas olfersii

Xenopholis scalaris
Xenoxybelis argenteus
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X

X
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Táxon

Nome popular

Hábito

IUCN

Osga, Lagartixa

Ar

Osga

Chatogekko amazonicus

Validado
Flona

Resex

NA

X

X

Ar

LC

X

X

Osga

C

LC

X

X

Gonatodes humeralis

Osga

Ar

LC

X

X

Gonatodes tapajonicus

Osga

Ar

NA

X

Lepidoblepharis heyerorum

Osga

C

LC

X

Pseudogonatodes guianensis

Osga

C

LC

X

X

Anolis fuscoauratus

Calango-papa-vento

Ar

NA

X

X

Anolis ortonii

Calango-papa-vento

Ar

NA

X

Anolis punctatus

Calango-papa-vento

Ar

NA

X

Anolis tandai

Calango-papa-vento

Ar

NA

X

Anolis trachyderma

Calango-papa-vento

Ar

NA

X

Iguana, Camaleão

Ar

LC

X

Calango

Ar

LC

X

Camaleão, Papa-vento-verde

Ar

LC

X

X

Plica plica

Calango

Ar

NA

X

X

Plica umbra

Calango

Ar

LC

X

X

Tropidurus insulanus

Calango

S

LC

Tropidurus oreadicus

Calango

S

LC

Uracentrum azureum

Calango-rabo-de-abacaxi

Ar

NA

Squamata: Lacertilia
(Lagartos)
Gekkonidae
Hemidactyus mabouia
Phyllodactylidae
Thecadactylus rapicauda
Sphaerodactylidae

Dactyloidae

X

Iguanidae
Iguana iguana
Leiosauridae
Enyalius leechii
Polychrotidae
Polychrus marmoratus
Tropiduridae
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X
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Nome popular

Hábito

IUCN

Tamaquaré

Ar

Copeoglossum nigropunctatum

Calango

Varzea bistriata

Validado
Flona

Resex

LC

X

X

Ar

LC

X

X

Calango

Ar

LC

X

Calango-verde

T

LC

X

X

Cnemidophorus cryptus

Calango-arco-íris

T

NA

X

X

Cnemidophorus lemniscatus

Calango-arco-íris

T

LC

X

X

Crocodilurus amazonicus

Jacarerana

Aq

LC

Kentropyx altamazonica

Calango

T

LC

X

Kentropyx calcarata

Calango

T

LC

X

Kentropyx striata

Calango

T

LC

X

Tupinambis cuzcoensis

Jacuraru, Teiú

T

NA

Tupinambis longilineus

Jacuraru, Teiú

T

NA

Tupinambis teguixin

Jacuraru, Teiú

T

NA

X

Alopoglossus angulatus

Calango

C

LC

X

Alopoglossus brevifrontalis

Calango

C

NA

X

Calango

C

LC

X

Bachia flavescens

Cobra

C

LC

Bachia panoplia

Cobra

C

LC

Cercosaura argula

Calango

C

LC

Cercosaura ocellata

Calango

C

NA

Cercosaura sp.

Calango

C

NA

Gymnophthalmus vanzoi

Calango

C

NA

X

Iphisa elegans

Calango

C

NA

X

X

Loxopholis osvaldoi

Calango

C

LC

X

X

Loxopholis percarinatum

Calango

C

LC

X

X

Uranoscodon superciliosus
Scincidae

Teiidae
Ameiva ameiva

X
X

Alopoglossidae

Gymnophthalmidae
Arthrosaura reticulata
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Táxon

Validado

Nome popular

Hábito

IUCN

Neusticurus bicarinatus

Calango

C

LC

Potamites ecpleopus

Calango

C

LC

Rondonops biscutatus

Calango

C

NA

Rondonops xanthomystax

Calango

C

NA

Tretioscincus agilis

Calango

C

LC

X

Caiman crocodilus

Jacaré-tinga

Aq

LC

X

Melanosuchus niger

Jacaré-açu

Aq

NA

X

Paleosuchus palpebrosus

Jacaré-coroa

Aq

LC

X

Paleosuchus trigonatus

Jacaré-pedra

Aq

LC

X

X

Tracajá

Aq

VU

X

X

Iaçá

Aq

VU

X

Tartaruga-da-Amazônia

Aq

VU

X

Cabeçudo

Aq

VU

Matá-matá

Aq

NA

Phrynops geoffroanus

Pitiú, Perema

Aq

NA

X

Platemys platycephala

Jabuti-machado

T

NA

X

Muçuã

Aq

NA

Chelonoidis carbonarius

Jabuti-piranga

T

NA

X

Chelonoidis denticulatus

Jabuti-tinga

T

VU

X

Flona

Resex

Crocodylia (jacarés)
Alligatoridae

Testudines (quelônios)
Podocnemididae
Podocnemis unifilis
Podocnemis erythrocephala
Podocnemis expansa
Peltocephalus dumeriliana

X
X

Chelidae
Chelus fimbriata

Kinosternidae
Kinosternon scorpioides
Testudinidae
X

A maioria das espécies amostradas têm ocorrência esperada em diferentes ecossistemas dentro da Flona do Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns, como florestas de terra firme e sazonalmente alagáveis. No entanto, diferenças na abundância de espécies entre
tipos de floresta podem resultar em assembleias distintas (Waldez et al. 2013, Debien
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et al. 2019). Excepcionalmente, algumas espécies dependem de condições ambientais
específicas para sobreviver e reproduzir, e por isso essas espécies são geralmente en-

Figura 1. Sumário da diversidade de diferentes grupos de répteis encontrados na Flona do Tapajós e Resex TapajósArapiuns (oeste do Pará) em relação a hábitos de vida e graus de ameaça. A) Número de espécies por hábito de vida.
B) Proporção de espécies categorizadas em diferentes graus de ameaça, de acordo com a lista vermelha da União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

contradas em locais específicos. Por exemplo, a osga (Hemidactylus mabouia, Gekkonidae) é nativa da África, mas invadiu as Américas atravessando o Oceano Atlântico pelo
menos duas vezes ao longo de 15 milhões de anos (Carranza & Arnold 2006). Essa osga
tem conseguido se estabelecer em habitações humanas situadas em lugares bastante remotos na Amazônia, o que sugere que tem sua distribuição geográfica ampliada
pela formação de corredores de dispersão conectando zonas antropizadas (Rocha et
al. 2011). No entanto, não existem registros dessa espécie no interior de florestas. Alguns lagartos nativos, como o calango-verde Ameiva ameiva e os calangos arco-íris do
gênero Cnemidophorus (Teiidae) também podem ser beneficiados pela antropização de
ambientes, mas porque são heliotérmicos, o que significa que dependem de luz solar
direta para manter taxas metabólicas próximas a níveis ótimos, embora esses lagartos sejam geralmente ótimos termorreguladores (Magnusson 1993). Essa característica
limita a distribuição local desses lagartos a lugares abertos ou clareiras no interior
de florestas. Por fim, espécies que dependem de um tipo específico de ambiente têm
a ocorrência localmente limitada pela disponibilidade de hábitats. É o caso do jabuti-machado Platemys platycephala (Chelidae), o qual ocupa poças lamacentas no interior
de florestas, a jacarerana Crocodilurus amazonicus (Teiidae), cuja ocorrência depende de
áreas alagadiças como buritizais e lagos sazonais, a cobra-de-capim Thamnodynastes
lanei (Dipsadidae), a qual ocorre exclusivamente em bancos de gramíneas aquáticas em
lagos, e os calangos do gênero Tropidurus, os quais são saxícolas, o que significa que
vivem em afloramentos rochosos.
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Trinta e oito espécies (39,6%) de serpentes que ocorrem na Flona do Tapajós e Resex
Tapajós-Arapiuns têm hábito terrestre (Figura 1A), o que significa que caçam e dispersam no solo. No entanto, essa classificação nem sempre é óbvia, porque várias espécies
(p. ex.: Chironius spp., Drymoluber dichrous, Mastigodryas boddaerti) escalam a vegetação
durante a noite para dormirem protegidas de predadores, especialmente formigas de
correição (Martins & Oliveira 1999). Uma proporção levemente menor da diversidade
de serpentes (35,4%) possui hábito estritamente arborícola, o que significa que essas
espécies têm estrutura corpórea muito bem adaptada para realizar todas as atividades
biológicas necessárias para sobreviver e reproduzir sobre as árvores. Essas adaptações
usualmente incluem caudas e vasos sanguíneos longos proporcionalmente em relação
ao comprimento do corpo, corpos esguios, e órgãos internos mais próximos à cabeça
(Lillywhite & Henderson 1993, Perez et al. 2019). Em relação aos lagartos, 40% das espécies registradas têm hábito criptozoico, o que significa que vivem escondidos no meio da
camada de matéria orgânica em decomposição sobre o solo. Essa proporção relativamente alta se deve à alta diversificação da família Gymnophthalmidae, a qual contém lagartos
de corpo alongado e patas reduzidas, ou mesmo vestigiais no caso do gênero Bachia. A
maioria dos quelônios e jacarés tem hábito aquático, mas tracajás Podocnemis unifilis (Podocnemididae), jacarés-açu Melanosuchus niger e tinga Caiman crocodilus são comumente
encontrados assoalhando fora d’água nas margens de rios, igarapés e lagos.
De acordo com os critérios aplicados pela lista vermelha de espécies ameaçadas produzida pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN 2020), a maioria
dos répteis amostrados na Flona do Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns não é atualmente considerada como ameaçada de extinção (Figura 1B). Essa pode parecer uma
boa notícia, mas precisa ser analisada com cuidado. Entre 15 e 50% das espécies nunca
foram avaliadas rigorosamente, e muitas das avaliações que resultaram na categorização de espécies como “pouca preocupação” (LC – Least Concern) estão desatualizadas
em relação aos avanços de impactos antropogênicos em toda a Amazônia. A atualização regular das avaliações sobre o status de conservação é extremamente importante,
porque répteis estão enfrentando declínios populacionais em escala global (Gibbons et
al. 2000, Todd et al. 2010). Isso é particularmente crítico para quelônios, para os quais a
metade da diversidade conhecida nas reservas aqui investigadas se encontra ameaçada
de extinção na categoria “Vulnerável”. Essa estimativa reflete padrões globais de conservação de quelônios, uma vez que quase a metade da diversidade mundial de espécies se encontra ameaçada de extinção, principalmente pelo comércio ilegal de carne
e ovos, e o uso na medicina tradicional em diferentes culturas do mundo (Rodhin et al.
2018). O manejo comunitário de quelônios ainda não é amplamente difundido entre
as comunidades tradicionais da Flona do Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns, embora
tenha sido legalmente viabilizado como alternativa para atender à demanda de carne,
gordura e ovos.
Uma limitação dos critérios utilizados pela IUCN nas avaliações sobre o status de conservação de espécies, é que hábitats são definidos como categorias (p. ex.: floresta,
savana) ao invés de gradientes ambientais contínuos. Essa abordagem pode não ser
adequada, porque mesmo espécies amplamente distribuídas em diferentes categorias
de hábitats, podem ter abundâncias reduzidas ou estarem ausentes em determinadas
regiões de gradientes ambientais contínuos (Fraga et al. 2011, Moraes et al. 2016, Fraga
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et al. 2018, Masseli et al. 2019, Peixoto et al. 2020). As florestas Amazônicas podem ser
localmente tão heterogêneas em relação a parâmetros como estrutura da vegetação
e do solo, que espécies são localmente filtradas quando as condições ambientais são
fisiologicamente inadequadas, geram competição e/ou limitam a colonização de hábitats via dispersão (Vitt et al. 2000, Hubbell 2001, Kraft et al. 2007). Na Flona do Tapajós
nós amostramos serpentes em 28 parcelas padronizadas pelo método RAPELD (Magnusson et al. 2005, 2013), e plotamos as abundâncias estimadas ao longo de gradientes
ordenados de altura da vegetação (Figura 2A) e porcentagem de abertura do dossel
(Figura 2B). Essas variáveis foram medidas por Kelly Torralvo e Edivaldo Farias usando
um equipamento portátil de ampliação da luz (LIDAR), o qual escaneia o ambiente com
um laser para medir a estrutura da vegetação. Nós encontramos que algumas espécies
têm abundâncias mais altas em regiões de gradientes ambientais que representam
florestas relativamente altas (p. ex.: Xenoxybelis argenteus, Epicrates cenchria), baixas
(e.g. Pseudoboa neuwiedii, Bothrops taeniatus), abertas (e.g. Oxybelis aeneus, Leptodeira
annulata) ou fechadas (e.g. Oxyrhopus petolarius). Em termos gerais, poderíamos considerar que essas espécies são hábitat-especialistas em relação à altura da vegetação

Figura 2. Parcelas de amostragem instaladas na Flona do Tapajós ordenadas com base em valores referentes
a gradientes de altura da vegetação (A) e porcentagem de abertura do dossel (B). As alturas das colunas pretas
representam abundância de espécies de serpentes. Espaços em branco representam ausência de espécies. As variáveis
ambientais foram medidas com um equipamento portátil de ampliação da luz à laser (LIDAR).
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e abertura do dossel, o que significa que a qualidade de hábitats para essas espécies
não é homogênea ao longo das florestas da Flona do Tapajós. Embora algumas espécies
tenham ocorrido com abundâncias relativamente homogêneas ao longo dos gradientes
ambientais medidos (p. ex.: Imantodes cenchoa, Bothrops atrox), o fato de que a heterogeneidade ambiental da Flona do Tapajós pode limitar a abundância local de espécies
indica substituição de espécies ao longo das florestas amostradas. Portanto, as características locais das florestas determinam a diversidade de serpentes.
A combinação de espécies com diferentes níveis de especificidade no uso de hábitats
sugere complementaridades bióticas entre locais (Diaz & Cabido 2001, McGill et al.
2006), o que é relevante para conservação. Uma vez que existem unidades biogeográficas
localmente distintas ao longo da Flona do Tapajós, a eficiência de programas e políticas
de conservação depende de quanta heterogeneidade ambiental é abrangida em escala local. Abranger a maior diversidade possível de hábitats é extremamente relevante
para protegermos a diversidade de répteis, cuja importância ecológica nós demonstramos neste capítulo. Por isso enaltecemos a Flona do Tapajós e a Resex Tapajós-Arapiuns como importantes refúgios da vida silvestre no oeste do Pará. Enquanto
protegidas, essas reservas seguirão garantindo a qualidade de vida, tanto de répteis
quanto de humanos.
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Glossário
abundância: número de indivíduos de uma espécie, estimado com base em um sistema
de estudos ecológicos. É uma medida muito utilizada para estimar biodiversidade.
amostragem: aplicação de métodos de estudo para estimar porções de populações biológicas, as quais são utilizadas para estimar biodiversidade.
assembleias: conjuntos de espécies que vivem em uma mesma região.
assoalhar: expor o corpo ao sol para ganhar calor.
barreiras biogeográficas: elementos intransponíveis da paisagem que separam fisicamente organismos, impedindo que eles se encontrem (p. ex.: rios, montanhas, ou
savanas cercadas de florestas).
complementaridades bióticas: diferenças em estimativas de biodiversidade entre locais ou regiões.
fossoriais: organismos adaptados para uma vida subterrânea, os quais passam a maior
parte da vida embaixo da terra.
gradientes ambientais contínuos: intervalos de valores referentes à variação espacial
em características de hábitats. Por exemplo, imagine que um cientista contou o número de árvores em 20 trilhas. O número mais baixo foi 10 e o número mais alto foi 100.
Ele terá um gradiente de número de árvores de comprimento 20, variando entre 10 e
100.
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heterogeneidade ambiental: grau de desuniformidade pelo qual organismos (p. ex.:
animais, plantas, fungos) e elementos de paisagem (p. ex.: altitude, clima, estrutura do
solo) estão distribuídos em relação ao tempo e/ou espaço.
impactos antropogênicos: distúrbios na organização de ecossistemas naturais causados por atividades humanas.
lagos sazonais: lagos formados pelo acúmulo de água durante a estação chuvosa, os
quais desaparecem durante a estação seca.
linhagens evolutivas: grupos ou gerações de indivíduos que descendem de um ancestral em comum, e são evolutivamente próximos entre si.
ovo amniótico: tipo de ovo em que o embrião se desenvolve envolto por uma membrana que o separa de um líquido amniótico, que por sua vez protege o embrião contra
choques mecânicos, variações acentuadas de temperatura e dessecação.
produtividade primária: quantidade de glicose produzida pela fotossíntese das plantas durante determinado período. Essa glicose fornece toda a energia necessária para
o funcionamento de ecossistemas.
termorregulação: conjunto de mecanismos e comportamentos que permitem regular
a temperatura corporal interna de um organismo, de forma a manter as funções metabólicas e fisiológicas quando a temperatura do ambiente varia.
tetrápodes: classificação de animais vertebrados que possuem quatro membros, ou
que descendem de animais com quatro membros.
zonas antropizadas: áreas cujas características naturais foram alteradas pela presença
humana.
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Apêndice 1. Algumas das espécies de serpentes encontradas na Flona do Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns. A) Anilius
scytale, B) Bothrops bilineatus, C) Micrurus spixii, D) Corallus hortulana, E) Chironius multiventris, F) Leptophis ahaetulla,
G) Helicops polylepis, H) Chlorosoma viridissimum. Fotos: Rafael de Fraga.
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Apêndice 2. Algumas das espécies de lagartos e jabuti encontradas na Flona do Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns.
A) Gonatodes humeralis (macho), B) Thecadactylus rapicauda, C) Anolis punctatus, D) Anolis trachyderma, E) Polychrus
marmoratus, F) Iguana iguana (jovem), G) Kentropyx calcarata, H) Chelonoidis denticulatus. Fotos: Rafael de Fraga.
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Breve descrição da classe aves
Aves são animais homeotermos que compõem uma classe
de vertebrados. Todas elas põem ovos e possuem bico córneo, mas uma ou ambas caraterísticas também estão presentes em outros vertebrados, como répteis e mesmo em
dois gêneros de mamíferos monotremados. O que difere as
aves dos demais animais é a presença de penas, as quais podem ser de vários tipos, e cada um com função especializada. Voar, também, não é exclusividade das aves, morcegos
são ótimos voadores e alguns mamíferos e répteis realizam
voos planados, contudo, Aves é a classe com mais adaptações fisiológicas, anatômicas e morfológicas ao voo. Hoje,
sabemos que as aves descendem diretamente de um grupo
de dinossauros, que inclusive já tinham penas, e seus parentes vivos mais próximos são os répteis crocodilianos (Pough
et al. 2008). As aves estão amplamente distribuídas no planeta e adaptadas aos mais diversos ambientes, refletindo o
sucesso evolutivo do grupo ao longo de mais de 150 milhões
de anos. São conhecidas atualmente 10.787 espécies de aves
viventes (incluindo mais de 30.000 subespécies; Gill et al.
2020). Cerca de um terço das espécies de aves do planeta
podem ser encontradas na América do sul e Mittermeier et
al. (2003) citam 1.300 espécies de aves para a Amazônia, das
quais 263 são endêmicas do bioma*.
Relevância ecológica e socioeconômica das aves
Aves são componentes fundamentais nos ecossistemas em
que habitam. Sejam como presas ou predadores, como polinizadores ou dispersores, competidores ou hospedeiros,
dentre inúmeras interações ecológicas das quais partici-
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pam, contribuem para a dinâmica dos ecossistemas (Sekercioglu 2012). Não obstante, assim como a estabilidade dos
ecossistemas depende em parte das aves (e de outros organismos), a existência das espécies depende, entre outras
coisas, da qualidade do habitat. Por exemplo, a defaunação
afeta a funcionalidade dos ecossistemas e degrada os serviços ambientais (Dirzo et al. 2014). Em contrapartida, muitas
espécies de aves, necessitam de extensas áreas de habitat
específicos e em boas condições para que suas populações se
mantenham ao longo do tempo (Price et al. 1999).
A destruição, fragmentação e degradação de habitat estão entre as principais causas de perda de biodiversidade
no Antropoceno (Malhi et al. 2014) e as aves são altamente
afetadas por esses fatores. No caso das florestas tropicais,
como a Amazônia, estudos têm demonstrado que as aves
mais afetadas negativamente são as que necessitam de extensas áreas de habitat contínuo, as de maior e de menor
porte, as que possuem hábitos muito especializados, as terrícolas ou de estratos inferiores, as que não toleram ambientes de borda, as que têm dependência direta de outras
espécies e as que possuem limitada capacidade de dispersão
(Henle et al. 2004, Bregman et al. 2014).
É comum o registro de dezenas ou até centenas de
espécies de aves em uma única localidade. Em ambientes
estruturalmente mais complexos, como as florestas
tropicais, não é raro a especialização em micro-habitat
(Stotz et al. 1996), o que contribui para ampliar, ainda, mais
a riqueza local de espécies. Por sua conspicuidade, abundância e sensibilidade a ações antrópicas que degradam o
ambiente, aves são bioindicadores amplamente utilizados
(Boatman et al. 2004, Piratelli et al. 2008, Egwumah et al.
2017). Isso é particularmente relevante na Amazônia, onde
habitat originais vem sendo rapidamente degradados ou
substituídos por outros tipos de cobertura do solo (Moura
et al. 2013, 2016).
Aves sempre estiveram presentes no cotidiano das populações humanas. Elas estão presentes na cultura e na espiritualidade de muitos povos e desde as primeiras sociedades humanas, compostas por coletores e caçadores, carne e
ovos de aves foram fonte de proteína animal (Prummel et al.
2010). Ainda hoje, aves silvestres cinegéticas são importante
recurso alimentar para muitas populações, especialmente
aquelas mais isoladas (Jerozolimski & Peres 2003). As poucas espécies de aves domesticadas, como galinhas, patos e
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perus, representam importante parcela da proteína animal que sustenta a população
humana do planeta (Harari 2016). Muitas aves são exploradas em atividades de lazer
humanas, como animais de estimação, ou mantidas em gaiolas por sua beleza e/ou
canto. No Brasil, mesmo sendo uma atividade em declínio, anualmente milhares de
aves ainda são retiradas ilegalmente da natureza para abastecer este mercado (Ribeiro
& Silva 2007).
Afortunadamente, o mesmo fascínio que leva algumas pessoas a, egoistamente, aprisionarem aves para as terem perto de si, atrai um número muito maior de pessoas
que se dedicam a simplesmente admirá-las e entende-las em seus habitat naturais. A
observação de aves na natureza (birdwatching em inglês) é praticada regularmente por
mais de 100 milhões de pessoas, principalmente dos Estados Unidos e Europa (Moss
2005). Esta atividade envolve lazer, qualidade de vida e geração de renda. Além disso,
esses milhares de observadores promovem uma formidável ciência cidadã, pois o grande volume de informação gerado contribui para o entendimento da biologia, ecologia,
distribuição e monitoramento do tamanho populacional das espécies de aves.
No Brasil, o birdwatching é uma atividade em expansão (Pivatto & Sabino 2007, Bernardon & Nassar 2012), com um número cada vez maior de adeptos e de guias especializados. A atividade tem sido, também, alavancada nos últimos anos pela popularização de
materiais como guias de campo e ferramentas tecnológicas voltadas para a captura de
imagens e sons, além do acesso a plataformas especializadas na internet, como o eBird
(disponível em ebird.org) e WikiAves (disponível em wikiaves.com.br). A Amazônia é
extremamente atraente para observadores de aves, não só pelo número de espécies,
mas também, porque nela ainda há um número expressivo de espécies pouco conhecidas e difíceis de serem encontradas. Adicionalmente, na Amazônia ocorrem, ao menos,
oito áreas de endemismo que abrigam distintas comunidades de aves e isso motiva os
observadores a visitarem diferentes regiões do bioma.
Atual conhecimento da avifauna da Flona e da Resex e sua contribuição para a conservação da biodiversidade
Historicamente, o baixo Tapajós é uma das regiões com a avifauna mais bem inventariada da Amazônia (Oren & Parker 1997, Lees et al. 2013). Grandes naturalistas do
passado, como Carl Von Martius e Alfred Russel Wallace, entre outros, já passaram pela
região e provavelmente alguns deles coletaram aves onde hoje são a Flona Tapajós e a
Resex Tapajós-Arapiuns. Os espécimes coletados nos últimos 150 anos na região estão
distribuídos em grandes museus do Brasil e do exterior (Lees et al. 2013). Considerando
apenas o período após a criação de cada UC, devido a diferenças na logística de acesso
e permanência, o volume de pesquisas com aves realizadas na Flona é maior do que
na Resex. Enquanto mais de uma dezena de projetos de investigação científica relacionados a aves foram desenvolvidos na Flona, na Resex, o conhecimento da avifauna
deriva de apenas três estudos científicos, sendo que dois deles envolveram coleta de
dados dentro e fora da Resex (Figura 1). Por isso, incluímos também na lista de espécies
(Apêndice) aquelas registradas por A. Aleixo e colaboradores ao longo de uma década
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Figura 1. Mapa da Flona
do Tapajós e da Resex
Tapajós-Arapiuns,
destacando os locais que
já abrigaram pesquisas
com avifauna nas duas
UCs. Os pontos no
entorno da Resex são
referentes aos estudos
desenvolvidos por Santos
et al (2011) na região de
Juruti e por Barlow et al
(2002) e Mestre (2011) que
incluíram pontos dentro e
fora da Resex (na margem
oeste dos rios Arapiuns e
Maró; para mais detalhes
ver texto).

de monitoramento de avifauna em uma área próxima da Resex, no município de Juruti
(Santos et al. 2011). Assumimos que a maior parte dessas espécies, senão todas, ocorrem na Resex (e várias na Flona), mas ainda não foram lá documentadas pelo reduzido
esforço neste sentido. Considerando dados de pesquisas e registros documentados no
WikiAves e no eBird, até o momento já foram registradas 448 espécies de aves na Flona,
420 na Resex e 195 nas áreas próxima da Resex citadas acima, totalizando 613 espécies.
Pesquisas envolvendo aves contribuem significativamente para a conservação da biodiversidade. Elas podem ser focadas em apenas uma ou poucas espécies ou em comunidades. O Projeto Harpia (disponível em www.projetoharpia.org), por exemplo, atua
desde 1997 na Amazônia e hoje em dia em vários biomas brasileiros gerando conhecimento para conservar as populações silvestres de grandes águias, incluindo a harpia,
conhecida na Amazônia como gavião-real (Harpia harpyja; Figura 2). Dentre as ações
deste projeto destacamos o mapeamento de nove ninhos de gavião-real na Flona e
seu entorno, todos construídos em jatobazeiro (Hymenaea courbaril), demonstrando
que esta é uma árvore estratégica para a conservação do gavião-real (Luz et al. 2010).
Aguiar-Silva et al. (2014) documentaram a dieta do gavião real na região, composta
preferencialmente por preguiças (Choloepus didactylus e Bradypus variegatus,) mas que
também inclui outros mamíferos e aves (Figura 2). Na Resex, o primeiro ninho de gavião-real anunciado ao projeto Harpia (com. Pess. Teresa Cristina Ávila-Pires e Adriano
Gambarini) foi documentado em 2011, durante expedições para a construção do plano
de manejo da UC.
Estudos envolvendo muitas espécies de aves (Figura 3), ajudam a compreender melhor
questões ecológicas complexas e a planejar estratégias de conservação. Wunderle et
al. (2006) e Henriques et al. (2008) demonstraram que as aves insetívoras de solo e
os formadores de bandos mistos foram as guildas mais negativamente afetadas pela
exploração madeireira na Flona. Na Resex, Barlow & Peres (2004) constataram forte va246

riação na composição das assembleias de aves ao longo de um gradiente de intensidade
de fogo na floresta. Mestre (2011) demonstrou também com dados da Resex que após
10 anos as assembleias de aves ainda eram diferentes entre floresta não queimada e
queimada e quanto mais vezes as áreas são queimadas mais difícil é o restabelecimento
das assembleias de aves.
Em um projeto mais amplo, a Rede Amazônia Sustentável (RAS; disponível em rasnetwork.org) investiga desde 2009 os efeitos da mudança do uso da terra e dos distúrbios
florestais na biodiversidade amazônica. Dentre os vários achados da RAS, demonstrou-se que regiões com menor quantidade de floresta primária ou onde predominam áreas
com distúrbio como corte ou fogo, têm menos espécies de aves. Há também mudanças
complexas na composição de espécies de aves entre áreas mais conservadas do interior
da Flona e as áreas mais degradadas desta UC (Moura et al. 2013, 2016, Bregman et al.
2016). Ahmed et al. (2014) demonstraram que as estradas impactam a composição da assembleia de aves, independentemente dos efeitos da extensão da floresta adjacente.
Relevância da Flona e da Resex para a conservação das Aves
As pesquisas já desenvolvidas demonstraram que a Flona e a Resex abrigam uma rica
avifauna, condizente com os padrões amazônicos. A área das duas UCs somadas representa cerca de 1% da área do estado do Pará, mas abriga mais da metade das 1.077 espécies de aves listadas para o estado (Lepage 2021) e mais de um quarto das aves do Brasil
(Piacentini et al. 2015). Contribuem para isso o tamanho das UCs e a heterogeneidade
ambiental que nelas ocorre, pois apesar da predominância de floresta ombrófila densa
nas duas UCs, em ambas ocorrem outros tipos de florestas (Espírito-Santo et al. 2005)
e inúmeros outros tipos de habitat para as aves (por exemplo igapós, savanas e praias),
normalmente com espécies típicas ou exclusivas. A localização geográfica das duas UCs
amplia, ainda mais, o número de espécies quando elas são consideradas em conjunto
e as torna estrategicamente complementares para a conservação da avifauna. A evolução geológica e biológica da Amazônia ao longo de milhões de anos levou à formação
de áreas de endemismos para alguns grupos, como aves e mamíferos, grosseiramente
separados por grandes rios, como o Amazonas, o Tapajós, o Madeira e o Xingu (Cracraft
1985, Ribas et al. 2012). A Flona está no centro Tapajós, e a Resex no centro Rondônia,
por isso abrigam avifauna relativamente distinta.
Até onde sabemos, a avifauna das duas UCs se mostra representativa de ambientes em
bom ou ótimo estado de conservação. Aparentemente, o tamanho e o grau de conservação delas têm garantido espaço e qualidade de habitat suficiente para suportar populações das espécies de aves que as habitam. No entanto, é importante ressaltar que,
para determinados organismos, que, por exemplo, tenham necessidade de extensas
áreas de habitat adequado, hábito alimentar especializado, grande tamanho corporal e
que sofrem ainda pressão de caça, como é o caso de algumas aves cinegéticas, mesmo
áreas como a Flona e a Resex podem não ser suficientes para assegurar a manutenção
de suas populações em longo prazo. Em casos assim o planejamento para a conservação
deve ser pensado em uma escala espacial ainda maior, incluindo por exemplo grandes
corredores ecológicos (Ramiadantsoa et al. 2015).
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Grupos de aves estratégicos para a regulação de ecossistemas como grandes frugívoros
e predadores de topo de cadeia, estão bem representados nas duas UCs. Outras espécies
com alto valor para conservação que ocorrem na região, como as endêmicas, e as com
hábitos muito especializados também estão bem representadas nas UCs. Trinta e cinco
espécies classificadas em alguma categoria de ameaça em nível nacional ou global estão representadas na Flona e/ou na Resex (Figura 4; Apêndice). Dezenas de espécies de
aves cinegéticas possuem populações nas duas UCs, e a maioria delas além de sofrerem
pressão de caça apresentam características biológicas/ecológicas (como as já citadas)
que as tornam mais sensíveis à degradação ambiental.
Aves migratórias são de especial interesse para a conservação (Somenzari et al. 2018).
A Flona e a Resex são importantes para migrantes austrais, boreais e intertropicais.
Talvez as mais conhecidas sejam as batuíras e maçaricos, (Charadriidae e Scolopacidae), sazonalmente comuns, principalmente nas praias dos rios, contudo, várias outras espécies associadas a áreas húmidas utilizam a região em suas migrações. Outras
migram durante a noite e são ainda mais discretas. Ainda, grandes frugívoros, como
Cotingidae e Ramphastidae (anambés, tucanos e araçaris) efetuam deslocamentos sazonais pouco conhecidos e, aparentemente, necessitam de extensas áreas de hábitat
contínuo para garantir esses deslocamentos. As migrações destas e de outras espécies
são muito menos conhecidas do que dos migrantes costeiros, sendo urgente entender
melhor seus deslocamentos para melhor proteger suas populações (Lees 2016).
Perspectivas futuras para a avifauna da Flona e da Resex
A composição de espécies de aves, principalmente da Flona, é razoavelmente bem
conhecida. Contudo, extensas áreas das duas UCs nunca abrigaram pesquisas sobre
avifauna (Figura 1). Inventários em novas áreas, seguramente ampliarão a riqueza de
espécies registradas em cada UC e mesmo em áreas bem amostradas novas espécies
continuam sendo encontradas na região (Lopes 2013, 2017).
Na Amazônia tem ocorrido enorme pressão para a substituição de florestas e outros
habitat, principalmente por empreendimentos agropecuários e de infraestrutura
como hidrelétricas e rodovias (Bebbington et al. 2020). Idealizando o desenvolvimento
sustentável na Amazônia, cada UC do bioma assume importância fundamental. Estarem localizadas em uma das regiões do Brasil com maior pressão desenvolvimentista aumenta ainda mais a relevância da Flona e da Resex. Por isso, ressaltamos a
importância de consolidar cada vez mais estas UCs. Para isso é essencial incentivar
o desenvolvimento de projetos de pesquisa/extensão e incrementar geração de renda
dos moradores locais com atividades com impacto socioambiental positivo, como o
ecoturismo, nestas duas UCs. A partir dos dados gerados nas pesquisas o gestor pode
agir sobre demandas específicas como capacitação de comunitários em determinadas
áreas e identificação de sítios de alto interesse para a conservação ou de potencial
econômico de exploração. Somado a isto, a presença de pesquisadores e ecoturistas nas
UCs, contribui para a melhorar a renda e a qualidade de vida dos comunitários locais
sem alterar suas tradições. Ao longo deste capítulo demonstramos como as aves podem
contribuir em muito para que se alcancem tais metas.
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Figura 2. Ninhos, vestígios de presas e águias pesquisadas pelo Projeto Harpia. a: gavião-real na Flona de Carajás (foto:
João Marcos Rosa); b: uiraçu-falso em Pontes e Lacerda (foto; Victor Castro/Nobilis); c: gavião-de-penacho em Pontes
e Lacerda (foto Victor Castro/Nobilis); d: Ninho de gavião-real na Flona do Tapajós (foto: Cyntia Arruda); e: ninho de
uiraçu-falso no entorno da Flona do Tapajós (foto A. Lees); f: ninho de gavião-de-penacho na Flona do Tapajós (foto:
Olivier Jaudoin); g: restos de ossos, peles, pelos e unhas de quatro espécies de mamíferos coletados abaixo de um ninho
de gavião-real na Flona do Tapajós e que fazem parte de sua dieta (foto F. H. Aguiar-Silva); h: gavião-pega-macaco no
entorno da Flona do Tapajós (foto: E. V. Lopes); i: gavião-pato na Flona do Tapajós (foto: E. V. Lopes).
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Figura 3. Aves capturadas durante a realização de pesquisas científicas na Flona do Tapajós e na Resex TapajósArapiuns. a: gavião-vaqueiro; b: chincoã-pequeno; c: corujinha-relógio; d: bacurau-rabo-de-seda; e: rabo-branco-degarganta-escura; f: jacamaraçu; g: rapazinho-de-colar; h: araçari-de-bico-riscado; i: pica-pau-chocolate; j: pintodo-mato-carijó; k: tovaquinha; l: guarda-floresta; m: rendadinho; n: mãe-de-taoca-dourada; o: mãe-de-taoca; p:
mãe-de-taoca-de-cara-branca; q: mãe-de-taoca-arlequim; r: tovaca-patinho; s: galinha-do-mato; t: pinto-do-matode-cara-preta; u: arapaçu-de-spix; v: arapaçu-uniforme; x: bico-virado-miúdo: y: cabeça-encarnada; w: azulão-daamazônia; z: maria-leque; aa: uirapuru; ab: tico-tico-de-bico-preto. Fotos a, b, k, q (L. Mestre, na Resex). Fotos c, d, e,
f, g, h, i, j, l, m, o, p, r, s, t, u, v, x, y, w, z, aa, ab (E. V. Lopes, na Flona). Foto n (Carlos Peres, na Resex).
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Figura 4. Espécies de aves classificadas em alguma categoria de ameaça com ocorrência na Flona do Tapajós e/ou na
Resex Tapajós-Arapiuns (ver Apêndice). a: cancão; b: jacamim-de-costas-marrons; c: araçari-de-pescoço-vermelho;
d: jacupiranga; e: cujubi; f: papagaio-da-várzea; g: socoí-zigue-zague; h: pomba-botafogo; i: tucano-de-bico-preto;
j: papagaio-moleiro; k: curica-urubu; l: tiriba-de-barriga-vermelha; m: tiriba-de-hellmayr; n: cambaxirra-cinzenta.
Fotos a, b, c, d, f, h, i, j, k, n (E. V. Lopes). Fotos c, g, l, m (S. M. Dantas). Fotos f, j em cativeiro)
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Glossário
Antropoceno: Período mais recente nas eras geológica do planeta terra. O termo foi cunhado por cientistas para descrever o período desde quando as atividades do Homo sapiens passam a ter impacto significativo em escala global no
clima do planeta e no funcionamento dos seus ecossistemas .
áreas de endemismo: Áreas com a presença de duas ou mais espécies que não
ocorrem naturalmente em nenhuma outra área
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bico córneo: Estrutura anatômica das aves que substitui os dentes na obtenção
de alimento. Está presente em outros grupos de tetrápodes com dinossauros
não aviários e quelônios. Nas aves modernas é composto pelos ossos das maxilas superior e inferior revestidos por queratina.
bioindicadores: Espécie ou grupo de espécies que apresentam potencial de alterar aspectos como fisiologia, comportamento, abundância etc. em resposta à
variações nas condições ambientais. Tais variações são vistas como reflexo da
qualidade de uma área ambiental e frequentemente utilizados para inferir o
grau de interferência humana nos ecossistemas.
bioma: Espaço geográfico geralmente de ampla dimensão, caracterizado por
um tipo relativamente uniforme de fitofisionomia e abrangendo inúmeros
ecossistemas. No brasil, atualmente, são reconhecidos seis biomas: Amazônia,
Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa.
birdwatching: Atividade recreacional que consiste essencialmente em observar
aves na natureza. No Brasil tem sido usado como sinônimo o termo passarinhar, embora haja alguma controversa pois esse termo originalmente significa
caçar aves.
cinegéticas: Relativo à caça. Em Ecologia se refere a espécies silvestres da fauna
local que podem ser utilizadas como alimento pelo Homo sapiens.
defaunação: Diminuição do número de espécies, diversidade e/ou biomassa de
animais nativos de uma dada área. O termo vem sendo usado em Biologia da
Conservação para designar locais altamente afetados pelas ações antrópicas.
descrita: Espécie ainda não catalogada pela ciência e descrita pela primeira vez.
efeitos de borda: Alterações na estrutura e condições microclimáticas na área
marginal de um habitat por influência do habitat adjacente.
endêmicas: Espécie com distribuição geográfica restrita à uma dada região.
Não há um limite exato para o tamanho da área, mas, normalmente é empregado para espécies com distribuição geográfica relativamente pequena, restrita a
um bioma ou a uma parte dele.
guias de campo: Material com informações sucintas sobre cada espécie de uma
dada região e que auxilia na sua identificação em campo. Inicialmente eram
produzidos apenas em forma impresso, como livros, mas atualmente há formatos digitais e mesmo aplicativos neste sentido.
guias especializados: Pessoa altamente capacitado para identificar em campo,
com base no canto e morfologia as espécies de aves de uma dada área ou região.
É contratado para guiar especificamente observadores de aves na natureza.
guildas: Grupamento de base trófica que reúne espécies com semelhança na
dieta e na forma de obtenção do alimento.
256

homeotermos: Animais que mantem a temperatura corporal constante, independentemente da temperatura ambiente.
hospedeiros: Organismos que sustentam algum tipo de parasita externo ou interno em seu corpo. Em Ecologia pode ser usado de outras formas ainda, como
no caso das aves que utilizam outras espécies para criar seus filhotes e são denominadas parasitas de ninho.
insetívoras de solo: Guilda de aves que reúne espécies que se alimentam principalmente de invertebrados, e, em alguns casos de pequenos vertebrados, capturados essencialmente no solo.
micro-habitat: Área de habitat com pequenas dimensões e que apresente uma
ou mais características muito específicas, essenciais para a existência de determinadas espécies, incluindo recursos nos quais essas espécies são altamente
especializadas e sem os quais não sobrevive.
monotremados: Constitui a única classe de mamíferos viventes que pões ovos.
formadores de bandos mistos: Complexa guilda de aves que reúne espécies que
se agrupam para forragearem juntas ao longo do habitat capturando principalmente invertebrados, e, em alguns casos, pequenos vertebrados, além de frutas,
mais ocasionalmente. Há bandos mistos associados a diferentes estratos, como
copa, sobosque e estrato médio.
subespécies: Categoria taxonômica hierarquicamente abaixo de espécie, que
representa uma ou mais populações de uma dada espécie em uma área geográfica cujos indivíduos diferem em maior ou menor grau de outras populações
da mesma espécie. Diferente das espécies, que apresentam dois nomes científicos (o primeiro referindo ao gênero e o segundo sendo o epíteto específico)
as subespécies apresentam três nomes científicos, sendo o terceiro o nome da
subespécie.
terrícolas: Espécie que vive no solo
validadas: Espécie já catalogada pela ciência, mas que era considerada uma subespécie e estava incluída em outra espécie da qual foi agora desmembrada.
Neste caso, a subespécie, que tinha três nomes, perde o nome do meio e o seu
terceiro nome, o da subespécie, passa a ser o epíteto específico da nova espécie.
vertebrados: Animais que possuem vértebras
voos planados: Tipo de voo executado por animais, principalmente aves, onde o
corpo do animal se desloca no ar passivamente, sem ação ativa, e com reduzido
gasto de energia. Urubus e muitas aves marinhas são altamente especializadas
neste tipo de voo e utilizam as correntes aéreas para deslocar-se pelo ar sem
bater as asas. Alguns mamíferos e até répteis são capazes de realizar o voo planado, mesmo que por distâncias relativamente curta. Adaptações como expansão e achatamento de partes do corpo são estratégias usadas para isso.
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Apêndice 1. Local de ocorrência, status de conservação e dieta preferencial das espécies com
ocorrência registrada na Flona do Tapajós e na Resex Tapajós-Arapiuns. F: Flona do Tapajós; R:
Resex Tapajós-Arapiuns; J: Juruti (fora da Resex; para mais detalhes ver texto); R* fora da Resex
(na margem oeste dos rios Arapiuns e Maró; para mais detalhes ver texto); LC: pouco preocupante; NT: quase ameaçada; VU: vulnerável; EN: ameaçada; NA: não avaliada; car: carnívoro;
fol: folívoro; fru: frugívoro; gra: granívoro; her: herbívoro; inv: invertebrados; mal: malacófago;
nec: nectarívoro; oni: onívoro; pis: piscívoro; sap: saprófago. Status de conservação nacional
(disponível em https://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/lista-deespecies) segue as
Portarias MMA nº 444/2014 e nº 445/2014. Status de conservação global (disponível em https://
www.iucnredlist.org/) segue a International Union for Conservation of Nature (IUCN). Taxonomia e nomenclatura das espécies segue o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO;
Piacentini et al 2015).
Taxa

Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

Ordem Tinamiformes
Família Tinamidae
Tinamus tao
Tinamus major
Tinamus guttatus
Crypturellus cinereus

azulona

F,R,J

VU

VU

fru

inhambu-de-cabeçavermelha

F,R

LC

NT

fru

inhambu-galinha

F,R,J

LC

NT

fru

inhambu-preto

F,R,J

LC

LC

fru

tururim

F,R,J

LC

LC

fru

Crypturellus obsoletus

inhambuguaçu

F,R*,J

LC

LC

fru

Crypturellus undulatus

jaó

R,J

LC

LC

fru

Crypturellus soui

Crypturellus strigulosus

inhambu-relógio

F,R,J

NT

LC

fru

Crypturellus variegatus

inhambu-anhangá

F,R,J

LC

LC

fru

anhuma

J

LC

LC

her

Dendrocygna bicolor

marreca-caneleira

J

LC

LC

oni

Dendrocygna viduata

irerê

J

LC

LC

oni

marreca-cabocla

R,J

LC

LC

oni

Cairina moschata

pato-do-mato

J

LC

LC

oni

Sarkidiornis sylvicola

pato-de-crista

J

LC

LC

oni

pé-vremelho

J

LC

LC

oni

jacupemba

F,J

LC

LC

fru

Ordem Anseriformes
Família Anhimidae
Anhima cornuta
Família Anatidae

Dendrocygna autumnalis

Amazonetta brasiliensis
Ordem Galliformes
Família Cracidae
Penelope superciliaris
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Taxa

Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

Penelope jacquacu

jacu-de-spix

R*,J

LC

LC

fru

Penelope pileata

jacupiranga

F,R,J

VU

VU

fru

cujubi

F,R,J

NT

LC

fru

Ortalis guttata

aracuã-pintado

R,J

LC

LC

fru

Ortalis motmot

aracuã-pequeno

F

LC

LC

fru

urumutum

J

LC

LC

fru

Aburria cujubi

Nothocrax urumutum
Crax fasciolata

mutum-de-penacho

F

VU

LC

fru

Pauxi tuberosa

mutum-cavalo

F,R,J

LC

LC

fru

uru-corcovado

F,R,J

LC

NT

oni

Tachybaptus dominicus

mergulhão-pequeno

J

LC

LC

pis

Podilymbus podiceps

mergulhão-caçador

J

LC

LC

pis

maguari

J

LC

LC

car

biguá

F,R*,J

LC

LC

pis

biguatinga

R

LC

LC

pis

socó-boi

F,R,J

LC

LC

pis

garça-da-mata

J

LC

VU

pis

arapapá

J

LC

LC

pis

socoí-zigue-zague

F,J

LC

NT

pis

socoí-vermelho

J

LC

LC

pis

savacu

R,J

LC

LC

pis

Família Odontophoridae
Odontophorus gujanensis
Ordem Podicipediformes
Família Podicipedidae

Ordem Ciconiiformes
Família Ciconiidae
Ciconia maguari
Ordem Suliformes
Família Phalacrocoracidae
Nannopterum brasilianus
Família Anhingidae
Anhinga anhinga
Ordem Pelecaniformes
Família Ardeidae
Tigrisoma lineatum
Agamia agami
Cochlearius cochlearius
Zebrilus undulatus
Ixobrychus exilis
Nycticorax nycticorax
Butorides striata
Ardea alba
Pilherodius pileatus
Egretta thula

socozinho

F,R,J

LC

LC

pis

garça-branca-grande

F,R,J

LC

LC

pis

garça-real

R*,J

LC

LC

pis

garça-branca-pequena

F,J

LC

LC

pis
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Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

garça-vaqueira

J

LC

LC

inv

garça-moura

J

LC

LC

pis

garça-azul

J

LC

LC

pis

Mesembrinibis cayennensis

coró-coró

F,R,J

LC

LC

inv

Theristicus caudatus

curicaca

F,J

LC

LC

inv

Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

F,R,J

LC

LC

sap

Cathartes burrovianus

urubu-de-cabeça-amarela

F,R

LC

LC

sap

Cathartes melambrotus

urubu-da-mata

F,R,J

LC

LC

sap

urubu-de-cabeça-preta

F,R,J

LC

LC

sap

urubu-rei

F,R,J

NT

LC

sap

águia-pescadora

F,R,J

LC

LC

pis

gavião-de-cabeça-cinza

F,R,J

LC

LC

car

gavião-caracoleiro

F,J

LC

LC

mal

gavião-tesoura

F,R,J

LC

LC

car

Taxa
Bubulcus ibis
Ardea cocoi
Egretta caerulea
Família Threskiornithidae

Ordem Cathartiformes
Família Cathartidae

Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
Ordem Accipitriformes
Família Pandionidae
Pandion haliaetus
Família Accipitridae
Leptodon cayanensis
Chondrohierax uncinatus
Elanoides forficatus
Gampsonyx swainsonii

gaviãozinho

J

LC

LC

car

Harpagus bidentatus

gavião-ripina

F,R,J

LC

LC

car

Harpagus diodon

gavião-bombachinha

F

LC

LC

car

Accipiter bicolor

gavião-bombachinhagrande

F,R,J

LC

LC

car

gavião-miudinho

F,J

LC

LC

car

Accipiter superciliosus

sovi

F,R,J

LC

LC

car

Busarellus nigricollis

gavião-belo

F,R,J

LC

LC

car

Rostrhamus sociabilis

gavião-caramujeiro

F,R,J

LC

LC

mal

Ictinia plumbea

Helicolestes hamatus
Geranospiza caerulescens

gavião-do-igapó

F,J

LC

LC

mal

gavião-pernilongo

R*

LC

LC

car

gavião-azul

F,J

LC

LC

car

gavião-caboclo

F,J

LC

LC

car

Urubitinga urubitinga

gavião-preto

F,R,J

LC

LC

car

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

F,R,J

LC

LC

car

Buteogallus schistaceus
Heterospizias meridionalis
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Taxa
Geranoaetus albicaudatus
Pseudastur albicollis
Leucopternis kuhli
Leucopternis melanops
Buteo nitidus

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

gavião-de-rabo-branco

F

LC

LC

car

gavião-branco

F,R,J

LC

LC

car

gavião-vaqueiro

F,R,J

LC

LC

car

gavião-de-cara-preta

J

LC

LC

car

gavião-pedrês

F,R,J

LC

LC

car

Nome popular

Buteo platypterus

gavião-de-asa-larga

F

LC

LC

car

Buteo brachyurus

gavião-de-cauda-curta

R

LC

LC

car

uiraçu

R,J

VU

NT

car

Morphnus guianensis
Harpia harpyja
Spizaetus tyrannus
Spizaetus melanoleucus
Spizaetus ornatus

gavião-real

F,R,J

VU

NT

car

gavião-pega-macaco

F,R,J

LC

LC

car

gavião-pato

F

LC

LC

car

gavião-de-penacho

F,R,J

NT

NT

car

pavãozinho-do-pará

F,J

LC

LC

inv

jacamim-de-costas-verdes

R,J

NT

VU

oni

jacamim-de-costas-marrons

F

VU

EN

oni

carão

J

LC

LC

mal

saracura-três-potes

F,R,J

LC

LC

oni

Ordem Eurypygiformes
Família Eurypygidae
Eurypyga helias
Ordem Gruiformes
Família Psophiidae
Psophia viridis
Psophia dextralis
Família Aramidae
Aramus guarauna
Família Rallidae
Aramides cajaneus

sanã-castanha

R

LC

LC

oni

Mustelirallus albicollis

sanã-carijó

R,J

LC

LC

oni

Porphyrio martinicus

frango-d’água-azul

F,J

LC

LC

oni

picaparra

R,J

LC

LC

inv

batuíra-de-esporão

F,R,J

LC

LC

inv

Vanellus chilensis

quero-quero

F,R*,J

LC

LC

inv

Charadrius collaris

batuíra-de-coleira

F,R,J

LC

LC

inv

Laterallus viridis

Família Heliornithidae
Heliornis fulica
Ordem Charadriiformes
Família Charadriidae
Vanellus cayanus

Família Recurvirostridae
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Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

pernilongo-de-costasnegras

J

LC

LC

inv

narceja

J

LC

LC

inv

Tringa solitaria

maçarico_solitário

J

LC

LC

inv

Actitis macularius

maçarico-pintado

J

LC

LC

inv

jaçanã

F,R,J

LC

LC

inv

Taxa
Himantopus mexicanus

Nome popular

Scolopacidae
Gallinago paraguaiae

Família Jacanidae
Jacana jacana
Família Sternidae
Sternula superciliaris

trinta-réis-pequeno

F,J

LC

LC

pis

Phaetusa simplex

trinta-réis-grande

F,R

LC

LC

pis

Sterna hirundo

trinta-réis-boreal

J

LC

LC

pis

talha-mar

F

LC

LC

pis

rolinha-cinzenta

F,R,J

LC

LC

gra

Família Rynchopidae
Rynchops niger
Ordem Columbiformes
Família Columbidae
Columbina passerina

rolinha-de-asa-canela

F,R,J

LC

LC

gra

Columbina talpacoti

rolinha-roxa

F,R,J

LC

LC

gra

Claravis pretiosa

pararu-azul

F,R

LC

LC

gra

Columbina minuta

pombo-doméstico

J

NA

LC

fru

Patagioenas speciosa

pomba-trocal

F,R,J

LC

LC

fru

Patagioenas cayennensis

pomba-galega

F,R,J

LC

LC

fru

Patagioenas plumbea

pomba-amargosa

F,R,J

LC

LC

fru

Patagioenas subvinacea

pomba-botafogo

F,R,J

LC

VU

fru

avoante

R

LC

LC

fru

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

F,R,J

LC

LC

fru

Leptotila rufaxilla

juriti-gemedeira

F,R,J

LC

LC

fru

Geotrygon montana

pariri

F,R,J

LC

LC

fru

cigana

F,J

LC

LC

fol

chincoã-pequeno

F,R,J

LC

LC

inv

Columba livia

Zenaida auriculata

Ordem Opisthocomiformes
Família Opisthocomidae
Opisthocomus hoazin
Ordem Cuculiformes
Família Cuculidae
Coccycua minuta
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Taxa

Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

alma-de-gato

F,R,J

LC

LC

inv

chincoã-de-bico-vermelho

F,R,J

LC

LC

inv

Coccyzus melacoryphus

papa-lagarta-acanelado

F

LC

LC

inv

Coccyzus euleri

Piaya cayana
Piaya melanogaster

papa-lagarta-de-euler

F

LC

LC

inv

Crotophaga major

anu-coroca

F,R,J

LC

LC

inv

Crotophaga ani

anu-preto

F,R,J

LC

LC

inv

Tapera naevia

saci

F,R

LC

LC

inv

peixe-frito-verdadeiro

F

LC

LC

inv

Dromococcyx phasianellus
Dromococcyx pavoninus

peixe-frito-pavonino

J

LC

LC

inv

Neomorphus squamiger

jacu-estalo-escamoso

R,J

VU

VU

inv

suindara

F,J

LC

NA

car

Ordem Strigiformes
Família Tytonidae
Tyto furcata
Família Strigidae
corujinha-do-mato

F,R,J

LC

LC

car

Megascops usta

corujinha-relógio

F,R,J

LC

NA

car

Lophostrix cristata

coruja-de-crista

F,R,J

LC

LC

car

Megascops choliba

murucututu

F,R,J

LC

LC

car

Strix virgata

coruja-do-mato

J

LC

LC

car

Strix huhula

coruja-preta

F,R*,J

LC

LC

car

caburé-da-amazônia

F,R,J

LC

LC

car

caburé

R*

LC

LC

car

mãe-da-lua-gigante

F,R*,J

LC

LC

inv

mãe-da-lua-parda

F,R,J

LC

LC

inv

mãe-da-lua

F,R,J

LC

LC

inv

Pulsatrix perspicillata

Glaucidium hardyi
Glaucidium brasilianum
Ordem Nyctibiiformes
Família Nyctibiidae
Nyctibius grandis
Nyctibius aethereus
Nyctibius griseus
Nyctibius leucopterus

urutau-de-asa-branca

F,J

LC

LC

inv

Nyctibius bracteatus

urutau-ferrugem

R,J

LC

LC

inv

bacurau-ocelado

F,R,J

LC

LC

inv

Ordem Caprimulgiformes
Família Caprimulgidae
Nyctiphrynus ocellatus
Antrostomus rufus
Antrostomus sericocaudatus
Lurocalis semitorquatus

joão-corta-pau

F,R

LC

LC

inv

bacurau-rabo-de-seda

F,R,J

LC

LC

inv

tuju

F,R,J

LC

LC

inv
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Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

Nyctiprogne leucopyga

bacurau-de-cauda-barrada

R

LC

LC

inv

Nyctidromus nigrescens

bacurau-de-lajeado

F,R,J

LC

LC

inv

Nyctidromus albicollis

bacurau

F,R,J

LC

LC

inv

Hydropsalis parvula

bacurau-chintã

F

LC

LC

inv

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura

R

LC

LC

inv

Corucão

F

LC

LC

inv

Podager nacunda

bacurau-da-praia

F

LC

LC

inv

bacurau-de-asa-fina

R

LC

LC

inv

Chaetura spinicaudus

andorinhão-de-sobrebranco

F,R,J

LC

LC

inv

Chaetura cinereiventris

andorinhão-de-sobrecinzento

R,J

LC

LC

inv

Chaetura chapmani

andorinhão-de-chapman

F,R*,J

LC

LC

inv

Chaetura brachyura

andorinhão-de-rabo-curto

F,R,J

LC

LC

inv

Panyptila cayennensis

andorinhão-estofador

F,R,J

LC

LC

inv

Tachornis squamata

andorinhão-do-buriti

F,R

LC

LC

inv

Glaucis hirsutus

balança-rabo-de-bico-torto

F,R*

LC

LC

nec

Threnetes leucurus

balança-rabo-de-gargantapreta

F

LC

LC

nec

Phaethornis rupurumii

rabo-branco-do-rupununi

F,R,J

LC

LC

nec

Phaethornis aethopygus

rabo-branco-de-gargantaescura

F

VU

VU

nec

rabo-branco-rubro

F,R,J

LC

LC

nec

Chordeiles rupestris
Chordeiles acutipennis
Ordem Apodiformes
Família Apodidae

Família Trochilidae

Phaethornis ruber

rabo-branco-de-bico-reto

F

LC

LC

nec

Phaethornis superciliosus

rabo-branco-de-bigodes

F

LC

LC

nec

Phaethornis malaris

besourão-de-bico-grande

R,J

LC

LC

nec

asa-de-sabre-cinza

F,R,J

LC

LC

nec

Florisuga mellivora

beija-flor-azul-de-rabobranco

F,R*,J

LC

LC

nec

Anthracothorax viridigula

beija-flor-de-veste-verde

F,J

LC

LC

nec

Anthracothorax nigricollis

beija-flor-de-veste-preta

F,R

LC

LC

nec

Avocettula recurvirostris

beija-flor-de-bico-virado

F

LC

LC

nec

Topaza pella

beija-flor-brilho-de-fogo

F,R

LC

LC

nec

Phaethornis bourcieri

Campylopterus largipennis
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Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

beija-flor-vermelho

F

LC

LC

nec

bandeirinha

R

LC

LC

nec

beija-flor-de-garganta-azul

F,R

LC

LC

nec

beija-flor-tesoura-verde

F,R,J

LC

LC

nec

beija-flor-safira

F,R*

LC

LC

nec

Hylocharis cyanus

beija-flor-roxo

R*,J

LC

LC

nec

Polytmus theresiae

beija-flor-verde

F,R

LC

LC

nec

Amazilia versicolor

beija-flor-de-banda-branca

R*,J

LC

LC

nec

Amazilia fimbriata

beija-flor-de-gargantaverde

F,R*

LC

LC

nec

Heliothryx auritus

beija-flor-de-bochecha-azul

F,R*,J

LC

LC

nec

Heliomaster longirostris

bico-reto-cinzento

F,R,J

LC

LC

nec

Calliphlox amethystina

estrelinha-ametista

F

LC

LC

nec

surucuá-de-cauda-preta

F,R,J

LC

LC

oni

surucuá-grande-de-barrigaamarela

F,R,J

LC

LC

oni

surucuá-pequeno

F,R,J

LC

LC

oni

surucuá-de-barrigavermelha

F,R,J

LC

LC

oni

surucuá-de-barriga-amarela

F,R,J

LC

LC

oni

surucuá-de-coleira

F,R*

LC

LC

oni

surucuá-pavão

J

LC

LC

oni

martim-pescador-grande

F,R,J

LC

LC

pis

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde

F,R,J

LC

LC

pis

Chloroceryle aenea

martim-pescador-miúdo

R,J

LC

LC

pis

Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

F,R,J

LC

LC

pis

Chloroceryle inda

martim-pescador-da-mata

R*,J

LC

LC

pis

juruva-ruiva

F,R,J

LC

LC

oni

udu-de-coroa-azul

F,R,J

LC

LC

oni

Taxa
Chrysolampis mosquitus
Discosura longicaudus
Chlorestes notata
Thalurania furcata
Hylocharis sapphirina

Nome popular

Ordem Trogoniformes
Família Trogonidae
Trogon melanurus
Trogon viridis
Trogon ramonianus
Trogon curucui
Trogon rufus
Trogon collaris
Pharomachrus pavoninus
Ordem Coraciiformes
Família Alcedinidae
Megaceryle torquata

Família Momotidae
Baryphthengus martii
Momotus momota
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Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

Ordem Galbuliformes
Família Galbulidae
ariramba-preta

F,J

LC

LC

inv

Galbula cyanicollis

ariramba-da-mata

F,R,J

LC

LC

inv

Galbula ruficauda

ariramba-de-cauda-ruiva

F

LC

LC

inv

Galbula galbula

Brachygalba lugubris

ariramba-de-cauda-verde

F,J

LC

LC

inv

Galbula leucogastra

ariramba-bronzeada

R,J

LC

LC

inv

Galbula dea

ariramba-do-paraíso

F,R,J

LC

LC

inv

jacamaraçu

F,R,J

LC

LC

inv

macuru-de-testa-branca

F,R,J

LC

LC

inv

macuru-de-peito-marrom

R*,J

LC

LC

inv

Jacamerops aureus
Família Bucconidae
Notharchus hyperrhynchus
Notharchus ordii
Notharchus tectus
Bucco capensis

macuru-pintado

F,R,J

LC

LC

inv

rapazinho-de-colar

F,R,J

LC

LC

inv

rapazinho-carijó

F,R,J

LC

LC

inv

rapazinho-estriado-derondonia

J

LC

LC

inv

Malacoptila rufa

barbudo-de-pescoçoferrugem

F,R,J

LC

LC

inv

Nonnula rubecula

macuru

R,J

LC

LC

inv

Monasa nigrifrons

chora-chuva-preto

F,J

LC

LC

inv

Monasa morphoeus

chora-chuva-de-carabranca

F,R,J

LC

LC

inv

urubuzinho

F,R,J

LC

LC

inv

capitão-de-peito-marrom

R,J

LC

LC

oni

tucanuçu

F,J

LC

LC

oni

Ramphastos tucanus

tucano-de-papo-branco

F,R,J

LC

VU

oni

Ramphastos vitellinus

tucano-de-bico-preto

F,R,J

LC

VU

oni

saripoca-de-gould

F,R,J

LC

LC

oni

Pteroglossus inscriptus

araçari-de-bico-riscado

F,R*,J

LC

LC

oni

Pteroglossus bitorquatus

araçari-de-pescoçovermelho

F,R,J

NT

EN

oni

araçari-de-bico-branco

F,R,J

LC

LC

oni

Bucco tamatia
Nystalus striolatus

Chelidoptera tenebrosa
Ordem Piciformes
Família Capitonidae
Capito brunneipectus
Família Ramphastidae
Ramphastos toco

Selenidera gouldii

Pteroglossus aracari
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Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

araçari-castanho

R*

LC

LC

oni

Picumnus aurifrons

pica-pau-anão-dourado

F,R,J

LC

LC

inv

Picumnus varzeae

pica-pau-anão-da-várzea

J

EN

EN

inv

Melanerpes cruentatus

benedito-de-testa-vermelha

F,R,J

LC

LC

inv

Veniliornis affinis

picapauzinho-avermelhado

F,R,J

LC

LC

inv

picapauzinho-anão

R*,J

LC

LC

inv

pica-pau-bufador

F,R,J

LC

LC

inv

Piculus laemostictus

pica-pau-de-gargantapintada

F,R,J

LC

LC

inv

Colaptes punctigula

pica-pau-de-peitopontilhado

F,J

LC

LC

inv

Celeus torquatus

pica-pau-de-coleira

F,R,J

LC

NT

inv

Celeus elegans

pica-pau-chocolate

F,R,J

LC

LC

inv

picapauzinho-chocolate

F,R,J

LC

LC

inv

Celeus flavus

pica-pau-amarelo

F,R,J

LC

LC

inv

Celeus ochraceus

pica-pau-cocráceo

J

LC

LC

inv

pica-pau-de-banda-branca

F,R,J

LC

LC

inv

Campephilus rubricollis

pica-pau-de-barrigavermelha

F,R,J

LC

LC

inv

Campephilus melanoleucos

pica-pau-de-topetevermelho

F,R,J

LC

LC

inv

gavião-de-anta

F,R,J

LC

LC

car

Ibycter americanus

cancão

F,R,J

NT

LC

oni

Caracara cheriway

carcará-do-norte

J

LC

LC

car

Caracara plancus

carcará

F,R,J

LC

LC

car

carrapateiro

F,R,J

LC

LC

car

Taxa
Pteroglossus castanotis
Família Picidae

Veniliornis passerinus
Piculus flavigula

Celeus grammicus

Dryocopus lineatus

Ordem Falconiformes
Família Falconidae
Daptrius ater

Milvago chimachima

acauã

F,R,J

LC

LC

car

Micrastur ruficollis

falcão-caburé

F,R,J

LC

LC

car

Micrastur mintoni

falcão-críptico

F,R,J

NT

LC

car

tanatau

F,R,J

LC

LC

car

falcão-relógio

F,R,J

LC

LC

car

Falco rufigularis

cauré

F,R,J

LC

LC

car

Falco peregrinus

falcão-peregrino

F

LC

LC

car

Herpetotheres cachinnans

Micrastur mirandollei
Micrastur semitorquatus
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Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

quiriquri

J

LC

LC

car

arara-azul-grande

F,J

NT

VU

fru

araracanga

F,R,J

LC

LC

fru

Ara chloropterus

arara-vermelha

F,R,J

NT

LC

fru

Ara severus

maracanã-guaçu

F,J

LC

LC

fru

Orthopsittaca manilatus

maracanã-do-buriti

R,J

LC

LC

fru

Psittacara leucophthalmus

Taxa
Falco sparverius
Ordem Psittaciformes
Família Psittacidae
Anodorhynchus hyacinthinus
Ara macao

periquitão-maracanã

F,R,J

LC

LC

fru

Eupsittula aurea

periquito-rei

F,R,J

LC

LC

fru

Pyrrhura perlata

tiriba-de-barriga-vermelha

R,J

LC

VU

fru

tiriba-de-hellmayr

F,R,J

LC

EN

fru

curica-verde

J

LC

LC

fru

Pyrrhura amazonum
Graydidascalus brachyurus

tuim-santo

F,J

LC

LC

fru

tuim-de-bico-escuro

J

LC

LC

fru

Brotogeris versicolurus

periquito-de-asa-branca

F,J

LC

LC

fru

Brotogeris chrysoptera

periquito-de-asa-dourada

F,R,J

LC

LC

fru

periquito-testinha

F,R*,J

LC

LC

fru

apuim-de-asa-vermelha

F

LC

VU

fru

Touit purpuratus

apuim-de-costas-azuis

R,J

LC

LC

fru

Pionites leucogaster

marianinha-de-cabeçaamarela

F,J

LC

EN

fru

Forpus passerinus
Forpus sclateri

Brotogeris sanctithomae
Touit huetii

curica-urubu

F,R,J

VU

VU

fru

Pyrilia barrabandi

curica-de-bochecha-laranja

R*

LC

NT

fru

Pionus menstruus

maitaca-de-cabeça-azul

F,R,J

LC

LC

fru

maitaca-roxa

F,R,J

LC

LC

fru

papagaio-da-várzea

F

LC

NT

fru

papagaio-moleiro

F,R,J

LC

NT

fru

curica

F,R,J

LC

LC

fru

Amazona ochrocephala

papagaio-campeiro

F,R,J

LC

LC

fru

Deroptyus accipitrinus

anacã

F,R,J

LC

LC

fru

Euchrepomis spodioptila

zidedê-de-asa-cinza

R,J

LC

LC

inv

Myrmornis torquata

pinto-do-mato-carijó

F,R,J

LC

LC

inv

Pyrilia vulturina

Pionus fuscus
Amazona festiva
Amazona farinosa
Amazona amazonica

Ordem Passeriformes
Família Thamnophilidae
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Taxa
Pygiptila stellaris
Microrhopias quixensis
Epinecrophylla leucophthalma
Epinecrophylla ornata
Myrmophylax atrothorax

Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

choca-cantadora

F

LC

LC

inv

papa-formiga-de-bando

F,R,J

LC

LC

inv

choquinha-de-olho-branco

F,R,J

LC

LC

inv

choquinha-ornada

F,R,J

LC

LC

inv

formigueiro-de-peito-preto

R,J

LC

LC

inv

choquinha-miúda

F,R,J

LC

LC

inv

Myrmotherula sclateri

choquinha-de-gargantaamarela

F,R,J

LC

LC

inv

Myrmotherula multostriata

choquinha-estriada-daamazônia

R,J

LC

LC

inv

choquinha-de-flancobranco

F,R,J

LC

LC

inv

choquinha-de-asa-comprida

F,R,J

LC

LC

inv

choquinha-de-ihering

R,J

LC

LC

inv

choquinha-de-gargantacinza

F,R,J

LC

LC

inv

choquinha-da-várzea

J

LC

LC

inv

papa-formiga-pardo

R

LC

LC

inv

choquinha-de-gargantaclara

F,R,J

LC

LC

inv

uirapuru-selado

F,J

LC

LC

inv

ipecuá

F,R,J

LC

LC

inv

tovaquinha

F,R*,J

LC

LC

inv

chorozinho-de-asavermelha

F,R*,J

LC

LC

inv

choca-barrada

F,J

LC

LC

inv

choca-de-olho-vermelho

F,R,J

LC

LC

inv

choca-de-natterer

F,R

LC

LC

inv

choca-lisa

F,R,J

LC

LC

inv

Thamnophilus amazonicus

choca-canela

F,R,J

LC

LC

inv

Sakesphorus luctuosus

choca-d’água

J

LC

LC

inv

Cymbilaimus lineatus

papa-formiga-barrado

F,R

LC

LC

inv

choró-boi

F,R,J

LC

LC

inv

formigueiro-ferrugem

R

LC

LC

inv

Hypocnemoides maculicauda

solta-asa

F,R*

LC

LC

inv

Hypocnemoides melanopogon

solta-asa-do-norte

R*

LC

LC

inv

guarda-floresta

F,J

LC

LC

inv

Myrmotherula brachyura

Myrmotherula axillaris
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula iheringi
Myrmotherula menetriesii
Myrmotherula assimilis
Formicivora grisea
Isleria hauxwelli
Thamnomanes saturninus
Thamnomanes caesius
Dichrozona cincta
Herpsilochmus rufimarginatus
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus schistaceus
Thamnophilus stictocephalus
Thamnophilus aethiops

Taraba major
Myrmoderus ferrugineus

Hylophylax naevius
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guarda-várzea

F,R,J

LC

LC

inv

Sclateria naevia

papa-formiga-do-igarapé

F,R,J

LC

LC

inv

Myrmelastes rufifacies

formigueiro-de-cara-ruiva

J

LC

LC

inv

Myrmoborus myotherinus

Hylophylax punctulatus

formigueiro-de-cara-preta

F,J

LC

LC

inv

Myrmoborus lugubris

formigueiro-liso

J

LC

VU

inv

Myrmoborus leucophrys

papa-formiga-desobrancelha

R*,J

LC

LC

inv

papa-taoca

F

LC

LC

inv

Pyriglena leuconota
Sciaphylax hemimelaena

formigueiro-de-caudacastanha

F

LC

LC

inv

Cercomacra cinerascens

chororó-pocuá

F,R,J

LC

LC

inv

Cercomacroides nigrescens

chororó-negro

F,R,J

LC

LC

inv

Hypocnemis hypoxantha

cantador-amarelo

F

LC

LC

inv

Hypocnemis striata

cantador-estriado

F,R,J

LC

LC

inv

rendadinho

R

LC

LC

inv

rendadinho-do-xingu

F,J

LC

LC

inv

mãe-de-taoca

F,R,J

LC

LC

inv

Phlegopsis borbae

mãe-de-taoca-dourada

R,J

LC

LC

inv

Rhegmatorhina gymnops

mãe-de-taoca-de-carabranca

F

VU

VU

inv

Rhegmatorhina berlepschi

mãe-de-taoca-arlequim

R,J

LC

LC

inv

Conopophaga aurita

chupa-dente-de-cinta

F,J

LC

LC

inv

Conopophaga melanogaster

chupa-dente-grande

R,J

LC

LC

inv

Willisornis poecilinotus
Willisornis vidua
Phlegopsis nigromaculata

Família Conopophagidae

Família Grallaridae
tovacuçu

F,R,J

LC

LC

inv

Hylopezus berlepschi

torom-torom

F,R

LC

LC

inv

Hylopezus whittakeri

torom-de-alta-floresta

F,R,J

LC

NA

inv

tovaca-patinho

F,R,J

NA

NA

inv

corneteiro-da-mata

R,J

LC

LC

inv

Formicarius colma

galinha-do-mato

F,R,J

LC

LC

inv

Formicarius analis

pinto-do-mato-de-carapreta

F,R,J

LC

LC

inv

Grallaria varia

Myrmothera subcanescens
Família Rhinocryptidae
Liosceles thoracicus
Família Formicariidae

Família Scleruridae
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Taxa

Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

Sclerurus macconnelli

vira-folha-de-peitovermelho

F,R,J

LC

NA

inv

Sclerurus rufigularis

vira-folha-de-bico-curto

F,R,J

LC

LC

inv

Sclerurus caudacutus

vira-folha-pardo

F,R,J

LC

LC

inv

arapaçu-pardo

F,R,J

LC

LC

inv

arapaçu-da-taoca

F,R,J

LC

LC

inv

Deconychura longicauda

arapaçu-rabudo

F,R,J

LC

LC

inv

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

F,R,J

LC

LC

inv

Família Dendrocolaptidae
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocincla merula

Certhiasomus stictolaemus

arapaçu-de-gargantapintada

F,R,J

LC

LC

inv

Glyphorynchus spirurus

arapaçu-bico-de-cunha

F,R,J

LC

LC

inv

Xiphorhynchus guttatoides

arapaçu-de-lafresnaye

F,R,J

LC

LC

inv

Xiphorhynchus obsoletus

arapaçu-riscado

R,J

LC

LC

inv

Xiphorhynchus ocellatus

arapaçu-ocelado

R,J

LC

LC

inv

Xiphorhynchus spixii

arapaçu-de-spix

F

LC

LC

inv

Xiphorhynchus elegans

arapaçu-elegante

R

LC

LC

inv

Campylorhamphus cardosoi

arapaçu-do-tapajós

F

VU

LC

inv

Campylorhamphus probatus

arapaçu-de-bico-curvo-derondônia

R,J

LC

LC

inv

arapaçu-de-bico-branco

F,R,J

LC

LC

inv

LC

NT

inv

Dendroplex picus
Dendroplex kienerii

arapaçu-ferrugem
arapaçu-de-rondônia

J

LC

LC

inv

Lepidocolaptes layardi

arapaçu-de-listras-brancasdo-leste

F

LC

NA

inv

Nasica longirostris

arapaçu-de-bico-comprido

F,J

LC

LC

inv

Dendrexetastes rufigula

arapaçu-galinha

F,J

LC

LC

inv

Dendrocolaptes concolor

arapaçu-concolor

J

LC

LC

inv

Dendrocolaptes ridgwayi

arapaçu-barrado-do-tapajós

F

NT

LC

inv

Dendrocolaptes picumnus

arapaçu-meio-barrado

F

LC

LC

inv

Lepidocolaptes fuscicapillus

Dendrocolaptes hoffmannsi

arapaçu-marrom

F,J

LC

VU

inv

Xiphocolaptes
promeropirhynchus

arapaçu-vermelho

F,R,J

LC

LC

inv

Hylexetastes uniformis

arapaçu-uniforme

F,R,J

LC

LC

inv

bico-virado-fino

F

LC

LC

inv

Família Xenopidae
Xenops tenuirostris
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Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

Xenops minutus

bico-virado-miúdo

F,R,J

LC

LC

inv

Xenops rutilans

bico-virado-carijó

F,J

LC

LC

inv

Berlepschia rikeri

limpa-folha-do-buriti

R,J

LC

LC

inv

Microxenops milleri

bico-virado-da-copa

R*,J

LC

LC

inv

Furnarius figulus

casaca-de-couro-da-lama

F,J

LC

LC

inv

Furnarius leucopus

casaca-de-couro-amarela

J

LC

LC

inv

joãozinho

F,R*,J

LC

LC

inv

Ancistrops strigilatus

limpa-folha-picanço

F,R,J

LC

LC

inv

Automolus rufipileatus

barranqueiro-de-coroacastanha

F,J

LC

LC

inv

limpa-folha-riscado

R*J

LC

LC

inv

Automolus ochrolaemus

barranqueiro-camurça

F,R,J

LC

LC

inv

Automolus paraensis

barranqueiro-do-pará

F,J

LC

LC

inv

Anabacerthia ruficaudata

limpa-folha-de-cauda-ruiva

F,R,J

LC

LC

inv

Philydor erythrocercum

limpa-folha-de-sobre-ruivo

F,R,J

LC

LC

inv

Philydor erythropterum

limpa-folha-de-asacastanha

R,J

LC

LC

inv

limpa-folha-vermelho

F,R,J

LC

LC

inv

currutié

J

LC

LC

inv

Synallaxis albescens

uí-pi

J

LC

LC

inv

Synallaxis albigularis

joão-de-peito-escuro

J

LC

LC

inv

joão-teneném-castanho

F,R,J

LC

LC

inv

joão-teneném-becuá

F,J

LC

LC

inv

arredio-do-rio

F,J

LC

LC

inv

uirapuruzinho

F,R,J

LC

LC

fru

Taxa

Família Furnariidae

Furnarius minor

Automolus subulatus

Philydor pyrrhodes
Certhiaxis cinnamomeus

Synallaxis rutilans
Synallaxis gujanensis
Cranioleuca vulpina
Família Pipridae
Tyranneutes stolzmanni

uirapuru-vermelho

J

LC

LC

fru

Pipra fasciicauda

uirapuru-laranja

J

LC

LC

fru

Ceratopipra rubrocapilla

cabeça-encarnada

F,R,J

LC

LC

fru

Pipra aureola

Lepidothrix iris
Lepidothrix nattereri
Manacus manacus
Heterocercus linteatus
Machaeropterus pyrocephalus
Dixiphia pipra
272

cabeça-de-prata

f

EN

VU

fru

uirapuru-de-chapéu-branco

R,J

LC

LC

fru

rendeira

F,R

LC

LC

fru

coroa-de-fogo

R

LC

LC

fru

uirapuru-cigarra

F,R,J

LC

LC

fru

cabeça-branca

F,J

LC

LC

fru

Taxa
Chiroxiphia pareola

Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

tangará-príncipe

F,J

LC

LC

fru

araponga-do-horto

F

LC

LC

fru

maria-leque

F,R,J

LC

LC

inv

papa-moscas-uirapuru

F,R,J

LC

LC

inv

assanhadinho

F,R,J

LC

LC

inv

Família Oxyruncidae
Oxyruncus cristatus
Família Onychorhynchidae
Onychorhynchus coronatus
Terenotriccus erythrurus
Myiobius barbatus
Família Tityridae
flautim-marrom

F,R,J

LC

LC

inv

Laniocera hypopyrra

chorona-cinza

F,R,J

LC

LC

oni

Iodopleura isabellae

anambé-de-coroa

F,R*,J

LC

LC

fru

Tityra inquisitor

anambé-branco-debochecha-parda

F,J

LC

LC

oni

Tityra semifasciata

anambé-branco-demáscara-negra

F,R,J

LC

LC

oni

anambé-branco-de-rabopreto

F,R*,J

LC

LC

oni

Schiffornis turdina

Tityra cayana
Pachyramphus viridis

caneleiro-verde

J

LC

LC

inv

Pachyramphus rufus

caneleiro-cinzento

F,R,J

LC

LC

oni

caneleiro

F,R,J

LC

LC

inv

Pachyramphus castaneus

caneleiro-preto

F,R*,J

LC

LC

inv

Pachyramphus marginatus

caneleiro-bordado

F,R,J

LC

LC

inv

Pachyramphus surinamus

caneleiro-da-guiana

R,J

LC

LC

inv

caneleiro-pequeno

F,R,J

LC

LC

inv

saurá

F,R,J

LC

LC

fru

anambé-una

F,R*,J

LC

LC

oni

Pachyramphus polychopterus

Pachyramphus minor
Família Cotingidae
Phoenicircus carnifex
Querula purpurata

cricrió

F,R,J

LC

LC

oni

Cotinga cayana

anambé-azul

F,J

LC

LC

fru

Cotinga cotinga

anambé-de-peito-roxo

F,J

LC

LC

fru

anambé-pombo

F,J

LC

LC

fru

anambé-pompadora

R*

LC

LC

fru

anambé-de-rabo-branco

F,R,J

LC

NT

fru

papinho-amarelo

F,R,J

LC

LC

inv

Lipaugus vociferans

Gymnoderus foetidus
Xipholena punicea
Xipholena lamellipennis
Família Pipritidae
Piprites chloris
Família Platyrinchidae
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Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

Platyrinchus saturatus

patinho-escuro

F,R,J

LC

LC

inv

Platyrinchus coronatus

patinho-de-coroa-dourada

R*,J

LC

LC

inv

Platyrinchus platyrhynchos

patinho-de-coroa-branca

F,R,J

LC

LC

inv

Mionectes oleagineus

abre-asa

F,R*,J

LC

LC

oni

Mionectes macconnelli

abre-asa-da-mata

F,R,J

LC

LC

oni

cabeçudo

J

LC

LC

inv

Corythopis torquatus

estalador-do-norte

F,R,J

LC

LC

inv

Rhynchocyclus olivaceus

bico-chato-grande

F,R,J

LC

LC

inv

Taxa

Família Rhynchocyclidae

Leptopogon amaurocephalus

Tolmomyias assimilis

bico-chato-da-copa

F,J

LC

LC

inv

Tolmomyias flaviventris

bico-chato-amarelo

F,R,J

LC

LC

inv

bico-chato-de-cabeça-cinza

F,R,J

LC

LC

inv

Tolmomyias poliocephalus
Tolmomyias sucunduri
Tolmomyias sulphurescens
Todirostrum maculatum

bico-chato-do-sucunduri

R,J

LC

NA

inv

bico-chato-de-orelha-preta

R*,J

LC

LC

inv

ferreirinho-estriado

F,R,J

LC

LC

inv

ferreirinho-relógio

R

LC

LC

inv

Todirostrum chrysocrotaphum

ferreirinho-de-sobrancelha

F,R,J

LC

LC

inv

Poecilotriccus fumifrons

ferreirinho-de-testa-parda

J

LC

LC

inv

Poecilotriccus latirostris

Todirostrum cinereum

ferreirinho-de-cara-parda

J

LC

LC

inv

Poecilotriccus senex

maria-do-madeira

R

LC

LC

inv

Myiornis ecaudatus

caçula

F,R,J

LC

LC

inv

maria-de-barriga-branca

J

LC

LC

inv

maria-sebinha

R,J

LC

LC

inv

Hemitriccus griseipectus
Hemitriccus minor

sebinho-rajado-amarelo

F,J

LC

LC

inv

Hemitriccus minimus

maria-mirim

F,R,J

LC

LC

inv

Lophotriccus galeatus

caga-sebinho-de-penacho

F

LC

LC

inv

Hemitriccus striaticollis

Família Tyrannidae

inv

Zimmerius acer

poiaeiro-da-guiana

F,R,J

LC

LC

oni

Ornithion inerme

poiaeiro-de-sobrancelha

F,R,J

LC

LC

inv

risadinha

F,R,J

LC

LC

inv

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barrigaamarela

F,R

LC

LC

oni

Elaenia parvirostris

guaracava-de-bico-curto

J

LC

LC

oni

guaracava-de-topeteuniforme

J

LC

LC

oni

guaracava-cinzenta

F,R,J

LC

LC

inv

Camptostoma obsoletum

Elaenia cristata
Myiopagis caniceps
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Taxa

Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

Myiopagis flavivertex

guaracava-de-penachoamarelo

J

LC

LC

inv

Myiopagis gaimardii

maria-pechim

F,R,J

LC

LC

inv

Myiopagis viridicata

guaracava-de-cristaalaranjada

F

LC

LC

inv

Tyrannulus elatus

maria-te-viu

F,R,J

LC

LC

inv

Capsiempis flaveola

marianinha-amarela

R*

LC

LC

inv

Phaeomyias murina

bagageiro

F,R,J

LC

LC

inv

Attila cinnamomeus

tinguaçu-ferrugem

F,R

LC

LC

inv

Attila spadiceus

capitão-de-saíra-amarelo

F,R,J

LC

LC

inv

Attila bolivianus

bate-pára

J

LC

LC

inv

bem-te-vi-pirata

F,R,J

LC

LC

fru

bico-chato-de-rabovermelho

F,R,J

LC

LC

inv

maria-cavaleira

F,R,J

LC

LC

oni

irré

R*,J

LC

LC

inv

Myiarchus tuberculifer

maria-cavaleira-pequena

F,R,J

LC

LC

inv

Myiarchus tyrannulus

maria-cavaleira-de-raboenferrujado

F,R

LC

LC

inv

gritador

R*,J

LC

LC

inv

Rhytipterna simplex

vissiá

F,R,J

LC

LC

inv

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

F,R,J

LC

LC

oni

bentevizinho-do-brejo

F,R

LC

LC

oni

Legatus leucophaius
Ramphotrigon ruficauda
Myiarchus ferox
Myiarchus swainsoni

Sirystes sibilator

Philohydor lictor

bem-te-vi-rajado

F,R,J

LC

LC

oni

Tyrannopsis sulphurea

suiriri-de-garganta-rajada

F,R,J

LC

LC

oni

Megarynchus pitangua

neinei

F,R,J

LC

LC

oni

Myiozetetes cayanensis

bentevizinho-de-asaferrugínea

F,R,J

LC

LC

oni

bem-te-vi-barulhento

F,R,J

LC

LC

oni

Myiozetetes similis

bentevizinho-de-penachovermelho

F,J

LC

LC

oni

Tyrannus albogularis

suiriri-de-garganta-branca

F

LC

LC

oni

suiriri

F,R,J

LC

LC

oni

tesourinha

F,J

LC

LC

oni

Griseotyrannus
aurantioatrocristatus

peitica-de-chapéu-preto

F,R

LC

LC

oni

Empidonomus varius

peitica

F,R

LC

LC

oni

Myiodynastes maculatus

Myiozetetes luteiventris

Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
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Local de
registro

Status
nacional
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global

Dieta

Conopias trivirgatus

bem-te-vi-pequeno

F,R

LC

LC

oni

Conopias parvus

bem-te-vi-da-copa

R,J

LC

LC

oni

Colonia colonus

viuvinha

F,R*

LC

LC

oni

Taxa

Sublegatus obscurior

sertanejo-escuro

F

LC

LC

inv

Lathrotriccus euleri

enferrujado

R,J

LC

LC

inv

Contopus cooperi

piui-boreal

F

NT

NT

inv

Contopus virens

piui-verdadeiro

J

LC

LC

inv

piui-preto

F,R,J

LC

LC

inv

pretinho-do-igapó

J

LC

LC

inv

Cyclarhis gujanensis

pitiguari

F,R,J

LC

LC

inv

Vireolanius leucotis

assobiador-do-castanhal

F,R,J

LC

LC

inv

Hylophilus pectoralis

Contopus nigrescens
Knipolegus poecilocercus
Família Vireonidae

vite-vite-de-cabeça-cinza

F,J

LC

LC

inv

Hylophilus semicinereus

verdinho-da-várzea

F,R,J

LC

LC

inv

Tunchiornis ochraceiceps

vite-vite-uirapuru

F,R,J

LC

LC

inv

Pachysylvia hypoxantha

vite-vite-de-barrigaamarela

F

LC

LC

inv

vite-vite-camurça

R,J

LC

LC

inv

juruviara-boreal

R

LC

LC

inv

juruviara

F,J

LC

LC

inv

peitoril

F,R

LC

LC

inv

Pachysylvia muscicapinus
Vireo olivaceus
Vireo chivi
Família Hirundinidae
Atticora fasciata

calcinha-branca

J

LC

LC

inv

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

F,R,J

LC

LC

inv

Progne tapera

andorinha-do-campo

F,J

LC

LC

inv

Progne subis

andorinha-azul

F,R*,J

LC

LC

inv

andorinha-domésticagrande

F,R,J

LC

LC

inv

andorinha-do-rio

F,R,J

LC

LC

inv

Riparia riparia

andorinha-do-barranco

R*

LC

LC

inv

Hirundo rustica

andorinha-de-bando

F,R

LC

LC

inv

uirapuru-veado

F,R,J

LC

LC

inv

Odontorchilus cinereus

cambaxirra-cinzenta

F,R,J

LC

NT

inv

Troglodytes musculus

corruíra

F,R,J

LC

NA

inv

Campylorhynchus turdinus

catatau

F,R,J

LC

LC

inv

Atticora tibialis

Progne chalybea
Tachycineta albiventer

Família Troglodytidae
Microcerculus marginatus
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Local de
registro

Status
nacional
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global

Dieta

Pheugopedius coraya

garrinchão-coraia

F,R*

LC

LC

inv

Pheugopedius genibarbis

garrinchão-pai-avô

R,J

LC

LC

inv

garrinchão-de-barrigavermelha

F,R,J

LC

LC

inv

uirapuru-verdadeiro

F,R,J

LC

LC

inv

japacanim

J

LC

LC

inv

Taxa

Cantorchilus leucotis
Cyphorhinus arada
Família Donacobiidae
Donacobius atricapilla
Família Polioptilidae

bico-assovelado

F,R,J

LC

LC

inv

Polioptila plumbea

balança-rabo-de-chapéupreto

J

LC

LC

inv

Polioptila paraensis

balança-rabo-paraense

F,R,J

LC

NA

inv

sabiá-norte-americano

F

LC

LC

oni

Ramphocaenus melanurus

Família Turdidae
Catharus fuscescens
Catharus minimus

sabiá-de-cara-cinza

F

LC

LC

oni

Turdus leucomelas

sabiá-barranco

F,R

LC

LC

oni

Turdus fumigatus

sabiá-da-mata

F

LC

LC

oni

Turdus hauxwelli

sabiá-bicolor

J

LC

LC

oni

Turdus lawrencii

caraxué-de-bico-amarelo

J

LC

LC

oni

Turdus albicollis

sabiá-coleira

F,R,J

LC

LC

oni

caminheiro-zumbidor

F

LC

LC

inv

Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

R

LC

LC

gra

Ammodramus aurifrons

cigarrinha-do-campo

R,J

LC

LC

gra

tico-tico-de-bico-preto

F,J

LC

LC

gra

pia-cobra

J

LC

LC

inv

pula-pula-de-caudaavermelhada

F

LC

LC

inv

japuaçu

F,R,J

LC

LC

oni

Família Motacilidae
Anthus lutescens
Família Passerellidae

Arremon taciturnus
Família Parulidae
Geothlypis aequinoctialis
Myiothlypis fulvicauda
Família Icteridae
Psarocolius bifasciatus

japu

F,R,J

LC

LC

oni

japu-verde

F,R,J

LC

LC

oni

Cacicus cela

xexéu

F,R,J

LC

LC

oni

Cacicus haemorrhous

guaxe

F,R,J

LC

LC

oni

Psarocolius decumanus
Psarocolius viridis
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Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

Icterus cayanensis

inhapim

F,R,J

LC

LC

oni

Icterus croconotus

joão-pinto

J

LC

LC

oni

Gnorimopsar chopi

graúna

R,J

LC

LC

oni

Taxa

iratauá-pequeno

J

LC

LC

oni

Molothrus bonariensis

chupim

F,R,J

LC

LC

oni

Molothrus oryzivorus

iraúna-grande

F,R

LC

LC

oni

polícia-inglesa-do-norte

R

LC

LC

oni

iratauá-grande

J

LC

LC

oni

pipira-de-bico-vermelho

F,R,J

LC

LC

oni

furriel-de-encontro

F,J

LC

LC

oni

saíra-de-chapéu-preto

J

LC

LC

oni

Chrysomus icterocephalus

Sturnella militaris
Gymnomystax mexicanus
Família Mitrospingidae
Lamprospiza melanoleuca
Família Thraupidae
Parkerthraustes humeralis
Nemosia pileata
Conirostrum bicolor

figuinha-do-mangue

J

LC

NT

inv

Paroaria gularis

cardeal-da-amazônia

F,R,J

LC

LC

oni

Tangara gyrola

saíra-de-cabeça-castanha

J

LC

LC

oni

Tangara mexicana

saíra-de-bando

F,R*,J

LC

LC

oni

Tangara chilensis

sete-cores-da-amazônia

R,J

LC

LC

oni

saíra-diamante

F,R,J

LC

LC

oni

Tangara velia
Tangara varia

saíra-carijó

F,R*

LC

LC

oni

Tangara punctata

saíra-negaça

F,R*,J

LC

LC

oni

Tangara episcopus

sanhaçu-da-amazônia

F,R,J

LC

LC

oni

Tangara nigrocincta

saíra-mascarada

F

LC

LC

oni

Tangara palmarum

sanhaçu-do-coqueiro

F,R,J

LC

LC

oni

saíra-amarela

J

LC

LC

oni

pipira-azul

R,J

LC

LC

oni

canário-do-amazonas

F,J

LC

LC

gra

Tangara cayana
Cyanicterus cyanicterus
Sicalis columbiana
Chlorophanes spiza
Hemithraupis flavicollis
Hemithraupis guira

saí-verde

F,J

LC

LC

oni

saíra-galega

R*,J

LC

LC

oni

saíra-de-papo-preto

F,R,J

LC

LC

oni

J

LC

Tersina viridis

oni

tiziu

F,R,J

LC

LC

gra

pipira-da-taoca

J

LC

LC

inv

Lanio surinamus

tem-tem-de-topeteferrugíneo

F,R,J

LC

LC

inv

Lanio versicolor

pipira-de-asa-branca

F,R,J

LC

LC

oni

Volatinia jacarina
Eucometis penicillata
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Taxa

Nome popular

Local de
registro

Status
nacional

Status
global

Dieta

Lanio luctuosus

tem-tem-de-dragonabranca

F,R*

LC

LC

oni

Lanio cristatus

tiê-galo

F,R,J

LC

LC

oni

Tachyphonus rufus

pipira-preta

F,R*

LC

LC

oni

Ramphocelus carbo

pipira-vermelha

F,R,J

LC

LC

oni

saí-de-bico-curto

R,J

LC

LC

oni

Cyanerpes caeruleus

saí-de-perna-amarela

F,R,J

LC

LC

oni

Cyanerpes cyaneus

saíra-beija-flor

F,R,J

LC

LC

oni

Dacnis flaviventer

Cyanerpes nitidus

saí-amarela

J

LC

LC

oni

Dacnis cayana

saí-azul

F,R,J

LC

LC

oni

Dacnis lineata

saí-de-máscara-preta

F,R*

LC

LC

oni

Coereba flaveola

cambacica

F,R,J

LC

LC

nec

Sporophila lineola

bigodinho

F,J

LC

LC

gra

coleiro-do-norte

J

LC

LC

gra

baiano

F,R*

LC

LC

gra

coleirinho

J

LC

LC

gra

caboclinho-de-peitocastanho

J

LC

LC

gra

curió

F,R*,J

LC

LC

gra

tempera-viola

F,R,J

LC

LC

oni

sabiá-gongá

F,J

LC

LC

oni

bico-encarnado

F,R,J

LC

LC

oni

Sporophila americana
Sporophila nigricollis
Sporophila caerulescens
Sporophila castaneiventris
Sporophila angolensis
Saltator maximus
Saltator coerulescens
Saltator grossus
Família Cardinalidae
Habia rubica
Granatellus pelzelni
Caryothraustes canadensis
Periporphyrus erythromelas
Cyanoloxia rothschildii

tiê-de-bando

F,R,J

LC

LC

oni

polícia-do-mato

F,R,J

LC

LC

oni

furriel

R,J

LC

LC

oni

bicudo-encarnado

F

LC

NT

oni

azulão-da-amazônia

F,R,J

LC

LC

oni

gaturamo-miúdo

F

LC

LC

fru

Família Fringillidae
Euphonia plumbea
Euphonia chlorotica
Euphonia violacea
Euphonia chrysopasta
Euphonia minuta
Euphonia rufiventris

fim-fim

F,R,J

LC

LC

fru

gaturamo-verdadeiro

F

LC

LC

fru

gaturamo-verde

F,J

LC

LC

fru

gaturamo-de-barrigabranca

F

LC

LC

fru

gaturamo-do-norte

F,R,J

LC

LC

fru
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Os mamíferos
Mamíferos são animais vertebrados que possuem características únicas, como a presença de mamas e pelos. Apesar
de machos e fêmeas possuírem mamas, somente a fêmea
possui glândulas mamárias que produzem o leite, substância que possui todos os nutrientes necessários para as
primeiras etapas do desenvolvimento dos filhotes. Os pelos
também estão presentes em todos os mamíferos em pelo
menos uma etapa de sua vida, cuja função é o isolamento
térmico, impermeabilidade, percepção do ambiente e proteção. O desenvolvimento da maioria dos mamíferos ocorre
dentro do útero materno, e todas as espécies têm cuidado
parental, o que significa que, após o nascimento dos filhotes, estes permanecem com os pais até completarem seu
desenvolvimento. Essa dependência dos filhotes implica em
um período de interação com os pais que resulta em relações sociais importantes para a transmissão de informações
necessárias para a prole para que, após atingir a maturidade, possa conseguir sobreviver sozinha (Reis et al. 2011).
Atualmente mais de 6.400 espécies de mamíferos são conhecidas no mundo, sendo que a região neotropical abriga 25%
dessa riqueza de espécies (Burgin et al. 2018). Para o Brasil são
conhecidas mais de 759 espécies nativas de mamíferos, com
a maior diversidade encontrada na Amazônia, seguida pela
Mata Atlântica (Paglia et al. 2012, Abreu-Jr et al. 2020, Quintela et al. 2020).
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Neste capítulo abordamos os mamíferos de médio (espécies com
peso entre um e 20 quilos) e grande porte (peso superior a 20
quilos), com exceção de primatas, que serão tratados no próximo
capítulo deste livro. Os mamíferos de médio e grande porte são
um grupo focal para ser caracterizado e monitorado dentro de
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Unidades de Conservação em geral e, principalmente na Amazônia, por possuírem uma importância socioeconômica e para manutenção dos ecossistemas como veremos a seguir.
Importância ecológica e socioeconômica
Devido a suas características biológicas e ecológicas, tais como grande área de vida, baixa taxa
reprodutiva (em espécies maiores), e demanda por habitat de qualidade, mamíferos possuem
grande visibilidade na biologia da conservação, com muitas espécies sendo apontadas como
espécies bandeira ou como espécies guarda-chuva em programas de conservação.
Além disso, mamíferos sofrem com pressões antrópicas, dentre elas a caça excessiva,
perseguição e a redução do habitat natural. É bem conhecido que estas atividades antrópicas afetam com maior intensidade as espécies de maior porte ao redor do mundo
(Dirzo et al. 2014, Ripple et al. 2016). Extinções locais (quando uma espécie deixa de
ocorrer naquele ambiente) dos grandes mamíferos desencadeiam efeitos sobre outros
níveis da biodiversidade e sobre as sociedades que conviviam com elas até então, que
incluem alterações na estrutura e funcionamento dos ambientes (Sobral et al. 2017), na
composição da vegetação (Villar et al. 2020), nos serviços ecossistêmicos (Bianconi &
Lacher Jr. 2020) e no aumento populacional de espécies de mamíferos de menor porte
(Peres & Dolman 2000, Galetti et al. 2017).
Muitas plantas das quais se extraem produtos para uso ou venda dependem de mamíferos para sua dispersão (alguns exemplos de plantas típicas da Amazônia são: castanha-do-pará, maçaranduba, jatobá, babaçu, entre outros). Assim, na falta de mamíferos
dispersores de sementes, há o comprometimento do futuro desses recursos, diminuindo seu recrutamento no curto prazo, que se tornam escassos, e assim comprometendo
no longo prazo a renovação desses recursos. A perda de mamíferos grandes também
está associada à redução na captação e manutenção de carbono, visto que são eles os
responsáveis pela dispersão das sementes de maior tamanho, que geralmente são provenientes de árvores com madeira mais pesada (Bello et al. 2015). Florestas defaunadas
tenderão a manter árvores menores e com madeira mais leve, o que diminui sua eficiência no combate às mudanças climáticas.
Outro grupo importante a ser considerado entre os mamíferos são os predadores de topo
de cadeia, como a onça-pintada e a onça-parda, que possuem grandes áreas de vida. Para
estes, a perda e a fragmentação do habitat têm reduzido suas populações a tamanhos que
não são viáveis em médio e longo prazo (Morato et al. 2013). Além disso, eles são frequentemente abatidos em função do medo que causam às pessoas e da ameaça potencial que
representam para animais domésticos (Carvalho & Pezzuti 2010, Carvalho Jr et al. 2015). A
redução populacional dos predadores de topo pode levar a um aumento no número de suas
presas. Por exemplo, sem onças a população de capivaras pode aumentar muito e causar
danos nas roças. Populações de mesopredadores (gambás, cachorros-do-mato) também
podem aumentar, o que leva a maior predação de aves e roedores, o que indiretamente pode
aumentar a população de insetos. No entanto, a remoção completa dos mesopredadores de
um ambiente pode levar ao aumento de espécies consideradas pragas, como o rato (Rattus
rattus) e o camundongo (Mus musculus), o que pode potencializar a disseminação de zoono282

ses e ataques a cultivos agrícolas (Rosa et al. 2017). Por isso, a conservação de mamíferos só
é eficiente se tiver o objetivo de manter todas as espécies presentes nessa intrincada rede
ecológica do qual fazem parte predadores, mesopredadores e presas.
Além dos serviços ecossistêmicos indiretos prestados pelos mamíferos, eles diretamente são usados como fonte de proteína animal por populações indígenas e tradicionais
residentes nas florestas tropicais de todo o mundo (Fa et al. 2002), sendo portanto, um
recurso natural fundamental para a subsistência e segurança alimentar destas pessoas
(Jerozolimski & Peres 2003, Nasi et al. 2011).
Conhecimento do grupo nas Unidades de Conservação
Para mamíferos de médio e grande porte, onde muitas espécies possuem hábitos que
dificultam sua detecção (alguns são noturnos, outros mesmo que diurnos se escondem
ao perceber a presença humana), grandes áreas de vida e muitas vezes raridade natural,
a sua catalogação é um desafio, principalmente em Unidades de Conservação de grande
extensão territorial, comuns na Amazônia brasileira. Embora a bacia do Tapajós há muito tempo já venha sendo estudada por pesquisadores, o primeiro trabalho sistematizado
para conhecimento da assembleia de mamíferos de médio e grande porte realizado na
Floresta Nacional do Tapajós (Flona do Tapajós) foi conduzido entre 2005 e 2006 (Sampaio et al. 2010), podendo ser considerado relativamente recente, em uma UC com quase
cinquenta anos de criação. Na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (Resex Tapajós-Arapiuns) os primeiros esforços sistematizados para conhecimento da mastofauna (fauna
de mamíferos) também foram desenvolvidos no início dos anos 2000, logo após a criação
da área (Barlow & Peres 2006).
Sampaio e colaboradores (2010) avaliaram a riqueza (número de espécies) de mamíferos
na Flona do Tapajós por meio de entrevistas e amostragem em transecções lineares, próximo a quatro comunidades às margens do rio Tapajós: São Domingos, Maguari, Jamaraquá e Acaratinga. A técnica de entrevista é indicada para pesquisas envolvendo mamíferos, e conta com o saber das comunidades locais (Voss & Emmons 1996), nesse caso, de
suma importância para os estudos. Por meio de questionários estruturados, ou mesmo
de uma conversa mais informal, os pesquisadores consultam as pessoas sobre quais animais ocorrem no local estudado. A outra técnica utilizada no estudo, a amostragem em
transecções lineares, consiste na abertura de trilhas (transecções) no interior da floresta, preferencialmente em linha reta. Essas trilhas são percorridas pelos pesquisadores a
uma velocidade constante (1 a 2 km/h) pelas manhãs e no início da noite, com atenção
para observar os animais e vestígios que eles deixam (pegadas, tocas, fezes). Na Flona do
Tapajós foram usadas quatro transecções com um quilômetro, com um esforço total de
quase 65 km percorridos (Sampaio et al. 2010).
Desde 2019 passamos a monitorar a Flona do Tapajós usando a técnica de armadilhamento fotográfico, através de um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Oeste do
Pará. Essa técnica tem se mostrado fundamental para o entendimento da diversidade de
mamíferos em florestas (Jansen et al. 2014). Seu uso permite uma amostragem remota,
pois as armadilhas fotográficas são capazes de detectar a ocorrência dos mamíferos, por
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meio de um sensor de calor e movimento, que aciona o registro (em foto ou vídeo). Na
Flona do Tapajós a amostragem com armadilhas fotográficas usou a estrutura dos módulos PPBio-RAPELD, em uma iniciativa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD).
Cada módulo é composto por 10 parcelas, uma a cada 1 km, e cada parcela foi considerada uma estação amostral, recebendo pelo menos uma armadilha. Algumas armadilhas
também foram disponibilizadas fora das parcelas a fim de aumentar o esforço amostral e
cobertura da área amostrada, somando mais de dois mil dias de amostragem (índice conhecido como armadilha.dias, que representa a soma do número de dias que cada armadilha esteve ativa). Além das armadilhas, durante essa amostragem anotamos a presença
dos animais com base em visualizações diretas e vestígios (pegadas, fezes, etc.).
Na Resex Tapajós-Arapiuns Barlow & Peres (2006) avaliaram a presença e abundância de
mamíferos usando a amostragem em transecção (quatro transecções de 4 km e duas de 5
km). Mais recentemente a amostragem de mamíferos tem sido realizada por meio de armadilhas fotográficas pelo ICMBio e comunitários capacitados (Programa Monitora). Em
2014 foi realizada a primeira amostragem com cinco armadilhas em uma transecção de
5 km, com cada armadilha distante entre 500 a 1000 m. Desde 2015 são usadas oito transecções de 5 km, somando um total de 40 câmeras instaladas, com amostragem anual e
um esforço superior a 10 mil armadilhas.dia até o momento.
Com todos os esforços sistematizados conduzidos (Barlow & Peres 2006, Sampaio et al. 2010;
nossos esforços com armadilhas fotográficas), referências bibliográficas que citam a presença
de espécies ( de Oliveira et al. 2004, Fonseca & Brito Pezzuti 2013, Silva & Braga 2016, Y. S. Reis et
al. 2018, Crema et al. 2020) e observações pessoais, a riqueza de mamíferos de médio e grande
porte (exceto primatas) obtida foi de 37 espécies para a Flona do Tapajós e de 29 espécies para
a Resex Tapajós-Arapiuns (Tabela 1). Nas duas Unidades de Conservação destacam-se os registros de espécies ameaçadas, como o cachorro-de-orelhas-curtas, o tamanduá-bandeira, a
anta, a onça-pintada, o queixada, o peixe-boi e o tatu-canastra. Destaca-se também o registro
do cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) na Flona do Tapajós, espécie cuja distribuição conhecida ainda não indicava essa parte da Amazônia (Lucherini 2015).
Tabela 1. Espécies de mamíferos de médio e grande porte (exceto primatas) registradas na Flona do Tapajós e na Resex Tapajós-Arapiuns (X indica o registro), com os respectivos status de
ameaça em nível global (IUCN 2020) e nacional (ICMBio/MMA 2018) (LC = não ameaçado, NT=
quase ameaçado, EN= em perigo, VU= vulnerável). A apresentação e a taxonomia seguem Abreu-Jr et al. 2020.
Táxon

Nome Comum

Status Status
IUCN Brasil

Flona do
Tapajós

RESEX
TapajósArapiuns

X

X

Ordem Carnivora
Família Canidae
Atelocynus microtis
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cachorro-de-orelhas-curtas

NT

VU

Táxon

Nome Comum

Status Status
IUCN Brasil

Flona do
Tapajós

RESEX
TapajósArapiuns

Cerdocyon thous

cachorro-do-mato

LC

LC

X

Speothos venaticus

cachorro-vinagre

NT

VU

X

Eira barbara

irara

LC

LC

X

Galictis vittata

furão

LC

LC

X

Lontra longicaudis

lontra

NT

LC

X

X

Pteronura brasiliensis

ariranha

VU

EN

X

X

Nasua nasua

quati

LC

LC

X

X

Potos flavus

jupará

LC

LC

X

Herpailurus yagouaroundi

jaguarundi, gato-mourisco

LC

VU

X

X

Leopardus pardalis

jaguatirica

LC

LC

X

X

Leopardus wiedii

gato-maracajá

NT

VU

X

X

Puma concolor

onça-parda, suçuarana

LC

VU

X

X

Panthera onca

onça-pintada

NT

VU

X

X

Mazama americana

veado-mateiro

DD

LC

X

X

Mazama nemorivaga

veado-fuboca

LC

LC

X

X

Dicotyles tajacu

caititu, cateto

LC

LC

X

X

Tayassu pecari

queixada

VU

VU

X

X

boto-tucuxi

DD

VU

X

X

boto-cor-de-rosa

EN

EN

X

X

Dasypus novemcinctus

tatu-galinha

LC

LC

X

X

Dasypus beniensis

tatu-de-quinze-quilos

LC

LC

X

Família Mustelidae
X

Família Procyonidae

Família Felidae

Ordem Artiodactyla
Família Cervidae

Família Tayassuidae

Família Delphinidae
Sotalia fluviatilis
Família Iniidae
Inia geoffrensis
Ordem Cingulatat
Família Dasypodidae

Família Chlamyphoridae
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Táxon

Nome Comum

Status Status
IUCN Brasil

Flona do
Tapajós

RESEX
TapajósArapiuns

Euphractus sexcinctus

tatu-peba

LC

LC

X

Cabassous unicinctus

tatu-de-rabo-mole

LC

LC

X

X

Priodontes maximus

tatu-canastra

VU

VU

X

X

gambá, mucura

LC

LC

X

X

anta

VU

VU

X

X

preguiça-comum

LC

LC

X

X

preguiça-real

LC

LC

X

X

tamanduaí

LC

LC

X

Myrmecophaga tridactyla

tamanduá-bandeira

VU

VU

X

X

Tamandua tetradactyla

tamanduá-mirim, mambira

LC

LC

X

X

capivara

LC

LC

X

X

paca

LC

LC

X

X

cutia

DD

LC

X

X

porco-espinho

LC

LC

X

peixe-boi

VU

VU

X

Ordem Didelphimorphia
Família Didelphidae
Didelphis marsupialis
Ordem Perissodactyla
Família Tapiridae
Tapirus terrestris
Ordem Pilosa
Família Bradypodidae
Bradypus variegatus
Família Megalonychidae
Choloepus didactylus
Família Cyclopedidae
Cyclopes xinguensis
Família Myrmecophagidae

Ordem Rodentia
Família Caviidae
Hydrochaerus hydrochaeris
Família Cuniculidae
Cuniculus paca
Família Dasyproctidae
Dasyprocta croconota
Família Erethizontidae
Coendou prehensilis
Ordem Sirenia
Família Trichechidae
Trichechus inunguis
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Figura 1. Algumas espécies de mamíferos encontradas na Flona do Tapajós e na Resex Tapajós-Arapiuns. A) veadofuboca, B) veado-mateiro, C) queixada, D) caititu, E) anta com filhote, F) preguiça-real, G) paca, H) cutia. Créditos:
Programa Monitora ICMBio (A, B, C ); Carlos E. Conte/Criadouro Onça-Pintada (E, H), Edson Lopes (D, F); Carlos R.
Brocardo (G).
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Figura 2. Algumas espécies de mamíferos encontradas na Flona do Tapajós e na Resex Tapajós-Arapiuns. A) cachorrode-orelhas-curtas, B) cachorro-do-mato, C) cachorro-vinagre, D) jaguarundi, E) onça-parda, F) onça-pintada, G)
gato-maracajá, H) jaguatirica. Créditos: Programa Monitora ICMBio (A, C, D, F, G, H); Fabiana Rocha-Mendes (B);
Laboratório de Ecologia e Conservação – UFOPA (E).
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Figura 3. Algumas espécies de mamíferos encontradas na Flona do Tapajós e na Resex Tapajós-Arapiuns: A) irara,
B) quati, C) tatu-peba, D) tatu-canastra, E) tamanduá-bandeira com filhote, F) tamanduá-mirim. Créditos: Programa
Monitora ICMBio (A, E,F); Edson Lopes (B, C); Laboratório de Ecologia e Conservação – UFOPA ( D).
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Panorama para as Unidades de Conservação
As duas UC têm um conjunto de espécies similar a outras áreas da Amazônia, incluindo espécies raras e predadores de topo, que estão ausentes em grande parte do Brasil,
indicando o potencial das duas áreas na conservação de mamíferos, além dos benefícios de sua presença, listados anteriormente. A Flona do Tapajós tem a mesma riqueza
conhecida para o Parque Nacional da Amazônia - Unidade de Conservação de Proteção
Integral com o dobro do tamanho da Flona - considerada uma das áreas mais ricas em
mamíferos não-voadores no Neotrópico, onde também foram registrados 38 mamíferos de médio e grande porte (exceto primatas) (De Oliveira et al. 2016). Os mamíferos
registrados na Flona do Tapajós compreenderam a maior diversidade de espécies da
região de Santarém (Sampaio et al. 2010), onde indivíduos destas espécies podem se
dispersar do interior da Flona para os remanescentes de vegetação nas áreas do entorno. Esses resultados corroboram a importância da manutenção de áreas protegidas
para a conservação de mamíferos em paisagens alteradas (Galetti et al. 2009, Brocardo
et al. 2019, 2020).
Na Resex Tapajós-Arapiuns, embora tenha sido registrado um número menor de espécies, é muito provável que ocorra a maioria das espécies encontradas na Flona do
Tapajós. É importante ressaltar que, a riqueza apresentada neste capítulo para as duas
áreas deve ser inferior à riqueza real, ou seja, aquela que inclui também as espécies
que ocorrem nas áreas, mas ainda não foram registradas em pesquisas, considerando
os métodos utilizados. Tanto o esforço amostral quanto o espaço geográfico amostrado
em ambas as Unidades Conservação ainda são limitados (menos de 5% de cada uma),
considerando o amplo território e os diversos tipos de habitat para mamíferos (savanas, florestas de galeria, florestas de platô). Também será muito importante a obtenção de parâmetros populacionais (tamanho da população, relação de machos, fêmeas,
juvenis e filhotes, etc.) desses animais, uma vez que a simples presença da espécie não
indica seu estado de conservação. Muitas vezes o número de indivíduos de uma espécie
é tão reduzido que ela passa a ser considerada ecologicamente extinta. Por exemplo,
na Flona do Tapajós tivemos apenas três registros de anta e nenhum de queixada na
amostragem com armadilhas fotográficas, e na Resex Tapajós-Arapiuns, o queixada
só teve onze registros, o que é pouco em comparação a outras áreas da Amazônia. Na
Reserva Florestal de Balbina no Pará, por exemplo, o queixada foi registrado 33 vezes
e a anta 29 vezes em um esforço de 1.800 câmeras.dia (Palmeirim et al. 2018), ou seja
menor do que o empregado nas duas UC abordadas neste capítulo.
Um maior esforço de pesquisa, com a ampliação de métodos e de ambientes amostrados, juntamente com uma participação ativa dos comunitários, poderá trazer resultados
científicos úteis para a conservação dos mamíferos e para a proteção das áreas e recursos como um todo. Como as espécies podem ser afetadas por diferentes fatores, como a
caça¹ em excesso, o desmatamento, ou mesmo a extração de árvores e modificações dos
ambientes naturais, um monitoramento contínuo é necessário para indicar alterações na
população de cada espécie, sobretudo das mais sensíveis a esses impactos. Garantir a manutenção dos mamíferos além de ser uma necessidade para um ecossistema equilibrado, também é importante do ponto de vista socioeconômico, pois a perpetuação dessas
espécies garante a manutenção de diversos serviços ecossistêmicos nas florestas, assim
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como a renovação e a sustentabilidade de seus recursos naturais necessários às comunidades humanas.
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1 No Brasil a caça de espécies
nativas só é permitida em caso
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ou alimentar sua família sem
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sendo proibida a prática de
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Glossário
defaunação: é a perda de fauna (animais) em uma área, que pode estar ligada tanto a perda
de espécies ou a redução populacional (número de indivíduos). Assim uma área que sofre
com a defaunação é chamada de defaunada, e sua condição é um indício de degradação
ambiental. Entre as principais causas da defaunação estão a perda de habitat e a caça.
espécie bandeira: É um termo usado em Biologia da Conservação para caracterizar
espécies que têm potencial em chamar a atenção do público para a conservação. Geralmente estas espécies são carismáticas e têm grande apego afetivo. Por exemplo, o
boto-cor-de-rosa pode ser usado como espécie bandeira, pois chama a atenção por
sua beleza, comportamento e lendas que o cercam, o que cativa as pessoas sobre a importância de sua existência, o que leva a entender a necessidade de conservação o seu
habitat e outras espécies das quais ele depende.
espécie guarda-chuva: Outro termo da Biologia da Conservação, que nesse caso significa uma espécie que possui atributos que ao empregarmos esforços em conservá-la
também estamos conservando muitas outras. Como exemplo temos a onça-pintada,
por ser um carnívoro de topo de cadeia com uma área de vida grande, para conservá-la
necessitamos conservar diversas outras espécies, das quais ela se alimenta, e da mesma forma conservar a espécies de plantas que servem de alimento para as presas da
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onça. Dessa forma, esforços para conservação da onça devem necessariamente proteger diversos outros grupos de seres vivos.
extinções locais: é usado quando uma espécie deixou de existir em determinado local, mas
ainda pode ser encontrada em outras regiões de sua distribuição natural. Há também a
extinção na natureza, que ocorre quando uma espécie é encontrada apenas em cativeiro,
como é o caso da ararinha-azul (Cyanopsitta spixii). Por fim, existe a extinção total, que
acontece quando uma espécie deixou de existir para sempre, não sendo encontrada nem na
natureza nem em cativeiro. Um exemplo clássico é o mamífero australiano conhecido como
lobo-da-tasmânia (Thylacinus cynocephalus), que foi extinto devido à caça e perseguição.
mudanças climáticas: estão relacionadas às alterações do clima em nível global, e
podem ser causadas tanto por alterações naturais (glaciações, mudanças na órbita
terrestre, etc), como pela ação humana. A emissão acelerada e em grandes quantidades
de gases do efeito estufa, entre eles o gás carbônico, tem sido apontada como uma das
principais causas do aumento da temperatura global. A redução na emissão de gás carbônico, bem como a manutenção e recuperação de florestas têm sido indicadas como
ações necessárias para o enfrentamento dessa crise global, pois as árvores retiram
carbono da atmosfera e acumulam em seus troncos, raízes e folhas.
neotrópico, região neotropical: é uma região biogeográfica reconhecida, delimitada
para estudos de distribuição de animais e plantas, e corresponde à América Central,
incluindo a parte sul do México e da península da Baja Califórnia, o sul da Flórida, todas as ilhas do Caribe e a América do Sul.
RAPELD-PPBio: Na Flona do Tapajós vem sendo desenvolvido um projeto com apoio do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico dentro da linha Peld (Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração) (Proc. 441443 / 2016-8). Este projeto segue
os protocolos adotados no âmbito do RAPELD-PPBio (RAPELD: Programa de acesso rápido
de pesquisa ecológica de longa duração; PPBio: Programa de Pesquisa em Biodiversidade),
que foi criado em 2004 com o objetivo de intensificar e padronizar estudos sobre biodiversidade no Brasil (mais informações ver https://ppbio.inpa.gov.br/). Na Flona do Tapajós há
cinco módulos (Comunidades de Acaratinga e Jaguarari, e às margens da BR-163, nos KM 67,
117 e 134), e cada um é constituído por um retângulo (1 km x 5 km) que possui cinco parcelas
de 250 m em cada um dos comprimentos, distanciadas por um quilômetro.
pressões antrópicas: São as diversas ações em que o ser humano, seja pelo uso excessivo ou de forma inadequada, pode causar mudanças nos ecossistemas, muitas vezes
danosas. Por exemplo, se a pesca de uma espécie de peixe for superior à reposição de
indivíduos feita na reprodução, a pressão antrópica pode levar ao declínio ou mesmo à
extinção local desse peixe. Nesse caso, para diminuir a pressão haveria a necessidade
de reduzir a pesca sobre a espécie, proibir a pesca em determinados períodos do ano
(principalmente na reprodução), e limitar a pesca apenas a determinados tamanhos,
e assim garantir que os indivíduos tivessem reproduzido ao menos uma vez na vida.
zoonoses: são doenças transmitidas entre animais e pessoas, podendo ser causadas
por bactérias, parasitas, fungos e vírus. Um exemplo de zoonose é a febre amarela, que
pode ser transmitida entre pessoas e macacos, por meio da picada de mosquitos.
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Os primatas e sua importância
Os primatas são reconhecidamente um dos grupos de mamíferos mais sociais e inteligentes, despertando grande carisma e curiosidade nas pessoas, o que não é um mero acaso,
pois o próprio ser humano (Homo sapiens) faz parte deste
fantástico grupo. Conhecida cientificamente como Ordem
Primates, além dos seres humanos, aí encontramos os gorilas, os chipanzés, babuínos, macacos e animais menos conhecidos por nós aqui no Brasil, como os lêmures, galagos e
társios, somando 513 espécies viventes e formalmente descritas (Mammal Diversity Database 2021).

3 Universidade Federal do Oeste
do Pará, Laboratório de Ecologia
e Conservação, Rua Vera Paz, CEP:
68040-255, Santarém, PA, Brasil.
4 Instituto Neotropical: Pesquisa
e Conservação, Rua Purus, CEP:
82520-750, Curitiba, PR, Brasil.

Os primatas não-humanos habitam principalmente ambientes tropicais e subtropicais da África, Ásia e Américas.
Justamente nas áreas tropicais e subtropicais do continente americano que compõem a região neotropical, e onde o
Brasil está localizado, podemos encontrar a segunda maior
diversidade de primatas do mundo, com 171 espécies descritas (Mammal Diversity Database 2021). Nesta região, os
primatas não-humanos são representados principalmente
por espécies de macacos que vivem em grupos e nas copas
das árvores de ambientes florestais. Em comum, as espécies
compartilham algumas características como a ausência de
rinário (parte nua e úmida do nariz de muitos mamíferos),
narinas distantes entre si e voltadas para os lados e presença de cauda longa para a maioria das espécies (Figura
1). No Brasil são reconhecidas pela ciência 126 espécies, representando a terceira ordem de mamíferos mais diversa,
superada apenas pelos roedores (Rodentia) e morcegos (Chiroptera) (Abreu-Jr et al. 2021). Muitas dessas espécies ocorrem apenas no território brasileiro (endêmicas) e são classificadas em diferentes categorias de ameaça de extinção
por diversos fatores. Aproximadamente 80% das espécies
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ocorrem somente na região amazônica e a maioria delas ainda é pouco conhecida pela
ciência, tanto pela ecologia e comportamento como pela grau de parentesco entre as
espécies (Paglia et al. 2012).

Figura 1. Coatá-da-testabranca – Ateles marginatus, com
destaque (setas vermelhas) para as
características em comum entre os
primatas neotropicas. Ilustração
de Stephen Nash.

As espécies de primatas brasileiros estão distribuídas em grupos taxonômicos que são denominados de famílias: Callitrichidae (saguis e souins), Aotidae (macacos-da-noite), Cebidae (macacos-pregos, micos-de-cheiros e caiararas), Pithecidae (zogue-zogues, cuxiús e
parauacús) e Atelidae (guaribas, macacos-aranhas e muriquis). Essa divisão taxonômica é
orientada por caracteres morfológicos comuns entre as espécies de cada Família, e pelo
grau de proximidade ou distância genética entre elas (Bicca-Marques et al. 2011).
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Grande parte dos primatas neotropicais possui uma dieta frugívora, sendo considerados
excelentes dispersores de sementes, que são outro item do cardápio de muitos primatas,
incluindo macacos-pregos e guaribas (Bicca-Marques et al. 2011, Pagno et al. 2015), embora os cuxiús e parauacús sejam as espécies que mais consomem sementes, devido a
uma dentição diferenciada. Além de consumirem uma ampla variedade de frutos, em
geral, possuem comportamento bastante ativo. Assim, realizam grandes deslocamentos
pela floresta, levando as sementes no trato digestivo para locais distantes das fontes de
alimentação, contribuindo com a regeneração da floresta (Fuzessy et al. 2017, Andresen
et al. 2018), incluindo árvores exploradas comercialmente como cupiúba (Goupia glaba) e
cumarú (Dipteryx odorata) (Pinto & Setz 2004, Barnett et al. 2012).
Além de frutos, folhas são amplamente consumidas por macacos, sobretudo por espécies
da família Atelidae, principalmente em períodos de escassez de frutos. Essa plasticidade
na dieta é uma adaptação importante para a sobrevivência dos primatas (Bicca-Marques
et al. 2011). Por exemplo, em períodos de menor frutificação, macacos-pregos podem
consumir palmito de palmeiras (Brocardo et al. 2010), enquanto saguis consumem o exsudato das árvores (seiva), um item abundante e muito calórico, devido à especialização
nos dentes incisivos (dentes da frente da boca) (Bicca-Marques et al. 2011).
Contudo, de forma geral a dentição dos primatas, tal como nos seres humanos, é adaptada para uma dieta onívora. Isso permite que incluam além de alimentos de origem
vegetal, também itens de origem animal, tal como insetos, ovos e pequenos vertebrados. Espécies como macacos-pregos, saguis e souins acabam auxiliando no controle
das populações de presas (Bicca-Marques et al. 2011). Da mesma forma, macacos também são importantes presas para predadores de topo, incluindo aves de rapina ameaçadas como a harpia (Harpia harpyja) e o uiraçu-falso (Morphnus guianensis), e felinos
em risco de extinção como a jaguatirica (Leopardus pardalis) e a onça-pintada (Panthera
onca) (Hart 2007).
Como consequência dos hábitos alimentares e das relações predador-presa, os primatas auxiliam no equilíbrio do ecossistema, mantendo a floresta saudável. Ademais de
contribuírem com a “saúde dos ecossistemas”, os primatas silvestres são verdadeiros
sentinelas para a população humana, pois o acometimento de mortes de primatas na
natureza geralmente precede uma epidemia em zonas rurais e urbanas, podendo servir como alerta para medidas preventivas por parte da população humana (de Azevedo
Fernandes et al. 2021). Infelizmente, com o surgimento de surtos de doenças e epidemias, erroneamente os macacos são considerados vilões pela população em geral,
através da propagação de serem os responsáveis pela disseminação de vírus e doenças,
o que não é verdadeiro.
Não podemos esquecer que diretamente os primatas também são fonte de proteínas
para a maioria das tribos indígenas e muitas comunidades tradicionais, principalmente para aquelas que vivem em áreas com pouca oferta de peixes. Embora, quando ocorre a caça excessiva sobre determinadas espécies ou há caça ilegal (para comércio), existam prejuízos às populações de primatas, podendo até ocorrer extinções locais (Fa et al.
2002, Peres & Palacios 2007). Outra ameaça aos primatas é o tráfico para venda como
animais de estimação (Estrada et al. 2018). Além de ameaças diretas, indiretamente os
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macacos também podem ser impactados pela extração seletiva de árvores, diminuindo seus recursos alimentares ou dificultando seu deslocamento na floresta (Ravetta &
Ferrari 2009). Contudo, a perda e fragmentação de habitat são sem dúvidas as maiores
ameaças à sobrevivência dos primatas, que têm maior dificuldade em se deslocar entre
remanescentes florestais quando comparados a mamíferos de solo (Ferrari et al. 2003,
Estrada et al. 2018).
Devido à diversidade de espécies, sua importância para os ecossistemas, para o ser humano, e às ameaças que sofrem, pesquisas científicas são necessárias para nos ajudar
a melhor entender o papel desses animais na natureza e guiar ações de conservação e
manejo para garantir sua persistência nas florestas. Aqui iremos apresentar resultados
de pesquisas científicas conduzidas na Floresta Nacional do Tapajós (Flona do Tapajós)
e na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (Resex Tapajós-Arapiuns) que englobam
um período de 20 anos (entre 1999 e 2019), com dados coletados em diferentes projetos
e com diferentes métodos.
Pesquisas nas Unidades de Conservação do baixo Tapajós
Ao longo de 15 anos (1999-2014), o autor A. Ravetta realizou pesquisas e amostragem de
mamíferos em dez localidades, sendo cinco delas na Flona do Tapajós e cinco na Resex
Tapajós-Arapiuns (Figura 2). Entre 1999 e 2001 conduziu levantamentos populacionais
de mamíferos, como parte integrante de um sub-projeto do PROBIO sobre Fragmentação de Ecossistemas, tendo a Flona do Tapajós como área controle em relação aos fragmentos de floresta em áreas particulares no contexto da paisagem da época (Ferrari
et al. 2003). O sub-projeto também investigou a ocorrência do coatá-da-testa-branca
ou cuamba – Ateles marginatus, que integraram dados sobre a distribuição geográfica
e a abundância dessa espécie na região (Ravetta & Ferrari 2009). Entre 2004 e 2006, o
pesquisador A. Ravetta também coletou dados ecológicos de um grupo de cuamba na
Base Sucupira, localizada no km117 da Flona.
Entre 2007 e 2011, A. Ravetta fez amostragem de mamíferos novamente na Flona, e em
2008 na Resex como parte integrante do Projeto PIME que abrangeu todas as UCs do
Distrito Florestal Sustentável da BR-163. Em 2011 e 2012, conduziu o levantamento de
médios e grandes mamíferos do inventário de fauna realizado no âmbito dos estudos
para subsidiar a elaboração do plano de manejo da Resex. Por fim, em 2014 coordenou
a implantação do módulo básico de monitoramento para plantas lenhosas, borboletas
frugívoras, grupo selecionado de aves e mamíferos de médio e grande porte do Programa Monitora na Resex.
As amostragens relacionadas aos projetos de pesquisa sobre comunidades e populações de mamíferos foram realizadas através de levantamento populacional por transecção linear. É um método padronizado utilizado em muitos estudos de populações
de mamíferos (Cullen Jr & Rudran 2003), principalmente para aqueles que envolvem
os primatas. O método consiste em percorrer cuidadosamente a trilha ou transecção
a uma velocidade constante de 1,5 km/h aproximadamente, registrando a presença de
mamíferos. Esses levantamentos foram conduzidos somente durante o dia, em amos300

Figura 2. Locais onde houve
amostragem de primatas na
Floresta Nacional (FLONA) do
Tapajós e na Reserve Extrativista
(RESEX) Tapajós-Arapiuns.

tragens pelos períodos da manhã e tarde. As observações foram realizadas com auxílio
de binóculos, câmera fotográfica e aparelho de GPS.
O inventário de fauna para subsidiar a elaboração do plano de manejo da Resex Tapajós-Arapiuns foi realizado em duas etapas. A primeira compreendeu uma expedição
em junho de 2011 para os rios Arapiuns e Maró, aonde foram amostradas as comunidades de Alto Mentai e Nova Canaã, e a segunda foi realizada entre março e abril de
2012 nas comunidades de Boim (igarapé Quem Dizia) e Capixauã, localizadas a margem
esquerda do rio Tapajós. A escolha dessas comunidades como áreas de amostragem foi
previamente decidida em conselho, e norteada para contemplar os principais tipos de
vegetação reconhecidos na área da Resex.
Para a realização dos levantamentos foram utilizadas trilhas existentes na floresta utilizadas pelos comunitários para extrativismo, com exceção de Capixauã, onde a trilha
foi aberta exclusivamente para o levantamento. A extensão das trilhas variou de 2 a
5km para permitir o deslocamento do pesquisador. Quando presentes, ramais de exploração madeireira e caminhos dos moradores também foram utilizados para a procura dos mamíferos terrestres e arborícolas.
Os inventários para o plano de manejo da Resex foi realizado através de Avaliação Ecológica Rápida – AER ou RAP (Rapid Assesment Program em inglês), como é mais conhecido (Sayre et al. 2003). Esse método consiste em coletar o maior número de informações
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no menor espaço de tempo, otimizando diferentes técnicas e tipos de registros como
observação visual, identificação de rastros e vestígios, entrevistas e amostragens direcionadas para espécies ameaçadas e endêmicas. Assim, foi estipulado um esforço
amostral de cinco dias de coleta de dados em cada um dos quatro pontos escolhidos,
totalizando 20 dias de amostragem nas duas expedições que compreenderam o inventário de fauna.
Em 2019 o autor C.R. Brocardo fez observações ocasionais de primatas durante a instalação de armadilhas fotográficas para monitorar mamíferos de solo na Flona do Tapajós nos módulos do PPBio, em atividades do projeto PROCAD-Amazônia “Rede Integrada para capacitação e consolidação de pesquisas em biodiversidade na Amazônia”
(ver Capítulo 15 deste livro).
Primatas da Flona do Tapajós e da Resex Tapajós-Arapiúns
Considerando as duas UCs, foram registradas 13 espécies de primatas (Tabela 1, Figuras
2 e 3), o que coloca a Ordem Primates como a segunda Ordem de mamíferos de médio
e grande porte mais diversa para ambas as UCs, perdendo apenas para a Ordem Carnivora, que teve 14 espécies listadas no total (14 na Flona e 10 na Resex) (ver capítulo
anterior). Em comparação a outros mamíferos de médio e grande porte, que tiveram
ocorrência registrada em ambas as UCs, para primatas destaca-se a substituição de espécies entre as duas áreas. Foram encontradas cinco espécies exclusivas em cada uma
das UCs e apenas três espécies em comum às duas.
Essa diferença é maior quando comparada a outros grupos de mamíferos e pode ser
explicada pela baixa capacidade de primatas cruzarem grandes rios. Na região amazônica, grandes rios desempenham um papel fundamental na história evolutiva de
muitos grupos de organismos, atuando como barreiras geográficas para a movimentação e dispersão de espécies (Fordham et al. 2020). Com o rio Tapajós não é diferente,
sendo este magnífico rio um conhecido divisor de espécies de aves e primatas, funcionando como uma verdadeira barreira geográfica natural que separa ambientes, com
seus mais de 800 km de extensão e alguns quilômetros de largura, principalmente na
região do Baixo Amazonas, em que separa a Flona do Tapajós e a Resex Tapajós-Arapiuns. Assim, como ocorrem em outros interflúvios (região entre rios) na Amazônia,
algumas espécies que ocorrem nas florestas da margem direita do rio Tapajós são diferentes de espécies que são encontradas na margem oposta. Destaque para a ausência
dos gêneros Aotus (macaco-da-noite), Ateles (macaco-aranha) na margem esquerda do
Baixo Tapajós, onde está situada a Resex, e da ausência do gênero Pithecia (parauacú)
e Cebus (caiarara) na margem direita do Tapajós, onde a Flona está localizada (Boubli
et al. 2012, 2021, Alves et al. 2015b, 2015a, Calouro et al. 2015). Alguns gêneros (Alouatta,
Plecturocebus e Mico) têm distribuição em ambas as margens do rio Tapajós, embora as
espécies encontradas em cada UC sejam diferentes. Por fim, algumas espécies possuem
distribuição geográfica bastante ampla e podem ocorrer dos dois lados do rio, como é
o caso do macaco-prego (Sapajus apella), do mico-de-cheiro (Saimiri ustus) e do cuxiú-de-nariz-vermelho (Chiropotes albinasus).
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Tabela 1. Primatas registrados na Floresta Nacional do Tapajós e na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (a ocorrência é marcada com a letra “X”) com respectivos status de ameaça global (IUCN
2020) e nacional (ICMBio/MMA 2018). (LC = não ameaçado, NT= quase ameaçado, VU= vulnerável,
EN= em perigo). A taxonomia segue Abreu-Jr et al. (2021).
Táxon

Nome comum

Status
IUCN

Status
Brasil

Flona do
Tapajós

Resex
TapajósArapiuns

Família Callitrichidae
Mico argentatus

souim-branco

LC

LC

Mico humeralifer

souim-preto

NT

LC

X

Cebus unicolor

caiarara

VU

LC

X

Sapajus apella

macaco-prego

LC

LC

X

X

Saimiri ustus

mico-de-cheiro

NT

LC

X

X

macaco-da-noite

LC

LC

X

Plecturocebus hoffmannsi

zogue-zogue

LC

LC

Plecturocebus moloch

zogue-zogue

LC

LC

X

Chiropotes albinasus

cuxiú-de-nariz-vermelho

VU

LC

X

Pithecia irrorata

parauacú

DD

LC

Alouatta discolor

guariba-das-mãos-ruivas

VU

VU

Alouatta nigerrima

guariba-preta

LC

LC

Ateles marginatus

coatá-da-testa-branca

EN

EN

X

Família Cebidae

Família Aotidae
Aotus infulatus
Família Pithecidae
X
X
X

Família Atelidae
X
X
X

Em relação a outras UCs da Amazônia, a riqueza de primatas apresentada aqui (Tabela
1), com oito espécies para cada UC do Baixo Tapajós (Flona e Resex), mostrou-se similar
a áreas da Amazônia Oriental, como a Reserva Biológica do Gurupi (sete espécies; Buss
et al. 2017a) e o Parque Nacional do Jamanxim (oito espécies; Buss et al. 2017b). Por outro lado, a riqueza de primatas foi inferior a UCs da Amazônia Ocidental, como a Estação Ecológica Jutaí-Solimões (11 espécies; Silva et al. 2017), Resex Rio Jutaí (13 espécies;
Silva et al. 2017) e Flona Tefé (14 espécies; Rossato et al. 2017), onde há uma maior diversidade de primatas (Varzinczak et al. 2020). É importante ressaltar a necessidade de
que novos estudos sistematizados sejam conduzidos tanto na Resex Tapajós-Arapiuns
quanto na Flona do Tapajós, a fim de aumentar o conhecimento sobre a distribuição e
diversidade de primatas nessas áreas. Temos que levar em conta que nos últimos anos,
novas espécies foram e continuam a ser descobertas na Amazônia, contando com o
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avanço das pesquisas de campo, taxonomia mais apurada e com análises de material
genético (Burgin et al. 2018). Contudo, ao mesmo tempo em que nosso conhecimento
sobre a diversidade dos primatas vem aumentando, infelizmente tem-se identificado
de forma bastante acelerada o aumento de pressões antrópicas sobre as populações de
primatas na natureza. Com isso, aumentando o risco de extinção, principalmente para
aquelas espécies com distribuição geográfica mais restrita, endêmicas a determinados
ambientes e sensíveis a alterações em seu habitat (Estrada et al. 2018).
Das 13 espécies listadas na Tabela 1, duas são consideradas ameaçadas de extinção nacionalmente (ICMBio/MMA 2018). Em nível global, quatro são consideradas ameaçadas,
duas quase ameaçadas e uma com dados deficientes, o que indica que seu real nível de
ameaça é desconhecido (IUCN 2020). Como ambas as UCs são áreas de uso sustentável
e com a presença humana, a conservação, bem como o aumento no conhecimento sobre primatas depende em grande parte da participação ativa dos comunitários. Dessa
forma, trabalhando junto com o órgão gestor (ICMBio) e pesquisadores, podem gerar
resultados concretos, com benefício às pessoas e à biodiversidade. De fato, toda sociedade deve ser envolvida, sendo nosso dever como humanos resguardarmos as demais
espécies de primatas, que gentilmente dividem essa terra conosco.
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Figura 3. Espécies de primatas registradas: A) souim-branco, B) souim-preto, C) caiarara, D) macaco-prego, E) micode-cheiro, F) cuxiú-de-nariz-vermelho, G) zogue-zogue da margem esquerda do Tapajós (Plecturocebus hoffmannsi), H)
zogue-zogue da margem direita do Tapajós (P. moloch). Créditos: Edson Lopes (A, H), Gilberto Nascimento (B, C), Sidnei
Dantas (D, F), André L. Ravetta (E, G).
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Figura 4. Espécies de primatas registradas: A) parauacú, B) macaco-da-noite, C) guariba-das-mãos-ruivas, D) guaribapreta, E) guariba-das-mãos-ruivas com destaque para a coloração ruiva das patas e cabeça, F) coatá-da-testa-branca.
Créditos: Gilberto Nascimento (A), André L. Ravetta (B, D, E, F), Edson Lopes (C).
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Conhecendo os morcegos
Os morcegos são mamíferos voadores da Ordem Chiroptera. O termo Chiroptera se origina do idioma grego onde
[cheir]=mão e [pterón]=asa. De fato, as asas dos morcegos se
constituem de uma fina membrana que se estende entre os
dedos das mãos (Figura 1).
Outra característica peculiar presente na maioria dos morcegos é a ecolocalização. Com esse sistema de vocalização o
animal produz sons ultrassônicos na laringe que são emitidos pela boca ou pelo nariz, e quando a onda sonora se choca
em obstáculos tais como árvores e insetos, os pulsos ultrassônicos são refletidos e percebidos pelo morcego, o que lhe
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Figura 1. Estrutura da membrana alar (asa) de morcego. Os dedos dos morcegos são longos e delicados, com exceção
do polegar (P) que é rudimentar. Mão humana mostrado no quadro para comparação. (Foto: LRR Rodrigues)
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Figura 2. Morcegos da família Phyllostomidae: a) Artibeus obscurus, b) Uroderma bilobatum, c) Diphylla ecaudata, d)
Lophostoma silviculum, apêndice foliar nasal (seta), e) Mimon crenulatum, f) Micronycteris microtis. Fotos LRR Rodrigues.

permite voar e se orientar em plena escuridão. A vocalização ultrassônica dos morcegos é inaudível ao ouvido humano, entretanto, o uso recente de detectores acústicos
e softwares de edição sonora nos permite conhecer o “canto” dos morcegos e com isso
é possível identificar espécies sem necessariamente precisar capturar os indivíduos.
Os sons de várias espécies de morcegos que ocorrem no Brasil podem ser ouvidos na
plataforma Morcegoteca, disponibilizada pelo Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) e Centro de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica (CENBAM)
sediados no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA (https://ppbio.inpa.
gov.br/Morcegoteca).
O voo sustentado e a ecolocalização são as características mais importantes na evolução dos morcegos que permitiram a colonização de praticamente todas as regiões
do mundo, exceto as regiões mais frias como a Antártida e ilhas oceânicas remotas. O
sucesso adaptativo dos morcegos produziu uma magnífica diversificação com mais de
1400 espécies conhecidas, o que representa hoje cerca de 25% de todos os mamíferos
existentes.
O Brasil possui uma das mais ricas faunas de morcegos do mundo com 181 espécies de
nove famílias (Garbino et al. 2020), que representa ¼ da mastofauna brasileira (Paglia
et al. 1996). A Amazônia é a região mais rica com registros de 76% da quiropterofauna
brasileira (Delgado-Jaramillo et al. 2020). Como apenas 10% do território nacional foi
pesquisado por estudos de quiropterofauna, é provável que exista um número maior de
espécies no Brasil (Bernard et al. 2011).
Dentre as famílias que ocorrem no Brasil destaca-se Phyllostomidae por apresentar o
maior número de espécies (93 espécies) e uma notável diversidade ecológica. Os morcegos filostomídeos (Figura 2) são facilmente reconhecidos pela presença de um apêndice
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Figura 3. Morcegos Rhynchonycteris naso (a) e Artibeus planirostris (b) em abrigos sob edificação humana. Comura brevirostris (c) observado em abrigo natural oco de árvore caída (d). Fotos LRR Rodrigues.

nasal em forma de folha ou lança, exceto nos morcegos hematófagos. Eles evoluíram de
um ancestral insetívoro e diversificaram-se em frugívoros, nectarívoros, carnívoros,
onívoros e hematófagos.
Os ambientes naturais dos morcegos são as florestas e cavernas, entretanto algumas
espécies são comuns nas cidades e vilarejos. Na Amazônia, as cidades são verdadeiras
ilhas em um “mar” de floresta tropical, com isso a fauna urbana de morcegos tende a
ser mais diversificada e pode incluir espécies típicas de ambiente florestal. Os morcegos vivem em diferentes tipos de abrigos, desde estruturas naturais como casca de árvores, sob folhas, ocos de árvores, fendas e buracos no chão e em pedrais e até mesmo
edificações humanas como pontes, túneis, marquises e forros de casas, onde muitas
vezes formam colônias numerosas (Figura 3).
Morcegos e as Florestas
Quase metade das espécies de morcegos de nossa quiropterofauna utilizam as plantas
como recurso alimentar. Assim, eles conseguem interagir com uma ampla variedade
de plantas e terminam por desempenhar as importantes funções ecológicas de poliMorcegos da Floresta Nacional do Tapajós e da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns

313

Figura 4. Atividade de forrageio do morcego filostomídeo Artibeus planirostris em frutos de embaúba (Cecropia
palmata). Foto LRR Rodrigues.

nização e dispersão de sementes (Lobova, 2009). Os morcegos são muito eficientes no
serviço ecossistêmico que prestam as florestas, pois ao consumir pequenos frutos eles
acabam ingerindo as sementes e produzem uma chuva de sementes quando voam para
longe da planta visitada. Dessa forma, um pequeno morcego como por exemplo Carollia
perspicillata pode dispersar sementes num raio de pelo menos 2,5 Km longe de seu local
de origem (Bernard e Fenton, 2003). Ao se alimentar e dispersar as sementes, os morcegos acabam agindo como verdadeiros “jardineiros da floresta”.
A família Phyllostomidae concentra todas as espécies de morcegos frugívoros que
ocorrem no Brasil, as quais são classificadas nas subfamílias Stenodermatinae e Carolliinae. Espécies como Artibeus lituratus, Carollia perspicillata e Sturnira lilium são
exímios dispersores de sementes de plantas do gênero Cecropia (Embaúba) (Figura 4) e
das famílias Piperaceae (Pimenta de Macaco) e Solanaceae (Jenipapo do mato) (Castro
2016). Essas plantas são de rápido crescimento e por isso muito importantes na regeneração de clareiras e áreas abertas.
A interação entre morcegos e plantas favorece a polinização e dispersão de sementes de
mais de 500 espécies vegetais. Algumas espécies de árvores de grande valor comercial
exploradas na Flona do Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns dependem dos serviços ecológicos praticados pelos morcegos. É o caso por exemplo da jarana amarela ou matamatá
róseo (Lecythis poiteaui O.Berg, família Lecythidaceae) cujas sementes são dispersadas
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Figura 5. Polinização da
cuieira (Crescentia cujete)
por morcego nectarívoro
Glossophaga soricina, Família
Phyllostomidae (a). À direita
são mostrados detalhes do
fruto (b) e da flor (c). Fotos LRR
Rodrigues.

por morcegos, a maçaranduba (Manilkara spp, família Sapotaceae) e o jatobá (Hymenaea
courbaril L.) que pode ser polinizada por morcegos (Ribeiro et al. 1999; Silva et al. 2014).
Os morcegos polinizadores desenvolveram uma relação ecológica de dependência com
várias espécies de plantas (co-evolução). Flores de plantas polinizadas por morcegos
apresentam características comuns geralmente exibindo adaptações que permitem a
interação com esses animais, que são recompensados com néctar ou pólen ao visitá-las (Figura 5). Esta interação animal–planta promove adaptações em ambos, pois já
se observou que tais plantas oferecem maior produtividade de néctar durante a noite,
horário de atividade dos morcegos (Bobrowiec e Oliveira, 2012). Na Flona Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns as espécies Glossophaga soricina, Hsunycteris thomasi, Lionycteris
spurrelli podem ser envolvidas na polinização de várias plantas, tais como do Gênero
Hymenaea (Jatobá).
Morcegos e as pessoas
O crescimento populacional humano e o estilo de vida moderno da humanidade têm
alterado significativamente os ambientes naturais levando a mudanças no uso da terra
em diversas modalidades, tal como agricultura e/ou exploração de recursos naturais
(Fearnside e Graça, 2009). O modelo de desenvolvimento econômico centrado na exploração dos recursos naturais, tal como praticado no Brasil, deve produzir extinções
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Figura 6. Exemplar do morcego hematófago Desmodus rotundus (Família Phyllostomidae).

locais de populações de morcegos em grandes extensões do país antes mesmo que se
conheça aspectos básicos da biologia desses animais (Delgado-Jaramillo et al. 2020).
A redução do habitat natural pode levar a maior possibilidade de contato da fauna
silvestre com a população humana. O maior contato homem-morcego potencialmente
expõe os seres humanos ao risco de contrair doenças veiculadas por patógenos presentes nesses animais. Por exemplo, o contato entre seres humanos e morcegos hematófagos (Desmodus rotundus Figura 6, Diphylla ecaudata e Diaemus youngi), que são aqueles que se alimentam de sangue, propicia oportunidades de alimentação que muitas
vezes são concretizadas e colocam em risco a saúde humana, pois os morcegos assim
como outros mamíferos são reservatórios do vírus da raiva. Surtos recentes de raiva
em várias regiões do estado do Pará confirmaram a circulação desse vírus em morcegos coletados nessas localidades. Observar ferimentos e ataques em animais domésticos possivelmente causados por morcegos, assim como notificar as autoridades pode
ser adotado como uma primeira medida na prevenção de surtos da raiva. Outrossim,
alertamos para que se evite o manuseio desses animais, mesmo quando encontrados
mortos e nesse caso, recomendamos também que as autoridades sejam notificadas.
Os morcegos ocupam papéis ecológicos únicos e podem fornecer serviços de suma
importância para a sociedade. Por exemplo, morcegos insetívoros consomem grande
quantidade de insetos por noite e dessa forma são importantes agentes no controle de
zoonoses. Um único morcego do gênero Myotis com peso de 10g consome entre cinco a
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Figura 7. Exemplar do morcego carnívoro Chrotopterus auritus, uma espécie rara da Família Phyllostomidae. Foto LRR
Rodrigues.

nove mosquitos por minuto. Isso é equivalente a cerca de 300 a 540 insetos consumidos
por hora (Fenton e Simmons, 2014). Morcegos insetívoros trazem benefícios as lavouras de milho por reduzir custos com pesticidas gerando economia da ordem de 1 bilhão
de dólares (Maynes e Boyles, 2015). Adicionalmente, ao consumir grandes quantidades
de insetos durante a noite, eles acabam defecando em pleno voo e, de forma indireta,
adubam o solo. As fezes dos morcegos (“guano”) são comercializadas como fertilizante
para a agricultura, devido conter alto teor de macronutrientes como Nitrogênio (N),
Fósforo (P) e Potássio (K), e micronutrientes essenciais como Ferro (Fe), Manganês (Mn)
e Zinco (Zn), (Hadas e Rosenberg, 1992; Musadia, 2016).
Conhecendo os morcegos da Flona Tapajós
Na Flona Tapajós o modelo de negócio desenvolvido para a produção de madeiras por
meios sustentáveis agregou a demanda por estudos básicos da biodiversidade com o
objetivo de avaliar e monitorar a eficiência das técnicas de corte seletivo e o nível de
perturbação do ecossistema florestal. Os morcegos rapidamente ganharam um importante papel nesses estudos, pois são sensíveis ao desflorestamento, ou mesmo modificações da estrutura vegetacional e por isso considerados excelentes organismos
bioindicadores (Medellin et al. 2000).
Os primeiros estudos da quiropterofauna da Flona Tapajós se iniciaram em 1999 e revelaram uma diversidade de 55 espécies distribuídas em seis famílias (Saldanha, 2000).
A lista de espécies é mostrada no final deste capítulo (Apêndice I). O impacto ambiental
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sobre a comunidade de morcegos nas áreas exploradas por corte seletivo de madeira
foi mínimo (Castro-Arellano et al. 2007). Entretanto, as modificações ecológicas observadas indicam o aumento do período de atividade (forrageio) de morcegos frugívoros
em áreas manejadas (Castro-Arellano et al. 2009). Isso pode implicar em maior custo
energético na busca por alimentos e no maior risco de predação nas florestas exploradas por extração de madeiras (Castro-Arellano et al. 2009; Presley et al 2009).
A influência do manejo madeireiro de baixo impacto sobre a estrutura da comunidade
de morcegos também afeta espécies raras da família Phyllostomidae, as quais tiveram
abundancia reduzida (Presley et al. 2008). É o caso, por exemplo de Chrotopterus auritus
(Figura 7). Esse é um morcego carnívoro, predador de pequenos animais e sensível à
perturbação na estrutura vegetacional (Medellin et al. 1989).
O estudo da biodiversidade na Flona Tapajós avançou com a implantação do Núcleo Regional de Pesquisa PPBIO – Santarém. Foram instalados cinco módulos de amostragem
padronizada seguindo-se o modelo PPBIO-RAPELD (plotes de 5Km x 1Km). Os módulos
são acessíveis pela rodovia BR-163 nas proximidades dos Km-67 (1 módulo), Km-83 (2
módulos) e Km-117 (2 módulos).
Com a expansão das áreas destinadas ao manejo florestal madeireiro houve nova demanda por estudos de possíveis efeitos adversos para a biodiversidade. Novamente
uma abordagem de estudo em curto prazo com o delineamento antes-depois-controle-efeito demonstrou que o manejo madeireiro de baixo impacto provocou uma abertura
de dossel 3.4 vezes maior na área manejada, comparada a área controle; e ao mesmo
tempo houve diminuição na abundancia e até a ausência de espécies raras da família
Phyllostomidae sensíveis a perturbação da estrutura florestal (Castro, 2016).
A continuidade dos estudos da quiropterofauna na Flona Tapajós permitiu o incremento da lista de espécies registradas na Unidade que atualmente contempla 75 espécies de 42 gêneros e 7 famílias (Apêndice I). Esses estudos utilizaram predominantemente o método de captura em redes de neblina (mist-nets) armadas ao nível do solo
(Figura 8) e esporadicamente amostragens por busca direta em abrigos. Gravadores de
ultrassom que amostram morcegos insetívoros de diversas famílias ainda não foram
empregados na Flona e na Resex. Portanto, é razoável considerar que os dados atuais
ainda são deficientes na amostragem de morcegos que voam nos estratos mais altos
e acima da copa das árvores. Além disso, há notadamente uma sub amostragem das
famílias Molossidae e Vespertilionidae ou mesmo da família Noctilionidae, visto que
esse grupo é comum na Amazônia e sua ocorrência está ligada a proximidade de rios
e corpos d’agua. Até o presente, todos os sítios de amostragem de morcegos na Flona
Tapajós estão situados próximos da rodovia BR-163 e, portanto, distante de 20 a 30 Km
da margem do rio Tapajós e afastados de outros rios menores que drenam a área, o que
poderia explicar a virtual ausência de Noctilionidae na Flona Tapajós.
A instalação de módulos PPBIO-RAPELD promoveu maior frequência de visitação e interação dos pesquisadores na Unidade e com isso permitiu significativas descobertas.
No que se refere a quiropterofauna destacamos aqui a coleta ocasional de um espécime
de Pteronotus gymnonotus (Família Mormoopidae). O exemplar (LR-3181) foi encontrado
em 11/10/2012 a margem da rodovia BR-163, Km 84 (Figura 9). Essa espécie não possui
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Figura 8. Desenho esquemático da rede de neblina (mist-net) usada para captura de morcegos em voo. No detalhe
(foto) morcego emalhado na rede.

pelagem na região dorsal, por isso é chamado de morcego das costas nuas. Tem ocorrência rara na bacia amazônica sendo mais comumente registrado na região nordeste
do Brasil (Gardner 2007). É um morcego que se alimenta exclusivamente de insetos
(besouros, mariposas e moscas) (Reis et al. 2013).
Outro registro novo que consideramos de relevante destaque é Eptesicus furinalis (Vespertilionidae) (Figura 10). Um exemplar foi capturado em 24/04/2015 nos arredores do
alojamento da COOMFlona (BR-163 Km 83). Trata-se do primeiro registro da família
Vespertilionidae na Flona Tapajós. Essa espécie tem ampla distribuição no Brasil (Reis
et al. 2013), mas é raramente capturada em rede de neblina. Tem hábito alimentar insetívoro, capturando as presas em pleno voo. Ocorre tanto em áreas de floresta primária
como também em florestas alteradas e áreas abertas (Reis et al. 2013).

Conhecendo os morcegos da Resex Tapajós-Arapiuns
Os morcegos da Resex Tapajós-Arapiuns foram estudados em duas expedições científicas ocorridas em junho/2011 e abril/2012 e esses estudos serviram para compor o
Plano de Manejo dessa Unidade de Conservação (UC). Foram registrados 267 indivíduos de 32 espécies, sendo essas classificadas nas seguintes Família: Phyllostomidae
(26 spp), Emballonuridae (3 spp), Molossidae (2 spp) e Furipteridae (1 spp) (Apêndice 1).
Na Resex Tapajós-Arapiuns foram encontradas espécies representativas de todas as
guildas alimentares, sendo que os frugívoros e insetívoros foram os mais frequentes.
As espécies das famílias Emballonuridae, Molossidae e Furipteridae são todas de hábitos insetívoros.
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Figura 9. Aspectos morfológicos do morcego das costas nuas (Pteronotus gymnonotus – Família Mormoopidae) uma
espécie rara da FLONA Tapajós. Fotos LRR Rodrigues.

A espécie predominante na Resex Tapajós-Arapiuns foi Carollia perspicillata (Família
Phyllostomidae), que também foi a espécie mais comum na Flona Tapajós. Essa espécie
está entre as mais comuns nas florestas amazônicas e também nos ambientes urbanos
e peridomiciliares, tais como quintais e os roçados. É um morcego pequeno pesando em
média 18,5 g e medindo de 66 a 95 mm no comprimento do corpo (Figura 11). A coloração da pelagem é marrom escura ou cinzenta, mas existem registros de indivíduos com
pelagens mais claras em tons alaranjados.
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Figura 10. Exemplar do morcego insetívoro Eptesicus furinalis (Família Vespertilionidae). Este é o primeiro registro
dessa família na FLONA Tapajós. Foto LRR Rodrigues.

Carollia perspicillata se reproduz no final da estação chuvosa entre os meses de maio e
agosto quando ocorre o pico de frutificação das plantas que compõem sua dieta. Entre
os frutos preferidos dessa espécie destaca-se as plantas dos gêneros Piper, Solanum,
Cecropia (Imbaúba) e Vismia (lacre). Essas plantas são comuns em áreas de capoeiras,
pequenas clareiras e bordas da mata sendo consideradas espécies pioneiras, de grande valor para a regeneração florestal. Portanto, os morcegos frugívoros, tal como C.
perspicillata são responsáveis por um importante serviço ecológico ao se alimentar de
frutos e dispersar as sementes de plantas pioneiras.
Em comparação com a Flona Tapajós a Resex Tapajós-Arapiuns tem recebido um esforço
menor para estudos da biodiversidade. A maior parte das espécies registradas na Resex
também estão presentes na Flona, entretanto, há poucas exceções como Cormura brevirostris e Micronycteris schmidtorum (Figura 12) cuja ocorrência foi exclusiva da Resex.
Conclusão
As Unidades de Conservação representam uma das melhores ferramentas que temos
hoje para a proteção da natureza, entretanto, a busca pelo desenvolvimento sustentável aliada aos esforços de conservação, demanda primariamente pelo conhecimento
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Figura 11. Exemplar do morcego frugívoro Carollia perspicillata, uma espécie comum da Família
Phyllostomidae, registrada na FLONA Tapajós e RESEX Tapajós-Arapiuns. Foto LRR Rodrigues.

Figura 12. Exemplar do morcego insetívoro Micronycteris schmidtorum, uma espécie rara da Família
Phyllostomidae, registrada na RESEX Tapajós-Arapiuns.
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básico da biodiversidade. O quadro atual da quiropterofauna da Flona Tapajós e Resex
Tapajós- Arapiuns traz informações úteis e importantes para o monitoramento ambiental e conservação da natureza. Entretanto, a continuidade dos estudos da biodiversidade é fortemente recomendada para suprir as lacunas de conhecimento e melhorar
a efetividade das políticas socioambientais.
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Apêndice 1. Lista das espécies de morcegos da Flona - Tapajós (FNT) e Resex – Tapajós-Arapiuns (RTA).
Presença (1), Ausência (0); Dieta: frugívoros (FRU), animalívoros (ANI), nectarívoros (NEC), insetívoros aéreos
(INS), hematófagos (HEM); Estado de conservação pela IUCN: pouco preocupante (LC), quase ameaçado (NT)
Referências: “1”- Castro-Arellano et al. (2007); “2” - Castro (2016); “3” - ICMBIO (2014); “4” - Presente estudo.
FNT

RTA

Dieta

Status
IUCN

Centronycteris maximiliani (Fischer, 1829)

1

0

INS

LC

“1”

Cormura brevirostris (Wagner, 1843)

0

1

INS

LC

“3”

Diclidurus albus (Wied-Neuwied, 1820)

1

0

INS

LC

“1”

Peropteryx kappleri (Peters, 1867)

1

0

INS

NT

“1”

Peropteryx leucoptera (Peters, 1867)

1

0

INS

NT

“1”

Peropteryx macrotis (Wagner, 1843)

1

1

INS

LC

“1”, “3”

Saccopteryx bilineata (Temminck, 1858)

1

1

INS

LC

“1”, “3”

Saccopteryx gymnura (Thomas, 1901)

1

0

INS

LC

“1”

Saccopteryx leptura (Schreber, 1774)

1

0

INS

LC

“1”

1

1

INS

LC

“1”, “3”

Carollia brevicauda (Schinz, 1821)

1

1

FRU

LC

“1”, “3”

Carollia cf benkeithi (Solari & Baker, 2006)

0

1

FRU

LC

“3”

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)

1

1

FRU

LC

“1”, “2”, “3”

Carollia spp. (Gray, 1838)

1

1

FRU

LC

“2”, “3”

Rhinophylla fischerae (Carter, 1966)

1

1

FRU

LC

“1”, “2”, “3”

Rhinophylla pumilio (Peters, 1865)

1

1

FRU

LC

“1”, “2”, “3”

Choeroniscus godmani (Thomas, 1903)

1

0

NEC

LC

“1”

Choeroniscus minor (Peters, 1868)

1

0

NEC

LC

“1”

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)

1

0

NEC

LC

“1”, “2”

Lichonycteris obscura (Thomas (1895)

1

0

NEC

LC

“1”

Lionycteris spurrelli (Thomas, 1913)

1

0

NEC

LC

“1”, “2”

Hsunycteris thomasi (J. A. Allen, 1904)

1

1

NEC

LC

“1”, “2”, “3”

Ametrida centurio (Gray, 1847)

1

0

FRU

LC

“1”

Artibeus concolor (Peters, 1865)

1

1

FRU

LC

“1”, “2”, “3”

Táxon

Fonte

FAMÍLIA EMBALLONURIDAE (9 sp)

FAMÍLIA FURIPTERIDAE (1 sp)
Furipterus horrens (F. Cuvier, 1828)
FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE (55 sp)
Carollinae (6 sp)

Glossophaginae (3 sp)

Lonchophyllinae (3 sp)

Stenodermatinae (21 sp)
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FNT

RTA

Dieta

Status
IUCN

Fonte

Artibeus lituratus (Olfers, 1818)

1

1

FRU

LC

“1”, “2”, “3”

Artibeus obscurus (Schinz, 1821)

1

1

FRU

LC

“1”, “2”, “3”

Artibeus planirostris (Spix, 1823)

1

1

FRU

LC

“1”, “2”, “3”

Chiroderma trinitatum (Goodwin, 1958

1

0

FRU

LC

“1”

Chiroderma villosum (Peters, 1860)

1

1

FRU

LC

“1”, “2”, “3”

Dermanura anderseni (Osgood, 1916)

1

0

FRU

LC

“1”, “2”

Dermanura cinerea (Gervais, 1856)

1

1

FRU

LC

“2”, “3”

Dermanura gnoma (Handley, 1987)

0

1

FRU

LC

“3”

Mesophylla macconnelli (Thomas, 1901)

1

0

FRU

LC

“1”, “2”

Platyrrhinus brachycephalus (Rouk et al, 1972)

1

0

FRU

LC

“2”

Platyrrhinus fusciventris (Velazco et al., 2010)

1

0

FRU

LC

“2”

Platyrrhinus helleri (Peters (1866)

1

0

FRU

LC

“1”

Platyrrhinus incarum (Thomas, 1912)

1

0

FRU

LC

“2”

Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810)

1

0

FRU

LC

“1”, “2”

Sturnira tildae (de la Torre, 1959)

1

0

FRU

LC

“1”

Uroderma bilobatum (Peters, 1866)

1

1

FRU

LC

“1”, “3”

Uroderma magnirostrum (Davis, 1968)

1

0

FRU

LC

“1”

Vampyriscus bidens (Dobson, 1878)

1

1

FRU

LC

“1”, “3”

Vampyressa thyone (Thomas, 1909)

1

0

FRU

LC

“1”

1

1

HEM

LC

“1”, “2”, “3”

Chrotopterus auritus (Peters, 1856)

1

0

ANI

LC

“1”

Gardnerycteris crenulatum (Geoffroy, 1803)

1

1

ANI

LC

“1”

Glyphonycteris daviesi (Hill, 1964)

1

0

ANI

LC

“1”, “2”

Glyphonycteris sylvestris (Thomas, 1896)

1

0

ANI

LC

“1”, “2”

Lampronycteris brachyotis (Dobson, 1879)

1

0

ANI

LC

“1”

Lophostoma brasiliense (Peters, 1866)

1

0

ANI

LC

“1”, “2”

Lophostoma carrikeri (J. A. Allen, 1910)

1

0

ANI

LC

“1”

Lophostoma silvicolum (d’Orbigny, 1836)

1

1

ANI

LC

“1”, “2”

Micronycteris hirsuta (Peters, 1869)

1

0

ANI

LC

“1”, “2”

Micronycteris megalotis (Gray, 1842)

1

0

ANI

LC

“1”

Micronycteris microtis (Miller, 1898)

1

0

ANI

LC

“2”

Micronycteris schmidtorum (Sanborn, 1935)

0

1

ANI

LC

“3”

Táxon

Desmodontinae (1sp)
Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810)
Phyllostominae (21 sp)
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FNT

RTA

Dieta

Status
IUCN

Fonte

Mimon crenulatum (E. Geoffroy, 1803)

1

0

ANI

LC

“1”, “2”, “3”

Phylloderma stenops (Peters, 1865)

1

1

ANI

LC

“1”, “2”

Phyllostomus discolor (Wagner, 1843)

1

0

ANI

LC

“1”

Phyllostomus elongatus (E. Geoffroy, 1810)

1

1

ANI

LC

“1”, “2”

Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767)

1

0

ANI

LC

“1”, “2”

Tonatia saurophila (Koopman et al., 1951)

1

1

ANI

LC

“1”, “2”, “3”

Trachops cirrhosus (Spix, 1823)

1

1

ANI

LC

“1”, “2”, “3”

Trinycteris nicefori (Sanborn, 1949)

1

1

ANI

LC

“1”, “2”, “3”

Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758)

1

0

ANI

NT

“1”

Eumops auripendulus (Shaw, 1800)

1

0

INS

LC

“1”

Molossops spp. (Peters, 1865)

0

1

INS

-

“3”

Molossus spp. (E. Geoffroy, 1805)

0

1

INS

-

“3”

Molossus molossus (Pallas, 1766)

1

0

INS

LC

“1”

Nyctinomops laticaudatus (Geoffroy, 1805)

1

0

INS

LC

“2”

Pteronotus parnellii (Gray, 1843)

1

0

ANI

LC

“1”, “2”

Pteronotus gymnonotus (J. A. Wagner, 1843)

1

0

ANI

LC

“4”

Thyroptera discifera (Lichtenstein & Peters, 1855)

1

0

INS

LC

“2”

Thyroptera tricolor Spix, 1823

1

0

INS

LC

“1”

1

0

INS

LC

“4”

Táxon

FAMÍLIA MOLOSSIDAE (5 sp)

FAMÍLIA MORMOOPIDAE (2 sp)

FAMÍLIA THYROPTERIDAE (2 sp)

FAMÍLIA VESPERTILIONIDAE (1 sp)
Eptesicus furinalis (d’Orbigny & Gervais, 1847)
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Breve descrição do grupo de estudo
Os crustáceos, um dos mais diversos grupos pertencentes
ao filo Arthropoda, com mais de 70.000 espécies conhecidas
(Brusca et al. 2016), são extremamente diversos em forma e
tamanho, e habitam numerosos tipos de ambientes, sejam
aquáticos, terrestres ou mesmo subterrâneos. Nesse grupo,
incluem-se os camarões e caranguejos de água doce da ordem Decapoda abordados neste capítulo. Conforme indica o
nome taxonômico da ordem, esses animais são caracterizados por terem dez pernas, dos quais o par mais anterior se
constitui em pinças, com função de defesa e de apreensão
de alimentos, e os quatro pares posteriores, mais delgados,
são empregados principalmente na locomoção. Nos camarões, o corpo é alongado e melhor adaptado à natação, enquanto nos caranguejos é reduzido e achatado, sendo mais
adaptado à locomoção no fundo dos ambientes aquáticos.
Os decápodes são a ordem mais diversa entre os crustáceos,
estando representados nas águas continentais amazônicas por dois grandes grupos: os caranguejos da infraordem
Brachyura, que abrange duas famílias (Pseudothelphusidae
e Trichodactylidae); e os camarões, estes pertencentes à subordem Dendrobranchiata, com apenas uma família (Sergestidae), e à subordem Pleocyemata, infraordem Caridea,
constituída por duas famílias (Euryrhynchidae e Palaemonidae). Representantes dessas famílias podem ser encontrados na bacia do baixo curso do rio Tapajós.
Relevância socioeconômica e ecológica dos decápodes
Os camarões e caranguejos ocorrem em ambientes de rios,
igarapés, lagos e remansos. São, em geral, animais de hábiCrustáceos decápodes da Floresta Nacional do Tapajós e da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns
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tos noturnos e que tendem a permanecer em esconderijos durante o dia (Magalhães
1999, 2003, 2009). Várias espécies de caranguejos da família Pseudothelphusidae exibem hábitos semiterrestres, habitando tocas escavadas no solo úmido da floresta de
terra firme, em geral não muito afastados de algum corpo d’água.
Como a alimentação desse grupo é bem variada, esses crustáceos desempenham um
papel importante na cadeia trófica nos ambientes aquáticos, atuando em diferentes
níveis, seja como herbívoros, seja predando sobre outros grupos de invertebrados e até
mesmo vertebrados (Kensley & Walker 1982, Henderson & Walker 1986, Walker 1990,
1995, Maitland 2003). Os crustáceos também exercem o papel de necrófagos, ou seja,
também consomem restos de animais mortos e matéria orgânica em decomposição
(Kensley & Walker 1982, Segadilha & Silva-Soares 2015). Como presas, são consumidos
por peixes, aves, répteis, quelônios e mamíferos aquáticos e terrestres (Brady 1979,
Golding & Ferreira 1984, Beissinger et al. 1988, Goulding et al. 1988, Magnusson et al.
1987, Walker 1990, 1995, Teran et al. 1995, Colares et al. 1996, Silveira & Magnusson 1999,
Quadros & Monteiro-Filho 2001, Port-Carvalho et al. 2004).
Em geral, a maioria das espécies amazônicas de decápodes dulcícolas não tem aproveitamento econômico devido ao seu porte pequeno a médio e hábitos crípticos. As
exceções são os camarões Acetes paraguayensis (“aviú” ou “avium”) e algumas espécies
do gênero Macrobrachium. Tanto o aviú quanto o Macrobrachium amazonicum (“camarão-da-Amazônia” ou “camarão canela”) se constituem em recursos pesqueiros de importância social e econômica, pois além de compor a dieta de populações ribeirinhas
na Amazônia, também servem de fonte de renda (Lima & Montagner 2014, Lima &
Santos 2014, Seehusen et al. 2018, Costa et al. 2019, Marques et al. 2020). Na região de
Santarém, essas espécies são bem aceitas pela população, sendo comercializadas em
mercados e feiras (Braga et al. 2016, Costa et al. 2019, Oliveira et al. 2019). A pesca desse
recurso é artesanal e sua exploração é feita nos ambientes de várzea do rio Amazonas,
de Santarém até Almeirim, não havendo registros de que seja feita em ambientes do
baixo Tapajós (Costa et al. 2019, Pereira et al. 2019).
Os camarões e caranguejos também podem integrar a dieta de povos indígenas como
complemento alimentar (Finkers 1986, Magalhães et al. 2006), mas nenhum estudo a
esse respeito é conhecido para as comunidades ribeirinhas e indígenas na região do
baixo rio Tapajós. Os Planos de Manejo da Flona do Tapajós (IBAMA-MMA 2004, ICMBio-MMA 2019) e da Resex Tapajós-Arapiuns (ICMBio-MMA 2014) não reportam e nem
contemplam a exploração, comercial ou mesmo para consumo local, de crustáceos decápodes nas áreas dessas Unidades de Conservação (UCs).
Estado do conhecimento dos decápodes nas UCs de interesse
O conhecimento sobre a composição da fauna de camarões e caranguejos na Flona do
Tapajós é muito recente e, na Resex Tapajós-Arapiuns, quase totalmente desconhecido. O Plano de Manejo de ambas as UCs não menciona nenhum dado ou informação
que reporte a ocorrência de crustáceos decápodes em seus territórios (IBAMA-MMA
2004, ICMBio-MMA 2014, 2019). Até o momento, foi realizado somente um levantamen330

Figura 1. Representantes de espécies de camarões e caranguejos que ocorrem na Flona do Tapajós. Famílias
Pseudothelphusidae: Michaelthelphusa sp. (A), Trichodactylidae: Sylviocarcinus pictus (B), Palaemonidae:
Macrobrachium brasiliense (C) e Palaemon carteri (D). Ambientes aquáticos da Flona do Tapajós em que crustáceos
decápodes foram encontrados: igarapé Água Preta (E) e igarapé da Onça (F).

to faunístico objetivando conhecer a composição e a distribuição dos crustáceos que
ocorrem nos limites da Flona do Tapajós (Brito 2017), e nenhum na Resex Tapajós-Arapiuns. Além desse levantamento preliminar, as poucas fontes de informações sobre
a fauna de decápodes da Flona do Tapajós disponíveis na literatura taxonômica ou em
coleções carcinológicas referem-se a dados obtidos a partir de coletas esporádicas, em
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geral direcionadas a outros grupos aquáticos, que renderam coleções incidentais de
espécimes de decápodes.
Os registros atualmente disponíveis sobre a ocorrência de espécies de camarões e caranguejos nas referidas UCs e na região do curso inferior do rio Tapajós abaixo de
Itaituba estão listados, com a respectiva fonte, na tabela apresentada no Apêndice
deste capítulo. Esse levantamento indica apenas um registro confirmado da presença
do camarão Euryrhynchus amazoniensis para a área da Resex Tapajós-Arapiuns (igarapé Mentai). Na Flona do Tapajós, há registros documentados de ocorrência dos caranguejos [i] Pseudothelphusidae: Michaelthelphusa sp. (Fig. 1A) (igarapé da Onça); [ii]
Trichodactylidae: Sylviocarcinus pictus (Fig. 1B) (igarapés Água Preta, Caxias e Goiabal), Moreirocarcinus cf. chacei e Valdivia sp. (igarapé da Onça); e dos camarões [iii] Euryrhynchidae: E. amazoniensis (igarapé Tauari e alto rio Cuparí, [cachoeira do] Flechal)
e [iv] Palaemonidae: Macrobrachium brasiliense (Fig. 1C) (igarapé Tauari e Água Preta)
e Palaemon carteri (Fig. 1D) (igarapé Tauari). Segundo Sioli (1949), as localidades igarapé Caxias, Goiabal e cachoeira do Flechal situam-se no rio Cuparí, o qual demarca o
limite sul da Flona do Tapajós. Os igarapés Água Preta (Fig. 1E), Tauari e Onça (Fig. 1F)
integram as drenagens dos rios Cuparí, Tapajós e Curuá-Una, respectivamente, dentro
dos limites da Flona do Tapajós (Brito 2017). Portanto, essas espécies podem ser inequivocamente registradas como ocorrendo dentro dos contornos dessa UC. Além delas,
espécimes não identificados no nível específico, e que ainda aguardam confirmação
genética, indicam a possibilidade da ocorrência de três outras espécies de camarões
do gênero Macrobrachium na Flona do Tapajós, das quais duas ocorrendo em igarapés
drenando para o rio Tapajós e uma na drenagem do rio Curuá-uma (Brito 2017).
Esse estado muito inicial do conhecimento aponta para a necessidade de apoio à implementação de projetos de inventários faunísticos que visem incrementar o conhecimento sobre a composição específica e distribuição da fauna de crustáceos existente
nessas Unidades.
Panorama sobre a riqueza dos decápodes nas UCs de interesse
Dada a escassez de dados sobre a ocorrência de decápodes mencionada na seção anterior, uma discussão mais abrangente sobre a riqueza específica dos decápodes dessas
Unidades torna-se difícil. Porém, pode-se inferir, com base nas espécies que ocorrem
na drenagem do curso inferior do rio Tapajós (ver Apêndice), que pelo menos algumas
delas também ocorreriam nos limites de ambas UCs, uma vez que grande parte desse
trecho do rio demarca o limite oeste da Flona do Tapajós e limite leste da Resex Tapajós-Arapiuns. Por isso, a presença dos camarões Euryrhynchus burchelli, Macrobrachium
amazonicum, M. nattereri e P. ivonicus, e dos caranguejos Trichodactylus borellianus, Sylviocarcinus devillei e S. pictus em ambas as UCs é altamente provável, ao menos nos
lagos e igarapés ao longo das margens do rio Tapajós. O único registro conhecido de
T. borellianus no baixo rio Tapajós é em Pindobal (Bott 1969), mas pela proximidade
geográfica e pelo tipo de habitat, sua presença em ambientes similares existentes em
ambas as UCs seria esperada. Este também poderia ser o caso de Sylviocarcinus devillei
e S. pictus, espécies de ampla distribuição na bacia amazônica (Magalhães & Türkay
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1996; Magalhães 2003). Pelo menos para S. pictus, os espécimes coletados por H. Sioli
em outubro de 1948 (Magalhães & Türkay 1996) e por Brito (2017) no igarapé Água Preta, ambos na drenagem do rio Cuparí, atestam que a espécie está presente na Flona
do Tapajós. A ocorrência de S. devillei no baixo rio Tapajós (lago Grande de Santarém,
próximo à desembocadura no rio Amazonas), publicado em Magalhães & Türkay (1996),
sugere que essa espécie também poderia ser encontrada entre os limites da Resex Tapajós-Arapiuns e da Flona do Tapajós.
As duas outras espécies de tricodactílides registradas na bacia do rio Tapajós, Valdivia
serrata harttii e Zilchiopsis oronensis, foram registradas na bacia do rio Tapajós próximo
à sua desembocadura no rio Amazonas (Rathbun 1906; Magalhães & Türkay 1996, respectivamente). Valdivia serrata sensu lato, uma espécie de grande tolerância a fatores
ambientais, ocorre em diversos tipos de ambientes e de ampla distribuição nas bacias
dos rios Amazonas e Orinoco, bem como em bacias costeiras no norte da América do
Sul (Magalhães 2003). Sua presença no interior das UCs, portanto, seria esperada; por
isso, é bem possível que o espécime fêmea figurado por Brito (2017: 29, fig. 11A, B) como
V. novemdentata se trate de V. serrata; porém, como a taxonomia desse grupo baseia-se
na morfologia do órgão copulatório (gonópodo) de espécimes machos, sua determinação segura é inviável. Por outro lado, o reexame preliminar do espécime ilustrado por
Brito (2017: 29, fig. 10A, B) sugere que o mesmo pertença ao gênero Moreirocarcinus,
possivelmente M. cf. chacei, mas a determinação segura de sua identidade específica
correta depende de estudos morfológicos mais detalhados do gonópodo. A ocorrência
de Z. oronensis, uma espécie mais associada aos grandes rios de água branca e seus ambientes de inundação periódica, seria um tanto improvável nas drenagens existentes
no interior dessas UCs, mas não poderia ser de todo descartada nos seus bordos que
margeiam o rio Tapajós.
A família Pseudothelphusidae é um grupo característico de regiões montanhosas (Rodríguez, 1981) e sua distribuição nos afluentes meridionais do rio Amazonas está mais
associada a regiões elevadas de rios provenientes do escudo do Brasil Central ou, mais
raramente, a ambientes de floresta de terra firme (Magalhães 2003, 2016). As duas UCs,
situadas na planície sedimentar amazônica, mais sujeitas às flutuações periódicas dos
rios, não se constituem no ambiente típico da família e sua riqueza específica nessa
região é muito baixa. Nas UCs em questão são conhecidos apenas dois registros de uma
espécie de pseudotelfúside, ambos na Flona do Tapajós: um espécime procedente do
igarapé da Onça, afluente do rio Curuá-Una (Brito 2017) e outro coletado no igarapé do
Branco, na drenagem do rio Tapajós. O exame preliminar desses espécimes evidenciou
que pertencem a uma espécie ainda não descrita do gênero Michaelthelphusa.
No curso inferior do rio Tapajós há o registro de Brasiliothelphusa tapajoense em duas
localidades situadas rio acima da desembocadura do rio Cuparí, que marca o limite
meridional da Flona do Tapajós (ver Apêndice). Sua ocorrência na área das UCs é desconhecida; porém, considerando-se que espécimes foram coletados na lama às margens
de um igarapé afluente do rio Tapajós em região próxima à Flona do Tapajós (Magalhães & Türkay 1986), não seria improvável que a espécie também habite ambientes
similares nessa reserva. Por outro lado, não seria surpreendente que uma outra espécie, Fredius reflexifrons, que tem ampla distribuição geográfica ao longo da planície
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amazônica e, em geral habitando áreas de solo úmido próximas a igarapés florestais
na região de terra firme (Magalhães et al. 2005), pudesse ser encontrada nesse tipo de
ambiente no interior das referidas UCs, uma vez que sua ocorrência foi registrada nos
arredores de Santarém por Magalhães et al. (2005).
Como o conhecimento da fauna de decápodes do rio Tapajós advém em grande parte
de coletas esporádicas, seria esperado que a riqueza específica do grupo nesta sub-bacia aumentasse caso um programa de coletas específico para o inventariamento dessa
fauna fosse levado a cabo na região.
Lista de espécies
A tabela no Apêndice relaciona os registros de ocorrência de camarões e caranguejos na
Flona do Tapajós, na Resex Tapajós-Arapiuns e no curso inferior do rio Tapajós, no trecho
compreendido entre Itaituba e Santarém, especialmente em lagos marginais e igarapés
afluentes desse rio nas proximidades de Santarém, Alter do Chão, Pindobal e Belterra.
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Tapajós
Curuá-Una

Michaelthelphusa sp. 1

Michaelthelphusa sp. 1

Pindobal
Alter do Chão
Lago Jurueiri
Goiabal

Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Cupari

Sylviocarcinus pictus

Sylviocarcinus pictus

Sylviocarcinus pictus

Sylviocarcinus pictus

Sylviocarcinus pictus

Igarapé do Caxias, boca do rio Cupari

Santarém

Tapajós

Sylviocarcinus pictus

Cupari

Bott (1969)

Igarapé afluente do rio Tapajós

Tapajós

Sylviocarcinus pictus

Sylviocarcinus pictus

Bott (1969)

Lago Grande de Santarém

Tapajós

Sylviocarcinus devillei

Magalhães & Türkay (1996)

Magalhães & Türkay (1996)

Magalhães & Türkay (1996)

Magalhães & Türkay (1996)

Magalhães & Türkay (1996)

Magalhães & Türkay (1996)

Bott (1969)

Bott (1969)

Pindobal

Tapajós

Trichodactylus borellianus

Flona do
Tapajós
Flona do
Tapajós

(= S.
pardaliinus)

Flona do
Tapajós

Flona do
Tapajós

Brito (2017)

Brito (2017)

Flona do
Tapajós

Comentário

Coleção de crustáceos do INPA
(não catalogado)

Magalhães & Türkay (1987)

Curuá-Una

Igarapé da Onça

Igarapé da Onça

Referência

Magalhães & Türkay (1986)

Moreirocarcinus cf. chacei

Brachyura: Trichodactylidae

Fordlândia, igarapé do Cassepá

Tapajós

Brasiliothelphusa tapajoense
Igarapé do Branco

Monte Cristo

Localidade

Tapajós

Rio / drenagem

Local de ocorrência

Brasiliothelphusa tapajoense

Brachyura: Pseudothephusidae

Táxon

Apêndice 1. Registros de ocorrência de camarões (Euryrhynchidae e Palaemonidae) e caranguejos (Pseudothelphusidae e Trichodactylidae) na Flona do Tapajós, Resex Tapajós-Arapiuns e na bacia do curso inferior do rio Tapajós (incluindo seus afluentes: rios Arapiuns e Cupari) abaixo de Itaituba, estado do Pará, Brasil. O ponto de interrogação (?) refere-se
a registros não confirmados.
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Tiefenbacher (1978)
Pachelle & Tavares (2018)

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018)
Pachelle & Tavares (2018)

Igarapé Mentai, lago da boca, entre rio Arapiuns e
rio Tapajós,
Belterra, boca do igarapé Grande, lago Iruçanga
Alter do Chão, lago Jacundá
Alter do Chão, lago Caravari
Alter do Chão, lago Verde
Margem esquerda, próximo à boca rio Cupari
Alto rio Cupari, Flechal, aproximadamente 150 km
de Santarém
Fordlândia, igarapé Arraia
Igarapé Tauari
Santarém, igarapé Irurá
Alter do Chão, lago Iruçanga

Arapiuns
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Cupari
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós

Euryrhynchus amazoniensis

Euryrhynchus amazoniensis

Euryrhynchus amazoniensis

Euryrhynchus amazoniensis

Euryrhynchus amazoniensis

Euryrhynchus amazoniensis

Euryrhynchus amazoniensis

Euryrhynchus amazoniensis

Euryrhynchus amazoniensis

Euryrhynchus burchelli

Euryrhynchus burchelli

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018)

Pachelle & Tavares (2018)

Brito (2017)

Tiefenbacher (1978)
Pachelle & Tavares (2018)

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018)

Pachelle & Tavares (2018)

Tiefenbacher (1978)

Magalhães & Türkay (1996)

Igarapé Curí

Lago Grande de Santarém

Brito (2017)

Rathbun (1906)

Brito (2017)

Magalhães & Türkay (1996)

Arapiuns

Tapajós

Localidade

Referência

Euryrhynchus amazoniensis

Caridea: Euryrhynchidae

Zilchiopsis oronensis

Igarapé da Onça

Tapajós

Valdivia serrata harttii
Curuá-Una

Igarapé Água Preta

Cupari

Sylviocarcinus pictus

Valdivia sp.

Monte Cristo

Tapajós

Rio / drenagem

Local de ocorrência

Sylviocarcinus pictus

Táxon

Flona do
Tapajós

Flona do
Tapajós

Resex
TapajósArapiuns

Flona do
Tapajós

Flona do
Tapajós
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Alter do Chão, lago Verde
Alter do Chão, lago Minitiapina
Alter do Chão, lago Jacaré
Alter do Chão, lago Irurama
Alter do Chão, lago das Mangueiras
Margem esquerda, próximo à boca do rio Cupari
Margem direita, igarapé próximo ao rio Cupari
Alter do Chão, lago Preto
Alter do Chão, lago Jacundá
Alter do Chão, igarapé São Sebastião

Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós

Euryrhynchus burchelli

Euryrhynchus burchelli

Euryrhynchus burchelli

Euryrhynchus burchelli

Euryrhynchus burchelli

Euryrhynchus burchelli

Euryrhynchus burchelli

Euryrhynchus wrzesniowski

Euryrhynchus wrzesniowski

Euryrhynchus wrzesniowski

Santarém, lago Verde
Santarém, lago Jucuruí

Tapajós
Tapajós

Macrobrachium amazonicum

Macrobrachium amazonicum

Macrobrachium amazonicum

Santarém, lago Jacundá

Alter do Chão, lago Preto

Tapajós

Euryrhynchus burchelli

Tapajós

Alter do Chão, lago Caravari

Tapajós

Euryrhynchus burchelli

Caridea: Palaemonidae

Alter do Chão, lago Jacundá

Localidade

Tapajós

Rio / drenagem

Local de ocorrência

Euryrhynchus burchelli

Táxon

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018)

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018)

Pachelle & Tavares (2018)

Pachelle & Tavares (2018)

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018)

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018)

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018)

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018)

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018)

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)
Pachelle & Tavares (2018)

Referência

Flona do
Tapajós ?
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Próximo ao rio Cupari
Igarapé próximo à boca do rio Cupari
Igarapé Tauari
Igarapé Água Preta
Santarém, lago Jacundá
Santarém, lago Verde
Santarém, lago Preto
Igarapé Mapiri, sul de Santarém
Alter do Chão, igarapé do Irurama
Alter do Chão, igarapé São Sebastião

Tapajós
Tapajós
Tapajós
Cupari
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Cupari
Curuá-Una

Macrobrachium amazonicum

Macrobrachium amazonicum

Macrobrachium brasiliense

Macrobrachium brasiliense

Macrobrachium nattereri

Macrobrachium nattereri

Macrobrachium nattereri

Macrobrachium nattereri

Macrobrachium nattereri

Macrobrachium nattereri

Macrobrachium nattereri

Macrobrachium nattereri

Macrobrachium nattereri

Macrobrachium sp. 1

Macrobrachium sp. 2

Macrobrachium sp. 3

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)

Holthuis (1966)

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)

Brito (2017)

Brito (2017)

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)

Pimentel & Magalhães (2014)

Referência

Alter do Chão, lago Iruçanga
Alter do Chão, lago Jacundá

Tapajós
Tapajós

Palaemon carteri

Palaemon carteri

Igarapé da Onça

Igarapé Água Preta

Igarapé Tauari

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

García-Dávila et al. (2005)
Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Brito (2017)

Brito (2018)

Brito (2017)

Igarapé Grande, lago Jurucuí, margem direita do rio
Tapajós [próximo a Pindobal]
Igarapé do Tento, afluente do lago Jurucuí, margem Holthuis (1966)
direita do rio Tapajós [Pindobal]
Pileggi et al. (2013)
Próximo à boca do rio Cupari
Pimentel & Magalhães (2014)

Santarém, lago Piranha

Localidade

Tapajós

Rio / drenagem

Local de ocorrência

Macrobrachium amazonicum

Táxon

Flona do
Tapajós
Flona do
Tapajós
Flona do
Tapajós

Flona do
Tapajós ?

Flona do
Tapajós ?
Flona do
Tapajós ?
Flona do
Tapajós
Flona do
Tapajós
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Alter do Chão, lago Jacaré
Alter do Chão, lago Irurama
Alter do Chão, lago das Mangueiras
Alter do Chão, igarapé Irurama

Tapajós
Tapajós
Tapajós

Palaemon carteri

Palaemon carteri

Palaemon carteri

Palaemon mercedae

Palaemon mercedae

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)
Pimentel & Magalhães (2014)
Alter do Chão, igarapé do Irurama

Santarém, igarapé do Juá

Tapajós

Palaemon ivonicus

Alter do Chão, igarapé São Sebastião

Carvalho et al. (2014)

Proximidades da boca do rio Cupari, à juzante de
Itaituba

Tapajós

Palaemon carteri

Tapajós

Carvalho et al. (2014)

Igarapé Tauari

Tapajós

Palaemon carteri

Palaemon ivonicus

Igarapé na margem esquerda, próximo ao rio Cupari Pileggi et al. (2013)
Brito (2017)

Próximo à boca do rio Cupari

Tapajós

Pileggi et al. (2013)

Holthuis (1966)

Holthuis (1966)

Pileggi et al. (2013)

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Palaemon carteri

Palaemon carteri

Palaemon carteri

Igarapé Mapiri, afluente do rio Tapajós, ao sul de
Santarém
Igarapé do Tento, afluente do lago Jurucuí, margem
direita do rio Tapajós [Pindobal]

Alter do Chão, lago Jucuruí

Tapajós

Palaemon carteri

Tapajós

Pimentel & Magalhães (2014)

Alter do Chão, lago Minitiapina

Tapajós

Palaemon carteri

Palaemon carteri

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Alter do Chão, lago Verde

Tapajós

Palaemon carteri

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Alter do Chão, lago Preto

Tapajós

Palaemon carteri

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Alter do Chão, lago Caravari

Localidade

Referência

Tapajós

Rio / drenagem

Local de ocorrência

Palaemon carteri

Táxon

Flona do
Tapajós
Flona do
Tapajós ?

Flona do
Tapajós ?
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Alter do Chão, lago Jacundá
Alter do Chão, lago Preto
Alter do Chão, lago Verde
Alter do Chão, lago Piranha
Alter do Chão, lago Caravari
Alter do Chão, lago Iruçanga
Alter do Chão, lago Jacaré
Rio Cupari
Margem esquerda, próximo à boca do rio Cupari

Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós
Tapajós

Pseudopalaemon chryseus

Pseudopalaemon chryseus

Pseudopalaemon chryseus

Pseudopalaemon chryseus

Pseudopalaemon chryseus

Pseudopalaemon chryseus

Pseudopalaemon chryseus

Pseudopalaemon chryseus

Localidade

Tapajós

Rio / drenagem

Local de ocorrência

Pseudopalaemon chryseus

Táxon

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Pileggi et al. (2013)

Pimentel & Magalhães (2014)

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Pileggi et al. (2013)
Pimentel & Magalhães (2014)

Referência
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Introdução
Estudos sobre a fauna e flora são de extrema importância
para subsidiar ações de preservação ou recuperação de ambientes, pois fornecem informações necessárias para o planejamento de ações estratégicas nessas áreas. Insetos têm
sido utilizados como ferramentas nessas ações pois é um
grupo de relevância ecológica, sendo responsáveis por diversos serviços ecossistêmicos, incluindo dispersão de sementes, polinização, processamento de matéria orgânica,
ciclagem de nutrientes e filtragem de água. Esses processos
ajudam a regular a diversidade de plantas, a fotossíntese,
fertilidade do solo, biocontroladores de pragas e de doenças,
estrutura do ecossistema, o fluxo de energia e a qualidade
d´água (Crespo-Pérez et al. 2020). Todos esses serviços estão
estreitamente relacionados com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Dangles & Casas 2019). Portanto, garantir a conservação dos insetos e dos serviços que
eles prestam é crucial para a sustentabilidade global e para
o desenvolvimento humano (Samways et al. 2020). Os ecossistemas aquáticos têm alta representatividade, tanto em
número de espécies quanto de indivíduos (Wallace & Webster 1996). Além disso, apresentam grande especificidade de
condições de habitat e sensibilidade à modificação dessas
condições (Bonada et al. 2006).
Insetos podem ser classificados como aquáticos quando possuem ao menos um dos estágios de vida (ovo, larva,
pupa, adulto) habitando o ambiente aquático e, na sua maioria é anfibiótica (Hamada et al. 2019). Seu papel na ciclagem
de nutrientes e carbono é de vital importância para a manutenção dos ecossistemas aquáticos, por meio da degradação
de matéria orgânica alóctone (Graça et al. 2015). Juntamente
com fungos e bactérias, os insetos disponibilizam partícuEstado do conhecimento sobre os insetos aquáticos na Floresta Nacional do Tapajós
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las menores que podem ser consumidas por outros organismos (Vannote et al. 1980).
A ausência dos insetos aquáticos ou a modificação em suas comunidades pode, desta
forma, reduzir as taxas de degradação de folhas ou a produção primária e, assim, alterar o equilíbrio nos ecossistemas aquáticos (Chapin et al. 1997). Além disso, os insetos
aquáticos podem melhorar a qualidade da água por filtrar partículas grandes suspensas ou aumentar a estabilidade do sedimento, reduzindo seu transporte (Albertson et
al. 2019).
Pelas características apresentadas acima e a estreita relação com os diferentes substratos encontrados nos ambientes aquáticos, especialmente os provenientes da vegetação ripária, os insetos aquáticos têm sido utilizados há décadas em programas de
biomonitoramento e em estudos sobre os impactos de ações antropogênicas sobre os
ecossistemas aquáticos (e.g., Oliveira-Júnior et al. 2015, Buss et al. 2016, Merritt et al.
2019, Roque et al. 2019). No entanto, para impulsionar o uso dos insetos aquáticos como
indicadores de avaliação ambiental e aprimorar ferramentas para subsidiar pesquisas
e ações na área da conservação, é necessário ter conhecimento sobre a taxonomia, biologia e distribuição desses organismos. Muitas espécies ainda não são conhecidas pela
ciência ou o conhecimento que temos da sua distribuição é bastante limitado (Hortal
et al. 2015).
O Pará é um estado que sofre com constantes problemas ambientais resultantes de
desmatamentos e construção de estradas e, principalmente, das atividades da agropecuária, mineração e hidrelétricas (Fearnside 2007, 2015, 2017). A taxa de desmatamento
do estado é uma das mais altas da Amazônia Legal: de 1988 a 2020 foi desflorestada
uma área de 15.766,700 Km2 (INPE 2021). Intervenções antropogênicas impactam não
apenas as áreas de floresta, mas, também, os inúmeros cursos d’água existentes na
região, modificando a fauna desses ambientes. O ciclo de vida dos insetos aquáticos
é estreitamente relacionado com o ambiente terrestre, pois dependem da vegetação
ripária para a obtenção de alimento, substrato e sítios de oviposição e, a maioria dos
seus adultos habitam o ambiente terrestre. Dessa forma, essa fauna é duplamente impactada com as atividades humanas desenvolvidas na região.
O conhecimento sobre os insetos aquáticos, no geral, é maior nas regiões sudeste e sul
do Brasil, onde se concentram a maioria das instituições de pesquisa e de universidades e, consequentemente, de pesquisadores que trabalham com esse grupo taxonômico. Esse cenário começou a se modificar nos últimos 10 anos na região Norte em virtude de grandes projetos de pesquisa envolvendo redes de colaborações (por exemplo, a
Rede Amazônia Sustentável [https://www.rasnetwork.org/] e Projeto Igarapés [https://
ppbio.inpa.gov.br/parceiros/igarape]) e, principalmente, com a inserção de vários pesquisadores nas universidades, principalmente no estado do Pará, que trabalham com
esse grupo taxonômico (e.g., Buss et al. 2016, Brasil et al. 2017, Dala-Corte et al. 2020). A
escala continental da Amazônia e a dificuldade de locomoção nos seus estados, onde a
malha rodoviária é pequena, torna o acesso a determinadas regiões praticamente impossível. Além disso, 22,89% do Pará é ocupado por áreas indígenas (ISA 2021), onde o
acesso é restrito e condicionado a autorizações adicionais para a realização de pesquisa. Grande parte do estado do Pará só pode ser acessada via fluvial ou aérea, tornando
o processo de amostragem altamente dispendioso tanto do ponto de vista financeiro
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quanto de tempo, pois o acesso aos pequenos cursos d’água (distantes dos grandes rios
da região) tem que ser realizado por meio de caminhada de dias sob a floresta.
O objetivo deste estudo é compilar os registros de táxons de grupos selecionados de insetos aquáticos que ocorrem na Floresta Nacional do Tapajós (Flona do Tapajós) e listar
táxons desses grupos que ocorrem nos municípios ocupados pela Flona do Tapajós e
entorno. Com esse inventário, informações sobre a diversidade de insetos aquáticos na
região serão fornecidas e poderão subsidiar futuros estudos ecológicos e taxonômicos,
estimulando o crescimento sobre estudos da biodiversidade existente na região.
Insetos aquáticos no estado do Pará e na Flona do Tapajós
Estudos ecológicos, em larga escala geográfica, com insetos aquáticos na Amazônia são
raros e a maioria destes incluiu na sua amostragem alguns igarapés presentes na Flona
do Tapajós. Nesses estudos, insetos aquáticos (alguns, juntamente com peixes) foram
utilizados como ferramenta para avaliar o impacto antropogênico na região Amazônica, assim como mostrar a importância da vegetação ripária para a manutenção dos
ecossistemas aquáticos (e.g., Oliveira-Júnior et al. 2015, Brasil et al. 2017, Brito et al.
2019, Juen & Feest 2019, Dala-Corte et al. 2020, Leal et al. 2020, Nicácio et al. 2020).
Por meio de um levantamento bibliográfico verificamos que todas as 13 ordens de insetos que abrigam representantes aquáticos ou semiaquáticos foram registradas no
Pará, seja em estudos taxonômicos ou ecológicos. Compilamos o número de espécies
ocorrentes nesse estado para ordens selecionadas de insetos aquáticos utilizando o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (http://fauna.jbrj.gov.br). No entanto, a lista de
espécies presente neste Catálogo, para algumas ordens, está incompleta, por exemplo,
Odonata e Diptera (Simuliidae) têm 83 e uma espécie, respectivamente, listadas para o
estado. Entretanto, após consultas a trabalhos específicos sobre esses táxons, aumentamos o registro de espécies para o Pará em 179 para Odonata e 24 para Simuliidae (e.g.,
Lencioni 2005, 2006, Pessacq 2014, Adler 2020). Essa mesma metodologia de busca foi
aplicada para estimar o número das espécies da maioria dos táxons listados a seguir:
41 espécies de Ephemeroptera, quatro de Plecoptera, 175 de Hemiptera (Heteroptera),
94 de Trichoptera, 111 de Diptera (Chironomidae), 125 de Coleoptera e quatro de Megaloptera. Vale ressaltar que esses números de espécies representam uma estimativa,
pois para alguns grupos, principalmente Coleoptera aquáticos, a literatura é de difícil acesso e encontra-se muito dispersa, dificultando a compilação de informações. O
mapa indicando as áreas onde insetos aquáticos foram coletados no estado do Pará
(Figura 1) foi construído com base em informações sobre a distribuição das ordens acima mencionadas. Assim como para a maioria da Região Norte do Brasil (e.g., Koroiva
et al. 2020), o conhecimento sobre os insetos aquáticos no Pará está restrito às regiões
próximas das grandes cidades, ao longo dos grandes rios e de rodovias, em virtude da
facilidade de acesso e/ou existência de alguma infraestrutura que facilita a realização
das atividades de campo.
A Apêndice 1 com os táxons compilados neste estudo contém os registros para os municípios onde a Flona do Tapajós está localizada (Aveiro, Belterra, Placas e Rurópolis)
Estado do conhecimento sobre os insetos aquáticos na Floresta Nacional do Tapajós
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Figura 1. A. Mapa do estado do Pará indicando municípios e áreas onde há registros de coleta de insetos aquáticos.
B, C. Igarapés da Floresta Nacional do Tapajós. Nota: triângulo = município; estrela = região metropolitana de Belém;
pentágono = área dos Tiriyó; círculo = municípios que abrangem a Floresta Nacional do Tapajós; área verde = Floresta
Nacional do Tapajós.

350

Figura 2. Representantes de ordens de insetos aquáticos coletados na Floresta Nacional do Tapajós e municípios do
seu entorno, no estado do Pará. A. Ephemeroptera. B. Plecoptera. C. Trichoptera. D. Megaloptera (Corydalidae). E.
Megaloptera (Sialidae). F. Coleoptera. G. Diptera (Chironomidae). H. Diptera (Simuliidae). I. Trichoptera.
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Figura 3. Representantes de ordens de insetos aquáticos coletados na Floresta Nacional do Tapajós e municípios do
seu entorno, no estado do Pará. A. Ephemeroptera. B, C. Hemiptera (Heteroptera). D, E. Megaloptera. F. Hemiptera
(Heteroptera). G, H. Trichoptera. I, J, K, L. Coleoptera. M. Trichoptera.
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e municípios no seu entorno (Mojuí dos Campos e Santarém). Os táxons de ordens
selecionadas (Figs. 2 e 3) pertencem às ordens Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera
(EPT, táxons sensíveis incluídos em estudos de avaliação de impacto ambiental e na
área da conservação), Hemiptera (Heteroptera), Coleoptera, Diptera (Chironomidae e
Simuliidae), Megaloptera e Lepidoptera. Odonata não foi incluída nesta tabela porque
a ordem foi abordada em outro capítulo deste livro (Oliveira-Junior et al. 2021).
Em se tratando de Trichoptera, embora haja estudos sobre a ordem com espécimes coletados na Flona do Tapajós (e.g., Camargos et al. 2020; Souza-Holanda et al. 2020 e Desidério et al. 2021), o único que trata exclusivamente sobre a diversidade de Trichoptera
na Flona do Tapajós e seu entorno é a dissertação de Assam (2018). Essa autora relata
nove famílias, 15 gêneros e 41 espécies para a região, sendo a maioria novos registros
para a Flona do Tapajós e mesmo para o estado do Pará, bem como oito novas espécies
que estão em fase de descrição. Outras dissertações, teses e projetos com temática
taxonômica que incluíram amostragem em alguns igarapés da Flona do Tapajós e seu
entorno, indicam a presença de novas espécies em Ephemeroptera (2 spp.), Plecoptera
(1 sp.), Megaloptera (1 sp.) e Diptera (5 spp.) (e.g., Pereira 2019, Gusmão 2020).
O número de espécies de insetos aquáticos registrados na Flona do Tapajós ainda é
pequeno quando comparado com outros locais da Amazônia (Hamada et al. 2019). Essa
área tem alta relevância ecológica, infraestrutura adequada para o desenvolvimento de
pesquisas e, é de fácil acesso via terrestre. Futuros projetos envolvendo insetos aquáticos devem ser realizados nessa área para fomentar o conhecimento sobre a diversidade
desse grupo de insetos na Amazônia.
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Glossário
alóctone: matéria orgânica produzida fora do corpo d’água (rios, córregos, igarapés) e
transportada para dentro do mesmo.
anfibiótico: organismo que apresenta em seu desenvolvimento uma fase aquática (larvas, ninfas) e uma fase terrestre (adultos).
biomonitoramento: avaliação da qualidade ambiental utilizando organismos como
ferramentas de estudo.
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taxonomia: ramo da Biologia responsável por descobrir, descrever, nomear e classificar os seres vivos.
táxons: categorias usadas no sistema de classificação dos seres vivos (e.g., espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino).
vegetação ripária: vegetação que se localiza ao longo dos corpos d’águas (rios, córregos, igarapés).
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Apêndice 1. Lista de táxons de algumas ordens de insetos aquáticos registrados para os municípios de Aveiro, Belterra, Mojuí dos Campos, Placas, Santarém e Rurópolis, Pará. Nota: * =
Registros específicos para a Floresta Nacional do Tapajós.
Ordem/ Família

Gênero/ Espécie

Ephemeroptera
Baetidae

Gênero/ Espécie

Leptohyphidae

Amanahyphes*

Americabaetis*

Traverhyphes*

Apobaetis*

Tricorythodes

Apobaetis signifer* Lugo-Ortiz &
McCafferty, 1997

Tricorythopsis*

Aturbina georgei Lugo-Ortiz &
McCafferty, 1996

Leptophlebiidae

Askola*

Callibaetis*

Farrodes*

Camelobaetidius labiosus (Boldrini
& Salles, 2017)

Hagenulopsis

Cloeodes*

Hydrosmilodon*

Cryptonympha*

Miroculis*

Cryptonympha copiosa Lugo-Ortiz
& McCafferty, 1998

Simothraulopsis*

Harpagobaetis

Simothraulopsis demerara (Traver, 1947)

Paracloeodes binodulus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996

Simothraulopsis inaequalis Nascimento,
Salles & Hamada,
2017*

Tomedontus primus Lugo-Ortiz &
McCafferty, 1995*

Simothraulopsis plesius
Kluge, 2007

Waltzoyphius *

Ulmeritoides

Zeluzia
Caenidae

Ordem/ Família

Polymitarcyidae

Asthenopus

Brasilocaenis*

Campsurus*

Caenis*

Campsurus latipennis
(Walker, 1853)

Caenis reissi Malzacher, 1986

Plecoptera

Coryphoridae

Coryphorus aquilus Peters, 1981

Euthyplociidae

Campylocia*

Anacroneuria minuta
Klapálek, 1922

Enderleina*

Macrostemum*

Macrogynoplax*

Plectromacronema
computum Ulmer, 1906

Trichoptera
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Perlidae

Anacroneuria*

Pseudomacronema
vittatum Ulmer, 1905

Ordem/ Família

Gênero/ Espécie

Calamoceratidae

Phylloicus*

Smicridea*

Phylloicus amazonas Prather,
2003*

Smicridea gladiator
Flint, 1978

Phylloicus dumasi Santos & Nessimian, 2010*

Smicridea marlieri
Flint, 1978

Phylloicus elektoros Prather, 2003*

Smicridea scutellaris
Flint, 1974

Phylloicus fenestratus Flint, 1974*

Smicridea vilela Flint,
1978

Austrotinodes*

Smicridea aequalis
Banks, 1920*

Mortoniella*

Smicridea truncata
Flint, 1974

Ecnomidae
Glossosomatidae

Protoptila*

Helicopsychidae

Hydropsychidae

Hydroptilidae

Gênero/ Espécie

Flintiella*

Protoptila distincha Flint, 1971

Hydroptila*

Protoptila longispinata Santos &
Nessimian, 2009

Neotrichia*

Helicopsyche*

Metrichia*

Helicopsyche amica Johanson,
2003

Oxyethira*

Leptonema*

Leptoceridae

Amazonatolica*

Leptonema aterrimum Mosely,
1933

Nectopsyche*

Leptonema aspersum (Ulmer,
1907)

Oecetis*

Leptonema columbianum Ulmer,
1905

Triplectides*

Leptonema rostratum Flint, McAlpine & Ross, 1987

Odontoceridae

Marilia*

Macronema*

Marilia cabocla Camargo, Pes & Hamada,
2020*

Macronema hageni Banks, 1924

Marilia siolii Marlier,
1964*

Macronema pertyi Banks, 1924
Polycentropodidae

Ordem/ Família

Philopotamidae

Chimarra*

Cernotina*

Hexacylloepus*

Cernotina perpendicularis Flint,
1971

Macroelmis

Cyrnellus *

Microcylloepus

Cyrnellus fraternus (Banks, 1905)

Neoelmis*
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Ordem/ Família

Xiphocentronidae

Gênero/ Espécie

Ordem/ Família

Pagelmis

Polyplectropus*

Phanocerus*

Machairocentron*

Portelmis*

Xiphocentron*

Stegoelmis*

Coleoptera

Xenelmis*

Dryopidae

Onopelmus*

Dytiscidae

Desmopachria balionata Miller,
2005
Desmopachria cavia Braga & Ferreira-Jr, 2010

Gyretes lucidus Ochs,
1929
Hydrophilidae

Anacaena*

Desmopachria striola Sharp, 1887

Berosus batesi Oliva,
1992

Hydrodessus*

Derallus*
Lutrochidae
Noteridae

Austrolimnius

Lutrochus*
Hydrocanthus*
Mesonoterus*

Cylloepus*

Psephenidae

Gyrelmis*

Scirtidae

Pheneps*
Calvariopsis nana
Ruta, 2019

Heterelmis*

Ora calcarata Champion, 1918

Ora marmorata Champion, 1918

Labrundinia*

Scirtes*

Larsia*

Diptera
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Gyretes*

Berosus ambogynus
Mouchamps, 1963

Laccophilus*

Chironomidae

Gyrinidae

Desmopachria manus Braga &
Ferreira-Jr, 2010

Hydrodessus siolii J. Balfour-Browne, 1953
Elmidae

Gênero/ Espécie

Cyrnellus risi (Ulmer, 1907)

Lopescladius morosus
Hagenlund, Andersen
& Mendes, 2010
Ablasbesmyia*

Nanocladius*

Aedokritus platycnemis Edwards,
1931*

Nilothauma*

Beardius*

Oukuriella*

Beardius parcus Reiss & Sublette,
1985

Oukuriella pesae Fusari, Roque & Hamada,
2009

Beardius urupeatan Pinho, Mendes & Andersen, 2009

Oukuriella minima
Fusari, Roque & Hamada, 2014

Ordem/ Família

Gênero/ Espécie

Ordem/ Família

Gênero/ Espécie

Caladomyia*

Oukuriella rimamplusa
Fusari, Roque & Hamada, 2014

Chironomus*

Parachironomus*

Cladotanytarsus*

Parachironomus cayapo
Spies, Fittkau & Reiss,
1994

Coelotanypus*

Paratanytarsus*

Cricotopus*

Pelomus*

Cryptochironomus*

Phaenopsectra*

Djalmabatista*

Polypedilum*

Endotribelos*

Polypedilum arara Bidawid & Fittkau, 1996

Fissimentum fordlandense Pinho &
Froehlich, 2011

Pseudochironomus*

Goeldichironomus*

Rheotanytarsus*

Harnischia*

Riethia manauara
Neubern, Trivinho-Strixino & Silva, 2011

Riethia*

Simulium rorotaense
Floch & Abonnenc,
1946

Stenochironomus*
Stenochironomus liviae Dantas,
Hamada & Mendes, 2016*

Heteroptera
Belostomatidae

Belostoma dentatum
(Mayr, 1863)

Stenochironomus palliaculeatus
Borkent, 1984*

Belostoma discretum
Montandon, 1903

Stenochironomus roquei Dantas,
Hamada & Mendes, 2010*

Belostoma foveolatum
(Mayr, 1863)

Stenochironomus bacrionis
Borkent, 1984*

Belostoma harrisi Lauck, 1962

Stenochironomus impendens
Borkent, 1984*

Belostoma parvum
Estévez & Polhemus,
2007

Stenochironomus nudipupa
Borkent, 1984*

Corixidae

Stenochironomus gladius Borkent,
1984*
Tanytarsus*
Xenochironomus grini Fusari,
Roque & Hamada, 2013

Tenagobia*
Synaptogobia heissi
Nieser & Chen, 2006

Gerridae

Brachymetra*
Cylindrostethus drakei
Floriano, Paladini &
Cavichioli, 2016

Estado do conhecimento sobre os insetos aquáticos na Floresta Nacional do Tapajós

361

Ordem/ Família

Simuliidae

Gênero/ Espécie

Mesoveliidae

Naucoridae

Nepidae
Notonectidae

Zavreliella brauni Reiss, 1990

Limnogonus recurvus
Drake & Harris, 1930

Simulium*

Neogerris genticus
(Drake & Harris, 1934)

Simulium “A” *

Neogerris lotus (White,
1879)

Simulium cauchense Floch &
Abonnenc, 1946

Neogerris lubricus
(White, 1879)

Simulium goeldii Cerqueira &
Nunes de Mello, 1967

Neogerris visendus
(Drake & Harris, 1934)

Simulium quadrifidum Lutz, 1917

Rheumatobates crassifemur Esaki, 1926
Helotrephidae

Paratrephes*

Hydrometra argentina Berg, 1879

Microvelia mimula
White, 1879

Mesovelia*

Microvelia summersi
Drake & Harris, 1928

Mesovelia zeteki Harris & Drake,
1941

Microvelia venustatis
Drake & Harris, 1933

Ambrysus*

Rhagovelia*

Ambrysus siolii De Carlo, 1966

Rhagovelia elegans
Uhler, 1894

Limnocoris*

Rhagovelia tenuipes
Champion, 1898

Pelocoris bipunctulus (Herrich-Schäffer, 1853)

Rhagovelia trailii (White, 1879)

Limnocoris birabeni De Carlo, 1967

Paravelia*

Ranatra*

Stridulivelia*

Buenoa amnigenus (White, 1879)

Stridulivelia quadrispinosa (Hungerford,
1929)

Buenoa incompta Truxal, 1953

Lepidoptera

Buenoa platycnemis (Fieber, 1851)

Parapoynx*
Petrophila*

Buenoa salutis Kirkaldy, 1904

Megaloptera

Martarega chinai Hynes, 1948

Corydalidae

Martarega membranacea White,
1879
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Gênero/ Espécie
Limnogonus aduncus
Drake & Harris, 1933

Simulium perflavum Roubaud,
1906
Hydrometridae

Ordem/ Família

Zavrelimyia*

Chloronia*
Corydalus*

Ordem/ Família

Gênero/ Espécie
Martarega siolii Barbosa, Nessimian & Takiya, 2015

Veliidae

Microvelia*

Ordem/ Família
Sialidae

Gênero/ Espécie
Ilyobius*
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Os insetos da ordem Odonata são conhecidos popularmente
como libélula, jacinta, lava-bunda, lavadeira, cavalo-do-diabo e zig-zig (Brasil & Vilela 2019). No Brasil, a ordem é dividida em duas subordens: as libelinhas (subordem Zygoptera)
(Figura 1A) e libélulas (subordem Anisoptera) (Miguel et al.
2017) (Figura 1B), existindo o registro de 860 espécies, mas
há indicação de que esse número seja muito mais elevado
(Koroiva et al. 2020). A biodiversidade registrada no Brasil é
alta, representando mais da metade das 1700 espécies registradas para a região Neotropical. Possuem grande exigências ecofisiológicas que também são dependentes do comportamento de voo e da capacidade de termorregulação
(May 1976, Corbet 1999) que influenciam em sua sensibilidade ou resistência as alterações ambientais (Oliveira-Junior
et al. 2015, 2017, 2019, Oliveira-Junior & Juen 2019a, 2019b).
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Essa variação das exigências ecofisiológicas permite que
mesmo dentro de Odonata seja possível construir hipóteses
e premissas contrastantes, sendo muito efetivo no monitoramento ambiental (Miguel et al. 2017). Isto possibilita seu
uso como indicadores da qualidade ambiental em diversos
tipos de sistemas aquáticos no mundo e também no Brasil,
como por exemplo na Mata Atlântica (Roque & Trivinho-Strixino 2001, Roque et al. 2003), Cerrado (Calvão et al. 2013,
Oliveira-Junior et al. 2013, Juen et al. 2014) e Amazônia (Monteiro-Júnior et al. 2013, Oliveira-Junior et al. 2015, 2017, 2019,
Oliveira-Junior & Juen 2019a, 2019b). A grande especificidade
de habitats utilizados e a resolução taxonômica bem resolvida de Odonata (Garrison 2010), quando comparado a outros macroinvertebrados aquáticos, favorece sua utilização
em atividades de monitoramento ambiental. A maioria pode
ser reconhecida rapidamente no campo, as espécies se distribuem em faixas do habitat, sendo sensíveis a mudanças
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Figura 1. Indivíduos adultos representantes da ordem Odonata (Insecta): (A) Zygoptera (Argia sp.) e (B) Anisoptera
(Zenithoptera sp.). Fonte: Victor Rennan.

na qualidade da água e na condição ecológica do ambiente, e a assembleia de espécies
é grande o suficiente para a avaliação do habitat (Samways & Steytler 1996, Chovanec
& Waringer 2001). São organismos carismáticos e classificados como espécies bandeiras. Na Amazônia, o Programa Monitora do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio, voltado ao monitoramento do estado da biodiversidade nas
Unidades de Conservação (UCs), está utilizando Odonata como um organismo modelo, através do Subprograma Aquático Continental (https://www.icmbio.gov.br/portal/
images/stories/portarias/intrucao_normativa_03_2017.pdf).
Apresentamos nesse capítulo um levantamento da diversidade de espécies de adultos
de Odonata em igarapés localizados na Flona Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns. No qual
avaliamos a abundância (número de indivíduos), riqueza (número de espécies), composição (quais espécies) e status de conservação das espécies amostradas nas duas UCs.
Para isso, amostramos 15 igarapés nas duas UCs, no período de estiagem, sendo sete
na Flona Tapajós no mês de agosto de 2010, e oito na Resex Tapajós-Arapiuns no mês
de outubro de 2017. A Flona Tapajós abrange os municípios de Aveiro, Belterra, Placas
e Rurópolis, e a Resex Tapajós-Arapiuns os municípios de Santarém e Aveiro, ambas
localizadas na região Oeste do estado do Pará, Brasil (Figura 2).
Em cada igarapé, delimitamos um trecho de 100 m, que foi subsequentemente dividido
em 20 segmentos longitudinais de 5 m cada, separados por transectos de margem a
margem (ver Oliveira-Junior et al. 2019) (Figura 3).
Medimos a temperatura e a umidade do ar em um local sombreado próximo a cada igarapé.
Coletamos os indivíduos entre 10h00 e 14h00. Coletamos as libélulas adultas com uso de
uma rede entomológica (40 cm Ø) seguindo o protocolo de coleta de Oliveira-Junior et al.
(2015) e foram fixadas e acondicionadas em envelopes entomológicos seguindo Lencioni
(2006). Usamos chaves taxonômicas e guias ilustrados para identificar os espécimes (Borror
1945, Belle 1988, 1996, Garrison 1990, Lencioni 2005, 2006, Garrison et al. 2006, Garrison et
al. 2010) que posteriormente foram depositados no Laboratório Multidisciplinar de Gestão
Ambiental da Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, Pará, Brasil.
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Figura 2. Igarapés amostrados em duas Unidades de Conservação/UCs (Floresta Nacional do Tapajós/FLONA
e Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns/RESEX) da Amazônia Oriental, Pará, Brasil.

Figura 3. Desenho esquemático da divisão em segmentos do trecho de 100 m para amostragem de Odonata
em igarapés da Floresta Nacional do Tapajós e Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, na Amazônia
Oriental, Pará, Brasil. Fonte: adaptado de Oliveira-Junior et al. (2019).
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Para estimar a riqueza (número) de espécies em cada local (para ambas as UCs), utilizamos o estimador Jackknife não paramétrico de primeira ordem (Colwell & Coddington
1994), controlado por esforço de amostragem. Testamos a eficiência da amostragem
usando curvas de acumulação de espécies baseadas em segmentos, usando o estimador Jackkinife com 1.000 randomizações (Colwell et al. 2004). Para testar as diferenças
na abundância (número de indivíduos) e riqueza de espécies entre as UCs, usamos a
inferência com base no intervalo de confiança de 95% (Gotelli & Colwell 2001), em que
consideramos os grupos diferentes quando os intervalos de confiança não se sobrepuseram entre os grupos.
A avaliação da variação da composição de espécies foi realizada em três passos. No primeiro, utilizamos uma análise de coordenadas principais (PCoA) para resumir a composição de espécies nos igarapés de acordo com a UC (Flona e Resex), usando o índice
de dissimilaridade de Bray-Curtis (Legendre & Legendre 1998). No segundo, para testar diferenças significativas na composição de espécies entre as UCs, realizamos uma
análise multivariada de variância permutacional (PERMANOVA; pseudo-F) com 9999
replicações (Anderson & Walsh 2013). No terceiro passo, avaliamos o papel potencial
de cada um desses fatores por meio de uma análise multivariada de dispersão permutacional (PERMDISP; Pperm), usando a distância de cada amostra à média do grupo
(Anderson 2006), também usando a distância de Bray-Curtis.
Foram coletados 499 indivíduos de Odonata (Flona Tapajós= 267; Resex Tapajós-Arapiuns = 232), representando oito famílias, 24 gêneros e 37 espécies. A maioria (473) dos
indivíduos pertence à subordem Zygoptera (Flona Tapajós = 255; Resex Tapajós-Arapiuns = 218) (Figura 4; Tabela 1; Anexo 1 e 2). A riqueza média por igarapé foi de oito
espécies (8,07 ± 3,01) com abundância de 33 indivíduos (33,27 ± 19,98). Do total de 37

Figura 4. Abundância
das famílias da ordem
Odonata amostradas
na Floresta Nacional
do Tapajós (FLONA) e
Reserva Extrativista
Tapajós-Arapiuns
(RESEX), na Amazônia
Oriental, Pará, Brasil.
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espécies amostradas, 26 ocorreram na Flona Tapajós e 19 na Resex Tapajós-Arapiuns,
sendo 18 espécies com ocorrência exclusiva na Flona, 11 na Resex e 8 compartilhadas
entre as duas UCs. Ao avaliar o estado de conservação de todas as espécies registradas
no estudo, nove foram enquadrados na categoria de pouco preocupante, três como dados insuficientes e 24 ainda não tiveram seu status avaliado (Tabela 1).
Ao avaliar as curvas de acumulação de espécies, a eficiência amostral foi de 79,27 %
(riqueza observada/riqueza estimada) na Resex Tapajós-Arapiuns e 72,36 % para Flona
Tapajós (Figura 5A). Ao avaliar a variação da riqueza de espécies entre as UCs, não foi
encontrada diferença significativa, uma vez que o intervalo de confiança de um grupo
sobrepõe totalmente a média do outro grupo. Padrão similar foi encontrado ao avaliar
a abundância (Figura 5B).
A composição das espécies de Odonata (considerando Anisoptera e Zygoptera) diferiu significativamente entre as duas Unidades de Conservação (pseudo-F = 10,323; p =
0,001; Figura 6). A composição também diferiu entre os grupos, conforme mostrado
pela diferença na heterogeneidade (F = 8,029; Pperm = 0,012), sendo que a composição foi
mais heterogênea na Flona Tapajós do que na Resex Tapajós-Arapiuns (Figura 6).
Tabela 1. Lista das espécies de Odonata (Insecta) amostradas em duas Unidades de Conservação/UCs (Floresta Nacional do Tapajós/FLONA e Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns/RESEX) da Amazônia Oriental, Pará, Brasil.

Subordem/Famílias/Espécies

Unidades de Conservação
FLONA

RESEX

Total
geral

Status de
conservação

ANISOPTERA
Libellulidae
Argyrothemis argentea Ris, 1909

2

-

2

LC

Dasythemis esmeralda Ris, 1910

1

-

1

NE

Erythrodiplax fusca (Rambur, 1842)

4

3

7

LC

Fylgia amazonica amazonica Kirby, 1889

-

3

3

LC

Micrathyria aequalis (Hagen, 1861)

1

-

1

LC

Oligoclada amphinome Ris, 1919

-

6

6

NE

Oligoclada stenoptera Borror, 1931

2

-

2

NE

Zonophora calippus calippus Selys, 1869

-

1

1

NE

Agriogomphus sp.

-

1

1

NE

Phyllocycla bartica Calvert, 1948

1

-

1

NE

Progomphus maculatus Belle, 1984

1

-

1

DD

Gomphidae
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Subordem/Famílias/Espécies

Unidades de Conservação
FLONA

RESEX

Total
geral

Status de
conservação

ZYGOPTERA
Coenagrionidae
Argia oculata Hagen in Selys, 1865

1

-

1

NE

Argia euphorbia Fraser, 1946

3

-

3

LC

Argia infumata Selys, 1865

23

-

23

NE

Argia sp.

6

12

18

NE

Argia tinctipennis Selys, 1865

19

-

19

NE

Epipleoneura capilliformis (Selys, 1886)

15

43

58

LC

Epipleoneura haroldoi Santos, 1964

17

-

17

NE

Mecistogaster linearis linearis (Fabricius, 1776)

1

-

1

NE

Neoneura denticulata Williamson, 1917

-

1

1

NE

Phasmoneura exigua (Selys, 1886)

-

3

3

NE

Protoneura tenuis Selys, 1860

2

-

2

NE

Psaironeura tenuissima (Selys, 1886)

4

-

4

NE

Dicterias atrosanguinea Selys, 1853

12

2

14

DD

Heliocharis amazona Selys, 1853

8

4

12

NE

Chalcopteryx radians Ris, 1914

25

62

87

NE

Chalcopteryx rutilans (Rambur, 1842)

26

-

26

LC

Dicteriadidae

Polythoridae

Calopterygidae
Hetaerina indeprensa Garrison, 1990

-

10

10

DD

Mnesarete aenea (Selys, 1853)

54

55

109

NE

Mnesarete smaragdina (Selys, 1869)

12

-

12

NE

Mnesarete sp.

-

1

1

Heteragrion bariai De Marmels, 1989

-

6

6

NE

Heteragrion icterops Selys, 1862

1

-

1

NE

Heteragrionidae

Heteragrion sp.

17

-

17

NE

Oxystigma petiolatum (Selys, 1862)

9

13

22

LC

Oxystigma sp.

-

1

1

NE

-

5

5

LC

267

232

499

Perilestidae
Perissolestes cornutus (Selys, 1886)
Total geral

Nota: LC= Pouco preocupante; DD= Dados insuficientes; NE= Não avaliada.
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Figura 5. (A) Curva de acumulação de espécies (Jackknife de primeira ordem; média ± intervalo de confiança); e (B)
abundância e riqueza de espécies de Odonata (barras representam intervalo de confiança de 95%), por Unidade de
Conservação (Floresta Nacional do Tapajós/FLONA e Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns/RESEX) na Amazônia
Oriental, Pará, Brasil.
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Figura 6. Ordenação (Análise de Coordenadas Principais- PCoA) da composição de espécies de Odonata, de acordo com
as Unidades de Conservação (FLONA e RESEX), na Amazônia Oriental, Pará, Brasil.

Para a ordem Odonata, as características descritas anteriormente podem estar relacionadas à manutenção das espécies (Jankowski et al. 2009, Oliveira-Junior et al. 2013). Atributos
como riqueza, distribuição e diversidade são influenciadas tanto pela qualidade do ambiente quanto pela disponibilidade de recursos (Huryn et al. 2000, Silva et al. 2018). As matas
adjacentes aos igarapés avaliados desempenham um papel ambiental imprescindível aos
ecossistemas aquáticos, pois mantém a estabilidade do fluxo (Vannote et al. 1980, Juen et al.
2016) e são também responsáveis por grande parte da matéria orgânica dos ecossistemas
aquáticos, subsidiando esses ambientes com energia para os níveis tróficos (Mathooko et
al. 2000, Wetzel 2001, Lamberti & Gregory 2007).
A maior abundância da subordem Zygoptera é um indicativo positivo do estado de conservação dos ecossistemas aquáticos (Carvalho et al. 2013, Silva et al. 2018), pois essa subordem possui forte relação com ambientes que possuem sua conservação próximo da
integridade, devido a suas características ecofisiológicas (Corbet 1999, Oliveira-Junior
& Juen 2019a). Zygoptera possui tamanho corporal pequeno e elevada condutância com
sua temperatura corporal realizando variações com o ambiente em que está inserido.
Por esse motivo possuem preferência por corpos hídricos com presença da vegetação,
que serve como uma barreira física para entrada da luminosidade (May 1976, Cobert
1999, Juen & De Marco 2011).
A presença de espécies como Argia sp., Epipleoneura capilliformis, Heteragrion bariai e
Oxystigma williamsoni, coletadas neste estudo, traz um reflexo positivo para as UCs,
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pois possuem grandes níveis de exigências em relação a conservação do ambiente onde
estão inseridas, reagindo rapidamente às mudanças ambientais (Oliveira-Junior et al.
2015). Estudos mostram que indivíduos do gênero Heteragrion geralmente ocorrem em
riachos no interior de florestas com baixo impacto antrópico, o que o torna um excelente indicador ambiental (Machado 1991, Monteiro-Júnior et al. 2015).
A subordem Anisoptera (N=26) teve menor abundância, e esse resultado pode estar
atrelado às exigências ecofisiológicas desse grupo (De Marco et al. 2015). Espécies com
nichos ecológicos mais largos podem habitar ambientes mais expostos a irradiação
solar como os Anisoptera, pois possuem maior capacidade de dispersão e são melhores
na movimentação entre ambientes abertos (Carvalho et al. 2013, Monteiro-Júnior et al.
2013, Oliveira-Junior et al. 2013, Monteiro-Júnior et al. 2014). Os Anisoptera estão geralmente associados a ambientes mais alterados devido às suas exigências ecofisiológicas,
nos quais estes indivíduos necessitam de uma maior exposição ao sol, pois suas atividades metabólicas são controladas pela variação da temperatura e luminosidade (Juen
et al. 2014, Oliveira-Junior et al. 2015).
Os conjuntos de espécies registrados para a Flona e para a Resex são diferentes entre
si, o que demostra uma divergência de heterogeneidade entre estas UCs. Ambientes
heterogêneos comportam um maior número de espécies coexistentes quando comparados a ambientes homogêneos, por disponibilizarem maior diversidade de microhabitats e microclimas diferentes (Jankowski et al. 2009, Oliveira-Junior et al. 2013). Estas
características possibilitam uma segregação maior no uso dos recursos disponíveis no
ambiente (Nessimian et al. 2008, Oliveira-Junior et al. 2021). A coexistência de espécies em um número elevado devido a heterogeneidade ambiental funciona de maneira
similar nos sistemas aquáticos, tendo um aumento de espécies em ambientes mais
heterogêneos e mais estáveis, permitindo a existência de espécies com exigências ecofisiológicas semelhantes (Williams et al. 2004, Oliveira-Junior et al. 2021).
As Unidades de Conservação avaliadas abrigam uma considerável diversidade de espécies
de Odonata, porém, apresentam uma diferença significativa entre a composição das espécies. Essa diferença pode ser um indicativo de variação das condições ambientais entre
as UCs, o que ressalta a necessidade de continuidade dos estudos para contemplar e avaliar se a biodiversidade está estável ou se está diminuindo. Existe também a necessidade
de levantamentos de informações sobre o status de conservação das espécies de Odonata,
tanto nas UCs como em outras áreas tendo em vista a grande defasagem de informações
que o grupo se encontra. Diante do exposto é imprescindível manter a fiscalização das
UCs (Flona e Resex) e a elaboração de políticas públicas para incentivar a pesquisa científica para assegurar a conservação ambiental nesses locais.
As Unidades de Conservação de uso sustentável, como a Resex Tapajós Arapiuns e a
Flona do Tapajós, possuem forte participação colaborativa dos moradores locais, tanto
na preservação quanto na fiscalização das mesmas (Medeiros et al. 2021). Essa parceria com os órgãos de proteção ambiental possui um papel importante, tendo como
resultado positivo a manutenção da biodiversidade dessas áreas (Carvalho et al. 2008),
possibilitando a conservação de uma grande diversidade de flora e fauna, aumentando
a variedade de microhabitats e disponibilidade de recursos.
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Glossário
assembleia: grupo de espécies filogeneticamente relacionadas em uma mesma comunidade.
assíntota: é uma linha reta associada a uma curva.
coexistência: a existência de mais de uma espécie em um mesmo local.
composição: arranjo espacial das populações na comunidade; fitossociologia.
exigência ecofisiológica: são as necessidades vitais que os organismos precisam para
um bom funcionamento do seu corpo e assim garantir a sobrevivência do mesmo.
fluxo: direção natural da troca de energia entre os componentes de determinado ecossistema.
homogêneo: termo que caracteriza um ambiente com pouca variedade de recursos
para espécies.
nicho ecológico: é um termo para a posição de uma espécie dentro de um ecossistema,
descrevendo as várias condições necessárias para a persistência da espécie e seu papel
ecológico no ecossistema.
nível trófico: um nível trófico pode ser imaginado como um degrau em uma pirâmide,
com grupos empilhados representando organismos e seu papel no ecossistema.
recursos: em biologia e ecologia, um recurso é uma substância ou objeto no ambiente
exigido por um organismo para o crescimento, manutenção e reprodução.
região Neotropical: região que contém a América Central, Caribe e América do Sul.
segregação: separação do uso dos atributos de um local.
termorregulação: é um mecanismo pelo qual alguns animais regulam a temperatura corporal.
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Anexo 1. Algumas espécies de Anisoptera (Insecta: Odonata) amostradas em duas Unidades de Conservação/
UCs (Floresta Nacional do Tapajós/Flona e Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns/Resex) da Amazônia Oriental,
Pará, Brasil. (A) Argyrothemis argentea Ris, 1909; (B) Dasythemis esmeralda Ris, 1910; (C) Erythrodiplax fusca
(Rambur, 1842); (D) Fylgia amazonica amazonica Kirby, 1889; (E) Micrathyria aequalis (Hagen, 1861); (F) Oligoclada
amphinome Ris, 1919; (G) Oligoclada stenoptera Borror, 1931; (H) Zonophora calippus calippus Selys, 1869. Fontes:
Figuras 1A-G disponíveis em: https://www.inaturalist.org/. Figura 1H disponível em: https://v3.boldsystems.
org/. Acesso em 12 de julho de 2021

Odonata (Insecta) da Flona do Tapajós e da Resex Tapajós-Arapiuns

379

A

B

C

D

E

Anexo 2. Algumas espécies de Zygoptera (Insecta: Odonata) amostradas em duas Unidades de Conservação/
UCs (Floresta Nacional do Tapajós/Flona e Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns/Resex) da Amazônia
Oriental, Pará, Brasil. (A) Argia oculata Hagen in Selys, 1865; (B) Argia euphorbia Fraser, 1946; (C) Argia
infumata Selys, 1865; (D) Argia tinctipennis Selys, 1865; (E) Epipleoneura capilliformis (Selys, 1886); (F)
Mecistogaster linearis linearis (Fabricius, 1776); (G) Phasmoneura exigua (Selys, 1886); (H) Protoneura tenuis
Selys, 1860; (I) Psaironeura tenuissima (Selys, 1886); (J) Dicterias atrosanguinea Selys, 1853; (K) Heliocharis
amazona Selys, 1853; (L) Chalcopteryx rutilans (Rambur, 1842). Fontes: Figuras 2A-C, F, I, K, L disponíveis em:
https://www.inaturalist.org/. Figura 2D disponível em: https://v3.boldsystems.org/. Figura 2E disponível
em: https://eol.org/media/8314615. Figura 2G disponível em: https://bioone.org/ContentImages/ebooks/
rbba/978-1-934151-50-1/054.063.0106/graphic/WebImages/f12_13.jpg.
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Anexo 2 (cont.). Figura 2H disponível em: https://www.galerie-insecte.org/galerie/ref-89974.htm. Figura 2J:
Vilela et al. (2018). Acesso em 12 de julho de 2021.
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Quem são as formigas?
Falando sobre a Amazônia, é difícil esquecer um dos grupos mais representativos da biodiversidade tropical: as
formigas. Já sobre as formigas, provavelmente lembramos
de uma operária carregando um fragmento de folha para o
seu ninho, numa trilha muito bem organizada. Senão essa,
a imagem será de formigas que caminham rapidamente em
direção a alimentos em nossas casas. Mas, se você está lendo
este capítulo, provavelmente sabe que essas representações
são apenas exemplos do mínimo contato diário que temos
com esses organismos. Na verdade, o grupo apresenta uma
enorme diversidade no planeta todo e, dentre milhares de
espécies existentes, encontramos hábitos e comportamentos muito mais diversos.
As formigas pertencem à ordem Hymenoptera, família
Formicidae. Já estão descritas mais de 13 mil espécies no
mundo, distribuídas em 338 gêneros e 17 subfamílias (https://www.antcat.org) sendo que Myrmicinae, Formicinae
e Ponerinae são as subfamílias mais diversas em espécies
e gêneros no Brasil (Baccaro et al. 2015). O Brasil possui a
segunda maior diversidade de espécies de formigas do planeta, perdendo apenas para a Austrália (Baccaro et al. 2015).
Quase 8% (1049) das espécies, 32% (104) dos gêneros e 76%
(13) das subfamílias de formigas ocorrem na Amazônia brasileira (Harada 2016), e este número provavelmente já mudou bastante, uma vez que a cada ano algumas dezenas de
novas espécies de formigas são descritas, e ainda há muitas
espécies para serem descobertas.
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As formigas são insetos especialmente abundantes e diversos em florestas tropicais. Em um único hectare de floresta
da Amazônia, encontra-se mais de oito milhões de formigas
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Figura 1. Formiga do gênero Neoponera, exemplificando a (A) antena geniculada, foco na (B) glândula metapleural e
pecíolo nodoso que categorizam Formicidae.

(Hölldobler & Wilson 1990). Juntamente com os cupins, estes insetos contribuem com
um terço da biomassa animal da floresta amazônica (Fittkau & Klinge 1973), sendo o
grupo dominante em troncos e copas de árvores (Guerrero 1999). Em uma única árvore
na Amazônia peruana, Edward O. Wilson encontrou 43 espécies de formigas diferentes,
o que equivale a quase a mesma diversidade de formigas nas Ilhas Britânicas (Wilson
1987). Com as alarmantes taxas de desmatamento e de incêndios florestais (Aragão et
al. 2018), a enorme biodiversidade da Amazônia está sob séria ameaça.
Dentro da ordem Hymenoptera, as formigas possuem características morfológicas exclusivas, como o pecíolo nodoso, antena geniculada e glândula metapleural (Figura 1
- a;b). Algumas espécies possuem variações intraespecíficas nas estruturas corporais
apresentando variações de tamanho e forma entre operárias da mesma colônia (polimorfismo) (Baccaro et al. 2015).
Reprodução e Ciclo de vida
Um formigueiro contém várias fêmeas estéreis e de uma a várias férteis, chamadas de
rainhas. Na época do acasalamento as formigas aladas saem para a revoada, se acasalando com os machos, que morrem logo depois. A rainha então perde as asas, faz a postura dos ovos e inicia uma nova colônia. Os ovos fecundados dão origem às fêmeas e os
não-fecundados se desenvolvem de outra maneira (partenogênese), dando origem aos
machos. Do ovo fecundado eclode uma pequena larva que irá se transformar em pupa.
Esta se desenvolve até atingir a fase adulta. Quando a colônia estiver madura, a rainha
iniciará a produção de novos indivíduos alados, machos e fêmeas, para que ocorra uma
nova revoada (Figura 2).
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Figura 2. Representação geral do ciclo de uma colônia de formigas. As formigas aladas (macho e fêmea) prontas para
a revoada de acasalamento (A), logo após a rainha voa para formar uma nova colônia (B, C). A colônia terá a fase de
crescimento, onde a rainha produzirá novas formigas (passando pelo ciclo de ovo, larva, pupa e adultos), que cuidarão
da manutenção do ninho e da prole (D). Quando a colônia estiver na fase madura, a rainha irá produzir indivíduos
alados (machos e fêmeas), para ocorrer uma nova revoada, recomeçando o ciclo (E).

Características gerais do grupo
As formigas podem se alimentar de substâncias açucaradas de nectários extraflorais,
ou outras excretas açucaradas, se associando a hemípteros que excretam açúcar, usado
como alimento pelas formigas, e em troca elas os protegem contra predadores. As formigas também podem ser herbívoras; predadoras, alimentando-se de aranhas e outros
animais, e até ovos e larvas de outras formigas; mas a maioria delas é onívora, ou seja,
comem de tudo.
Quando vemos um formigueiro no chão, em geral estamos vendo apenas uma parte
de um conjunto de câmaras e túneis subterrâneos, que podem se estender por vários
metros debaixo do chão e em locais secos próximos a fontes de alimentação para a
colônia. Estas câmaras têm funções especiais como o armazenamento de alimentos, da
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rainha, das larvas, de lixo, entre outras, cuja manutenção é realizada pelas operárias. A
proteção do formigueiro é realizada pelos soldados, que são formigas com porte maior.
Os ninhos poderão ser formados em cascas de árvores, gravetos, entre raízes sob o solo,
entre a serrapilheira (folhas e galhos secos no chão da floresta) ou dentro de frutos
secos. Esses ninhos podem durar entre alguns dias a vários anos e podem ser pequenos, abrigando colônias compostas por poucos indivíduos ou gigantescos, abrigando
milhões de formigas, a depender de cada espécie. (Hölldobler & Wilson 1990).
A organização do formigueiro é possível por meio da comunicação química. As formigas possuem várias glândulas que liberam diferentes feromônios. Por exemplo,
enviar mensagem para que os soldados façam o resgate se uma delas for capturada ou
enviar mensagem para que as operárias encontrem a trilha onde está o alimento, dentre outras. A recepção dos feromônios é feita principalmente pelas antenas que servem
tanto para sentir cheiro, quanto sabor. Outras substâncias utilizadas na comunicação
das formigas são os exsudatos cuticulares, que possibilitam a identificação das formigas da mesma colônia.
Relevância ecológica e socioeconômica das formigas
Em diversos tipos e estratos da vegetação, as formigas desempenham vários processos
necessários para a regulação do funcionamento dos ecossistemas, as chamadas funções ecossistêmicas, como a dispersão de sementes na caatinga (Leal et al. 2014), a predação de sementes em uma floresta tropical no Equador (Tiede et al. 2017), a remoção
da matéria orgânica morta das florestas tropicais (Eubanks et al. 2019) a predação de
outros artrópodes em bromélias (Gonçalves et al. 2017), a decomposição da serrapilheira através da quebra da matéria orgânica (Hölldobler & Wilson 1990), além de desempenhar um importante papel na estruturação do solo (Del Toro et al. 2015).
Algumas espécies de formigas atuam como potenciais agentes de controle biológico
em culturas no mundo, como do café no México (Ennis & Philpott 2019), da videira no
sul da África (Mgocheki & Addison 2009) e de citros, conforme verificado em uma meta-análise (Anjos et al. 2021). Neste caso, se alimentando das pragas que atacam estas
lavouras, evitando ou reduzindo o uso de pesticidas. Além disso, as formigas também
são importantes indicadores de perturbações ambientais (Ribas et al. 2012). Isto porque
elas ocupam diversos lugares do ambiente, portanto qualquer mínima modificação da
estrutura da floresta causada por perturbações como fogo, exploração madeireira e
mineração, é refletida na comunidade de formigas.
Apesar destes benefícios, algumas espécies de formigas podem se tornar pragas em
agroecossistemas não manejados adequadamente (Fowler et al. 1989) como as espécies
do gênero Atta, conhecidas popularmente como saúvas. Estas formigas existem naturalmente na floresta, porém com baixíssima frequência. Quando a floresta é derrubada
e substituída por monoculturas, as saúvas passam a ser favorecidas por este novo ambiente ensolarado e repleto de arbustos com folhas jovens, propícias para o cultivo de
fungo no formigueiro, usado para sua alimentação. Este processo causa muitos danos
econômicos (Zanetti et al. 2014), fazendo das saúvas as principais pragas em florestas
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plantadas (Della Lucia et al. 2014). Além das saúvas, algumas espécies de formigas são
consideradas pragas urbanas, pois infestam residências, hospitais, entre outros locais,
podendo transmitir doenças aos humanos, como as formigas das espécies Linepithema
humile e Monomoriun pharaonis (Santos 2016).
Contribuição sobre a diversidade de formigas da Floresta Nacional do Tapajós e da
Reserva Extrativista Tapajós-Arapiúns
Dois estudos foram desenvolvidos para investigar os impactos de diferentes perturbações sobre a fauna de formigas. Os estudos foram desenvolvidos na Floresta Nacional
do Tapajós (Flona do Tapajós) em 2008 e na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiúns (Resex) em 2009, e são descritos a seguir.
O estudo na Flona do Tapajós em 2009 foi desenvolvido por uma das autoras desse capítulo, a pesquisadora Daniele de Lima Braga. Neste estudo foram amostradas florestas primárias e secundárias localizadas em diversas microbacias. Em cada microbacia
foram amostradas de oito a doze transectos com 300m de extensão cada e distanciadas
entre si por no mínimo 1500m. Em cada transecto, foram instaladas 10 armadilhas de
queda do tipo pitfall, que permaneceram no campo por 48 horas. As formigas coletadas
foram levadas para o laboratório de Ecologia de formigas na Universidade Federal de
Lavras e estão em processo de identificação até o nível de espécie/morfoespécie pelo
especialista Rodrigo S. M. Feitosa da Universidade Federal do Paraná.
O outro estudo foi realizado na Resex desenvolvido também por uma das autoras deste
capítulo, a pesquisadora Juliana M. Silveira, no ano 2008, que investigou a diversidade
da fauna de formigas em florestas queimadas apenas uma vez, florestas queimadas
três vezes, comparando estes resultados com resultados de florestas não-perturbadas.
Foram estabelecidas quatro transectos com 500m de extensão em cada tipo de floresta, localizadas a pelo menos 500m de distância entre elas. Em cada transecto foram
estabelecidos quatro pontos de coleta a cada 150m. As formigas foram coletadas através do método de funis de Winkler (Figura 3), e foram identificadas pelo taxonomista
Sébastien Lacau, do laboratório de mirmecologia da Comissão Executiva do Plano de
Lavoura Cacaueira-Ceplac, Ihéus-Bahia. Essa pesquisa resultou em importantes publicações que contribuíram para entender como as formigas se estruturam em florestas
tropicais (Silveira et al. 2013; Silveira et al. 2015).
Diversidade da Flona do Tapajós e Resex encontrada nesses estudos
No estudo realizado na Flona do Tapajós foram encontradas 191 morfoespécies de formigas, compreendidas em 7 subfamílias e 37 gêneros (Tabela 1, Figura 4). Os gêneros
mais frequentes foram: Carebara, Labidus, Pheidole, Solenopsis e Crematogaster. Apenas
12 gêneros apresentaram somente uma morfoespécie cada, o que equivale a aproximadamente 32,4% dos gêneros encontrados nestas áreas. O gênero com maior diversidade foi Pheidole, com 76 morfoespécies. Do total de gêneros conhecidos cerca de 11%
foram amostrados nesse estudo, abrangendo 41,1% das subfamílias já descritas.
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Figura 3. Coleta de
formigas com método
de funis de Winkler.
(A) coletando 1m² de
serrapilheira; (B) sacudindo
o cilindro com peneira para
o material fino ser separado
e coletado em um saco
ao fundo; (C) o material
peneirado é colocado nos
funis de Winkler; (D) as
formigas são atraídas pela
luz e são coletadas em um
recipiente com álcool a 70%.

No estudo realizado na Resex foram encontradas 131 espécies de formigas, compreendidas em 8 subfamílias e 38 gêneros. Aproximadamente 29% dos gêneros apresentaram
somente uma morfoespécie cada. Embora a floresta com fogo recorrente tenha apresentado maior riqueza de espécies (83 espécies), 30 destas espécies não foram coletadas
na floresta sem distúrbio (apresentou 75 espécies), enquanto as áreas queimadas apenas uma vez (total de 78 espécies) apresentaram 18 espécies não encontradas nas áreas
de floresta sem distúrbio. Ambos os ambientes de floresta queimada apresentaram 10
espécies em comum e ausentes da floresta sem distúrbio, que por sua vez apresentou
15 espécies exclusivas. Dos gêneros conhecidos 11,2% foram encontrados nesse estudo,
assim como, 47% das subfamílias de formigas já descritas. A composição de espécies
foi diferente entre os ambientes, mostrando o favorecimento de algumas espécies pelo
fogo, em detrimento de outras mostrando que mesmo após 10 anos da queimada, a
comunidade de formigas não tinha voltado ao seu estágio anterior (Silveira et al. 2013,
Silveira et al. 2015). As mudanças na comunidade de formigas foram fortemente relacionadas às características das florestas após os incêndios, por exemplo: biomassa da
floresta, abertura do dossel, e a riqueza de arbustos (Silveira et al. 2013).
Quando ocorre uma perturbação como fogo, exploração madeireira, retirada de floresta para agricultura e crescimento de floresta secundária após um distúrbio, o novo
ambiente formado pode favorecer algumas espécies de formigas, devido a maior incidência solar, acumulo de galhos secos, entre outros fatores. Essas espécies, antes pou388

co numerosas, passam a aparecer com maior frequência. Ao contrário, algumas formigas preferem ambientes escuros e úmidos, sendo desfavorecidas pela perturbação e
passam a ser menos frequentes. O maior registro de espécies que antes eram raras, e
o menor registro de espécies que antes eram abundantes, reflete no que chamamos de
composição de espécies. Esta composição é então indicadora do grau de modificação
que a floresta apresenta após perturbação.
Conclusão
Os resultados encontrados na Flona do Tapajós e na Resex, corroboram com outros
estudos, mostrando que a fauna de formigas é afetada pela mínima modificação da
floresta e o retorno da composição da mirmecofauna aos estágios antes da perturbação demora mais de 10 anos. É importante lembrar que questões mais aprofundadas
sobre a função e serviço ecológico desempenhados por cada espécie, bem como a
presença de espécies raras, especialistas ou generalistas dentro da comunidade são
informações relevantes, que vão além dos parâmetros aqui discutidos e que devem
ser analisados. Também reforçamos a necessidade de mais estudos sobre efeitos de
perturbações sobre a fauna de formigas, com maior escala de amostragem, além de
mais expedições de campo para aumentar nosso conhecimento sobre as espécies de
formigas presentes da Amazônia.
Nas últimas décadas, a Amazônia vem sendo intensamente ameaçada pelas alarmantes taxas de desmatamento (Escobar 2020), que leva a incêndios florestais cada vez
mais frequentes (Aragão et al. 2018), e isso tem um forte efeito sobre a biodiversidade
e sobre os serviços ecológicos como os prestados pelas formigas. Diante desta séria
ameaça, destacamos a importância da conservação das áreas de florestas primárias
e florestas secundárias, mesmo as causadas por queimadas, pois ainda podem servir
como fonte de espécies para os demais sistemas mais intensos de uso da paisagem,
como agricultura. Ações de conservação que incorporem as formigas, identificando
e monitorando possíveis ameaças, que resulte em conscientização da importância
desse grupo para o ecossistema, são urgentes. Isto permitirá a diversidade de sistemas de uso da paisagem na Amazônia de maneira menos danosa, preservando seu
funcionamento e equilíbrio ecossistêmico.
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Figura 4 Algumas morfoespécies de diferentes gêneros coletadas na Floresta Nacional do Tapajós na região de
Santarém-Belterra, - PA: Blepharidatta (A); Cardiocondyla (B); Camponotus (C); Crematogaster (D); Solenopsis (E);
Gnamptogenys (F); Ochetomyrmex (G); Neoponera (H).
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Tabela 1. Frequência dos gêneros coletados na Floresta Nacional do Tapajós, na região de
Santarém-Belterra - PA.
Subfamília

Gênero

Frequência

Dolichoderinae

Azteca

3

Dolichoderus

2

Dorylinae

Eciton

7

Dorylinae

Labidus

143

Ectatomminae

Ectatomma

23

Gnamptogenys

19

Acropyga

3

Camponotus

26

Nylanderia

41

Acanthostichus

1

Adelomyrmex

1

Apterostigma

4

Blepharidatta

13

Carebara

166

Cephalotes

11

Crematogaster

128

Cyphomyrmex

13

Hylomyrma

2

Mycetophylax

5

Mycocepurus

17

Myrmicocrypta

14

Ochetomyrmex

52

Pheidole

1290

Pyramica

9

Sericomyrmex

25

Solenopsis

193

Srumigenys

3

Trachymyrmex

70

Wasmannia

27

Formicinae

Myrmicinae
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Subfamília

Gênero

Frequência

Ponerinae

Hypoponera

4

Leptogenys

10

Odontomachus

8

Neoponera- Pachycondyla

27

Platythyrea

4

Simopelta

1

Myrcidris

1

Pseudomyrmex

1

Pseudomyrmecinae

Tabela 2. Subfamílias e gêneros coletados na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, na região
de Santarém e Aveiro - PA.
Subfamília

Gênero

Myrmicinae

Acromyrmex, Apterostigma, Basiceros, Blepharidatta, Carebara, Crematogaster,
Cyphomyrmex, Hylomyrma, Leptothorax, Megalomyrmex, Mycocepurus,
Myrmecocrypta, Ochetomyrmex, Octostrumma, Pheidole, Pyramica, Rogeria,
Solenopsis, Strumigenys, Trachymyrmex, Wasmannia

Ponerinae

Anochetus, Hypoponera, Odontomachus, Pachycondyla

Formicinae

Brachymyrmex, Camponotus, Paratrechina

Dolichoderinae

Dolichoderus, Linepithema

Ectatomminae

Ectatomma, Gnamptogenys

Dorylinae

Neivamyrmex

Pseudomyrmecinae

Pseudomyrmex

Amblyoponinae

Prionopelta

Paraponerinae

Paraponera

Proceratiinae

Discothyrea
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Glossário
antena geniculada: antenas são órgão sensoriais localizados na cabeça, e a antena geniculada tem um segmento formando um ângulo com o outro segmento, lembrando
um cotovelo.
agroecossistemas: são ecossistemas, naturais ou não, que sofrem o mínimo de impacto humano para o desenvolvimento dos sistemas agrícolas de cultivo.
biomassa: matéria orgânica (animal ou vegetal) que pode ser utilizada para a produção
de energia.
castas: divisões entre indivíduos da mesma colônia (para formigas, por exemplo) com
um critério pré-estabelecido, onde cada um desempenha uma função.
composição de espécies: espécies que representam ou fazem parte de uma comunidade.
controle biológico: é a utilização de agentes biológicos para o controle populacional de
organismos considerados pragas e transmissores de doenças na agricultura.
espécies especialistas: são organismos que utilizam um recurso específico, sendo vulneráveis a uma alteração a esse recurso.
espécies generalistas: refere-se a organismos que utilizam muitos recursos como fonte alimentar.
espécies raras: espécies que possuem sua distribuição restrita ou baixa ocorrência em
um determinado local.
feromônios: conjunto de substâncias químicas que desencadeiam reações dentre indivíduos de uma mesma espécie.
funções ecossistêmicas: são interações entre os elementos de um ecossistema, sendo
desenvolvidas por organismos e fatores que estruturam o ecossistema.
glândulas: tecido que secreta algumas substâncias com funções pré-determinadas.
glândula metapleural: são glândulas secretoras (exclusivas das formigas) que produzem um fluido antibiótico, localizada na porção superior do tórax.
intraespecíficas: interações que ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie.
morfoespécies: são espécies reconhecidas apenas com base na morfologia.
nectários extraflorais: glândulas de néctar não relacionados com o processo de polinização da planta e são visitadas por insetos.
onívoras: formigas que podem se alimentam de fontes de origem animal e vegetal,
apresentando variação da dieta.

Formigas da Floresta Nacional do Tapajós e da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiúns

395

partenogênese: reprodução assexuada em que o embrião se desenvolve de um óvulo
sem ocorrer a fecundação.
pecíolo nodoso: parte anterior do abdômen formando um segmento alongado e estreito que une o abdômen ao tórax, que pode ter formado de um nódulo ou não.
pitfall: tipo de armadilha composta por um recipiente colocado no solo (laterais cobertas pelo solo), formando uma abertura, onde os insetos que forrageam no solo caem no
interior do recipiente. Pode conter substâncias pra evitar a fuga do inseto, e/ou iscas
para atração.
serrapilheira: camada de deposição dos restos de plantas (folhas, ramos) e acúmulo de
material orgânico vivo que reveste superficialmente o solo.
winkler: método de coleta de artrópodes de serapilheira, em formato de funil.
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Borboletas: uma breve descrição
Ao observar atentamente o voo aparentemente frágil e despreocupado de uma borboleta, certamente a beleza de suas
formas e cores chamam a atenção do olhar. Mas elas representam para a ciência um grupo especialmente importante
como fonte de entendimento do funcionamento da natureza
e sua dinâmica. Borboletas são tema de estudos em diversas
áreas do conhecimento científico, desde a genética, evolução, comportamento animal, teoria ecológica e conservacionista, bioquímica, farmacologia, até o desenvolvimento
de equipamentos tecnológicos como visores eletrônicos de
baixa energia e estudos de aerodinâmica (Freitas & Marini-Filho 2010).
Junto com as mariposas, as borboletas pertencem à ordem
Lepidoptera (do grego lepis = escamas e pteron = asas) que
é considerada uma das maiores ordens entre os insetos, se
destacando como um dos melhores grupos conhecidos taxonomicamente, principalmente ao que se refere às borboletas (Lewinsohn & Prado 2005). Existem apenas seis famílias de borboletas, todas pertencem ao grupo Papilionoidea:
Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Riodinidae, Lycaenidae e Hesperiidae (Freitas 2012).
A característica mais evidente e chamativa de uma borboleta são suas asas multicoloridas, em virtude de pigmentos depositados nas escamas ou nas membranas ou ainda,
resultantes da difração da luz na fina superfície dessas escamas, que ficam dispostas como as telhas de um telhado.
Essas cores são importantes na vida dos lepidópteros, pois
servem para diversos fins como regulação da temperatura
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B1
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Figura 1. Exemplo de camuflagem da espécie de borboleta Zaretis itys itys encontrada na Flona Tapajós. Quando
pousadas sobre a vegetação, suas asas fechadas assemelham-se a folhas secas. (A): Fêmea – faces dorsal1 e ventral2;
(B): Macho – faces dorsal1 e ventral2. Créditos da imagem: Aracely Liberal Lopes.

corporal, reconhecimento entre parceiros para a reprodução, camuflagem, coloração
de advertência e mimetismo (Freitas 2012) (Figura 1).
Como em qualquer inseto, o corpo das borboletas é formado por um exoesqueleto de
origem quitinosa, rígido e dividido em três partes: cabeça, tórax e abdômen. A cabeça
possui um par de olhos grandes compostos, formados por diversas unidades menores,
chamados omatídeos; um par de antenas longas, muito utilizadas pelos pesquisadores para diferenciação entre os grupos de Lepidoptera; e a espirotromba, o aparelho
bucal, presente na maioria dos lepidópteros, em forma de tromba que se desenrola no
momento de sucção de líquidos. O tórax é formado por três segmentos, onde cada um
possui um par de pernas locomotoras e, nos dois primeiros segmentos, os pares de
asas. O abdômen é longo, e é onde se encontra a maior parte dos órgãos internos, como
o aparelho digestório e estruturas ligadas à cópula, chamada genitália.
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No ciclo de vida, as borboletas passam por metamorfose chamada completa, com quatro estágios de desenvolvimento muito distintos na forma, comportamento e hábitos
de vida: ovo, larva (lagarta), pupa (crisálida) e adultos (Figura 2). O ciclo inicia-se com a
oviposição, quando a fêmea fecundada deposita seus ovos em partes da planta hospedeira. Ao sair dos ovos, as lagartas buscam alimento imediatamente, alimentando-se
da casca do ovo do qual eclodiram, e em seguida comem folhas, flores, ramos e frutos
da planta hospedeira. Durante o período larval, ocorre o crescimento do animal, que
sofre sucessivas mudas de exoesqueleto, em um fenômeno conhecido como ecdise.
Após um período, que varia, dependendo da espécie, as lagartas mudam para a fase de
pupa, onde ocorrem mudanças drásticas na morfologia, com reorganização dos tecidos larvais e formação dos tecidos do indivíduo adulto. Nessa fase, os animais ficam
imóveis e indefesos até a emergência do adulto, que saem da exúvia com antenas, peças bucais e asas recolhidas, e assim expandem suas asas, por pressão da hemolinfa,
deixando-as secar por um tempo e então iniciam o primeiro voo em busca de alimento
e continuam o ciclo de vida.

Figura 2. Ciclo de vida da
borboleta Monarca (Danaus sp.),
mostrando desde o ovo, larva,
pupa e adulto. Fonte: https://pixy.
org/719378/

Na natureza, as borboletas vivem geralmente poucos dias, mas existem espécies que
vivem alguns meses, alimentando-se de diferentes substratos de acordo com os grupos
a que pertencem. Considerando a preferência alimentar, as borboletas são divididas
em dois grupos denominados guildas: borboletas frugívoras - se alimentam de frutos em fermentação, além de serem atraídas também por fezes, resinas, exsudatos de
plantas e material orgânico em decomposição; já as borboletas nectarívoras - visitam
as flores em busca de néctar (Uehara-Prado et al. 2004); além disso, podem ser vistas
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Figura 3. Reunião de diversas espécies de borboletas da família Pieridae sugando sais minerais às margens do Rio
Moju, na Flona Tapajós (Km 127 da BR-163). Créditos da imagem: Janitoni (Louro) Lima.

aos milhares em praias de rios, poças d’água ao sol ou areia úmida complementando
sua dieta sugando os sais minerais que ali se acumulam (Figura 3).
O comportamento de alimentação das borboletas proporcionou o desenvolvimento de
inúmeras metodologias de coleta, e, dessa forma, pode-se obter amostras de diferentes ambientes tais como no sub-bosque e dossel de florestas, topos de morros, campos
abertos e áreas sob pressão antrópica; permitindo a avaliação da biodiversidade e suas
respostas às possíveis alterações ambientais. Além disso, as borboletas respondem rapidamente às mudanças no habitat, e por isso podem servir como indicadoras de qualidade ambiental e de mudanças climáticas (Freitas et al. 2003).
Estado de Conhecimento
Estima-se que existam cerca de 20 mil espécies de borboletas em todo o globo e que
cerca de 90% estejam concentrados nas regiões tropicais (Bonebrake et al. 2010). No
Brasil, são conhecidas aproximadamente 3.300 espécies (Freitas & Marini-Filho 2011),
porém, especialmente na Amazônia, existe um potencial para encontrar novas espécies em áreas de difícil acesso e com carência de pesquisadores (Santos et al. 2008).
No Pará, poucos levantamentos já foram realizados e publicados e o que registrou
maior número de espécies (800), foi feito na Reserva de Utinga em Belém por Overal e
Silva (2002), mas também nos rios Cuminá e Trombetas (485 espécies) por D’Almeida
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(1937); 162 espécies foram coletadas na Floresta Nacional de Caxiuanã (Melgaço-PA) por
Sousa & Overal (2003) e no interflúvio dos rios Mamuru-Arapiuns, com registro de 58
espécies por Okada (2010). Considerando apenas as borboletas frugívoras, 40 espécies
foram listadas no Parque Nacional da Amazônia por Melo et al. (2012); em Itacoatiara
(AM) foram catalogadas 68 espécies por Ribeiro & Freitas (2012) e 67 espécies na Floresta Nacional do Tapajós (Belterra-PA) por Teston & Silva (2017).
No contexto histórico – o universo dos livros, diários de expedições, literatura científica, registros fotográficos, dados disponibilizados na internet e outras fontes, percebemos que coletas de borboletas têm sido realizadas ao longo dos séculos na Amazônia.
Essas coletas são feitas por colecionadores amadores, pessoas que atuavam no comércio de borboletas para artesanato com suas asas ou, mais recentemente, a biopirataria,
para o acesso ilegal às informações genéticas da biodiversidade amazônica. Além disso,
borboletas têm sido coletadas e estudadas por expedicionários e cientistas, como o
naturalista inglês Henry Walter Bates, que passou mais de uma década na região realizando estudos que subsidiaram teorias importantes como o mimetismo batesiano e a
própria teoria da seleção natural difundida por Charles Darwin.
Na última edição do “Livro Vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção”, a lista
de 57 lepidópteros traz 55 espécies de borboletas ameaçadas e apenas duas mariposas
ameaçadas (Freitas 2012). Segundo Albernaz & Ávila-Pires (2009), 14 espécies de borboletas são consideradas ameaçadas de extinção no Pará, observando-se o fato de ser
um dos maiores Estados localizados na região amazônica e apresentar um dos mais
altos índices de desmatamento e substituição de floresta nativa por áreas destinadas à
pecuária e agricultura, o que certamente ameaça essa biodiversidade (Fearnside 1999).
Panorama sobre a riqueza de borboletas na Flona Tapajós
Uma das formas de tentar proteger e conhecer as espécies de borboletas é a efetiva
atuação nas Unidades de Conservação (UC’s). Albernaz & Ávila-Pires (2009) comentam
sobre áreas definidas como críticas para a conservação no Pará, onde estão incluídos o
nordeste e leste do Estado, ao longo da Rodovia Transamazônica e arredores do município de Santarém (no oeste do Estado). A Floresta Nacional do Tapajós (Flona Tapajós)
está situada a aproximadamente 50 km do referido município, às margens da rodovia
BR-163, que liga Santarém (PA) a Cuiabá (MT), limitando-se ao sul com a Transamazônica, o que coloca essa UC no cenário dessas áreas críticas.
A Flona é reconhecidamente uma das unidades de conservação mais estudadas e referenciadas por pesquisadores brasileiros e estrangeiros. No entanto, em 2005, a primeira versão do seu Plano de Manejo, Cordeiro (2004) informava que, de modo geral,
não havia estudos conduzidos na Unidade para a grande maioria dos grupos de invertebrados. Além disso, dentre os insetos, apenas se destacavam estudos sobre a fauna
de flebotomíneos e abelhas nativas sem ferrão. Um dos motivos dessa lacuna se deve
aos poucos pesquisadores especializados na área, especialmente pesquisadores amazônidas. A Universidade Federal do Oeste do Pará abriga pouco mais de uma dezena
de especialistas e alguns colaboradores externos. Nos estudos sobre lepidópteros, esse
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número é ainda mais reduzido e a maioria encontra-se no Laboratório de Estudos sobre Lepidópteros Neotropicais (LELN/UFOPA).
Diversas metodologias foram empregadas para coleta de espécies de borboletas na Flona Tapajós, tais como coleta ativa com rede entomológica (puçá), armadilha Van-Someren Rydon com isca de frutos fermentados (Figura 4), observação in loco e registro
fotográfico de estágios variados do desenvolvimento biológico das borboletas. Assim,
os resultados indicam uma alta diversidade e riqueza nas comunidades de borboletas
da Flona Tapajós por Lopes (2013), Teston & Silva (2017) e Valente et al. (2018).
Dos espécimes coletados e depositados no LELN e as informações nos trabalhos disponíveis, até o presente momento há uma listagem de 261 táxons entre espécies e subespécies de borboletas já identificadas, catalogadas, e em processo de publicação (Tabela
1). Existe muito material coletado a ser identificado, especialmente para os grupos de
ninfalídeos das subfamílias Ithomiinae, Heliconiinae, Satyrinae e para as famílias Lycaenidae e Riodinidae, desse modo, o número de espécies aumentará consideravelmente, nos próximos anos. Alguns exemplares coletados na Flona Tapajós podem ser
vistos nas Figuras 5, 6 e 7, ao final do capítulo.
Lopes (2013) e Teston & Silva (2017) indicam uma alta diversidade e riqueza nas comunidades de borboletas da Flona Tapajós. Das espécies e subespécies de borboletas
listadas para a Unidade, já identificadas e catalogadas, três espécies, Agrias amydon
phalcidon, A. claudina claudina e A. narcissus tapajonus, constam na lista de borboletas
ameaçadas de extinção no Estado do Pará, pois são coletadas de forma indiscriminada
pela beleza e colorido de suas asas.
As espécies Siderone galanthis galanthis, Baeotus deucalion e Caligopsis seleucida juruana são consideradas espécies raras, assim como a maioria das espécies da subfamília
Satyrinae; outras são consideradas indicadoras de ambientes preservados como Taygetis virgilia (Brown Jr. & Freitas 2000), ou indicadoras de florestas primárias, como: Temenis laothoe laothoe, Memphis philumena philumena, M. leonida leonida e Prepona pylene
eugenes. A grande abundância da espécie Morpho helenor helenor configura-se como um
bom registro, pois em virtude dessa espécie habitar florestas úmidas, também são um
indicativo de áreas conservadas (Brown Jr. 1992).
O fato das comunidades de borboletas se distribuírem de forma desigual no tempo e no
espaço das florestas tropicais, em virtude de diversos fatores microclimáticos e biológicos que regulam sua existência, mostra o quão é válido o estudo dessas populações.
Isso se dá em função da sua sensibilidade às alterações no ambiente e por funcionarem
como organismos preditores de outros seres vivos. Dessa forma, considerando que a
riqueza e a diversidade encontradas nesta UC superam muitos registros observados
em outras localidades amazônicas já inventariadas, destacam quão rica é esta Unidade
e a importância de sua proteção. Neste contexto, merece atenção e pesquisa contínua
sobre a fauna de borboletas, como subsídios para estratégias de monitoramento da
saúde ambiental, que podem e devem servir à conservação da Floresta Nacional do
Tapajós.
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Figura 4. Armadilha tipo Van Someren- Rydon com isca de frutos fermentados para coleta de borboletas frugívoras.
Créditos da imagem: Janitoni (Louro) Lima.

Tabela 1. Espécies e Subespécies de Borboletas (Papilionoidea) registradas na Floresta Nacional
do Tapajós, Pará, Brasil. S= número de espécies.
Famílias//Subfamílias//Espécies/Subespécies
NYMPHALIDAE

Famílias//Subfamílias//Espécies/Subespécies
Hamadryas chloe obidona (Fruhstorfer, 1914)

Biblidinae (S=34)

Hamadryas epinome (Felder & Felder, 1867)

Biblis hyperia hyperia (Cramer, 1779)

Hamadryas februa februa (Hübner, [1823])

Callicore astarte astarte (Cramer, 1779)

Hamadryas feronia feronia (Linnaeus, 1758)

Callicore sp.

Hamadryas iphthime iphthime (Bates, 1864)

Callicore texa maimuna (Hewitson, 1858)

Hamadryas laodamia laodamia (Cramer, 1777)

Catonephele acontius acontius (Linnaeus, 1771)

Hamadryas velutina velutina (Bates, 1865)

Catonephele numilia numilia (Cramer, 1775)

Marpesia chiron (Fabricius, 1775)

Diaethria clymena clymena (Cramer, 1775)

Marpesia orsilochus (Fabricius, 1776)

Dynamine paulina paulina (Bates, 1865)

Marpesia themistocles norica (Hewitson, 1852)

Dynamine postverta (Cramer, 1779)

Myscelia orsis (Drury, 1782)

Ectima iona (Doubleday, 1848)

Nessaea obrinus obrinus (Linnaeus, 1758)

Ectima thecla lirina (Felder & Felder, 1867)

Nica flavilla sylvestris (Bates, 1864)

Eunica bechina bechina (Hewitson, 1852)

Paulogramma pyracmon pujoli (Oberthür, 1916)

Eunica eurota eurota (Cramer, 1775)

Peria lamis (Cramer, 1779)

Eunica mygdonia omoa (Hall, 1919)

Temenis laothoe laothoe (Cramer, 1777)

Hamadryas arete (Doubleday, 1847)

Vila emilia (Cramer, 1779)

Hamadryas arinome arinome (Lucas, 1853)

Brassolinae (S=1)

Hamadryas chloe chloe (Stoll, 1787)

Brassolis sophorae sophorae (Linnaeus, 1758)
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Famílias//Subfamílias//Espécies/Subespécies

Famílias//Subfamílias//Espécies/Subespécies

Charaxinae (S=32)

Zaretis itys itys (Cramer, 1777)

Agrias amydon phalcidon (Hewitson, 1855)

Danainae (S=2)

Agrias claudina claudina (Godart, 1824)

Danaus gilippus (Cramer, 1775)

Agrias narcissus tapajonus (Fassl, 1921)

Lycorea halia (Hübner, 1816)

Archaeoprepona amphimachus amphiktion (Fruhstorfer, 1916)

Heliconiinae (S=12)

Archaeoprepona amphimachus amphimachus (Fabricius, 1775)
Archaeoprepona demophon demophon (Linnaeus,
1758)
Archaeoprepona demophon muson (Fruhstorfer,
1915)
Archaeoprepona demophoon antimache (Hübner,
[1819])
Archaeoprepona demophoon demophoon (Hübner,
1814)
Archaeoprepona licomedes licomedes (Cramer, 1777)
Archaeoprepona meander ander (Cramer, 1775)
Archaeoprepona meander megabates (Fruhstorfer,
1916)

Agraulis vanillae (Linnaeus, 1758)
Dryas iulia (Fabricius, 1775)
Eueides lybia orinocensis (Brown & Fernández,
1985)
Euptoieta hegesia (Cramer, 1779)
Heliconius erato (Linnaeus, 1758)
Heliconius hecale (Fabricius, 1776)
Heliconius sara (Fabricius, 1793)
Heliconius wallacei (Reakirt, 1866)
Laparus doris (Linnaeus, 1771)
Neruda aoede (Hübner, [1813])
Philaethria dido (Linnaeus, 1763)
Philaethria pygmalion (Fruhstorfer, 1912)

Fountainea ryphea ryphea (Cramer, 1775)

Ithomiinae (S=7)

Hypna clytemnestra clytemnestra (Cramer, 1777)

Aeria eurimedia (Cramer, 1777)

Hypna clytemnestra negra (Felder & Felder, 1862)

Dircenna dero (Hübner, 1823)

Memphis acidalia acidalia (Hübner, [1819])

Methona confusa confusa (Butler, 1873)

Memphis basilia basilia (Stoll, 1780)

Methona megisto (Felder & Felder, 1860)

Memphis grandis (Druce, 1877)

Napeogenes inachia (Hewitson, 1855)

Memphis leonida leonida (Stoll, 1782)

Oleria antaxis antaxis (Haensch, 1909)

Memphis moruus moruus (Fabricius, 1775)

Scada reckia (Hübner, [1808])

Memphis philumena philumena (Doubleday, [1849])

Limenitidinae (S=8)

Memphis polycarmes (Fabricius, 1775)

Adelpha barnesia (Schaus, 1902)

Memphis xenocles xenocles (Westwood, 1850)

Adelpha boeotia (Felder & Felder, 1867)

Prepona dexamenus dexamenus (Hopffer, 1874)

Adelpha capucinus (Walch, 1775)

Prepona laertes demodice (Godart, [1824])

Adelpha cytherea (Linnaeus, 1758)

Prepona laertes laertes (Hübner, [1811])

Adelpha erotia (Hewitson, 1847)

Prepona pheridamas (Cramer, 1777)

Adelpha iphiclus (Linnaeus, 1758)

Prepona pylene eugenes (Bates, 1865)

Adelpha radiata (Fruhstorfer, 1915)

Siderone galanthis galanthis (Cramer, 1775)

Adelpha thesprotia (Felder & Felder, 1867)

Zaretis ellops (Ménétriés, 1855)

Morphinae (S=24)

Zaretis isidora (Cramer, 1779)

Bia actorion (Linnaeus, 1763)

406

Famílias//Subfamílias//Espécies/Subespécies

Famílias//Subfamílias//Espécies/Subespécies

Caligo euphorbus euphorbus (Felder & Felder, 1862)

Tigridia acesta tapajona (Butler, 1873)

Caligo eurilochus eurilochus (Cramer, 1775)

Satyrinae (S=46)

Caligo idomeneus rhoetus (Staudinger, [1886])

Antirrhea philoctetes (Hübner, [1822])

Caligo illioneus (Cramer, 1775)

Caeruleuptychia caerulea (Butler, 1869)

Caligopsis seleucida juruana (Fruhstorfer, 1912)

Caeruleuptychia coelestis (Butler, 1867)

Catoblepia berecynthia berecynthia (Cramer, 1777)

Chloreuptychia agatha (Butler, 1867)

Catoblepia soranus (Westwood, 1851)

Chloreuptychia arnaca (Fabricius, 1776)

Catoblepia versintincta mossi (Bristow, 1981)

Chloreuptychia callichloris (Butler, 1867)

Catoblepia versitincta versitincta (Stichel, 1901)

Chloreuptychia chlorimene (Hübner, [1819])

Catoblepia xanthicles sosigenes (Fruhstorfer, 1913)

Chloreuptychia herseis (Godart, [1824])

Catoblepia xanthus (Linnaeus, 1758)

Chloreuptychia hewitsonii (Butler, 1867)

Dynastor darius (Fabricius, 1775)

Cissia confusa (Staudinger, 1887)

Morpho achilles (Linnaeus, 1758)

Cissia lesbia (Staudinger, [1886])

Morpho cisseis (Felder & Felder, 1860)

Cissia myncea (Cramer, 1780)

Morpho deidamia deidamia (Hübner, [1819])

Cissia penelope (Fabricius, 1775)

Morpho helenor (Cramer, 1776)

Cissia proba (Weimer, 1911)

Morpho marcus marcus (Schaller, 1785)

Cissia terrestris (Butler, 1867)

Morpho menelaus menelaus (Linnaeus, 1758)

Cithaerias andromeda esmeralda (Doubleday, 1845)

Morpho menelaus terrestris (Butler, 1866)

Erichthodes antonina (Felder & Felder, 1867)

Morpho rethenor rethenor (Cramer, 1775)

Euptychia sp.

Opsiphanes cassiae (Linnaeus, 1758)

Haetera piera (Linnaeus, 1758)

Opsiphanes invirae invirae (Hübner, [1808])

Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775)

Opsiphanes quiteria quiteria (Stoll, 1780)

Magneuptychia analis (Godman, 1905)

Nymphalinae (S=13)

Magneuptychia libye (Linnaeus, 1767)

Anartia amathea amathea (Linnaeus, 1758)

Magneuptychia ocypete (Fabricius, 1776)

Anartia jatrophae jatrophae (Linnaeus, 1763)

Magneuptychia pallema (Schaus, 1902)

Baeotus deucalion (Felder & Felder, 1860)

Magneuptychia tricolor tricolor (Hewitson, 1850)

Colobura annulata (Willmott, Constantino & Hall,
2001)

Megeuptychia antonoe (Cramer, 1775)

Colobura dirce dirce (Linnaeus, 1758)
Eresia clio clio (Linnaeus, 1758)
Historis acheronta acheronta (Fabricius, 1775)
Historis odius dious (Lamas, 1995)
Junonia evarete evarete (Cramer, 1780)
Napeocles jucunda (Hübner, 1808)
Ortilia liriope (Cramer, 1775)
Tegosa claudina (Eschscholtz, 1821)
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Pareuptychia binocula (Butler, 1869)
Pareuptychia ocirrhoe interjecta (d’Almeida, 1952)
Pareuptychia ocirrhoe ocirrhoe (Fabricius, 1776)
Pierella astyoche astyoche (Erichson, [1849])
Pierella hyalinus extincta (Weymer, 1910)
Pierella lamia chalybaea (Godman, 1905)
Pierella lena brasiliensis (Felder & Felder, 1862)
Pseudodebis valentina (Cramer, 1779)
Splendeuptychia furina (Hewitson, 1862)
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Famílias//Subfamílias//Espécies/Subespécies

Famílias//Subfamílias//Espécies/Subespécies

Taygetis cleopatra (Felder & Felder, 1867)

RIODINIDAE

Taygetis echo echo (Cramer, 1775)

Euselasiinae (S=17)

Taygetis elegia (Weymer, 1910)

Euselasia arbas (Stoll, 1781)

Taygetis laches laches (Fabricius, 1793)

Euselasia attrita (Seitz, 1916)

Taygetis mermeria mermeria (Cramer, 1776)

Euselasia brevicauda (Lathy, 1926)

Taygetis sosis (Hopffer, 1874)

Euselasia euboea euboea (Hewitson, [1853])

Taygetis thamyra (Cramer, 1779)

Euselasia eurippus (Hewitson, 1856)

Taygetis virgilia (Cramer, 1776)

Euselasia euriteus (Cramer, 1777)

Taygetis zippora (Butler, 1869)

Euselasia eutychus (Hewitson, 1856)

Yphthimoides argyrospila (Butler, 1867)

Euselasia fabia (Godman, 1903)

Yphthimoides renata (Stoll, 1780)

Euselasia hygenius (Stoll, 1787)

PIERIDAE

Euselasia inconspicua (Godman & Salvin, 1878)

Coliadinae (S=7)

Euselasia mirania (Bates, 1868)

Anteos menippe (Hübner, [1818])

Euselasia mys (Herrich-Schäffer, [1853])

Aphrissa statira statira (Cramer, 1777)

Euselasia mystica (Schaus, 1913)

Phoebis argante (Fabricius, 1775)

Euselasia orfita (Cramer, 1777)

Phoebis philea philea (Linnaeus, 1763)

Euselasia pellonia pellonia (Stichel, 1919)

Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777)

Euselasia phelina (Druce, 1878)

Pyrisitia leuce athalia (Felder & Felder, 1865)

Euselasia toppini (Sharpe, 1915)

Rhabdodryas trite (Linnaeus, 1758)

Riodininae (S=37)

Pierinae (S=2)

Emesis fatimella (Westwood, 1851)

Ascia monuste (Linnaeus, 1764)

Emesis lucinda (Cramer, 1775)

Perrhybris pamela amazonica (Fruhstorfer, 1907)

Adelotypa penthea auseris (Hewitson, 1863)

LYCAENIDAE

Alesa amesis (Cramer, 1777)

Theclinae (S=11)

Amarynthis meneria (Cramer, 1776)

Arawacus aetolus (Sulzer, 1776)

Ancyluris aulestes aulestes (Cramer, 1777)

Calycopis cerata (Hewitson, 1877)

Ancyluris meliboeus meliboeus (Fabricius, 1776)

Celmia celmus (Cramer, 1775)

Aricoris propitia (Stichel, 1910)

Janthecla sista (Hewitson, 1867)

Calospila cuprea (Butler, 1867)

Panthiades bitias (Cramer, 1777)

Calospila lucetia (Hübner, 1821)

Pseudolycaena marsyas (Linnaeus, 1758)

Calospila lucianus (Fabricius, 1793)

Strephonota falsistrephon (Faynel & Brévignon,
2003)

Cartea vitula trailli (Hewitson, 1853)

Theritas mavors (Hübner, 1818)
Thestius pholeus (Cramer, 1777)
Thestius selina (Hewitson, 1869)
Ziegleria hesperitis (Butler & Druce, 1872)
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Eurybia albiseriata (Weymer, 1890)
Eurybia halimede (Hübner, 1807)
Hyphilaria partenis (Westwood, 1851)
Mesene epaphus sertata (Stichel, 1910)
Mesene leucophrys (Bates, 1868)

Famílias//Subfamílias//Espécies/Subespécies
Mesene phareus (Cramer, 1777)
Mesene veleda veleda (Stichel, 1923)
Mesosemia eumene (Cramer, 1776)
Metacharis cuparina (Bates, 1868)
Napaea actoris (Cramer, 1776)
Nymphidium caricae (Linnaeus, 1758)
Nymphidium leucosia leucosia (Hübner, [1806])
Panara phereclus (Linnaeus, 1758)
Rhetus periander arthuriana (Sharpe, 1890)
Sarota chrysus (Stoll, 1781)
Sarota gyas (Cramer, 1775)
Semomesia croesus (Fabricius, 1776)
Setabis lagus cyanea (Butler, 1867)
Setabis velutina (Butler, 1867)
Stalachtis calliope (Linnaeus, 1758)
Stalachtis lineata (Guérin-Méneville, 1844)
Stalachtis phaedusa (Hübner, [1813])
Stalachtis phlegia phlegetontia (Perty, 1833)
Themone pais bambino (Bryk, 1953)
Themone pulcherrima (Herrich-Schäffer, [1853])
PAPILIONIDAE
Papilioninae (S=8)
Battus polydamas polydamas (Linnaeus, 1758)
Eurytides dolicaon deileon (Felder & Felder, 1865)
Heraclides anchisiades anchisiades (Esper, 1788)
Heraclides androgeus (Cramer, 1775)
Heraclides torquatus tolmides (Godman & Salvin,
1890)
Protesilaus aguiari (d’Almeida, 1937)
Protesilaus protesilaus (Linnaeus, 1758)
Protographium agesilaus autosilaus (Bates, 1861)
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Figura 5. Espécies de borboletas encontradas na Floresta Nacional do Tapajós: Agrias narcissus tapajonus (Macho) (A)
Vista Dorsal (B) Vista Ventral; Baeotus deucalion (Fêmea) (C) Vista Dorsal e (D) Vista Ventral; Bia actorion (Macho) (E)
Vista Dorsal e (F) Vista Ventral; Bia actorion (Fêmea) (G) Vista Dorsal e (H) Vista Ventral. Créditos das imagens: Aracely
Liberal Lopes.
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Figura 6. Espécies de borboletas encontradas na Floresta Nacional do Tapajós: Nessaea obrinus (Macho) (A) Vista Dorsal (B) Vista Ventral; Nessaea obrinus (Fêmea) (C) Vista Dorsal (D) Vista Ventral; Siderone galanthis galanthis (Macho) (E)
Vista Dorsal e (F) Vista Ventral; Siderone galanthis galanthis (Fêmea) (G) Vista Dorsal e (H) Vista Ventral. Créditos das
imagens: Aracely Liberal Lopes.
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Figura 7. Espécies de borboletas encontradas na Floresta Nacional do Tapajós: Magneuptychia tricolor (Macho) (A) Vista
Dorsal (B) Vista Ventral; Catonephele acontius (Macho) (C) Vista Dorsal (D) Vista Ventral; Catonephele acontius (Fêmea) (E)
Vista Dorsal (F) Vista Ventral. Créditos das imagens: Aracely Liberal Lopes.
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Glossário
ecdise: processo pelo qual o exoesqueleto desprende-se periodicamente, permitindo
o crescimento da borboleta, seguido da produção de um novo exoesqueleto, também
conhecida como muda.
exoesqueleto: estrutura de sustentação externa ou de revestimento, constituída por
uma cutícula rígida de quitina, presente nos insetos como as borboletas.
exsudatos: secreção de substâncias ricas em carboidratos como resinas, óleos e gomas,
liberada pelas plantas em resposta à idade e injúrias mecânicas.
exúvia: parte do exoesqueleto que é abandonada quando da ecdise ou muda.
guildas: no caso das borboletas, uma guilda representa um grupo com preferências
alimentares semelhantes.
hemolinfa: fluido que preenche os vasos e a hemocele, nos invertebrados (Com características mistas do sangue e da linfa dos vertebrados).
mimetismo: adaptação na qual um organismo possui características que o confundem
com um indivíduo de outra espécie.
táxons: uma unidade taxonômica, essencialmente associada a um sistema de classificação científica. O táxon pode indicar uma unidade em qualquer nível de um sistema
de classificação: um reino, gênero e uma espécie são taxa assim como qualquer outra
unidade de um sistema de classificação dos seres vivos.
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Breve descrição do grupo de besouros escarabeíneos
Neste capítulo vamos falar sobre os besouros escarabeíneos, conhecidos popularmente como “escaravelhos” ou “rola-bostas”. Assim como todos os besouros, os rola-bostas pertencem à ordem de insetos Coleoptera (do grego: “koleos” =
estojo; “pteron = asa”, referindo-se ao primeiro par de asas
rígidas que protegem as asas membranosas). Essa ordem
apresenta o maior número de espécies entre todos os seres
vivos conhecidos do mundo, com cerca de 400 mil espécies
descritas. De fato, os besouros correspondem a 35% do total de insetos existentes, e comparativamente, o número de
espécies de besouros é cerca de 90 vezes maior que o de mamíferos (Rafael et al. 2012).
Os besouros rola-bostas são representantes da família Scarabaeidae (subfamília Scarabaeinae) e ocorrem em todos
os continentes com exceção da Antártida, sendo conhecidas cerca de sete mil espécies em todo o mundo. Apesar de
ocorrerem em tantos lugares diferentes, esse grupo é particularmente comum nas regiões tropicais (Philips 2011), e
no Brasil, onde são encontradas cerca de 700 espécies (Vazde-Mello 2000, Vaz-de-Mello et al. 2011). Esses besouros
possuem cores e formatos diversos, com tamanho do corpo
podendo variar entre 2 a 60 mm de comprimento (Figura 1).
Além disso, muitas espécies apresentam dimorfismo sexual, o que significa que machos e fêmeas da mesma espécie
possuem diferentes características. Nesse caso, os machos
podem apresentar grandes cornos (“chifres”) na cabeça, que
auxiliam na construção de túneis e na disputa por fêmeas.
Os rola-bostas apresentam desenvolvimento holometábolo,
ou seja, durante o seu desenvolvimento passam pela fase de
ovo, larva e pupa, até chegar à fase adulta. Na primeira fase, a
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Figura 1. Espécies de besouros rola-bostas registradas na Floresta Nacional do Tapajós: (A) Eurysternus caribaeus
(Herbst, 1789); (B) Isocopris nitidus (Luederwaldt, 1922); (C) Oxysternon macleayi Nevinson, 1892; (D) Onthophagus
osculatii Guérin-Méneville, 1855; (E) Cryptocanthon campbellorum Howden, 1973; (F) Dichotomius melzeri (Luederwaldt,
1922); (G) Dichotomius worontzowi (Pereira, 1942); (H) Dichotomius nisus (Olivier, 1719); (I) Deltochilum orbiculare van
Lansberge, 1874; (J) Sulcuphanaeus faunus (Fabricius, 1775). As fotos são representadas proporcionalmente ao tamanho
real, com aumento de 3x. Está vendo essa “bolinha” em cada bicho? São os alfinetes utilizados para fixação numa caixa
com isopor. Fotos: Vinícius Costa-Silva.
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Figura 2. Ciclo de vida dos besouros rola-bostas, passando pela fase de ovo, larva, pupa e adulto. Imagens: Filipe França.

fêmea deposita os ovos dentro das fezes de outros animais (Figura 2). Dos ovos nascem as
larvas, que se desenvolvem no interior das fezes, alimentando-se delas. As larvas passam
para o estágio de pupa, fase intermediária entre larva e adultos, onde ocorrem as maiores modificações. Em seguida, a pupa se desenvolve e emerge em um indivíduo adulto,
que escava um túnel até a superfície do solo e sai em busca de parceiros reprodutivos e
recurso para alimentação e nidificação, iniciando o ciclo novamente.
Mas como diferenciar os rola-bostas dos demais besouros? A principal característica
morfológica dos rola-bostas é a antena com clava composta por três lamelas, como
pode ser visto na Figura 3B. Além disso, eles são insetos muito populares devido ao
seu hábito de alimentação e de nidificação nas fezes de diversos animais vertebrados,
como antas, macacos, porcos do mato, veados, e muitos outros. Muitas pessoas não
sabem, mas os besouros rola-bostas possuem comportamento alimentar bem variado

Figura 3. Foto de um
Scybalocanthon nigriceps (Harold,
1868) mostrando em detalhes
as principais características
morfológicas utilizadas para
classificar um besouro como
rola-bosta: (A) clípeo expandido;
(B) antenas lameladas com três
lamelas e (C) pigídio exposto. Foto:
Vinícius Costa-Silva.
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Figura 4. Estratégia de alocação
do alimento: (A) escavadores
ou paracoprídeos; (B) roladores
ou telecoprídeos; (C) residentes
ou endocoprídeos. Modificado
de França (2015) e Halffter &
Edmonds (1982).

e podem ser classificados em grupos de acordo com o tipo de alimento que utilizam. A
maioria deles, como dito anteriormente, são classificados como coprófagos, ou seja, se
alimentam de fezes. Outros são classificados como: necrófagos, os que se alimentam
de carcaça em decomposição; saprófagos, os que utilizam material vegetal em decomposição; carpófagos, que se alimentam de frutos em decomposição; micetófagos, que
utilizam fungos cultivados por formigas; dentre outros. Existem ainda os predadores
de piolho-de-cobra e formigas e os que apresentam mais de um hábito alimentar, considerados generalistas (Halffter & Matthews 1966).
Os rola-bostas podem também ser divididos em grupos relacionados à forma que destinam seu alimento (Figura 4): 1) Escavadores (ou paracoprídeos) – escavam túneis
abaixo e/ou ao lado dos depósitos de alimento, que serão utilizados para reprodução
e/ou alimentação; 2) Roladores (ou telecoprídeos) – são os rola-bostas propriamente
ditos, que fazem bolas de alimento e as rolam a variadas distâncias da fonte original;
e 3) Residentes (ou endocoprídeos) – vivem dentro ou abaixo do alimento, sem levá-lo
para lugares longe da fonte (Halffter & Edmonds 1982). As espécies pertencentes a cada
um desses grupos possuem características morfológicas específicas de acordo com a
forma que utilizam o recurso alimentar. Por exemplo, os besouros residentes possuem
as pernas médias bem desenvolvidas, que os ajudam a “nadar” dentro do alimento,
enquanto os escavadores possuem o primeiro par de pernas desenvolvido, que permite
que eles escavem a terra para enterrar o alimento. Já os roladores têm as pernas posteriores mais alongadas, adaptadas para rolar o alimento.
Relevância socioeconômica e ecológica
Como foi visto até aqui, os rola-bostas têm hábitos alimentares e comportamentais
bem peculiares, desempenhando importantes funções ecológicas. Ao construírem tú420

neis e galerias para enterrar as fezes, contribuem com a remoção da matéria orgânica
em decomposição, incorporação de nutrientes, bioturbação, aeração do solo e dispersão secundária de sementes (Nichols et al. 2008, França et al. 2018). Além disso, a utilização de depósitos de fezes e carcaças pelos rola-bostas é um dos aspectos econômicos
mais importantes entre suas funções ecológicas. Isso se dá, porque ao reduzirem a
quantidade de fezes e carcaças disponíveis, colaboram com a diminuição da quantidade de moscas hematófagas e detritívoras (como a mosca-do-chifre, que ataca rebanhos
bovinos), que também utilizam as fezes e carcaças como locais de reprodução e poderiam provocar prejuízos econômicos (Braga et al. 2012).
Os rola-bostas também são considerados como bons bioindicadores. Os bioindicadores
são organismos que são influenciados por fatores ambientais e podem ser utilizados para
monitorar os efeitos de distúrbios (como poluição, perda e degradação da vegetação) em
ambientes naturais ou alterados pelo homem (McGeogh 1998). A estrutura das comunidades dos rola-bostas (quantidade de espécies, número de indivíduos e a composição
da comunidade) é fortemente afetada pelo tipo de vegetação onde eles são encontrados,
dessa forma, mudanças ambientais podem alterar suas comunidades (Halffter & Favila
1993). Isso faz com que esse grupo seja utilizado em pesquisas ecológicas de avaliação das
alterações na biodiversidade de determinados ecossistemas. Além disso, esse grupo tem
espécies bem conhecidas, cuja amostragem é fácil e de baixo custo, sendo considerados
bioindicadores de alto custo-benefício (Gardner et al. 2008).
Estado de conhecimento de rola-bostas na Flona do Tapajós e Resex TapajósArapiuns
Nosso levantamento das pesquisas realizadas na Floresta Nacional do Tapajós (Flona)
(Figura 5) resultou em três estudos, utilizando os besouros como bioindicadores e com
coletas padronizadas, que foram realizados por projetos da Rede Amazônia Sustentável. As coletas utilizaram armadilhas de queda (pitfall), enterradas no solo, iscadas
com fezes e disponíveis aos besouros por 48 horas, uma das metodologias mais utilizadas para coleta de rola-bostas (Figura 6). Em 2010, um dos autores desse capítulo, o
pesquisador Victor Hugo F. Oliveira, realizou seus estudos com besouros rola-bostas
em 28 locais dentro da Flona, em florestas sob diferentes condições: preservadas, com
exploração de madeira, florestas queimadas e florestas com exploração de madeira e
queimadas. Essa pesquisa resultou em importantes publicações ao longo dos últimos
dez anos, juntamente com dados oriundos de outras pesquisas realizadas nas regiões
próximas à Flona (Solar et al. 2015, Barlow et al. 2016, Ferreira et al. 2018, Lennox et al.
2018, Leal et al. 2020, Carvalho et al. 2020; Nunes et al. 2021).
Outro autor desse capítulo, o pesquisador Filipe M. França, também realizou pesquisas
na Flona (França et al. 2020). Em 2016, dez locais foram pesquisados, oito dos quais
haviam sido previamente pesquisados em 2010. Posteriormente, em 2017, sete novos
locais foram pesquisados, também em áreas de floresta preservadas, florestas com exploração de madeira e florestas queimadas. Ter esse longo período de estudo em uma
variedade de condições da floresta, permitiu que os autores avaliassem como períodos
de estiagem muito forte (como em anos de El Niño extremo) e atividades humanas (exDiversidade de besouros escarabeíneos da Flona do Tapajós e da Resex Tapajós-Arapiuns
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Figura 5. Mapa mostrando a localização do estado do Pará (A) e das unidades de conservação (UCs) Flona e Resex (B). Em
verde são representadas as áreas florestais, em branco os outros tipos de cobertura da terra e em azul os corpos d’água.
Os pontos vermelhos representam os locais onde os besouros rola-bostas foram estudados. Mapa: Raquel Carvalho.

tração de madeireira e queimadas) prejudicam a diversidade de besouros rola-bostas e
suas funções ecológicas. França e colaboradores (2020) encontraram que a diversidade
de besouros e suas funções ecológicas foram reduzidas após a seca extrema e incêndios
florestais durante o El Niño de 2015-16, quando comparadas com dados previamente coletados em 2010. No entanto, os resultados sugerem que as atividades humanas
locais (extração madeireira e queimadas) e secas extremas podem afetar de maneira
diferente os besouros e o papel deles para manter o funcionamento das florestas tropicais.
Além desses estudos, em 2019 a pesquisadora e autora desse capítulo, Maria Katiane S.
Costa, também desenvolveu uma pesquisa em 35 locais dentro da Flona. No entanto, os
besouros coletados nessa ocasião ainda estão em fase de identificação, mas certamente
essa pesquisa, juntamente com as demais citadas, contribuirá muito para o conhecimento das espécies de rola-bostas da Flona!
Nosso levantamento de estudos encontrou uma pesquisa realizada na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (Resex) (Figura 5) pelo pesquisador e autor desse capítulo Rafael de Andrade (de Andrade et al. 2014). Nessa pesquisa foram avaliados diferentes
grupos (besouros rola-bostas, formigas, aves e plantas) em quatro regiões distintas da
Amazônia brasileira afetadas por incêndios florestais. Assim como na Flona, as coletas
de besouros foram feitas utilizando armadilhas pitfall, enterradas no solo, iscadas com
fezes e disponíveis por 48 horas. Foram amostrados oito locais dentro da Resex, em florestas preservadas e florestas queimadas no ano de 2008. É válido destacar que a pouca
quantidade de pesquisas realizadas nessa UC demonstra uma lacuna de conhecimento
da biodiversidade e ressalta a necessidade de pesquisas com os besouros rola-bostas e
outros grupos nessa região.
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Figura 6. Armadilha pitfall
utilizada para coleta de besouros
rola-bostas. Foto: Rafaella Maciel.

Panorama sobre a riqueza e conservação de rola-bostas na Flona e Resex
Nos trabalhos realizados na Flona, foi encontrada uma elevada quantidade de espécies
e quantidade de indivíduos de besouros rola-bostas (Tabela 1 e Figuras 1 e 7). Foram
registradas 50 espécies, 54 morfoespécies (organismos em que a identificação até o
nível de espécie não foi possível) e 14546 indivíduos de rola-bostas. As espécies mais
abundantes foram Canthon fulgidus Redtenbacher, 1868 (1972 indivíduos amostrados),
Eurysternus caribaeus (Herbst, 1789) (1890 indivíduos) e Canthidium aff. deyrollei (1725
indivíduos). Foi encontrado um elevado número de espécies/morfoespécies com apenas um ou dois indivíduos registrados, sendo o equivalente a 30,77% de todas as espécies/morfoespécies coletadas. O grupo de besouros mais diverso foi Canthidium, com
25 espécies/morfoespécies. Nos locais pesquisados em 2010, foram registrados 11312
indivíduos pertencentes a 74 espécies/morfoespécies. Nos anos seguintes (2016 e 2017),
foram registradas 43 e 66 espécies/morfoespécies (1173 e 2061 indivíduos, respectivamente; Tabela 1). Com base nesses dados, podemos afirmar que a Flona abriga pelo
menos 14,85% das espécies de besouros rola-bostas registradas no Brasil, destacando a
importância dessa UC para manter a biodiversidade nacional.
No trabalho realizado na Resex, foram registradas 19 espécies, 33 morfoespécies, e 2725
indivíduos. As mais comuns foram Sylvicanthon sp. (392 indivíduos amostrados), Canthidium aff. deyrollei (367 indivíduos) e Dichotomius aff. globulus (225 indivíduos). Dentre
as espécies identificadas, 17 foram também registradas na Flona e duas são exclusivas da Resex (Tabela 2). Aproximadamente 23% das espécies/morfoespécies coletadas
apresentaram apenas um ou dois indivíduos. Assim como na Flona, o grupo de espécies mais diverso foi Canthidium, com 11 espécies/morfoespécies registradas. Apesar
de termos encontrado apenas um trabalho realizado na Resex, é possível perceber o
potencial de diversidade que essa UC apresenta.
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Figura 7. Espécies de besouros rola-bostas registradas na Floresta Nacional do Tapajós (A) Coprophanaeus jasius
(Olivier, 1789); (B) Canthon fulgidus Redtenbacher, 1868; (C) Ateuchus substriatus (Harold, 1868); (D) Deltochilum
enceladus Kolbe, 1893; (E) Ateuchus pygidialis (Harold, 1868); (F) Isocopris imitator (Felsche,1901); (G) Coprophanaeus
degallieri Arnaud, 1997; (H) Coprophanaeus lancifer (Linné, 1767). As fotos são representadas proporcionalmente ao
tamanho real, com aumento de 3x. Fotos: Vinícius Costa-Silva.
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Nenhuma das espécies de besouros rola-bostas registradas nos estudos anteriores
encontra-se nas listas de espécies ameaçadas de extinção. A lista vermelha da União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) apresenta as espécies Canthon lituratus (Germar, 1813), Deltochilum carinatum (Westwood, 1837), Dichotomius worontzowi
(Pereira, 1942), Oxysternon macleayi Nevinson, 1892 e Phanaeus sororibispinus Edmonds
& Zidek, 2012 como de menor preocupação (“least concern”), e mais coletas de dados
são necessárias para avaliação do status de conservação da espécie Bdelyrus paraensis
Cook, 1998 (“data deficient”). No entanto, isso não significa que todas as florestas da
Flona e Resex estejam em boas condições de conservação (como visto por Nóbrega Spínola et al. 2020). Até mesmo porque, como demonstrado anteriormente, uma grande
parte dos locais que estudamos estavam alterados devido à exploração madeireira e
queimadas.
De fato, nos trabalhos realizados na Flona, o número de espécies/morfoespécies e de
indivíduos foi maior nas florestas preservadas (86 espécies/morfoespécies e 7623 indivíduos respectivamente), seguidas pelas florestas que sofreram queimadas (70 espécies/morfoespécies e 3428 indivíduos), florestas que tiveram exploração de madeira (54
espécies/morfoespécies e 2115 indivíduos) e, por último, as florestas impactadas pela
exploração de madeira e por queimadas (37 espécies/morfoespécies e 1380 indivíduos).
Já na Resex, embora tenha sido amostrada maior quantidade de besouros em florestas
que sofreram queimadas (1655 indivíduos), o número de espécies/morfoespécies foi
menor (44) comparado à floresta preservada (1070 indivíduos e 47 espécies/morfoespécies) (Tabela 2). Com isso, é possível concluir que os distúrbios ambientais (queimadas
e exploração de madeira) provavelmente causaram uma perda no número de espécies
e de indivíduos de besouros rola-bostas nas regiões dos estudos.
Com essas pesquisas, demonstramos como a Flona e Resex apresentam grande diversidade de besouros rola-bostas. Dessa forma, ressaltamos que essas duas UCs são importantes para a conservação da fauna de besouros da Amazônia, e destacamos que a
diversidade encontrada é provavelmente subestimada. Nosso levantamento da fauna
de besouros rola-bostas demonstra ainda a necessidade urgente de mais estudos sobre
a biodiversidade de invertebrados na Flona e principalmente na Resex.
Tabela 1. Espécies de besouros rola-bostas registrados na Floresta Nacional do Tapajós e número de indivíduos coletados nos anos de 2010, 2016 e 2017.
Espécies/Morfoespécie

Número de indivíduos coletados
2010

2016

2017

Total

Anomiopus aff. pictus

1

0

0

1

Anomiopus brevipes (Waterhouse, 1891)

3

0

0

3

Anomiopus sp.3

0

0

1

1

Ateuchus aff. aeneomicans

0

0

1

1

182

1

3

186

Ateuchus aff. candezei
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Espécies/Morfoespécie

Número de indivíduos coletados
2010

2016

2017

Total

Ateuchus aff. murrayi

583

71

254

908

Ateuchus aff. romani

12

0

0

12

Ateuchus connexus (Harold, 1868)

19

5

1

25

Ateuchus pigidialis (Harold, 1868)

0

0

1

1

Ateuchus sp.1

28

2

6

36

Ateuchus sp.2

49

0

0

49

Ateuchus sp.6

0

0

5

5

Ateuchus substriatus (Harold, 1868)

0

0

2

2

Bdelyrus paraensis Cook, 1998

6

0

0

6

447

8

8

463

Canthidium aff. barbacenicum

54

0

0

54

Canthidium aff. collare

48

4

0

52

1631

78

16

1725

2

0

0

2

Canthidium aff. ardens

Canthidium aff. deyrollei
Canthidium aff. funebre
Canthidium aff. gerstaeckeri

142

33

57

232

Canthidium aff. lentum

5

1

2

8

Canthidium humerale (Germar, 1813)

2

0

0

2

Canthidium metallicum Harold, 1867

0

0

5

5

Canthidium prasinum (Blanchard, 1843)

2

0

0

2

Canthidium sp.1

81

22

102

205

Canthidium sp.2

13

4

1

18

Canthidium sp.3

3

0

0

3

Canthidium sp.4

7

0

4

11

Canthidium sp.5

22

3

2

27

Canthidium sp.7

2

0

0

2

Canthidium sp.8

22

147

190

359

Canthidium sp.9

0

0

1

1

Canthidium sp.11

0

0

1

1

Canthidium sp.16

0

0

1

1

Canthidium sp.20

0

0

1

1

Canthidium sp.21

0

2

1

3

Canthidium sp.23

0

0

1

1

Canthidium sp.24

0

0

1

1

Canthidium tricolor Balthasar, 1939

0

0

3

3
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Espécies/Morfoespécie

Número de indivíduos coletados
2010

2016

2017

Total

Canthon aff. angustatus

35

0

0

35

Canthon aff. chalybaeus

2

0

0

2

Canthon aff. quadrimaculatus

21

1

0

22

Canthon aff. sericatus

16

0

0

16

1485

118

369

1972

0

1

0

1

Canthon fulgidus Redtenbacher, 1868
Canthon lituratus (Germar, 1813)
Canthon quadriguttatus (Olivier, 1789)

0

0

1

1

16

1

10

27

Canthonella sp.2

1

0

0

1

Coprophanaeus degallieri Arnaud, 1997

0

6

0

6

Canthon semiopacus Harold, 1868

Coprophanaeus jasius (Olivier, 1789)

7

7

0

14

Coprophanaeus lancifer (Linné, 1767)

48

5

11

64

0

8

6

14

26

0

0

26

Cryptocanthon campobelorum Howden, 1973
Cryptocanthon peckorum Howden, 1973

1

0

1

2

Deltochilum enceladus Kolbe, 1893

Deltochilum carinatum (Westwood, 1837)

88

0

3

91

Deltochilum orbiculare van Lansberge, 1874

71

0

3

74

Deltochilum orbignyi amazonicum Bates, 1887

14

1

2

17

Deltochilum sp.1

62

2

9

73

Deltochilum sp.2

196

59

80

335

0

0

31

31

Dichotomius aff. fortestriatus

218

5

5

228

Dichotomius aff. lucasi

Dichotomius aff. batesi

898

99

26

1023

Dichotomius aff. lucasi1

0

0

3

3

Dichotomius aff. lucasi2

0

0

39

39

Dichotomius boreus (Olivier, 1789)

1

0

0

1

Dichotomius carinatus (Luederwaldt, 1925)

29

3

9

41

Dichotomius melzeri (Luederwaldt, 1922)

13

1

7

21

Dichotomius nisus (Olivier, 1719)

1

0

0

1

Dichotomius robustus Luederwaldt, 1935

2

0

0

2

Dichotomius worontzowi (Pereira, 1942)

49

1

0

50

Eurysternus arnaudi Génier, 2009

20

1

2

23

773

125

139

1037

30

0

9

39

Eurysternus atrosericus Génier, 2009
Eurysternus balachowskyi Halffter & Halffter, 1977
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Espécies/Morfoespécie

Número de indivíduos coletados
2010

Eurysternus caribaeus (Herbst, 1789)

2016

2017

Total

1567

157

166

1890

253

5

40

298

Eurysternus cayennensis Castelnau, 1840
Eurysternus cyclops Génier, 2009

3

1

0

4

12

0

0

12

2

0

0

2

Eurysternus hypocrita Balthasar, 1939

33

0

0

33

Eurysternus plebejus Harold, 1880

63

3

16

82

8

0

0

8

466

14

21

501

Isocopris imitator (Felsche,1901)

9

1

2

12

Isocorpris nitidus (Luederwaldt, 1922)

0

0

1

1

Ontherus appendiculatus (Mannerheim, 1829)

2

0

0

2

35

0

0

35

2

0

0

2

Eurysternus hamaticollis Balthasar, 1939
Eurysternus howdeni Génier, 2009

Eurysternus vastiorum Martínez, 1988
Eurysternus wittmerorum Martinez, 1988

Ontherus carinifrons Luederwaldt, 1930
Onthophagus aff. hirculus
Onthophagus aff. onorei

2

0

2

4

Onthophagus osculatii Guérin-Méneville, 1855

0

40

119

159

Onthophagus rubrescens (Blanchard, 1843)

0

55

84

139

Onthophagus sp.

0

0

1

1

Onthophagus sp.1

875

0

0

875

Onthophagus sp.2

0

0

20

20

Onthophagus sp.3

0

0

5

5

110

22

31

163

Oxysternon macleayi Nevinson, 1892
Phanaeus sororibispinus Edmonds & Zidek, 2012

2

0

0

2

13

0

0

13

0

0

1

1

Sylvicanthon proseni (Martínez, 1949)

251

31

82

364

Uroxys sp.1

107

19

30

156

Uroxys sp.2

4

0

0

4

Uroxys sp.3

4

0

0

4

Uroxys sp.4

0

0

2

2

Scybalocanthon sp.1
Sulcophanaeus faunus (Fabricius, 1775)

Uroxys sp.5
Total Geral

428

0
11312

0
1173

2
2061

2
14546

Tabela 2. Espécies de besouros rola-bostas registrados na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns no ano de 2008 em florestas queimadas e preservadas.
Espécie/Morfoespécie

Número de indivíduos coletados
Queimada

Preservada

Total

Ateuchus aff. connexus

6

1

7

Ateuchus sp.1

7

12

19

Ateuchus sp.2

122

61

183

Canthidium aff. deyrollei

359

8

367

Canthidium aff. gerstaeckeri1

2

0

2

Canthidium aff. gerstaeckeri2

1

2

3

Canthidium aff. lentum1

2

1

3

Canthidium aff. lentum2

0

2

2

Canthidium aff. lentum3

4

8

12

Canthidium sp.1

7

9

16

Canthidium sp.2

22

1

23

Canthidium sp.4

0

1

1

Canthidium sp.6

209

5

214

Canthidium sp.7

1

0

1

Canthon aff. quadriguttatus

0

2

2

Canthon aff. sericatus

1

1

2

Canthon aff. subhyalinus

0

2

2

Canthon semiopacus Harold, 1868

1

1

2

Canthon sp.13

0

12

12

Canthonella sp.

2

3

5

Coprophanaeus lancifer (Linné, 1767)

10

20

30

Deltochilum aff. amazonicum

4

1

5

Deltochilum sp.1

1

5

6

Deltochilum sp.2

3

20

23

Dichotomius aff. clypealis

0

2

2

Dichotomius aff. globulus

123

102

225

Dichotomius melzeri (Luederwaldt, 1922)

8

0

8

Dichotomius robustus Luederwaldt, 1935

2

0

2

Dichotomius worontzowi (Pereira, 1942)

6

2

8

Eurysternus arnaudi Génier, 2009

3

4

7

Eurysternus atrosericus Génier, 2009

25

81

106

Eurysternus caribaeus (Herbst, 1789)

79

29

108
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Espécie/Morfoespécie

Número de indivíduos coletados
Queimada

Preservada

Total

Eurysternus cayennensis Castelnau, 1840

17

19

36

Eurysternus hamaticollis Balthasar, 1939

1

1

2

Eurysternus howdeni Génier, 2009

0

2

2

14

5

19

Eurysternus wittmerorum Martinez, 1988

6

2

8

Hansreia sp.

7

90

97

Eurysternus vastiorum Martínez, 1988

Isocopris imitator (Felsche,1901)

17

2

19

Ontherus carinifrons Luederwaldt, 1930

45

0

45

Onthophagus aff. haematopus

14

8

22

0

4

4

14

59

73

2

3

5

Phanaeus chalcomelas (Perty 1830)

25

41

66

Scybalocanthon sp.1

25

139

164

Onthophagus aff. onorei
Onthophagus aff. osculatii
Oxysternon macleayi Nevinson, 1892

Scybalocanthon sp.2

8

2

10

92

106

198

245

147

392

Trichillum pauliani Balthasar, 1939

61

1

62

Sylvicanthon proseni (Martínez, 1949)
Sylvicanthon sp.
Uroxys sp.1

50

35

85

Uroxys sp.2

2

6

8

Total Geral

1655

1070

2725
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Glossário
bioturbação: mistura de partículas do solo.
dispersão secundária: quando as sementes passam por mais de um processo de dispersão. Após dispersores primários (como aves, roedores, animais herbívoros) consumirem alimentos contendo sementes, essas podem ser encontradas em suas fezes. Ao
carregar e enterrar as fezes, os besouros rola-bostas acabam agindo como dispersores
secundários.
hematófagas: que se alimentam de sangue de outros animais.
nidificação: ação de construir o ninho.
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O conhecimento pode ser visto como uma “rede”, tal como as
habilmente tecidas pelos moradores ribeirinhos, onde cada
nó representa um “conhecer”. Assim como uma rede só é útil
para a pesca quando os nós estão amarrados uns aos outros,
o conhecimento também depende da conexão e troca de saberes entre os diferentes atores. Mas diferente das redes de
pesca, que são costuradas até determinado tamanho, o conhecimento sempre pode e deve ser aumentado. Nesta obra
os autores dividiram o conhecimento que obtiveram em suas
pesquisas, apresentando, em 23 capítulos, a biodiversidade da
Floresta Nacional do Tapajós (Flona Tapajós) e da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (Resex Tapajós-Arapiuns).
Com os resultados obtidos neste livro podemos compreender a importância dessas Unidades de Conservação para
manutenção da biodiversidade amazônica e brasileira. Só
de vertebrados, grupo que inclui anfíbios, aves, mamíferos,
répteis e peixes, foram registradas mais de mil espécies!
Dentro deste grupo, as aves se destacam não só pelo número (613 espécies), mas também pelas variadas formas e
diversidade de cores que encantam quem as observa (Figura 1). Não podemos deixar de lembrar dos peixes (160 espécies), que fazem parte do cardápio do dia-dia dos moradores
das comunidades, e ao mesmo tempo são importantes para
manter os ecossistemas aquáticos em equilíbrio.
O grupo de invertebrados terrestres, formado pelos besouros
rola-bostas, formigas e borboletas, é conhecido pelo importante papel que desempenham em diversos processos ecológicos,
como decomposição, herbivoria, dispersão de sementes e polinização. Este grupo também apresentou grande diversidade nas
Unidades de Conservação aqui estudadas, com pelo menos 123
espécies de besouros rola-bostas, 191 espécies de formigas e 261
espécies de borboletas. Apesar dos elevados números encontraConclusão | Tecendo a Rede do Conhecimento
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Figura 1. Casal de araçaris (Selenidera gouldi) ingerindo frutos, o que ajuda a dispersar as sementes e contribui com a
renovação da floresta (Foto: Edson Lopes).

dos, os resultados obtidos mostram que os impactos causados pelo fogo e extração de madeira
são uma ameaça à biodiversidade da Amazônia de maneira geral, o que demanda ações para
prevenção de incêndios e alternativas de manejo florestal que reduzam os impactos.
Saindo da terra e indo para a água, temos a fauna de invertebrados aquáticos, igualmente
diversa, sendo importante indicadora da qualidade ambiental, o que possibilita usar esse
grupo para monitoramento de impactos ambientais, dentro e fora de Unidades de Conservação. Os invertebrados aquáticos mantêm íntima relação com a vegetação terrestre,
que fornece abrigo e alimento inclusive dentro da água (Figura 2). Desse modo, as quase
600 espécies de insetos aquáticos, as quatro espécies de caranguejo e as três espécies de
camarão precisam da manutenção dessas interfaces aquático-terrestres para sua persistência. Como outro importante componente do ambiente aquático, as algas tem ainda
um conhecimento ainda a ser desvelado em relação à região do baixo Tapajós. Neste livro
apresentamos, no entanto, um levantamento de um grupo importante no perifíton, base
da cadeia alimentar de diversos grupos da fauna, as diatomáceas. Entre as diatomáceas,
um levantamento preliminar de cinco igarapés na Flona Tapajós revela uma riqueza expressiva de 54 táxons, alguns deles possivelmente representando espécies não descritas.
Voltando ao ambiente terrestre, mas agora tratando daqueles organismos que não se movem, ditos sésseis, temos uma diversidade belíssima representada, com inventários concentrados na Flona Tapajós. A iniciar pelos responsáveis pela “recliclagem” dos nutrientes
da floresta, alguns grupos de fungos foram aqui retratados. Os grupos de fungos gasteroi436

Figura 2. Ambiente onde o meio terrestre e aquático entram em contato propiciando condições de habitat para
diversas espécies (Foto: Leandro Giacomin)

des e poroides que incluem espécies popularmente conhecidas como cogumelos e orelhas-de-pau são representados por ao menos 10 e 26 táxons, respectivamente. Entre as plantas
terrestres, levantamentos estão disponíveis para samambaias e licófitas e também para as
plantas com sementes, sendo que levantamentos inexistem para grupos de musgos, hepáticas e antóceros. As samambaias e licófitas são representadas por 107 e 8 espécies respectivamente. Por sua vez, entre as plantas com sementes, além de uma espécie de gimnosperma, foram catalogadas 690 espécies de plantas com flores até o momento, sendo que uma
quantidade grande dos indivíduos inventariados e presentes em coleções biológicas (40%)
não está identificada até o nível específico, indicando que esse número é sabidamente bem
maior que o que é apresentado nesse livro (Figura 3). Uma iniciativa colaborativa, que conta
com a participação de dezenas de pesquisadores, vem sendo conduzida para produzir uma
lista de plantas para a Flona em que todos os indivíduos de plantas vasculares amostrados
na Flona Tapajós estejam identificados até o nível taxonômico menos inclusivo possível
(Figura 4). Além dessa iniciativa, é apresentada neste livro uma ferramenta para a identificação de um grupo de plantas de interesse por seu caráter parasita: as ervas-de-passarinho.
Os quadros sinóticos interativos apresentados podem servir como ferramenta para a troca
de saberes entre aqueles que convivem diariamente com esses organismos, os habitantes
da unidade e os pesquisadores que estão interessados em conhecê-los melhor. Uma conclusão dos levantamentos apresentados aqui para a Flona Tapajós é que há uma parte considerável da unidade que demanda de mais estudos e que é pouco conhecida: a área reservada à
preservação da unidade, em sua porção centro-sul. Para a Resex Tapajós-Arapiuns o esforço ainda deverá ser maior, visto que pouco ainda é conhecido sobre está UC.
Conclusão | Tecendo a Rede do Conhecimento
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Figura 3. Mumbaca (Astrocaryum gynacanthum), espécie de palmeira que produz frutos que servem de alimento para
animais (Foto: Thomas Couvreur).

Entre as diversas formas de vida amostradas, grupos de espécies separadas em herbáceas e arbóreas foram submetidas a amostragens quantitativas, onde é produzido
um inventário em uma área conhecida, chamada de parcela. Os grupos de herbáceas
inventariados representam uma alta riqueza, considerando-se à pluviosidade registrada para a unidade, com marcada sazonalidade, apesar de uma densidade de indivíduos baixa, considerando a área amostrada. As espécies arbóreas, por sua vez, foram
classificadas de acordo com seus usos, valor comercial de seus produtos ou funções
ecológicas no ecossistema, classificações que são rediscutidas na medida que atualizamos o conhecimento científico. Na Floresta Nacional do Tapajós, por exemplo, constam
registros de mais de 400 espécies arbóreas em seu Plano de Manejo, e neste livro, são
apresentadas 152 espécies arbóreas amostradas na regeneração natural, ou seja, entre
árvores de pequeno porte, com menos de 10 centímetros de diâmetro. Dentre os indivíduos adultos, é apresentada uma lista com as 40 espécies arbóreas mais relevantes,
que combinam importância ecológica e econômica. Ressalta-se que nas duas Unidades
de Conservação que são o foco deste livro, há uma relação muito forte entre as pessoas
e as plantas terrestres de maneira geral, em especial as espécies de árvores, seja nas
ações de ecoturismo, agricultura, extrativismo ou manejo florestal.
Por fim, podemos perceber que apesar de todo esforço, os pesquisadores indicaram
que ainda são necessárias novas investigações para que possamos saber mais sobre
a biodiversidade, demonstrando que a “rede de conhecimento” sobre as Unidades de
Conservação do Baixo Tapajós só começou a ser tecida. Nessa tarefa, os moradores
438

Figura 4. Ação de educação ambiental promovida pelo ICMBio e UFOPA com moradores da FLONA do Tapajós onde a
troca de conhecimento traz benefícios a comunidade, ao órgão gestor da Unidade de Conservação e aos pesquisadores
(Foto: Leandro Giacomin).

da Resex Tapajós-Arapiuns e da Flona Tapajós podem contribuir muito! Por morarem nas áreas, e assim estarem por
mais tempo em contato com a biodiversidade, podem auxiliar identificando espécies, indicando locais onde encontrar
determinados animais, plantas ou fungos ou mesmo tirando fotos (https://www.inaturalist.org/projects/biodiversidade-flona-tapajos-e-resex-tapajos-arapiuns)¹.
Outro aspecto que fica claro ao longo deste livro é a importância que cada grupo da biodiversidade tem para a manutenção
dos ecossistemas e, portanto, sendo preponderantes para a
manutenção da vida humana. Dessa forma, o ser humano,
como parte desse sistema, deve usar com responsabilidade os
recursos naturais, garantindo que não venham a faltar agora,
nem no futuro. Devemos ser generosos com as gerações que
irão nos suceder, permitindo a elas contemplar um mundo
tão rico em biodiversidade quanto o que temos.
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