Mi

.
;

*

r.
r
A

Congresso Brasileiro
Mastozoolog
r
/

V
ri
•

U

.

*

De 26
:

1
4
i

i

>

\i
i

i

fn|

29 de junho de 2003

PUC TVÍ inas
Belo Horizonte - IVfinas Gerais

i

*

a

>

RESUMOS

ri

i.

'

1

I
r

•

*

•

*

'

V,

•
•

r

?/

II CONGRESSO BRASILEIRO DE MASTOZOOLOGIA
26 a 29 de junho de 2003
Belo Horizonte - MG

RESUMOS

LOCAL:
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Prezados Colegas,

É com imensa satisfação que apresentamos o livro de Resumos do II Congresso Brasileiro de Mastozoologia,
onde estão compilados 413 resumos das diversas á reas de estudo dos mamíferos.
Este livro representa o esforço de estudantes, professores, pesquisadores e orientadores de vários estados
do Brasil, demonstrando que a comunidade acadêmica e das instituições de pesquisa, mesmo com todas as
dificuldades financeiras pelas quais nosso país vem passando, é bastante produtiva.

Queremos parabenizar a todos que enviaram resumos pela dedicação às suas pesquisas, pois se não fossem
vocês não estaríamos, hoje, com essa rica publicação em mãos.
Devemos lembrar que o sucesso doICongresso Brasileiro de Mastozoologia, realizado em Porto Alegre no
ano de 2001, é evidente nesse segundo, com mais do dobro de participantes.
Gostaríamos de agradecer à Sociedade Brasileira de Mastozoologia que confiou a nós a organização do II
Congresso Brasileiro de Mastozoologia. Agradecemos também o apoio irrestrito da PUC Minas, através de seu
Pró-reitor de Extensão, Prof Bonifácio José Teixeira, a equipe do Museu de Ciências Naturais PUC Minas, aos
membros da Comissão Científica, a todos profissionais que nos apoiaram durante a preparação do evento e
aos nossos patrocinadores. Nosso especial agradecimento à secretária geral do Congresso, Ana Flávia Rodrigues
de Almeida, aluna do último ano do curso de Ciências Biológicas da PUC Minas, que recentemente começou a
trabalhar no Museu e não mediu esforços para que esse evento fosse um sucesso

.

.

Profa Edeltrudes Maria Valadares Calaça Câmara
Presidente da Comissão Organizadora do II Congresso Brasileiro de Mastozoologia
Diretora do Museu de Ciências Naturais PUC Minas
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INSTRUÇÕES AOS APRESENTADORES DE PAINÉIS

•Os congressistas que irão apresentar seus trabalhos deverão afixá-los a partir das 10:00 horas do dia
a ser apresentado.

•Um dos autores deverá permanecer no local , para visitas e esclarecimentos dos demais participantes;
27/06 das 16:00 às 17:30 horas
28/06 das 16:30 às 17:00 horas
29/06 das 17:00 às 18:00 horas
•Durante cada sessão a Comissão entregará o certificado de apresentação, sendo fornecido somente
um certificado por trabalho;
•Os painéis deverão ser retirados logo após o encerramento das apresentações;
•Lembramos aos participantes que todo material para fixação dos painéis deverá ser providenciado
pelos autores. Os painéis serão afixados em pequenos suportes tipo “ cabide” ;
•Desde já, agradecemos a cooperação de todos os congressistas.
A comissão.
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CARN Í VORA
CR - 01

-

MONITORAMENTO DE Lontra longicaudis NA BARRAGEM DO CUSTÓDIO, OURO PRETO
MINAS GERAIS, DURANTE O PERÍODO DE ESVAZIAMENTO DO RESERVATÓRIO. Ana
Carolina Srbek-Araujo 1; Juliana de Abreu Vianna 1; Daniella Fi ú za 1 & Fernanda Bloise Prado2
1 - Projeto Mustel ídeos: mustelideos @ hotmail .com - 2 - Graduanda em Ciências Biológicas pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais

O Brasil possui 485 empreendimentos de geração de energia hidrelétrica em operação, produzindo
65.051.876 kW de potê ncia. O Estado de Minas Gerais abriga atual mente 131 empreendimentos hidrelétri cos instalados, 14 em constru ção e 57 outorgados, representando 23,6% da energia hidrelétrica produzida
no pa ís. Estes dados sugerem um alto e crescente grau de impacto nos ambientes lóticos do Estado. Desta
forma, verifica-se a necessidade de estabelecimento de estratégias para a conservação dos grupos zool ógicos dependentes destes ambientes, tomando-se fundamental o conhecimento da história natural das espécies e o entendimento de sua interação com o meio e com outros organismos. O presente estudo objetivou
realizar o monitoramento de Lontra longicaudis na Barragem do Custódio (Ouro Preto - MG ) acompaíodo de esvaziamento do reservatório. A Barragem foi constru ída
nhando a atividade da espécie durante o per
entre 1956-1957 e apresenta 0,72 km 2 de á rea de reservatório, com uma capacidade de acumulação que
varia de 3.300.000 a 300.000 m3 de água. O estudo foi conduzido de junho a novembro de 2002, em
campanhas quinzenais com dura ção de dois dias cada. Para verificação da atividade da espécie a porção
marginal da barragem foi percorrida em toda sua extensão, à barco e/ou à pé, objetivando a procura ativa
por evidências indiretas (como fezes, arranhados e pegadas) e detecção da utilização de tocas e locais de
descanso pela espécie. Variações sazonais na atividade da lontra foram obtidas através da relaçã o entre a
frequê ncia de ocorrê ncia dos vest ígios encontrados e a din â mica de enchimento/esvaziamento observada
na Barragem. Ao longo do período de amostragem foram detectadas apenas 2 tocas, entretanto, a verificação de atividade recente nestes locais foi realizada em uma ú nica ocasi ão ( Ia campanha ). Foram encontradas 32 amostras fecais, estando o n ú mero de vest ígios encontrados diretamente relacionada com o n í vel de
água da Barragem . A ocorrê ncia de arranhados em barrancos mostrou -se menos influenciada pela redu ção
a
a
do volume de água. Destaca-se a não detecção de fezes e arranhados entre a 9 e a 10 campanhas ( outubro), sendo a ú nica evidência da utilização da á rea da Barragem neste intervalo a identificação de pegadas
em um barranco próximo à água ( 10a campanha ). Neste período foi observado o aumento da utilização do
entorno da represa por pessoas e animais domésticos. Verificou -se que durante o per íodo crítico do esvaziamento (coincidente com a maior utilizaçã o da barragem para atividades de lazer ) a espécie manteve uma
relativa vigil â ncia da á rea, embora a Barragem n ão tenha sido utilizada efetivamente para atividades de
marcação ou, provavelmente, de alimentação.
Apoio Financeiro: Alumínios do Brasil - ALCAN - Colaboração: Instituto Gest ão Participativa em Rede IGPR
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CR 02
OCORRÊNCIA DE Lontra longicaudis NO PARQUE ESTADUAL DO ITACOLOMI, MINAS GERAIS. Juliana de Abreu Vianna 1; Daniella Fi úza1; Ana Carolina Srbek-Araujo1 & Fernanda Bloise Prado2
1 - Projeto Mustel ídeos: musteIideos @ hotmail.com - 2 - Graduanda em Ciê ncias Biológicas pela Pontif ícia
Universidade Católica de Minas Gerais
As espécies de lontra constituem valiosos indicadores de qualidade dos ecossistemas aqu á ticos, apresentando adaptações morfol ógicas à vida na água e sendo consideradas predadores de topo. A lontra Lontra
longicaudis, ocorre desde o México até a Argentina, podendo ser encontrada em diferentes há bitats, como
estu á rios, rios, lagos, alagados e ambientes costeiros associados a lagoas. Apesar da sua ampla distribui
ção, pouco se sabe sobre a biologia e o estado de conservação da espécie no Brasil , e principalmente no
Estado de Minas Gerais. As principais ameaças às lontras são a ca ça, a destruição de matas ciliares e perda
de h á bitat, a poluição de ambientes aquá ticos e a escassez de recursos alimentares. Segundo o Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna de Minas Gerais ( 1998) a espécie é considerada
vulnerá vel e apresenta distribuiçã o conhecida apenas em três unidades de conservação do estado, sendo
elas o Parque Nacional da Serra do Cipó, o Parque Nacional do Caparaó e o Parque Nacional da Serra da
Canastra. O presente trabalho reporta a confirmação de ocorrência de Lontra longicaudis na Barragem do
Custódio (Ouro Preto - MG ), pertencente à Microbacia do Córrego dos Prazeres, Bacia Hidrográfica do
Rio Doce. A Barragem est á inserida em um dos limites do Parque Estadual do Itacolomi, estando sobre
tutela do Instituto Estadual de Florestas ( IEF) e da empresa Alum ínios do Brasil ( ALCAN ). O primeiro
registro da presença da espécie na Barragem foi realizado em maio de 2001, a partir da identificação de
fezes e arranhados em barranco próximo à margem do reservatório.

.

-

Apoio Financeiro: Alum ínios do Brasil - ALCAN - Colaboração: Instituto Gestão Participativa em Rede IGPR

-

CR 03
PADRONIZAÇÃO DE METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE Lontra longicaudis
NO ESTADO DE MINAS GERAIS: ESTUDO PRELIMINAR. Daniella Fi ú za 1; Ana Carolina SrbekAraujo 1 ; Juliana de Abreu Vianna 1 & Fernanda Bloise Prado2 - 1 - PROJETO MUSTELÍDEOS:
MUSTELIDEOS @ HOTMAIL.COM - 2 - GRADUANDA EM CIÊ NCIAS BIOLÓGICAS PELA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
A partir da aná lise dos projetos desenvolvidos com Lontra longicaudis no Brasil verifica-se a carência de
estudos de distribuição e ocorrê ncia da espécie, refletindo uma necessidade de padronização da metodologia
utilizada em estudos desta natureza . Neste sentido foi desenvolvido um estudo piloto objetivando a realização de estudo preliminar para padroniza ção metodol ógica. Através da aná lise de mapas de Ouro Preto,
Ouro Branco e Mariana foram selecionados 6 corpos d ’ á gua para investigação da ocorrê ncia de lontras na
regi ão (Barragem Ribeirão Cachoeira; Rios Mainart e da Ponte; Córregos Bom Retiro, do Brenha e dos
Prazeres). Os corpos d ’ á gua selecionados foram divididos em intervalos de 5 Km, dos quais foram desprezados os 3 primeiros e percorridos ativamente os demais. Quando esses apresentavam extensão superior a
5 Km eram repetidos os intervalos citados. Durante percurso dos 2 Km foi realizada a procura por evidências indiretas que confirmassem a presen ça da lontra (fezes e arranhados ) e, quando estes eram encontrados, o trecho era considerado positivo para a ocorrê ncia da espécie. Com o aux ílio de GPS/Garmin foram
tomadas as coordenadas geográficas nos pontos inicial e final , distâ ncia dos vest ígios em relação ao ponto
inicial e as referentes coordenadas. Os corpos d ’ água selecionados foram percorridos à pé, exceto a Barragem Ribeirão da Cachoeira que foi percorrida à barco com motor. Dos trechos analisados, quatro foram
considerados positivos. Destaca-se que entre estes observou -se uma grande variação no estado de conservação da vegetação ciliar e leito do corpo d’ água. Forà m observados trechos nos quais a vegetação n ão se
encontrava conservada e o leito apresentava alteração antró pica por processo de exploração artesanal de
minério. O primeiro e o ú ltimo vest ígios foram encontrados respectivamente a uma distâ ncia média de 392
m ( m ínima de 92 e máxima de 761 m ) e 1.295,8 m ( variação de 576 a 1.747 m ) do ponto inicial. Foram
encontrados em média 3,8 locais com vest ígios/trecho percorrido. O Rio Mainart, que abriga as Pequenas
12

Centrais Hiderelétricas Caboclo, Salto e Funil (ALCAN ) foi considerado negativo. Destaca-se que neste
trecho parte da água é desviada para a geração de energia elétrica, além de terem sido detectados locais com
intensa exploração artesanal de minério. Apesar de obtidos relatos da visualização da espécie nas proximidades das PCHs, não verificou -se a presença de vest ígios que confirmassem a utilização deste trecho pela lontra
no período de estudo. O Córrego Bom Retiro, igualmente negativo, apesar de apresentar vegetação menos
degradada na porção inicial do percurso, localiza-se próximo a casas, áreas de pastagem e estrada não pavimentada. E prová vel que alguns trechos possam ser utilizados apenas ocasionalmente pela lontra (como áreas
de deslocamento, por exemplo) ou de forma sazonal . Foi observada uma relativa tolerância com relação à
degradação da margem, embora trechos muito alterados n ão tenham sido utilizados pela lontra durante o
período de estudo. Apesar dos dados apresentados representarem um projeto inicial para padronização
metodológica, recomenda-se o percurso de trechos com extensão m ínima de 2 Km para verificação da ocorrência de lontra, devendo os trechos serem repetidos em diferentes épocas do ano.
Apoio Financeiro: Alumínios do Brasil - ALCAN
Colaboração: Instituto Gestão Participativa em Rede - IGPR

-

CR 04

SELEÇÃO DE PEQUENOS MAMÍFEROS NA DIETA DO LOBO-GUARÁ , Chrysocyon brachyurus
(MAMMALIA : CANIDAE) NA ESTA ÇÃ O ECOLÓGICA DE ITIRAPINA , SP. Adriana de Arruda
Bueno & José Carlos Motta-Junior (Laboratório de Ecologia Trófica , Dep. de Ecologia, Instituto de
Bioci ê ncias, Universidade de São Paulo. 05508-900, Sã o Paulo, SP. abueno @ ib. usp. br. )
O maior can ídeo da Amé rica do Sul , o lobo-guará, ocorre principalmente em paisagens campestres como
cerrados e campos. Vá rios trabalhos sobre esse predador vêem sendo publicados recentemente, em especial , quanto a sua dieta. Ele pode consumir presas entre 0,02 g até 3000,0 g ou mais, mas apesar de seu
tamanho, os pequenos mam íferos entre 10,1 e 100,0 g são os mais consumidos em diversas localidades. O
objetivo deste trabalho foi uma avalia çã o da seleçã o de pequenos mam íferos na dieta deste can ídeo em um
fragmento de cerrado no Estado de São Paulo, a Estação Ecol ógica de Itirapina (EEI , 2300ha ). Foram
utilizadas 252 amostras fecais, coletadas entre janeiro de 2000 a julho de 2002, simultaneamente ao levantamento da abund â ncia dessas presas. Para isto foi empregado um total de 72 armadilhas do tipo interceptação
e queda dispostas em três fisionomias utilizadas pelo predador na EEI: campo sujo, campo cerrado e
ecótono cerrado/ mata-de-galeria. A an á lise revelou seleção de presas pelo lobo-guará na á rea de estudo
( G =245,76; g. I . = 2; p < 0,001).O intervalo de confian ça de Benferroni foi utilizado para avaliar quais
pequenos mam íferos eram selecionados. De acordo com os resultados, este can ídeo predou Calomys tener
(10,57 g ±.4,78 g) e Oligoryzomys nigripes (11,09 g ± 4,98 g) em proporções abaixo das esperadas e
Bolomys lasiurus (23,66 g + 14,57 g) apareceu na dieta de acordo com sua abund â ncia no ambiente.
Contudo, Clyomys bishopi (208,70 g +.65,16 g ) foi consumido em maior proporção do que o esperado. O
lobo guará tende a selecionar no ambiente presas maiores e “ evitar” as menores, mesmo estas estando em
maior abund â ncia no ambiente. Esse padrão não se alterou no decorrer do ano na EEI. As espécies de
Calomys estão entre os menores roedores predados pelo lobo, o que indica baixo benef ício por evento de
captura para um predador de 23 a 30 Kg. Por outro lado, são espécies de presas muito vulnerá veis, pois
comumente encontram -se em alta abund â ncia nas fisionomias mais abertas de cerrado, são terrícolas e sua
locomoçã o n ão é tão eficiente na fuga quando comparada a outras espécies de pequenos mam íferos. O
roedor mais predado na á rea pelo lobo-guará , Clyomys bishopi , é uma espécie herbívora semi -fosssorial,
associada a há bitats de cerrado sensu lato. Por outro lado, o padrão relatado na EEI de alto consumo de
presas maiores n ão foi seguido pelas populações de lobos guará de outras regiões do Brasil. Possíveis
explicações para discrepâ ncias estariam relacionadas à vulnerabilidade das presas, a qual poderia ser també m dependente do ambiente em que vivem e não apenas de caracteristicas intrínsecas a ela ( morfologia e
comportamento). Isso poderia explicar porque a mesma espécie pode ser altamente vulnerá vel em uma
á rea e em outra ser pouco inclu ída em sua dieta .

_

_

Apoio financeiro: FAPESP e WWF/BRASIL.
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CR - 05
ESTUDO DA DIETA DE Lontra longicaudis ( CARNÍ VORA: MUSTELIDAE) NO VALE DO
TAQUARI, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL. Juliana Salvi1, Carlos Benhur Kasper1 2, Maria J ú lia
Feldens1 & Hamilton César Zanardi Grillo1. -1. Museu de Ciências Naturais do Centro Universitário UNIVATES. Rua Avelino Tallini. 171. Cx. Postal 155. Lajeado - RS. 2. biosoul @ fates.the.br

-

Entre janeiro e dezembro de 2003, foi -realizado um estudo sobre a dieta de Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
no Vale do Taquari, em duas áreas abrangendo a porção final do arroio Forquetinha ( numa extensão de 4 km )
e parte do Rio Forqueta (numa extensão de 3 km), coordenada central (UTM) 22J 400830 6746470. A
metodologia utilizada baseou-se na na coleta de fezes de lontra para análise em laboratório do conteúdo
residual, durante em saídas a campo mensais, onde foram percorridas ambas as margens dos cursos d’ água,
com a utilização de embarcação. As fezes coletadas foram lavadas em água corrente para retirada do material
sol ú vel e fixadas em álcool 70% para posterior identificação. A identificação deu-se; preferencialmente ao
n ível de família, comparando-se peças esqueletais tais como raios duros e vértebras, bem como escamas* a
uma coleção de referência. A partir da análise de 308 amostras fecais, foram identificados os seguintes itens
alimentares e suas respectivas frequências de ocorrência: Loricariidae / Callichthyidae (96,1% ); Cichlidae (
49,0%); Pimelodidae / Achenipteridae (29,5%); Characidae (15,3%); Curimatidae (3,6%); Erythrinidae (1,3% );
Peixes não determinados ( 24,4%); Megaloptera (Insecta) (8,4% ); Mammalia (2,9% ). Demais itens alimentares como crustáceos, outros insetos, aves, serpentes e material vegetal apresentaram frequências de ocorrência inferiores a 1%. A dieta mostrou -se bastante constante com pouca variação ao longo do ano, assim como
*
entre as áreas analisadas. Da mesma forma, os dados obtidos estão de acordo com os resultados de trabalhos
precedentes realizados no Vale do Taquari , confirmando um claro padrão de alimentação, para espécie, na
região. Destaca-se a baixa ocorrência dos crustáceos na dieta local , uma vez que estes parecem assumir
grande importâ ncia nos hábitos alimentares de Lontra longicaudis em outros ambientes.

CR - 06
ESTIMATIVA DO TAMANHO DE CICL Í DEOS ( OSTEICHTHYES : PERCIFORMES )
PREDADOS POR Lontra longicaudis (CARN ÍVORA: MUSTELIDAE ), NO RIO FORQUETA, ATRA V ÉS DE ANÁ LISE DE ESCAMAS PRESENTES EM FEZES. Carlos Benhur Kasper12, Juliana Salvi 1,
Hamilton César Zanardi Grillo1. 1 ) Museu de Ciências Naturais do Centro Universitá rio - UNIVATES,
Rua Avelino Tallini, 171, Cx. Postal 155, Lajeado - RS. 2) biosoul @ fates.the. br

O presente estudo foi realizado no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul , sul do Brasil. A á rea localiza-se no
Rio Forqueta, entre os municípios de São José do Herval e Putinga, coordenadas ( UTM ) 22J 382545
6782080. A dieta de Lontra longicaudis ( Olfers, 1818) foi estudada a partir de an á lise de conte údo fecal ,
sendo constada uma grande frequência de predação sobre a fam ília Cichlidae, presente em 47,9% das 140
amostras analisadas. Os tá xons de peixes integrantes da dieta da lontra foram determinados por comparação entre as escamas presentes nas fezes da espécie e escamas obtidas da coleção ictiol ógica de referência
da á rea de estudo. Assim foram identificados Gimnogephagus labiatus ( popularmente conhecido como
cará ) e Crenicicla punctata (popularmente conhecido como joana ), como as espécies mais abundantes da
família Cichlidae no Rio Forqueta, e como os cicl ídeos mais frequentes na dieta da espécie neste local .
Através an álise estat ística de dados morfométricos de escamas provenientes da coleção ictiol ógica de
referê ncia , foi observada correlação positiva entre o tamanho do peixe e das escamas. Desta forma foi
possível criar uma reta de regressão para estimar o tamanho dos peixes predados a partir das escamas
encontradas nas fezes de lontra. Em ambas as espécies, os peixes mais frequentemente predados encontram-se entre lOOmm e 150mm. A disponibilidade de presas na á rea de estudo foi analisada a partir da
utilização de redes de espera, onde a família Cichlidae representou apenas 3,6% dos espécimes coletados.
Desta forma pode ser verificada predação preferencial por Gimnogephagus labiatus e Crenicicla punctata
por apresentarem frequê ncias de ocorrência na dieta maiores do que a disponibilidade no ambiente.
Apoio financeiro: CERTEL e Centro Universitário - UNIVATES
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CR - 07
ESTUDO DA UTILIZA ÇÃ O DE ABRIGOS E MARCAS ODOR Í FERAS POR Lontra longicaudis
( CARNÍ VORA : MUSTELIDAE) NO VALE DO TAQUARI , RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.
Carlos BenhurKasper12, Juliana Salvi 1, Maria J ú liaFeldens1 & Hamilton César Zanardi Grillo1. 1 ) Museu
de Ciê ncias Naturais do Centro Universitá rio - UNIVATES, Rua Avelino Tallini , 171, Cx. Postal 155,
Lajeado - RS. 2) biosoul @ fates. the.br

Entre janeiro e dezembro de 2003, foi realizado um estudo sobre a utilização de abrigos e marcas odoríferas
por Lontra longicaudis (Olfers, 1818) no Vale do Taquari, em duas á reas abrangendo a porção final do
arroio Forquetinha (numa extensão de 4 km ) e parte do Rio Forqueta ( numa extensão de 3 km ), coordenada
central ( UTM ) 22J 400830 6746470. A metodologia utilizada baseou-se na identifica çã o de marcas
odor íferas deixadas por lontras, em sa ídas a campo mensais, onde foram percorridas ambas as margens
dos cursos d ’ água, com a utilização de embarcação. Como resultados gerais podemos citar a identificação
de 19 abrigos e 83 latrinas. Os abrigos observados tiveram a seguinte conforma çã o: 73,7 % encontrados
sob ra ízes, 21,0% entre rochas e 5,3% em á reas abertas (caracterizados como locais de descanso), sendo
que 68,4% dos abrigos localizavam-se em meio à mata ciliar conservada . O padrão de utilização dos
abrigos apresentou -se da seguinte maneira: 33,3% dos abrigos foram utilizados apenas 1 vez, 22,2% foi
utilizado de 2 a 3 vezes; 33,3% foram utilizados de 4 a 6 vezes e 11, 1 % foram utilizados de 7 a 9 vezes.
Verifica-se uma alta taxa de reutilização, sendo que esta apresentou uma tend ê ncia a intensificar-se em
função da diminuição de abrigos novos e ao aumento de abrigos reutilizados ao longo dos meses de
monitoramento. As latrinas apresentaram a seguinte caracterização: 57,8% foram compostas por matacões
de rocha ; 21,8% por troncos ou ra ízes; 10,8 % por plataformas de rocha e 9,6 % por barrancos de terra,
sendo que 71,1% das latrinas foram verificadas junto à mata ciliar preservada. As taxas de utilização
apresentaram as seguintes proporções: 53,0% das latrinas foram utilizadas em apenas uma ocasi ão; 30, 1%
em 2 ou 3 ocasiões e 16,9% 4 a 6 vezes. Também houve uma tendência ao aumento do n ú mero de latrinas
reutilizadas em detrimento ao n ú mero de latrinas novas, ao longo dos meses de monitoramento.
Apoio financeiro: Centro Universitá rio - UNIVATES
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DADOS PRELIMINARES DO ESTUDO DAS ÁREAS DE OCORR ÊNCIA DE CARNÍ VOROS
NO VALE DO TAQUARI , RIO GRANDE DO SUL, BRASIL. Carlos Benhur Kasper12, Maria J ú lia
Feldens1 & Hamilton César Zanardi Grillo1. 1 ) Museu de Ci ências Naturais do Centro Universitá rio UNIVATES, Rua Avelino Tallini, 171, Cx. Postal 155, Lajeado - RS. 2) biosoul @ fates. the. br
Desde o ano 2000 vêm sendo registradas e catalogadas as á reas de ocorrê ncia de carn ívoros no Vale do
Taquari e arredores, regi ão situada a encosta da Serra Geral do Rio Grande do Sul , entre as coordenadas
30°S 51°W e 29°S 53°W. A á rea apresenta duas formações vegetais básicas: Floresta Estacionai Decidual
e Floresta Ombrófila Mista, sendo que ambas apresentam-se altamente fragmentadas, sobretudo pela
ocupação por pequenas e micro propriedades agrícolas. Este estudo visa o conhecimento das á reas de
ocorrê ncia dos mamíferos da ordem Carn í vora , a fim de avaliar as características ambientais associadas à
presença de cada espécie nesta região. O presente trabalho apresenta as espécies registradas até o momento,
e caracter
ísticas relacionadas a estes registros. Os dados foram coletados com a utilização de diversos
métodos: estudo de registros e material de museu ; registros por visualização direta; observações indiretas,
sobretudo por identificação de pegadas; relatos e entrevistas (considerados quando oriundos de estudantes
ou profissionais das Ciências Biológicas, e descartando-se relatos sobre espécies cr ípticas). A partir da
utilização destes métodos, foram obtidos 117 registros de carn ívoros, com a ocorrência das seguintes
espécies e seus respectivos n ú meros de ocorrências: Cerdocyon thous (30); Procyon cancrivorus ( 26);
Nasua nasua (6); Galictis cuja (18); Lontra longicaudis (17); Eira barbara (2); Leopardus tigrinus (8);
Leopardus wiedii (3); Leoparduspardalis ( 1); Herpailurusyagouaroundi (6). Os dados referentes à s lontras
são oriundos de uma pesquisa espec ífica sobre sua distribuição e status populacional na região. Em relaçã o
a esta espécie, pode-se afirmar que a população apresenta um tamanho maior do que a expectativa para
uma espécie ameaçada de extinção, uma vez que de 19 á reas amostradas, 17 se mostraram positivas
quanto a presen ça da espécie. Agregando-se os registros obtidos à caracterização dos ambientes onde
15

ocorreram, é possível supor que algumas espécies como o graxaim-do-campo, o mão-pelada e o furão
apresentam maior tolerâ ncia a alterações no habitat, especialmente por antropização, devido ao maior
n ú mero de registros. É possível que o gato-do- mato e o gato-mourisco també m possam ser mais tolerantes
a fragmentação do que o gato- maracajá e a jaguatirica. Por fim, pode-se afirmar ainda, que a irara, a
jaguatirica e o maracajá encontram-se seriamente ameaçadas nesta região.

CR - 09
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Leopardus tigrinus NA AMAZÔNIA : DESMISTIFICANDO MITOS Tadeu G. de Oliveira - Depto.
de Biologia Universidade Estadual do Maranhão & Instituto Pró-Carn ívoros - Rua das Quaresmeiras, Qd8, N°14 - São Lu ís, MA 65076-270 - tadeu 4 @ vahoo.com

.

Leopardus tigrinus é a menor espécie de gato pintado com ocorrência em território brasileiro. Esta é uma das
espécies chamadas de gato-maracajá na região norte, conhecido regionalmente como maracajá-í, gato-domato, ou maracayá-pu í (Kaapor) e yauamaraca-í (Guajah ). Apesar de apresentar uma ampla á rea de distribuição geográfica no continente, este felino tem sido, pela falta de conhecimento, alvo de muitas pré-concepções. Uma destas tem sido o questionamento por alguns autores, da sua existência na região amazônica. O
presente trabalho objetivou verificar a ocorrência de L tigrinus na Amazônia. Os dados apresentados fazem
parte de um projeto mais amplo sobre a distribuição e uso de habitat da espécie nas Amé ricas. Estes foram
obtidos através de coleções zoológicas, da literatura, mas, principalmente, de registros de campo, através de
capturas, visualizações, ou identificação de rastros. Ao todo, L tigrinus foi registrado para 27 localidades
amazônicas, majoritariamente na parte brasileira (81,5%), em especial na Amazônia oriental , mas incluindo
também outros países sul americanos. A maioria dos registros de campo foi para áreas alteradas. Neste
bioma, apesar de nenhuma estimativa de densidade ter sido realizada, a frequência de avistamento de rastros
e outros indicativos de presença (peles, animais vivos, etc.) sugere que este felino seja bem menos frequente
que as demais espécies, incluindo a onça-pintada ( Pcuithera onca ) e a onça-vermelha ( Puma concolor ). De
qualquer maneira, desmistifica-se o mito da ausência da espécie na região amazônica.

-
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O GATO -MACAMBIRA Leopardus tigrinus NO SEMI -Á RIDO NORDESTINO Tadeu G. de Oliveira , Depto. de Biologia , Universidade Estadual do Maranh ão & Instituto Pró-Carn ívoros - Rua das
Quaresmeiras, Qd-8, N°14 - São Lu ís, MA 65076-270 - tadeu4 @ yahoo.com
Leopardus tigrinus , conhecido regionalmente como gato-macambira e gato-lagartixeiro, dentre outros nomes, é a menor espécie de felino brasileiro e uma das de distribui ção geográfica menos conhecida e confusa. Esta, inclusive, tem sido considerada disjunta e localizada por alguns autores. O presente trabalho, o
qual faz parte de uma an á lise mais abrangente sobre o padrão de distribuição geográfica da espécie nas
Américas, enfatiza aspectos relativos à ocorrência e conservação deste felino na região da Caatinga e á reas
adjacentes da região nordeste do Brasil (exceto Maranhão). Os resultados foram provenientes de coleções
zoológicas e informações de campo, complementados com registros da literatura. Os dados das 42 localidades onde a espécie já foi registrada na região foram correlacionados com mapas de vegetação, relevo e
regime de chuvas. Destas, 81% foram aqui registradas pela primeira vez, cobrindo todos os tipos de ambientes encontrados na regi ão, mas predominando na Caatinga. O gradiente altitudinal variou do n í vel do
mar a 900m. Quanto ao regime de chuvas, este felino só não foi encontrado em á reas com precipitação
inferior a 500mm/ano. Das unidades de conservação da regi ão da Caatinga só foi registrada para cinco
unidades, a grande maioria de tamanho insuficiente para conservação a longo prazo. Os achados claramente desmistificam algumas pré-concepções encontradas na literatura, onde a espécie tem sido considerada
como estritamente de florestas e mais caracteristicamente encontrada em altitudes elevadas.
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O CACHORRO DO MATO Speothos venaticus EM Á REAS DEGRADADAS DO MARANHÃ O E
PARÁ Tadeu G. de Oliveira - Depto. de Biologia, Universidade Estadual do Maranhão & Instituto Pró@
Carn ívoros - Rua das Quaresmeiras, Qd -8, N°14 - São Lu ís, MA 65076-270 - tadeu4 yahoo.com

.

Speothos venaticus, o cachorro-do mato, conhecido em outras á reas do Brasil como cachorro-vinagre, é
uma das espécies de can ídeos menos conhecidas a n ível mundial. Apesar de já ter sido objeto de alguns
estudos em cativeiro, informações de vida livre sobre a espécie sã o bastante limitadas. No presente trabalho são apresentadas informações recentes sobre ocorrê ncias e uso de habitat deste can ídeo nos Estados do
,
Maranh ã o e Pará. Os resultados foram provenientes, em grande escala , de informa ções obtidas em campo
suplementadas com registros de museus e da literatura. Estes totalizaram 25 localidades de ocorrê ncia
confirmada, abrangendo tanto á reas de floresta Amazônica de terras baixas e pré-montana, como de Cerrado. No norte do país, o Rio Pama íba representa o limite leste de sua á rea de distribui ção geográ fica ,
excluindo portanto as á reas de Caatinga comumente inclu ídas em mapas de distribui ção da espécie. Apesar da grande maioria dos registros ter sido para á reas de mata (78%), este can ídeo també m foi observado
em á reas abertas do Cerrado. Ao contrário do esperado, uma grande parcela (53% ) dos registros foram
para á reas degradadas, aqui registradas pela primeira vez para a espécie. Desta forma, a suscetibilidade de
Speothos venaticus à alteração do h á bitat deva ser menor do que previamente acreditava-se.

-
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IMPLICA ÇÕ ES DA BIOLOGIA DO CACHORRO DO MATO Speothos venaticus PARA SUA
CONSERVA ÇÃO NO NORTE DO BRASIL .Tadeu G. de Oliveira - Depto. de Biologia, Universidade
Estadual do Maranh ã o & Instituto Pró-Carn ívoros - Rua das Quaresmeiras, Qd -8, N°l 4 - São Lu ís, MA
65076-270 - tadeu 4 @ yahoo.com
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O cachorro-do- mato, Speothos venaticus, é um dos mais enigm á ticos can ídeos existentes no mundo. Por
conseguinte, é uma das espécies menos estudadas em vida livre. A maioria das informações existentes é
baseada em observações casuais. Entretanto, ainda assim pode-se inferir uma sé rie de informações acerca
da biologia da espécie. No presente trabalho analisamos diversos aspectos da biologia deste can ídeo relacionados à sua conservaçã o na regi ã o norte do pa ís (Amapá, Pará, Maranhã o ). Para tal foram considerados
aspectos como h á bitos alimentares, uso de habitat , suscetibilidade a impactos antró picos da espécie,
correlacionados com o estado de conservaçã o e tamanho de á reas adequadas para a espécie na Amazônia
oriental brasileira. A dieta altamente carn ívora deste can ídeo, com uma elevada preponderâ ncia de animais
de porte també m favorecidos pela popula çã o humana, bem como pelos grandes felinos, sugere que este
deva ser um dos aspectos ( previamente n ão considerado) mais relevante à conserva çã o da espécie, provavelmente seguido por, ou juntamente com, doen ças e perda do habitat. A ocorrê ncia naturalmente rara
“
deste can ídeo, em associaçã o à prová vel domin â ncia dos grandes felinos e do status de reservas de papel”
da maioria das unidades de conserva ção da regi ã o (apesar do tamanho considerá vel de algumas destas ),
tomam a efetividade destas reservas question á vel à sobrevivência a longo prazo de S. venaticus. Assim
sendo, a existê ncia deste can ídeo na regi ão ainda permaneceria nas m ãos do destino.
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ser testadas experimentalmente, havendo a necessidade de uma completa descrição e definição sobre o
comportamento dos animais. A observação de mam íferos em ambiente natural é extremamente dif ícil ,
sendo que muito do que é conhecido prové m de estudos em cativeiro. A utilização de armadilhas fotográficas pode auxiliar na detecção de comportamentos observados em cativeiro ou esporadicamente na natureza, bem como proporcionar meios para o levantamento de hipóteses para serem testadas através de
outros métodos de estudo. Sensores infravermelhos ativos possibilitam a obten ção de fotografias de boa
qualidade, pois acionam a máquina fotográfica quando o animal está bem posicionado.

-
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ESTUDO COMPORTAMENTAL DE Speothos venaticus UTILIZANDO UM PROTÓTIPO DE
RÁDIO COLAR , ZOOLÓGICO DA UFMT, CUIABÁ - MT. Fá bio Leria Nogueira ' & Samuel Ribeiro
Marques ( 'aluno de graduação IB-UFMT, nogueirafl @ pop.com . br )
,

O cachorro-do- mato- vinagre ( Speothos venaticus Lund ,1842), é um can ídeo de porte médio, sociá vel ,
podendo viver em bandos de até cinco ou mais indiv íduos. Trata-se de uma espécie amea çada de extin çã o.
A crescente exploração inadequada dos cerrados e das matas brasileiras, pode estar contribuindo para o
decl ínio das populações em seus há bitats naturais. São animais raramente vistos na natureza. Existem
trabalhos realizados em cativeiro acerca de seu comportamento, há bito alimentare reprodutivo. Entretanto
ainda são escassos os estudos em seu habitat natural. O objetivo do presente estudo é de fornecer informações comportamentais de um indiv íduo de S. venaticus em cativeiro, utilizando um protótipo de rá dio
colar, para verificar a viabilidade de possíveis estudos futuros envolvendo a técnica de rádio-telemetria. O
estudo foi realizado no Zool ógico da UFMT no período de 20 de janeiro a IO de fevereiro de 2003. Para a
realizaçã o do experimento foi confeccionado uma colar de material sinté tico, com as dimensões recomendadas por fabricantes de equipamentos de rádio-telemetria, para a espécie em questã o. O animal foi capturado através de conten çã o f ísica , para colocaçã o do colar. O indiv íduo monitorado, foi um macho adulto
que divide um recinto de 150 m 2 com um outro indiv íduo macho da mesma espécie, sendo este monitorado
por 20 dias consecutivos. Foram realizadas observações diárias, sendo 2 horas no período matutino e 2
horas no per íodo vespertino, totalizando 80 horas de observaçã o. Foi descrito e anotado o comportamento
do animal neste período. Com o resultado do trabalho, foi possível observar que n ão houve interferê ncia
significativa no comportamento do indivíduo com a colocação do colar, n ão alterando sua atividade no
recinto. Após o término do estudo, o colar foi retirado, n ã o sendo observado nenhum tipo de ferimento no
pescoço do animal . Pode se concluir com este estudo que a colocação do colar em S. venaticus n ão interfere na sua atividade em cativeiro, sugerindo que estudos de campo utilizando a técnica de rádio-telemetria
possam ser bem sucedidos em seu habitat natural .

CR - 16
DIETA DE Chrysocyon brachyurus NA RPPN DO SESC PANTANAL, MUNICÍ PIO DE BARÃ O
DE MELGA ÇO- MT. Isabela Bachega ( UFMT/Programa de Pós-graduação em Ci ê ncias Biol ógicas,
isabela @ cpd.ufmt. br)
O lobo-guará ( Chrysocyon brachyurus ) pertence a família Canidae, sendo o maior can ídeo da América do
Sul. É um animal on ívoro e sua dieta consiste basicamente em frutos e pequenos vertebrados. A maior
ameaça a conserva ção desta espécie tem sido a destruição e fragmentação de habitats, onde ao longo de sua
ocorrência, grandes á reas têm sido convertidas em lavouras e pastagens. O objetivo do presente estudo é a
determina çã o dos itens alimentares que compõe a dieta do lobo-guará na RPPN do Sesc Pantanal. O Pan tanal é uma plan ície inund á vel localizada no centro da Amé rica do Sul , no oeste do Brasil , onde existem
duas estações bem definidas a esta çã o seca e a chuvosa, sendo a inunda ção anual o fenômeno ecol ógico
mais importante. A RPPN do Sesc Pantanal possui uma área total de 106.588 ha, i > t parte norte do Pantanal
Mato-grossense, o cerrado é dominante, ocupando quase que metade da á rea , os . ampos e mata ocupam o
restante da paisagem, sendo uma pequena porçã o ocupada por á reas desmatadas t pastagens em recomposi çã o. A dieta foi estudada por meio da an á lise de 121 amostras de fezes coletadas mensalmente entre abril
de 2001 e fevereiro de 2003. As amostras coletadas foram lavadas e socas ao ar livre. Após a secagem do
material , o seu conte ú do foi separado manualmente. Os itens alimentares foram identificados a partir do

.
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material não digerido (pelos, maxilares, unhas, dentes, penas, sementes, etc ). Os resultados são expressos
em frequência de ocorrência. A dieta mostrou-se onívora em 84,29% das amostras, frugívora em 8,26%
das amostras e carn ívora em 6,61 %. Das 409 ocorrências, 69 ( 17 % ) foram de pequenos roedores, 48 (12%)
de Dcisyprocta azcircie, 31 (8% ) de Genipa americana, os outros itens tiveram ocorrência inferior a 8%. Os
resultados demonstraram que os itens predominantes na dieta do lobo-guará foram cutia ( Dasyprocta azarae )
e pequenos roedores, pois estes tiveram ocorrência na dieta ao longo de todo o ano, na á rea da RPPN do
Sesc Pantanal. Entre os frutos não houve o predom ínio de nenhuma espécie ao longo do ano, apenas em
épocas pronunciadas. A baixa porcentagem de ocorrência de frutos na dieta pode estar relacionada a ausência de lobeira ( Solanum lypocarpum ) na á rea, pois esta tem sido descrita como o principal item da dieta
desta espécie em outras á rea estudadas. É importante salientar que para a conservação da espécie na á rea é
essencial a manutenção das populações de Dasyprocta azarae e pequenos roedores.

SESC/FUNATURA/UFMT

CR - 17
ANÁ LISE PRELIMINAR DA DIETA DOS PEQUENOS FELÍDEOS EM LINHARES, ES. Rita de
Cassia Bianchi 1,2 ( bianchi @ npd.ufes. br), Aline Felipe Rosa 2, Andressa Gattf .e Sé rgio Lucena Mendes 1 1- Universidade Federal do Espírito Santo - 2- Escola do Ensino Superior do Educand á rio Seráfico São
Francisco de Assis.
A dieta dos pequenos fel ídeos neotropicais é pouco conhecida , principalmente pela dificuldade na identificação correta das fezes. No estado do Espírito Santo ocorrem as 3 espécies de pequenos fel ídeos em
simpatria. As fezes foram coletadas entre novembro de 1995 e setembro de 2001 nas estradas da Reserva
Natural da Vale do Rio Doce e na Reserva Biol ógica de Sooretama, que são cont íguas e totalizam 44.000
ha . As fezes foram secas em estufa, lavadas sobre peneira e os itens, como dentes, pêlos, penas, escamas,
foram separados e identificados utilizando material depositado na Coleção Zool ógica da Universidade
Federal do Espírito Santo e do Museu de Biologica Prof . Mello Leitão. Os pê los dos predadores foram
preparados e identificados, segundo Quadros ( 2002). A análise da microestrutura dos pêlos-guarda do
predador encontrados nas fezes possibilitou a identifica ção de 35 fezes de um total de 60 amostras coletadas,
sendo oito fezes de Herpailurusyaguarondi ( jaguarundi ) e 27 de Leopardus wiedii ( maracajá ). O principal
item consumido ( % fezes ) pelo jaguarundi foram as aves (62,5 % ), seguido de pequenos roedores ( 12,5% )
e serpentes (12,5% ). Nas amostras do gato-maracajá o principal item em termos de porcentagem de fezes
foram os mam íferos, totalizando 74% das amostras, sendo os pequenos roedores o item mais importante,
ocorrendo em 50% das fezes. As aves também foram um item importante na dieta desse fel ídeo (60% das
fezes), seguido de serpentes e lagartos, que ocorreram em 18,5% das fezes. O alto consumo de aves pelo
maracajá pode estar relacionado a sua grande adaptação a uma vida arborícola, e provavelmente essa
espécie possa capturar suas presas tanto no solo quanto em á rvores. A aná lise da microestrutura dos pêlosguarda se mostrou uma técnica eficiente e de baixo custo na correta identificação dos predadores.
Fundação O Boticá rio de Proteção à Natureza.
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HÁ BITO ALIMENTAR DE Pteronura brasiliensis NO PANTANAL DE POCON É, MT. Tatiane F.
3
Chupei 1; J ú nio Damasceno - Souza 2; L ígia N . Vendramin ( lBolsista CNPq / PIBIC / UFMT ) ,
@
tatyfran @ cpd. ufmt . br ( 2PPG-ECB /IB/ UFMT),junio cpçLufmt. br ( 3Graduanda Ci ê ncias Biol ógicas ),
liginara @ cpd . ufmt . br;
Pteronura brasiliensis, conhecida como ariranha ou lontra gigante, membro da fam ília Mustelidae, é um
dos maiores carn í voros da América do Sul , distribuindo-se desde a Venezuela, Guiana até o Uruguai e a
Argentina. No Brasil a espécie é amplamente encontrada em todo o território, exceto na regi ão da caatinga
e nas florestas de baixada. Habita cursos d’ á gua em rios mais lentos e ba ías, com cobertura vegetal densa
nas margens e declive suave; tem h á bito semi-aquá tico, e possuem locais espec íficos para dormit ório e
nidificação ( repouso, secagem e constru ção dos ninhos). Aparentemente, significativas populações são
encontradas no Pantanal e na Amazônia. O clima do Pantanal é do tipo AW, de acordo com a classificação
de K õppen , com duas estações bem definidas: a estaçã o seca , de maio a setembro, e a estação chuvosa, de
outubro a abril . A precipitação má xima é de 1.384 mm, no mês de janeiro; outubro é o mês mais quente,
20

enquanto julho é o mês mais frio . O presente estudo foi realizado na Ba ía das Pedras na Fazenda Ba ía das
Pedras, (16°15’ 12"S 56°22’ 12"W ), distrito do Pirizal , Município de Nossa Senhora do Livramento, Pantaíodo agosto de 2002 à janeiro de 2003 em campanhas de campo mensais com
nal de Poconé, MT, no per
três dias de duração; tem como objetivo estudar o há bito alimentar de P brasiliensis pela aná lise das
amostras de fezes recolhidas nas latrinas encontradas, seguindo os protocolos de Cá rter, para campo e
laborat ório. Um mapa dividindo a ba ía em quatro setores foi elaborado para determinar os locais de
forrageamento, descanso e tocas. Os resultados preliminares indicam que o grupo de ariranhas compõemse de oito indivíduos, quatro adultos e quatro filhotes, sendo uma das fêmeas a guardi ã; das 31 latrinas
coletadas, identificadas pela análise dos fragmentos dos ossos pré-maxilar, dentá rio, ossos do crânio e
ac ú leos, comparados com uma coleção de referê ncia organizada para este fim ; indicam a presença na dieta
de representantes das fam ílias Loricariidae, Callichthyidae, Serrasalmidae e Erythrinidae são os recursos
alimentares mais utilizado sendo que Hoplias malabaricus é espécie a mais consumida e, provavelmente,
esta preferê ncia alimentar está relacionada ao h á bito desta espécie em permanecer im ó vel no leito da
lagoa , escondida entre as ra ízes da vegetaçã o, onde a água é mais rasa.

PNOPG/CNPq/UFMT

-
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ESTUDO DOS REFÚGIOS DE Pteronura brasiliensis NA RPPN SESC - PANTANAL, BARÃ O DE
MELGA ÇO MT Victor P. Pacheco1; J ú nio Damasceno-Souza 2 ( IBolsista CNPq /PIBIC/ UFMT,

.

victorpp @ cpd . ufmt. br

,2 Bolsista PPG-ECB /IB /UFMT iunio @ cpd . ufmt. br )
'

Pteronura brasiliensis , conhecida como ariranha ou lontra gigante, membro da família Mustelidae, é um
dos maiores carn ívoros da América do Sul. Aparentemente, significativas populações são encontradas no
Pantanal e na Amazônia. O clima é do tipo Aw, de acordo com a classifica çã o de Kõppen , com duas
estações bem definidas: a estaçã o seca, de maio a setembro, e a estaçã o chuvosa , de outubro a abril. A
precipitação máxima é de 1.384mm, no mês de janeiro; outubro é o mês mais quente, enquanto julho é o
mês mais frio. O estudo de ref ú gios oferece informações importantes sobre o comportamento social de
ariranhas bem como suas estratégias de defesa . Este trabalho foi realizado na RPPN SESC PANTANAL,
parte da est â ncia Ecol ógica SESC PANTANAL, Pantanal de Barã o de Melga ço, MT, na á rea denominada
Riozinho no período agosto à dezembro de 2002 em campanhas de campo mensais com quatro dias de
duração . As margens direita e esquerda foram percorridas a barco com velocidade baixa e as tocas
identificadas. Foram realizadas medidas tridimensionais com auxilio de trena, identificando o substrato,
a cobertura ou n ão por vegetação e a presença de vest ígios ( marcas de pegadas, unhas e latrinas ) encontrados
aos arredores dos ref ú gios. As tocas e campsites foram identificados com etiquetas de fácil visualização
e numeradas com destaque em vermelho, atribuindo a margem direita os n ú meros ímpares, e a margem
esquerda n ú meros pares. Os resultados preliminares indicam que as aberturas principais das tocas variam
entre 45 até 200cm de largura, com 95,48cm de largura média , e a altura de 25 à lOOcm, com 46,6 lcm de
altura média. Estas aberturas encontram-se em altura ( relativa ao n í vel da água do Riozinho) variá vel de
0,50m à 3,60m. Com auxílio de GPS, foram obtidas coordenadas geográficas, para a elaboraçã o de mapa
de localização e distribui çã o das tocas nas margens do Riozinho. 62 ref úgios foram encontrados (40D e
22E) no lado direito, 6 tocas descobertas por vegetação, 25 cobertas e 6 não identificadas, e 3 campsites;
no lado esquerdo uma toca descoberta e J 9 cobertas, e 2 campsites cobertos. Quanto aos vest ígios no lado
direito 3 ref ú gios n ão apresentavam nenhum vest ígio, 17 com vest ígios, 9 desativadas, 11 iniciadas com
ou sem vest ígios, no lado esquerdo 13 estavam ativas com vest ígios e 9 desativadas.

Financiamento: PELD/CNPq
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EFEITOS DA PRESEN ÇA HUMANA NA ECOLOGIA E COMPORTAMENTO DO LOBOGUAR Á (Chrysocyon brachyurus ) NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA , MG:
RESULTADOS PRELIMINARES Rogério Cunha de Paula - CENAP/IBAMA - Associa ção Pró-Carn ívoros - Cx Postal 17088. São Paulo, SP - 02399-970 - rogerio @ procarnivoros. org. br. - Jean Pierre Santos
- iean cerrado @ vahoo.com.br
O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o maior can ídeo Neotropical , é uma das espécies que vem respondido melhor a dist ú rbios em á reas protegidas e ao desenvolvimento humano. Espécimes detêm comportamento solitário, mas eventualmente podem ser observados em pares. Geralmente, animais adultos mantê m
um território de 30km 2, mas com grande variação nesta extensão entre á reas diferentes. A espécie apresen ta um há bito alimentar omn ívoro, se alimentando de uma gama extensa de itens vegetais. Embora seja uma
espécie tolerante a impactos humanos, acredita-se que alterações ecol ógicas e comportamentais, advindas
do contato com o ser humano, podem representar amea ças a algumas popula ções. A regi ã o da Serra da
Canastra, sudoeste de MG, tem sido considerada como um dos locais de alta representatividade para esta
espécie, muito provavelmente sendo a á rea nuclear da populaçã o, o Parque Nacional da Serra da Canastra.
A visitação turística atinge o pico na porção leste do parque, e entre atra ções que atraem visitantes, a
facilidade de avistar lobos-guará s, é uma das principais. Nesta á rea, ao longo dos anos, espécimes tornaram-se mais tolerantes a presença humana devido à intensa alimentação e atração destes por agentes do
parque, guias e moradores locais e mesmo visitantes. Nos ú ltimos quatro anos esta referida á rea ( 8 km 2 ),
tem sido excepcionalmente ocupada por 5 indiv íduos adultos e quatro jovens (6 fê meas e 3 machos ). No
intuito de se levantar os dist ú rbios ocorrentes neste grupo, observações de cará ter ecol ógico e comportamental
vêm sendo realizadas associadas a uma campanha de nã o alimentaçã o da espécie na regi ão. A investigação
do grupo foi dividida em duas fases, pré ( 1 ) e pós ( 2) campanha. Como resultados preliminares, tê m-se
observado que, as reações após um ano de campanha sã o positivas na maioria dos casos. Entretanto, independente da fase, a maioria dos indiv íduos apresentam um comportamento semi-domesticado, n ão se inti midando com a presença humana , revirando lixeiras, esperando por comida próximo à base do parque e
até, buscando alimento nas mãos de pessoas. Apesar disso, começa-se a observar uma não aparição e
mesmo uma retração de indiv íduos após este tempo sem os atrair com comida (fase 2). Das fezes coletadas
na á rea de estudo, na fase 1 apenas 32% dos itens observados são componentes de sua dieta natural ; os
restantes são itens dos mais diversificados: papel de chocolate, tampa de garrafa de cachaça , milho, ervilha , ossos de frango, etc. Já na fase 2, este índice se apresenta bem maior (71% ). Interações n ão agon ísticas
entre até 5 indiv íduos foram observadas diversas vezes. Dando continuidade à estas investigações, a pesquisa pretende definir se existe intercruzamentos no grupo. De certa forma, entre outros, estes ind ícios
mostram que a campanha foi positiva para a conservação destes espécimes.
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EFEITOS DE ATIVIDADES ANTRÓPICAS NA DIVERSIDADE DE MAMÍ FEROS DO CERRADO
DE MINAS GERAIS. Rogério Cunha de Paula CENAP/IBAMA - Associação Pró-Carn í voros - Cx
Postal 17088. São Paulo, SP - 02399-970 - rogerio @ procarnivoros.org. br

-

O cerrado é hoje um dos mais impactados biomas do mundo, onde a conversã o de vastas extensões para
atividades agropecu á rias, entre outras, tem amea çado a estabilidade do ecossistema e consequentemente
sua biodiversidade. Este estudo foi realizado na regi ã o da Serra da Canastra, sudoeste de Minas Gerais. A
comunidade mastofaunística da região detém 40 espécies de médio e grande porte, dentre as quais 15
espécies de carn ívoros. A pesquisa objetivou a verificação da influê ncia de três atividades humanas
( agropecu á ria , trá fego local , e turismo) e seus impactos na comunidade de mam íferos em á reas protegidas
e alteradas do entorno do PN da Serra da Canastra através da comparação de ind ícios indiretos observados
em á reas controle do parque e sob efeitos de atividades humanas dentro e fora da Unidade de Conservação.
Foram utilizados índices de diversidade e abund â ncia relativa de espécies, al é m de um simples indicativo
de presença ou ausê ncia na avaliação dos impactos amostrados na comunidade e em tá xons espec íficos.
Dentre vários grupos estudados, os carn ívoros foram os que apresentaram respostas mais diferenciadas às
atividades impactantes. De forma geral, a diferença mais discrepante na diversidade de espécies foi obser

-
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vada entre as á reas protegidas e impactadas por atividades agropecu á rias. Da mesma forma , á reas impactadas
por trá fego local, bem como por atividades turísticas, ambas dentro da Unidade, também apresentaram
menor diversidade, poré m em menor intensidade que as atividades agropecu á rias. Em habitats extremamente impactados, mesmo as espécies mais tolerantes n ã o foram observadas. Ainda, as matas ciliares se
apresentaram como á reas de ref ú gio para a maioria das espécies, principalmente em á reas alteradas, como
nas propriedades rurais que desenvolvem atividades agropecu á rias. Algumas espécies tê m se adaptado ao
desenvolvimento humano em habitats impactados se apresentando mais tolerantes aos dist ú rbios, como é
o caso do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus ), do cachorro-do- mato (Cerdocyon í hous ), da jaratataca
( Conepatus semistriatus) e alguns tatus ( Dasypus spp., Euphractus sexcinctus ). Observa-se que estas tê m
se estabelecido em áreas alteradas, mantendo populações vi á veis ao longo dos anos, como pode ser observado no Estado do Maranhão, Goi á s e mesmo na presente localidade. Por outro lado, ainda existem muitas
espécies no cerrado, sensíveis à presença humana, as quais podem estar eventualmente sujeitas à erradicação,
como é o caso do tatu-canastra ( Priodontes maximus), de espécies de pequenos felinos ( Leopardus spp. )
que já ocorrem naturalmente em baixas densidades, e ainda o cachorro-do-mato-vinagre (Speothos venaticus )
raramente observado ao longo do cerrado.
Instituições financiadoras: The Disney Foundation , WWF-Brasil e Wildlife Conservation Society
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AN Á LISE PRELIMINAR DA DIETA DA LONTRA ( Lontra longicaudis ) ANTES E DEPOIS DA
FORMA ÇÃ O DO RESERVATÓ RIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE SALTO CAXIAS, BAIXO
RIO IGUA ÇU , PARAN Á . Juliana Quadros ( panthera @ terra.com. br), Patr í cia Zeni de Sá, Leticia Povh e
Cristian Regis Ostrowski - Universidade Tuiuti do Paran á .

O presente estudo tem por objetivo comparar a dieta da lontra neotropical, Lontra longicaudis,entre as
fases de pré-enchimento e pós-enchimento do reservatório da Usina Hidrelé trica de Salto Caxias, Baixo
Rio Iguaç u, PR . A regi ão caracteriza-se por apresentar extensas á reas de pasto e agricultura entremeadas
por pequenos fragmentos da Floresta Estacionai Semidecidual, exceto pelo Parque Estadual do Rio Guarani
situado à nordeste do trecho de rio amostrado. Neste trecho, o rio Iguaç u apresentava fluxo rá pido e
corredeiras com água turva devido à presença de sedimento na água. Depois da construçã o, fechamento e
enchimento do reservatório da barragem da UHSC o regime l ótico tomou -se lê ntico conferindo ao rio
Iguaç u um aspecto de um grande lago. Amostras fecais da lontra foram coletadas nas margens do Rio
Iguaç u e principais afluentes através de embarcaçã o motorizada nos períodos de maio a agosto de 1998
(fase pré-enchimento ) e março a novembro de 2000 (fase pós-enchimento). As fezes coletadas foram secas
e triadas com auxilio de lupa . Os itens alimentares encontrados foram identificados ao n ível de grandes
grupos taxon ô micos. Da fase de pré-enchimento foram triadas e analisadas para este trabalho 56 amostras
que forneceram os seguintes resultados: 98,2 % peixes (55), 21,4 % crustáceos ( 12), 8,9 % insetos (5 ), 5,4
% mam íferos (3). Da fase de pós-enchimento as 30 amostras triadas e analisadas mostraram: 100 % peixes
(30), 23,3 % mam íferos ( 7), 16,7 % insetos (5), 6,7 % crustáceos (2 ), 3,3 % aves ( 1). Comparando a dieta
da lontra nas duas fases ( pré e pós ) observou se que no pré, peixes e crustáceos eram mais frequentes nas
amostras, ao passo que no pós os peixes mantiveram sua representatividade, os crustáceos apresentaram
um decréscimo acentuado e os mam íferos aumentaram sua importâ ncia na dieta. A alta porcentagem de
ocorrência de peixes nas fezes das lontras est á de acordo com o perfil dietético observado para a espécie.
A inclusã o de outros vertebrados e invertebrados na dieta da lontra , especialmente os crustáceos, está
relacionada mais à sua alta capturabilidade do que à sua abund â ncia no ambiente, como observado para
outras espécies de carn ívoros. Embora este trabalho apresente cará ter preliminar, pois apenas cerca de 1/6
das fezes coletadas foram analisadas até o momento, é possível que as flutuações na dieta sejam ocasionadas por alterações quali-quantitativas da ictiofauna e da carcinofauna dispon ível , associadas a alterações
abi óticas da á gua e suas margens, em função da mudança do regime lótico do rio Iguaç u para l êntico do
reservatório da Usina.

-
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ANÁ LISE PRELIMINAR DO CONTEÚDO ESTOMACAL DE GRAXAINS-DO-MATO, Cerdocyon
thous (CARNÍ VORA , CANIDAE), ATROPELADOS NA BR - 277, NAS PROXIMIDADES DO
PARQUE NACIONAL DO IGUA ÇU, PARANÁ D’ AMICO, A. R.1; CÂNDIDO-JR. J. F.2; GURSKI,
F. A.3; LOPES, L. M . 4 ; ANDRADE, L.5 - IGraduanda em Ci ê ncias Biol ógicas - UNIOESTE
a_ rdamico @ hotmail.com: 2Prof. Dr. UNIOESTE iflavio @ certto.com.br. 3Graduanda em Ciências Biológi cas UNIOESTE nanda . gurski @ bol .com . hr: 4Graduanda em Ci ê ncias Biológicas UNIOESTE;
5Graduanda em Ciências Biológicas - UNIOESTE lidi ana @ hotmail .com.

-

—

—

—

Desde outubro de 2001 est á sendo desenvolvido o projeto Animais mortos por atropelamento na BR 277,
no trecho entre Cascavel e Foz do Iguaç u, e sua utilização para estudos de biologia da conservação” . Esta
rodovia margeia o Parque Nacional do Iguaç u (PNI), importante remanescente de Mata Atl â ntica localizado no extremo oeste do Paran á , por 32 km, onde há maior incidê ncia de atropelamentos da fauna silvestre.
Dentre os 601 animais coletados em 15 meses de projeto, 24 graxains-do- mato foram encontrados, tendo
sido atropelados principalmente no in ício da noite ou durante a madrugada, o que corresponde ao período
de maior atividade da espécie. Do total de animais atropelados, foi possível a coleta de 14 conte údos
estomacais. Esse conte ú do está sendo triado, visando determinar qual i /quantitativamente a dieta desses
animais. Esse método permite avaliar itens da dieta que não são avaliados por outras abordagens (como a
coleta de fezes). Os conte ú dos foram conservados em á lcool 70% até ser poss í vel sua an á lise, quando
foram lavados em água e posteriormente triados com aux ílio de pinças e microscópio esteroscópico. Os
itens encontrados foram separados inicialmente em grandes grupos, sendo expressos em porcentagem de
ocorrência , em relação ao n ú mero de amostras. Dessa forma , foram encontrados mam íferos em 93,0% das
amostras, artrópodes em 85,7 %, frutos em 78,6%, aves em 35,7 %, anel ídeos e moluscos em 14,3%, ré pteis
em 14,3%, e 64,3% das amostras apresentaram gram íneas, que não são consideradas parte integrante da
dieta do animal, por serem ingeridas para auxiliar na digest ão dos demais itens. Os animais analisados
apresentaram uma dieta on ívora, devido à grande presença de frutos e insetos, e oportunista , considerandose o encontro de lesmas, minhocas e larvas nas amostras. A literatura indica que existe uma mudan ça na
dieta desses animais na estação seca (com predomin â ncia de vertebrados) e na estaçã o chuvosa (com
predomin â ncia de insetos ). Essa situação não foi detectada nas amostras do presente trabalho. A presença
de pedras em um dos conteú dos estomacais pode ser considerada acidental. Apesar de estarem no entorno
de uma grande Unidade de Conservação, esses animais não est ão totalmente isentos do efeito antrópico,
fato este corroborado pela presença de cacos de vidro e restos de feijão e arroz cozidos encontrados em um
dos conte ú dos estomacais. No prosseguimento deste estudo os itens alimentares encontrados serão identificados ao menor n ível taxon ô mico poss ível , e a dieta será quantificada .
4

Apoio: IBAMA/Parque Nacional do Iguaç u - Financiamento: Rodovia das Cataratas S.A.
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REGISTRO DA PREDA ÇÃ O DE Panthera onca ( LINNAEUS , 1758) SOBRE Puma concolor
( LINNAEUS , 1771) NO PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE - RIO PARAN Á - BRASIL KAUÊ CACHUBA DE ABREU1 ; MAURO DE MOURA BRITTO2; JOÃO MARCELO DELIBERADOR
4
MIRANDA3: MARCELO BRUNING DA SILVA ; PRICDLA THEIS51-Biólogo, Programa Palustris,
Consultor Associação Mata Ciliar. End: Rua Myltho Anselmo da Silva, 1461. Mercês. CEP 80810060.
Curitiba - Paraná., kaueabreu @ hotmail .com . br 2-Biólogo, Instituto Ambiental do Paraná ( IAP/DIBAP).
End: Rua Engenheiros Rebouças, 1206 - 80215-100. Curitiba, Paraná , britto @ pr.gov. br . 3-Mestrando do
Programa de Pós-Graduação em Zoologia - UFPR. End: Departamento de Zoologia, Setor de Ciências

Biol ógicas, Centro Politécnico, Jardim das Américas, Caixa Postal 19020. guaribaioao @ vahoo.com hr .4
Biólogo. End: Rua Mico leão, n 254, Vila A, CEP- 85861340. Foz do Iguaç u - Paraná. pixiIs @ bol .com .hr
5-Pós-Graduação em Gerenciamento Ambiental , UNICEMP.End: - Rua Av. Getulio Vargas n 3163. Ap.
162. Água Verde, Centro. CEP - 80240041. Curitiba - Paran á , priscatheis @ bol.com . hr .

,

As espécies Panthera onca (Linnaeus, 1758) a onça-pintada e Puma concolor (Linnaeus, 1771) a onça-parda ou
suçuarana, ocorrem simpá tricas em vá rias regiões nos continentes americanos. Exploram nichos próximos, mas
diferenciados, buscando recursos no ambiente para delimitação de territórios e á reas de vida, defendendo e
24

íodo de Julho de 2001 a Julho de 2002, em fases de campo do
disputando importantes fontes de recursos. No per
(
)
N
12
coletadas
amostras
fecais na antiga estrada (Paraná - Mato Grosso do Sul ) da
,
foram
Programa Palustris
=
de
Ilha
Grande, sendo identificadas através de sua morfologia e pegadas
Ilha Grande, no Parque Nacional
associadas, tendo 11 bolos fecais pertencentes a Puma concolor e 1 amostra pertencente a Panthera onca. Este
material foi triado no Laboratório de Zoologia da PUC-PR, sendo preliminarmente observada a ocorrência dos
itens alimentares. Durante os trabalhos de triagem do material observou-se a existência de algumas capas de
queratina (garras), pertencentes a um fel ídeo. Após a separação do material desejado, seguiu-se a identificação
do item, realizado através da comparação com material biológico de referência do Museu de Zoologia da PUCPR (MZ.PUC-PR ) e utilização da análise para identificação dos pêlos desejados, O item foi definido como um
exemplar provavelmente juvenil de Puma concolor. Pela rá pida capacidade de regeneração natural apresentada
pela maioria dos ecossistemas da regi ão, presume-se uma maior disponibilidade de há bitats a serem ocupados e
explorados pelo remanescente de grandes felinos da regi ão. Espera-se, em um mosaico representado por paisagens em regeneração natural, acentuadas disputas pelas melhores fontes de recursos e ocupação dos nichos
dispon íveis, principalmente os mais específicos como o topo da cadeia alimentar.
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OCORR Ê NCIA DE Oncifelis colocolo ( MOLINA , 1810) (GATO PALHEIRO) PARA A Á REA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL FEDERAL DAS ILHAS E V Á RZEAS DO RIO PARAN Á - PARANÁ/
MATO GROSSO DO SUL/SÃ O PAULO - KAUÊ CACHUBA DE Afí REIJ 1: MAURO DE MOURA
BRITTO2: NEI MOREIRA3: JOÃO MARCELO DELIBERADOR MIRANDA4 . - 1-Bi ólogo, Programa
Palustris , palustris @ bol .com. br. Consultor Associaçã o Mata Ciliar. End. Rua Myltho Anselmo da Silva,
1461, Mercês, 80810060, Curitiba , Paraná kaueabreu @ hotmail .com - 2-Biólogo, Instituto Ambiental do
Paraná (1AP/DIBAP), End. Instituto Ambiental do Paraná. Rua Engenheiros Rebouças, 1206 - 80215-100.
,

Curitiba, Paraná britto @ pr. gov.br. 3-Médico Veterinário ( UFPR - Palotina ), moreira @ bio. ufpr. br 4-Mestrando
do Programa de Pós-Graduaçã o em Zoologia - UFPR , Departamento de Zoologia , Setor de Ciências Biológicas, Centro Politécnico, Jardim das Amé ricas, Caixa Postal 19020. guaribajoao @ vahoo.com. br .
,

,

Das sete espécies de pequenos fel ídeos neotropicais que ocorrem no Brasil pouco se sabe, principalmente
sobre Leopardus wiicdi (Schinz, 1821 ) o gato-maracaja , Oncifelis geoffroyi (d ’ Orbigny & Gervais, 1843)
o gato-do- mato-grande e Oncifelis colocolo (Molina, 1810), o gato-palheiro. Esta deficiê ncia no conheci mento bá sico das diferentes espécies prejudica sua proteção, e todas elas encontram-se ameaçadas por
diferentes fatores. O. colocolo tem aparê ncia semelhante ao gato doméstico, os pê los sã o mais longos, a
face é mais larga e as orelhas são mais pontiagudas que nas outras espécies neotropicais. A coloração
apresenta v á rios padrões, com varia ções sazonais. Sua ocorrê ncia conhecida estende-se dos Andes do
Equador e Peru até o extremo sul do continente. No Brasil a distribui ção da espécie ainda é pouco definida ,
ocorrendo no Rio Grande do Sul , parte do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, através do Brasil -central até
o sudoeste do Piau í, Bahia e Minas Gerais. Tendem a apresentar há bitos terrestres, utilizando estratos
inferiores na floresta, sendo um ótimo escalador. A Á rea de Proteção Ambiental Federal das Ilhas e Vá rzeas do Rio Paran á, entre as coordenadas 24° 03’ 59"de latitude sul , 54° 14’ 23" longitude oeste e 23° 59’ 54"de
latitude sul , 54° I 9’ 03" longitude oeste, com uma área total aproximada de 1.003.059 ha , tem como função
minimizar os impactos antrópicos ao derradeiro remanescente do maior arquipé lago fluvial do mundo, este
caracterizado por um mosaico fragmentado, dividido administrativamente e resguardado pelas Unidades
de Conservaçã o, Parque Nacional de Ilha Grande ( PR/MS) e Parque Estadual das V á rzeas do Ivinhema
( MS ). Em Dezembro de 2002 foi encontrado nas primeiras horas da alvorada, atropelado na BR -141( trecho entre os Municípios de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul , MS) nas proximidades do Ribeirão Libório
(entre Km 11 e 12 ) um exemplar de O. colocolo (gato- palheiro ), macho, adulto. A ocorrê ncia de espécies
pouco conhecidas e em risco de extin ção, ainda n ão descritas para a regi ão vem confirmar a importâ ncia e
expressiva riqueza deste remanescente de complexos ecossistemas, mostrando o papel potencial e fundamental das UC’s na conservaçã o e proteção da biota local .
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PREDA ÇÃ O DE PRIMATAS POR FELÍDEOS Rita de Cassia Bianchi 1 -3( bianchi @ npd.ufes. br),
Tadeu Gomes de Oliveira 2 e Sé rgio Lucena Mendes1 - 1-Universidade Federal do Espírito Santo - 2Universidade Estadual do Maranhã o - 3- Escola de Ensino Superior do Educand ário Seráfico Sã o Francisco
de Assis
Os primatas neotropicais constituem um recurso pouco utilizado pelos fel ídeos, embora possuam
grande parte de sua distribuição geográfica em simpatria. Os registros de predação de primatas por
felídeos neotropicais mostram que esses recursos são utilizados ocasionalmente, sendo a on ça-pintada
( Panthera onca ) o fel ídeo com maior n ú mero de registros de predação sobre primatas. O estudo da
dieta da jaguatirica, Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758), foi conduzido durante o período de janeiro de
1997 a setembro de 2000 na Estação Biológica de Caratinga (EBC), Minas Gerais. As fezes foram coletadas
ao longo de trilhas e estradas que cortam a reserva , lavadas sobre peneira e o material separado foi identificado
utilizando a Coleção Zool ógica da Universidade Federal do Esp írito Santo e do Museu de Biologia Prof .
Mello Leitão. A análise das 60 fezes, revelou a predação de Alouattafusca (barbado), Brachytheles arachnoides
(muriqui ) e Cebus apella (macaco- prego), que ocorreram em 9,68%, 2,42% e 0,81% do total de itens
consumidos. Combinados, esses itens representaram 51,42% da biomassa consumida, e foi de longe, o mais
importante componente da dieta da jaguaritica na EBC. A existência desse fel ídeo na EBC é provavelmente
dependente da população de barbados, que ocorrem em altas densidades na á rea.

-
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MUDANÇAS NA DISTRIBUI ÇÃ O DE Chrysocyon brachyurus (CARN Í VORA : CANIDAE):
COMPARA ÇÃO HISTÓRICA E ATUAL. Diego Queirolo - Universidade de São Paulo - Departamento
de Ecologia - IB - diegoq @ ib.usp. br
O lobo-guará é uma espécie monot ípica exclusiva da Amé rica do Sul, de ampla distribuição e sendo encon trado, principalmente, em regi ões dominadas por vegetação de tipo aberta , seja ela savana, campos ou
estepes. Por esse motivo, frequenta ambientes pertencentes às prov íncias fitogeográficas do Cerrado, do
Chaco e dos Pampas, todas elas caracterizadas por vegetaçã o herbá ceo-arbustiva com pequenas á rvores
esparsas (com exceção da pampeana ). Neste trabalho comparam-se a distribui çã o hist ó rica desta espécie
com sua distribui ção atual , tratando de determinar poss íveis causas que levaram às mudanças observadas
hoje. O estudo baseou -se na recopilaçã o da literatura de informações sobre a presen ça ou ausê ncia desta
espécie obtidas, principalmente em inventá rios ou levantamentos faun ísticos realizados em épocas recen tes (nos ú ltimos dez anos ). També m foi consultada bibliografia referente à sua distribui ção histórica , como
viagens de naturalistas ou publicações sobre hist ória natural da espécie realizadas em outras é pocas. As
localizações obtidas foram plotadas num mapa da Amé rica do Sul e comparadas com outras distribui ções
publicadas por outros autores. O mapa resultante mostra diferenças em relação às distribuições anteriores,
observando-se uma redu ção da distribui çã o em todo seu limite, com a exceção da regi ã o leste ( estados de
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil ), onde ocorreu uma expansão devido,
principalmente, à substituiçã o da floresta tropical Atl â ntica por á reas abertas para atividades agropecu á rias.
Anteriormente a espécie estava presente em quase toda a região nordeste do Brasil, representando seu
limite norte de distribui ção, e hoje apenas chega ao sul dos estados de Piau í e norte da Bahia , estando
ausente nos estados do Ceará, Para í ba e Pernambuco. As porções noroeste e oeste de sua distribuiçã o,
aparentemente n ã o sofreram modificações significativas, ocorrendo ainda nos estados brasileiros de Mato
Grosso e Rond ônia , na porçã o norte e leste da Bol ívia e na regi ão sudeste do Peru . No limite sul é onde se
observa a maior redu çã o, sendo registrado apenas em alguns departamentos das prov íncias argentinas de
Formosa , Chaco e Corrientes e mais esporadicamente em Santa Fé e Santiago del Estero, alé m de um ú nico
registro recente no Uruguai, depois de muitos anos considerado como extinto, e escassas ocorrências no
estado brasileiro do Rio Grande do Sul , principalmente em seu extremo nordeste. Antigamente esta espécie estava presente em todo o Rio Grande do Sul , com exceção da regi ão do litoral e das florestas ao norte ,
todo o Uruguai e, pelo menos, até o paralelo 38° na Argentina. Provavelmente, a principal causa desta
redução seja a grande pressão antrópica existente na regi ão pampeana devido a atividades agropecu á rias
que, junto com sua grande acessibilidade, tê m reduzido significativamente a presença desta espécie na
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parte sul de sua distribuição. Algo parecido pode ter acontecido no limite norte, no Brasil . Estes resultados
podem gerar subsídios para termos uma visão clara de como as transformações ambientais estão incidindo
sobre o comportamento natural do lobo-guará , ajudando-nos a prever futuras mudanças. Com isto, podemos inserir nossas previsões dentro das novas pol íticas de conservação que deveriam urgentemente ser
formuladas para conservar as populações sul e norte desta espécie, principalmente.

-
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EVALUATION OF THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF MANED WOLVES BY
RADIOIMMUNOASSAY ' Otá vio Borges Maia, 2Paulo Sérgio Mattos, 34 Ronaldo Gonçalves Morato 1 IBAMA, Coordenação Geral de Fauna ; 2 Universidade Federal de São Carlos, Laborat ório de An á lise e
Planejamento Ambiental ; 3 IBAMA, Centro Nacional para a Pesquisa e Conservação dos Predadores Na turais; 4Associação Pró-Carnívoros. - otavio.maia @ ibama . gov. br. ronaldo @ procarnivoros.org . br
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The maned wolf Chrysocyon brachyurus is the largest canid (20-25 kg) and one of the most typical species
present in the Brazilian cerrado. The female maned wolf has been reported to be monoestrus with an
autumn breeding season. The male maned wolf has greater testis size and sperm production in the breeding
season although differences in the endocrine-testicular function have not been described yet. Copulation in
captive species has been observed during the months of October through Feburary in South America , and
from August through October in the Northen Hemisphere. In the Southern Hemisphere, the peak number
of births occurs in June ( winter ), with copulation occurring in April ( autumn ). Animais transferred to or
bom in the Northern Hemisphere showed the highest number of births in December ( winter ), with copulation
occurring in October (autumn ). We studied the variation in the ovarian and testicular-endocrine function of
37 captive adult maned wolves ( 16 males, 21 females ) from Brazilian zoos and 22 free-ranging adults ( 14
males, 8 females) from northeastem São Paulo State, including the Estação Ecol ógica do Jata í. Blood
samples were collected via cephalic or saphenous veins using physical or Chemical restraint. Clotted blood
samples were centrifuged and the sera separated and frozen within 2 hr of collection . Sera were heated at
56 °C for 30 min and stored at -20 °C for future evaluation. Serum P4 and T assays were performed in
duplicate by solid - phase 125I radioimmunoassay (Diagnostic Products Corporation , Los Angeles, Ca. USA )
developed for domestic dogs. The sensitivity of the assay was 0.02 ng/ mL for P4 and 4.0 pg/mL for T. The
intra- and inter- assay coefficients of variations were < 10% for both assays. Comparisons between captive
and free- ranging maned wolves were performed using the Student t-test . Seasons were defined as summer
(Dec -Feb), autumn ( Mar-May ), winter (Jun -Aug ) and spring (Sep- Nov ) and differences among them were
determined by Kruskal-Wallis test. The results are shown as means±SEM. There are no differences (P>0.05 )
in the P4 and T serum concentrations between captive and free-living population . P4 concentration was
higher (P<0.05 ) during autumn ( 14.9±2.9 ng/ mL, range: 0.83-40.0, n =28 ) when compared with winter
(5.96±1.3 ng/mL, range: 0.7-24.0, n =25) and spring (5.4±0.8 ng/ mL, range: 0.54-26.3. n =43). No difference
(P=0.06) was observed between autumn and summer ( 7.97 ± 1.8 ng/ mL, range: 0.44- 40.0, n =32 ). T
concentration was higher (P<0.05) during autumn ( 1865.5 ±310.3 pg / mL, range: 104.1-4166.6, n =24) when
compared with winter ( 1243±268.3 pg/ mL, range: 0.0-4078.3, n =29), spring (991.2±255.6 pg/ mL, range:
18.7-3856.0, n =28) and summer ( 1119.7±205.8, range: 0.0-3136.8, n =29). We concluded that 1 ) male
maned wolves showed a seasonal pattem of T production ; 2) female maned wolves showed a seasonal
pattem of P4 production , as observed in fecal steroids of females kept in North American zoos; 3)
radioimmunoassay was effective to describe reproductive functions in captive and free-ranging maned
wolves.
Finacial support: Bet Laboratories do Brasil , Rio de Janeiro, RJ .
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ECOLOGIA REPRODUTIVA DO GRAXAIM-DO-MATO ( Cerdocyon thous ) NO PARQUE ESTA DUAL DE ITAPUÃ , VIAM Ã O, RS - Mariana de Andrade Faria-Corrêa 1 , Emerson M. Vieira2 & Thales
O. de Freitas 1 - lPrograma de Pós-Graduação em Ecologia - UFRGS ( marianaafc @ hotmail.com ); 2 Laborat ório de Ecologia de Mamíferos - UNISINOS, RS.
O graxaim-do- mato ( Cerdocyon thous ) é uma espécie de can ídeo amplamente distribu ída na América do
Sul. No Rio Grande do Sul, é um animal relativamente comum, sendo encontrado em diferentes ambientes.
Apesar disso, há poucos estudos sobre a ecologia dessa espécie. O objetivo desse trabalho foi avaliar a
ecologia reprodutiva de Cerdocyon thous entre janeiro de 2002 e março de 2003 no Parque Estadual de
Itapuã (PEI), na região metropolitana de Porto Alegre, RS. Foram realizadas pelo menos duas sa ídas mensais (exceto em junho e agosto) com cerca de 05 dias. Durante esse per íodo foram percorridas estradas,
trilhas e praias, em diferentes horários do dia e da noite para visualização dos animais e/ou de seus rastros.
Para animais avistados eram anotados: data, frequência de animais avistados e classe etá ria (adulto, subadulto e infante). O tamanho relativo dos rastros foi utilizado para evidenciar a presença de jovens ao
longo do ano. Para isso, entre set/02 e mar/03 foram montadas 22 “ estações-de-cheiro” de areia (d = lm ).
Com o mesmo objetivo, as orlas das praias foram percorridas em todas as sa ídas. Rastros de jovens encontrados eram medidos e fotografados. Como complemento a essas informações, foram utilizados dados de
capturas de graxains na á rea entre set/02 e mar/03, levando em consideração informações como: captura de
fêmeas lactantes ou prenhes, captura de jovens, dentição e fase do estro das fê meas capturadas. Houveram
86 registros de C. thous no per íodo do estudo. Animais jovens foram visualizados ou encontrados rastros
em mai/02, set/02, dez/02 a mar/03. Em set/02 rastros de infantes foram encontrados. Sub-adultos foram
visualizados em companhia de um ou dois adultos em mai /02, jan/03 e mar/03. No final de fev/03, dois
sub-adultos com dentição não totalmente definitiva foram capturados. Um deles, recapturado no final de
mar/03, já apresentava dentição definitiva. Em nov/02, uma fêmea em final de lactação foi capturada .
Animais em pares foram observados em mai/02, nov/02 a jan/03. A partir de dados de literatura, sabe-se
que C. thous pode ter mais de um evento reprodutivo em um ano, sendo o intervalo médio entre as proles
de 8 meses. A f ê mea possui gestação média de 56 dias e amamentam seus filhotes até 90 dias, quando são
totalmente desmamados. Aos 30 dias, os filhotes já começam a alimentar-se de alimentos sólidos, sendo
cuidados e alimentados pelos pais. Com 5 ou 6 meses, os jovens tornam-se independentes, separando-se
dos adultos. Com base nesses dados e nas informações coletadas em campo, há um indicativo de que, no
PEI durante o per íodo do estudo, o acasalamento tenha ocorrido entre mai/02 e jun/02, com nascimento de
filhotes entre ago/02 e set/02, amamentados até nov/02, dez/02, possivelmente separando-se de seus pais
no final de fev/03. É poss ível que o evento reprodutivo anterior tenha ocorrido entre set/01 e nov /01, sendo
o intervalo entre um evento e outro de 8 a 10 meses, estando de acordo com outros trabalhos realizados

com a espécie.

CAPES, CNPq e FAPERGS.
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DIETA , DISPERSÃ O DE SEMENTES E COMPORTAMENTO DE FORRAGEIO DO CACHOR RO -DO- MATO Cerdocyon thous ( CARNÍ VORA , CANIDAE) EM UMA Á REA DE FLORESTA
ATLÂ NTICA: RESERVA NATURAL SALTO MORATO, GUARAQUEÇABA , PARAN Á . Cheida.
C. C. - Instituto de Pesquisas Canan é ia (IPeC). - carolcheida @ hotmail .com
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Devido à degradação de grande parte da Floresta Atl â ntica, o processo de dispersão de sementes por
animais frug ívoros tem sido altamente valorizado para a regeneração de á reas alteradas através da sucessão vegetal e da composição de bancos de sementes. O cachorro-do- mato Cerdocyon thous possui uma
dieta pouco estudada em á reas de Floresta Atl â ntica, podendo a espécie estar atuando como agente dispersor
de sementes. Entretanto, devido ao fato de C. thous possuir uma dieta on í vora, generalista e oportunista,
sua adaptação em á reas antropizadas ocorre mais facilmente que para outras espécies silvestres, sendo que
nestes locais, a oferta de itens de origem animal e lixo doméstico são maiores que em á reas preservadas.
Assim , C. thous poderia estar diminuindo seu consumo de frutos e, portanto, seu possível potencial como
agente dispersor de sementes. Para tanto, foi realizado um estudo na Resei va Natural Salto Morato, á rea de
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alta preservação da Floresta Atl â ntica do Paran á, onde também são encontradas áreas antropizadas e de
formação pioneira em processo de regeneração. Os objetivos foram verificar a composição da dieta de C.
thous, as variações sazonais e possíveis alterações desta dieta em á reas antropizadas. Em caso de frugivoria,
foi verificada a atuação de C. thous como agente dispersor de sementes e sua eficiência neste processo. E,
complementar ao estudo de dieta , foram descritos alguns comportamentos da espécie durante forrageio. O
estudo teve como enfoque animais de vida livre da Reserva Natural Salto Morato, sendo que para aná lise
da dieta foram realizadas coletas de material fecal durante o período de um ano, e quanto ao comportamento da espécie durante forrageio, foram realizadas observações diretas de C. thous. Os resultados indicaram
que C. thous possui um alto consumo de itens de origem vegetal , em especial frutos, o que caracteriza a
espécie como frug ívora/on ívora, além de ter sido confirmado seu h á bito generalista e oportunista. Foi
verificado que a variação sazonal na dieta não ocorreu de forma marcante, sendo a frequência de frutos
predominante tanto na estação seca quanto na chuvosa. Itens de origem animal corresponderam a apenas
um quarto da dieta, sendo este dado inédito para a espécie. A eficiência de C. thous como agente dispersor
de sementes foi confirmada para todas as espécies frut íferas ingeridas, sendo que destas Musa rosaceae e
Syagrus romanzoffiana apresentaram maiores taxas de germinação após passarem pelo trato digestivo da
espécie . Com relação aos s ítios de deposição das fezes, na maioria dos casos estes foram favorá veis a
germina ção de espécies heliófilas e pioneiras, necessá rias para o processo de sucessão vegetal de á reas em
processo de regeneração da RNSM. Assim , C. thous define-se para a Floresta Atl â ntica como um eficiente
agente dispersor de sementes pioneiras quando estas são depositadas em á reas de regeneração, e como uma
das espécies responsá veis pela formação de bancos de sementes no interior da mata . A presen ça de C.
thous em á reas antropizadas da RNSM , nã o indicou que possa estar havendo uma alteração do padrão
alimentar deste can ídeo.

.

Apoio: Fundação O Boticá rio de Proteção à Natureza (FBPN).;Reserva Natural Salto Morato (RNSM ).;
Instituto de Pesquisas Canané ia ( IPeC ).; Universidade Estadual de Londrina ( UEL).
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ABUNDÂ NCIA RELATIVA DE PEIXES NA DIETA DA LONTRA , Lontra longicaudis (OLFERS,
1818), NA RESERVA BIOLÓGICA DE DUAS BOCAS, CARIACICA -ES - Pedro Henrique Nogueira Freire Carneiro1, Manuella Villar Amado2, Savana de Freitas Nunes2 & Sérgio Lucena Mendes3 1 Bolsista de Iniciação Cient ífica - UFES ( penogueira @ uol .com . br ): 2 Programa de Pós Graduação em
Biologia Animal - UFES ( manuella . va @ bol .com . br): 3 Professor Dr. do Departamento de Ciências Bi ol ógicas, Universidade Federal do Esp írito Santo, Av. Marechal Campos, n° 1.468, Maru ípe, Vitória, ES
- CEP 29040-090
A Lontra longicaudis é um animal de h á bitos semi -aqu á ticos, de atividade principalmente noturna que se
distribui desde o Sul do Uruguai até o México, com exceção do Sudeste da América do Sul. Este mam ífero
possui uma dieta bastante diversificada, englobando peixes, crust áceos, insetos, anf íbios, ré pteis, mam íferos e aves. O objetivo deste trabalho é determinar a abund â ncia relativa de peixes na dieta da lontra na
represa da Reserva Biol ógica de Duas Bocas. Esta represa possui uma á rea de aproximadamente 2.910ha,
estando situada nas coordenadas 20°16’ 21"S e 40°28’ 40"W, coberta principalmente por Mata Atl â ntica.
Para este estudo da dieta da lontra foram utilizadas 162 amostras fecais coletadas em pedras ao longo da
represa nas quais foram contabilizados 462 peixes. Os itens encontrados nas fezes são partes duras, n ão
digeríveis, das presas da lontra, como cristalinos, ot ólitos, maxilas, dentes, vômeres, ossos e escamas de
peixes, fragmentos de exoesqueletos de insetos e crustáceos, ossos de anf íbios, escamas e ossos de répteis
e pêlos e dentes de mamíferos. Estes itens, para serem identificados, foram comparados com estruturas
homólogas das espécies viventes na região. Entretanto, as estruturas relevantes para este estudo são as que
representam indiv íduos de cada espécie de peixe encontrada nas amostras, que são os vômeres, as maxilas
e os otólitos. Os Perciformes representam 64,72% dos peixes presentes nas amostras, sendo que o Geophagus
brasiliensis contribui com 62,77% dos indiv íduos e a Tilapia rendalli com 3,16%, sendo ambos Cicl ídeos.
Os Caraciformes representam 31,38% dos indiv íduos encontrados, com o Astyanax scabripinis família
Caracidae, representando 28,35%, seguido pelo Leporinus sp , famí lia Anostomidae, que representa 2,6%
e o Hoplias malabaricus , família Erithrinidae, com 0,43% dos peixes encontrados. O ú nico Siluriforme
presente foi o Hypostomus affins, fam ília Locaridae, representando 3,89 % dos indiv íduos presentes nas

.
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amostras. Estes resultados demonstram que a preferência alimentar da Lontra longicaudis é o Perciforme
G. brasiliensis da fam ília Ciclidae. Provavelmente, por esta espécie possuir há bitos sedentá rios, habitar
águas mais rasas e formar cardumes, facilitando a predação.

Financiamento: PIBIC/CNPq-UFES
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COMPORTAMENTO ALIMENTAR DAS ARIRANHAS, Pteronura brasiliensis (ZIMMERMANN,
1780), NO PANTANAL DE MATO GROSSO . J ú nio Damasceno-Souza (Bolsista CAPES/PPG -ECB /

IB/UFMT) iunio @ cpd . ufmt. br: Marília C.S. Shiraiwa (Depto de Zoologia/IB/UFMT) marishi @ cpd . ufmt. br
A ariranha ( Pteronura brasiliensis) é uma espécie vulnerá vel da fauna silvestre brasileira que vive em
sistemas fluviais da Amazônia e do Pantanal , alimentando-se principalmente de peixes. Os principais
fatores que influenciam a escolha do habitat para as ariranhas se referem à disponibilidade de alimento e à
existência de cursos d’ água com cobertura vegetal densa e declive suave. As pesquisas sobre ecologia e
comportamento da espécie são praticamente inexistentes, especialmente no Pantanal onde o crescente
desenvolvimento do turismo, atividade agropecu á ria , usinas hidrelétricas e exploração dos recursos natu rais ameaçam a sobrevivência das populações remanescentes. O presente trabalho propõe um estudo do
comportamento alimentar das ariranhas na Ba ía das Pedras, Munic í pio de Nossa Sra. do Livramento,
Pantanal de Poconé no Estado de Mato Grosso. A Ba ía das Pedras é uma lagoa drenada pelo Rio Piraim ,
um dos afluentes do Rio Cuiabá. O estudo teve in ício em agosto de 2002 e est á sendo realizado por
observações visuais de campo e filmagens através de câ mera v ídeo 8. O grupo de 8 ariranhas foi acompanhado durante 60 horas de observação direta. A alimentação corresponde a 39 % dos registros de atividades
diá rias e ocorre principalmente no per íodo de 6 às 8 horas da manh ã e no período da tarde das 14 à s 16
horas. Nas horas mais quentes do dia ( 11 às 14 horas) o grupo prefere o repouso (30% dos registros de
atividades diá rias ). Outras atividades comportamentais foram observadas como patrulha ( 16% dos registros ), limpeza do pê lo (6 % dos registros), brincadeiras (5 % dos registros ) e marcaçã o de territ ório ( 4 % dos
registros). O grupo manté m um repertório de vocalização constante, sendo poss ível identificar pelo menos
5 tipos diferentes de vocalização durante o período de forrageamento. A configuração de mapa da á rea de
estudo revela locais preferenciais de captura dos peixes. Os aspectos comportamentais demonstram forte
v ínculo do grupo, uma vez que as atividades diárias eram realizadas por todas as ariranhas e a dist ância
entre os indivíduos era apenas visual.
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REGISTRO DE LOBO-GUARÁ Chrysocyon brachyurus, ( CARNÍ VORA: CANIDAE) NO SUDOESTE DO PARANÁ E AN Á LISE DE SEU CONTEÚ DO ESTOMACAL. CÂ NDIDO-JR . J . F \
D’ AMICO, A. R.; 2; QUADROS, J.3 - lProf . Dr. - UNIOESTE ( jflavio @ certto.com. br ). 2Graduanda em

Ciências Biol ógicas - UNIOESTE ( ardamico @ hotmail .com ); 3Profa . Dra. Universidade do Tuiuti
( panthera @ terra.com. br )
O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus ) é uma espécie amea çada de extin çã o que habita tipicamente á reas
abertas, embora às vezes frequente ambientes florestados. No estado do Paran á , originalmente essa espécie
não chegava às regiões oeste e sudoeste, caracterizadas principalmente por vegetaçã o de floresta estacionai
semidecidual. Seus registros mais frequentes se davam nas porções centrais do estado, com vegetação
mais aberta (campos e cerrados ). A espécie também alcança o Paraguai , Uruguai e norte da Argentina,
principalmente em á reas abertas. Em 5 de junho de 2002 foi encontrado um lobo-guará atropelado na BR
277, entre os municípios de Santa Tereza do Oeste e Cé u Azul , (53°45’ W, 25°05’S), em um trecho onde a
rodovia margeia a porção norte do Parque Nacional do Iguaç u. O atropelamento se deu durante a madrugada e o exemplar foi encontrado no in ício da manh ã. O lobo-guará atropelado era um macho adulto, com
dentição clara e pontiaguda, sem sinais de grande desgaste. Em seu est ô mago foram encontrados frutos de
uva-do-japã o ( Hovenia dulcis ) e pelo menos 36 camundongos-domésticos ( Mus musculus ) em bom estado
de conservação, indicando terem sido ingeridos provavelmente na noite anterior. O registro de um loboguará nessa região pode ser resultado da intensa modifica ção ambiental observada nos ú ltimos 30 anos

.
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com a substituição da vegeta ção original por pastagens e plantios. A an á lise do conte údo estomacal desse
exemplar indica que o lobo-guará est á se aproveitando da modificação ambiental, uma vez que os dois
itens encontrados constituem espécies exóticas e a proliferação dos camundongos é favorecida pelo tipo de
uso da terra. É possível também que essa modificação ambiental esteja contribuindo para a expansão da
distribui ção geográfica efetiva da espécie. O registro dessa espécie se deu durante o desenvolvimento de
um projeto de monitoramento de animais atropelados na BR 277, realizado por pesquisadores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, intitulado “ Animais mortos por atropelamento na BR-277, no trecho
entre Cascavel e Foz do Iguaç u , e sua utilizaçã o para estudos de biologia da conservação” .

Apoio: IBAMA, Parque Nacional do Iguaç u - Financiamento: Rodovia das Cataratas S.A.

-

CR 34
ATAQUES DE QUATIS Nasua nasua, ( CARNÍ VORA: PROCYONIDAE) A VISITANTES DO
PARQUE NACIONAL DO IGUA ÇU E MEDIDAS ADOTADAS PARA MINIMIZAR ESSES
ACIDENTES CÂ NDIDO-JR. J. F\ OLIVEIRA , M.2; D’ AMICO, A . R.3 IProf . Dr. - UNIOESTE
( jflavio @ certto.com . br ). 2 Biólogo - Parque Nacional do Iguaç u ( biotclo @ yahoo.com ), 3 Graduanda em
Ciências Biológicas - UNIOESTE (ardamico @ hotmail .com )

.
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O Parque Nacional do Iguaç u é a unidade de conservação brasileira com a maior visitação tur ística ,
recebendo cerca de 700 mil turistas/ano. Localizado no sudoeste do Paran á , o parque apresenta as cataratas
do Iguaç u como sua principal atra ção. A concentra ção de turistas na regi ão das cataratas ocasiona uma
aglomera ção de quatis ( Nasua nasua ) , atra ídos pelos restos de alimento nas lixeiras ou fornecidos pelos
visitantes. Esses animais passaram a ser uma das atrações do parque, sendo, inclusive, um dos seus símbolos.
A grande oferta de alimento levou ao condicionamento dos quatis, que passaram a se interessar por qualquer
bolsa ou embalagem pl ástica dos visitantes, em busca de alimento. Tal situação tem gerado vá rios problemas.
Para os quatis, problemas dent á rios, obesidade e um certo grau de domesticação; para os visitantes, ataques
constantes de quatis em busca de alimento ou defendendo a si ou suas crias; para o parque, a necessidade
de adoção de medidas de manejo que minimizem os impactos negativos desse contato. Dentre as medidas
adotadas pelo parque, constam a colocação de placas de advertência , a orientação pelos guias e por meio
de avisos sonoros nos ônibus usados pelos visitantes e também a adoção de lixeiras que dificultam o
acesso aos quatis. A partir de janeiro de 2001 iniciou -se um registro sistemá tico dos ataques, objetivando
obter informações para minimizar o problema . Em 2001 foram registrados 280 acidentes, em 2002, 118, e,
nos três primeiros meses de 2003, 58. Os acidentes se concentram nos meses de janeiro a março, é poca
que coincide com a maior visitação e quando os filhotes começam a acompanhar as f ê meas em busca de
alimento. Os ataques se concentram nas pernas ( 51 % dos casos ), mã os ( 18 % ) e bra ços ( 17 % ) e se
caracterizam principalmente por arranhados superficiais (66 % dos casos ), arranhados profundos ( 15 % ) e
mordidas profundas (9 % ). As mulheres são os principais alvos dos ataques (68 % ) e os adultos são mais
atacados (60% ) que as crianças. As mordidas profundas são ocasionadas por f êmeas adultas de quati e
acontecem principalmente quando os filhotes são molestados. Observou-se um pico de acidentes quando
as lixeiras foram modificadas em janeiro de 2001, dificultando o acesso aos animais, com aumento de
mais de 100% de ataques. A equipe técnica do Parque Nacional do Igua ç u tem se esforçado para buscar
medidas que mitiguem o problema, levando em consideração a satisfação do visitante, o manejo adequado
das populações animais presentes na unidade e pela situação constituir um caso de Sa úde Pú blica, dada a
potencialidade de zoonoses, como a raiva.
Apoio: IBAMA , Parque Nacional do Iguaç u
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THE GIANT OTTER ( Pteronura brasiliensis ) FROM THE AQUIDAUANA AND MIRANDA
RIVERS, AND ITS DISTRIBUTION IN THE PANTANAL WETLAND, BRAZIL. Tomas, Walfrido
Moraes ';Lima Borges, Paulo André 1 & Pellegrin, Luis Alberto1 - 1 EMBRAPA-Pantanal , R . 21 de Setembro 1880, 79320-900, Corumbá, MS, Brazil . E-mail: tomasw @ cpap.embrapa. br
The giant otter Pteronura brasiliensis is listed as endangered in Brazil , it is included in the appendix I of
CITES, and it is classified as vulnerable by the IUCN. In Brazil , few viable populations persist outside the
Amazon basin and Pantanal wetland . Furthermore, there is no information on distribution and abundance
of existing populations. The present survey aims to document the occurrence of the giant otter along 324
km of the Aquidauana and Miranda rivers, as well as to register the known occurrence of the species in the
Pantanal . The Aquidauana and Miranda rivers were surveyed using kayaks, during 18 days, in July 2000.
Active burrows and observed otter groups were recorded . Additionally, field biologists and research staff
were interviewed to obtain information on giant otter occurrence in the Pantanal floodplain . Fifty-seven
active burrows and 30 otter groups were recorded along the surveyed stretches of the Aquidauana and
Miranda rivers, with a total of 90 individuais and an average of 3.0 ± 0.26 otters per group. On average, one
active burrow was found every 5.7 km along the river, and one otter group every 10.8 km. This species
seems to be widely distributed in the Pantanal region , and records suggest that the species use several types
of aquatic environments. The results suggest that the Pantanal is one of the most important areas to conserve the giant otter and its habitat.
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DIETA DE Leoparduspardalis ( CARNÍ VORA : FELIDAE) EM UM AMBIENTE ANTROPIZADO
DO PANTANAL DE MIRANDA , MATO GROSSO DO SUL - RESULTADOS PRELIMINARES.
Henrique Villas Bôas Concone 1’ - 1 Pós-graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul . CP 549, 79070-900, Campo Grande, MS - hvbconcone @ yahoo.com . br
RESUMO: Existe pouca pesquisa sobre felinos em ambientes alterados e o que pode ser apropriado para
as poucas espécies estudadas pode n ão ser v á lido para outras, e quaisquer generalizações feitas devem ser
qualificadas prestando a atenção nesta falta de pesquisa focalizada . A maior parte da pesquisa foi , e ainda
é, desenvolvida em á reas protegidas, sendo que trabalhos conduzidos inteiramente dentro de habitats
modificados ou perturbados são poucos e a maioria trata de conflitos envolvendo felinos e criações de
animais domésticos. O presente estudo est á sendo desenvolvido em uma fazenda particular na regi ão do
Pantanal do Mato Grosso do Sul . Esta fazenda possui uma á rea total de 14800 hectares ( ha ) divididos em
8900 ha de á rea de reserva, 2500 ha de pastagens para pecuá ria, e 3400 ha de lavoura de arroz irrigado, e
manté m como atividades econ ómicas a pecu á ria, a agricultura e o turismo. Com o objetivo de apresentar
os resultados preliminares de um estudo sobre Leopardus pardalis em um ambiente antropizado, apresento
aqui alguns resultados sobre sua dieta. Esta foi estudada através da an á lise de fezes, coletadas mensalmente
no período de maio de 2002 à abril de 2003. As fezes foram secas ao sol antes do armazenamento em sacos
pl ásticos, e posteriormente lavadas em água corrente sobre peneiras de malha fina (<2 mm ). O conte údo
obtido foi separado em partes duras ( ossos, escamas e dentes) e partes moles ( pêlos e penas ). Foram
coletadas 120 fezes de Leopardus pardalis, sendo que 12 ( 10% ) materiais foram sorteados e analisados
para obter os resultados apresentados aqui . As amostras utilizadas foram coletadas na mesma é poca
(setembro/2002) de forma que variações sazonais fossem evitadas. Foi observado a presen ça de restos de
mam íferos ( pêlos, ossos e dentes) em todas as amostras ( 100% ). Em 25 % ( n =3) delas foram encontradas
penas de aves, e em duas amostras diferentes foram observadas a presen ça de escamas de ré pteis e de
exoesqueletos de invertebrados. Embora tenham sido achadas penas em três fezes analisadas, a quantidade
era m ínima se comparada a itens como pêlos, dentes e ossos de pequenos mam íferos. Isto talvez possa ser
explicado pelo fato de que os pequenos mamíferos, em especial roedores, são ingeridos inteiros, enquanto
que possivelmente as jaguatiricas tirem o excesso de penas antes de ingerirem as aves. A presença de
invertebrados pode ser devido a ingestão acidental , ou presença destes na dieta das presas ingeridas. Em
outros estudos a presença de répteis na dieta foi maior, mas evidentemente o n ú mero de amostras utilizado,
*
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embora sorteado do total , não é o suficiente para se inferir muito sobre a dieta desses animais. Os resultados
obtidos, apesar de preliminares e de tratarem de uma amostra pequena, corroboram os dados encontrados
em literatura , onde os mam íferos de pequeno porte constituem a base da dieta de Leopardus pardalis em
todos os outros locais onde esta espécie foi estudada. À partir de informações em ambientes alterados será
poss ível direcionar esforços futuros ao entendimento de até que n ível as espécies de felinos toleram a
modificação, fragmentação e perda de seus habitats.
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CONTRIBUIÇÃ O AO CONHECIMENTO DA DIETA DE Pseudalopex gymnocercus ( FISCHER ,
1814) ( MAMMALIA , CANIDAE) NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL. Vilagran , L. R.‘; Souza, K.
S.; Lanes, L. E. K.; Garcias, F. M.; Bager, A. - Laboratório de Manejo e Conserva ção Ambiental . Universidade Cat ó lica de Pelotas - Félix da Cunha , 412 - Pelotas - RS - ( 53 ) 223-3511. - e- mail ( s )
leonardovilagran @ bol .com . hr: abager @ uol .com.hr
O conhecimento da dieta constitui uma ferramenta importante para auxiliar na sua preservaçã o e controle.
O presente estudo tem como objetivo contribuir para a conserva çã o e ampliar o conhecimento da biologia ,
ecologia e comportamento de Pseudalopex gymnocercus. No sul do Rio Grande do Sul esta espécie é
conhecida popularmente como graxaim-do-campo, cachorro-do-campo e zorro. P. gymnocercus tem há bito alimentar on ívoro e habita tanto á reas de solo cultivado quanto de regi ões mais á ridas. Em algumas
regiões a espécie é tida como daninha à s atividades pecu á rias, sobretudo à ovinocultura. Animais atropelados foram coletados entre Fevereiro/2002 a março/2003, em trechos das BRs 392 e 471, extremo sul do
estado. Neste per íodo foram obtidos nove espécimes. Em laboratório os exemplares foram pesados, medidos e necrópsiados, e seus órgã os retirados para an á lise posterior. Os conte ú dos estomacais e intestinais
foram coletados, lavados com auxílio de tamises de 0,05 mm e o material conservado em frascos com
solu ção de formol a 10%. As unidades taxon ômicas identificadas perfizeram um total 23. Considerando-se
o total de itens identificados, verificou -se que 68% foram de origem animal e 32% de origem vegetal. Os
mamíferos e os invertebrados estiveram presentes em 88% dos conte ú dos, aves em 66% e restos vegetais
em 100%. A frequê ncia relativa dos itens alimentares classificados como Invertebrados foi de 40% (Ordem Hymenoptera (8%); Ordem Acari (8 %); Ordem Diptera (8% ); Ordem Hemiptera (4% ); Ordem
Coleoptera (4% ); Ordem Orthoptera ( 2% ); Ordem Odonata (2% ); Ordem Homoptera (2%) e Ordem Araneae
( 2% ) ); de vegetais foi 32% ( Fam ília Poaceae ( Gramineae) (8% ); Fam ília Oxalidaceae (4% ); Fam ília
Apiaceae ( Umbelliferae) (4% ); Fam ília Polygonaceae (2% ); Fam ília Cyperaceae (2% ); Fam í lia Asteraceae
(Compositae ) (4% ); Fam ília Rubiaceae (2% )) e de aves foi 12 % (Fam ília Rallidae (4% ); Fam ília Tiranidae
(2% ); Fam ília Thraupidae ( 2% ); Fam ília Parulidae ( 2%) e Fam ília Anhimidae ( 2% )). Itens n ão identificados nos vegetais foram 6%. A frequê ncia dos mam íferos foi de 16,3% sendo que a ú nica unidade taxonômica
encontrada foi Rodentia , a qual n ã o foi pass ível de maior detalhamento. As gram íneas foram as que tiveram maior frequê ncia nos estômagos ( 100% ), contudo os pequenos fragmentos encontrados em diversos
tratos sugerem uma ingest ão involunt á ria sendo dif ícil quantificar sua importâ ncia. A constatação da presença de larvas de Diptera em 66% dos conte ú dos, as quais sã o necrófagas, pode indicar que, parte da dieta
dos exemplares analisados estaria baseada em carcaças de animais mortos. A ingestão de restos de animais
foi observada, em mais de uma ocasi ã o, sendo realizada a Hydrochaeris hydrochaeris. A partir das an á lises
realizadas conclui -se que, a espécie em questão, apresenta uma dieta on ívora, corroborando estudos anteriores.

Órgão financiador: Fundação Boticá rio de Proteção a Natureza
PIBIC/UCPel
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ÚLTIMO RELATO CONHECIDO DE CACHORRO-DO-MATO-VINAGRE ( Spheoí hos venaticus )
NA REGI Ã O DOS CAMPOS GERAIS , PARAN Á - BR . ZANON , C. M.V. 1; GEALH, A. M.2;
BRUSAMARELLO, L.C.C.3 ( 1- Depto. de Biologia Animal e Vegetal , C.C.B ./ Universidade Estadual de
Londrina , PR 86051-990 - cibelezanon @ yahoo.com.br 2,3 - Depto. De Biologia Geral , Laboratório de
Zoologia / Universidade Estadual de Ponta Grossa , PR . 2 - anagealh @ uoI . com . br, 3 lizianebr @ hotmail.com )

-

O cachorro-do-mato-vinagre distribui -se mundialmente pela América Central e do Sul desde o Panamá ,
Bol ívia e Paraguai até o nordeste da Argentina. No Brasil originalmente ocorria na Regi ã o Amazônica, no
Brasil Central e de Minas Gerais até o estado de Santa Catarina, onde é considerado seu limite meridional.
O can ídeo supracitado é uma espécie endémica de cerrados e de florestas tropicais e equatoriais e encon tra se em processo de extinção por causa das queimadas, do desflorestamento de seus habitats e da intensa
ocupa ção humana. A Regiã o dos Campos Gerais apresentam uma vegeta ção do tipo estepe gram íneolenhosa que mistura áreas de campos, remanescentes florestais, atividade agrícola e plantação de madeira
comercial. O exemplar responsá vel pelo presente relato, foi encontrado morto em decorrê ncia da caça
predat ória na estrada do Cerne entre a cidade de Castro e o vilarejo de Abapan , pertencentes ao estado do
Paraná . O fato ocorreu no final dos anos 80, e o animal foi doado ao laboratório de Zoologia da Universi dade Estadual de Ponta Grossa, pelo extinto órgão governamental ITCF (Instituição de Terras e Cartografia ), onde foi devidamente conservado através de técnicas de taxidermia. Através dos anos o material foi
utilizado como recurso did á tico para aulas de Zoologia , palestras de Educação Ambiental as quais serviram para enfocar a necessidade de preservaçã o do ambiente e dos animais ameaçados de desaparecer.
Espera-se que este ú ltimo registro conhecido da ocorrê ncia dessa espécie para a regi ão dos Campos Gerais, venha alertar a comunidade da necessidade de proteçã o dos ecossistemas existentes.

-

-
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ESTABELECIMENTO DE TÉCNICAS NÃO-INVASIVAS PARA ESTUDOS GEN ÉTICOS E ECO LÓGICOS DE Lontra longicaudis ( CARNÍ VORA , MUSTELIDAE) Cristine Silveira Trinca 1, Tatiane
Campos Trigo1 , Ana Paula Brandt 2 & Thales R. O. de Freitas 1. I Departamento de Gen ética , UFRGS,
Porto Alegre , RS . 2 Departamento de Ecologia , UFRGS , Porto Alegre , RS. E - mail :
cristine_trinca @ yahoo.com. br
A lontra neotropical ( Lontra longicaudis ) é um carn ívoro de médio porte, de colora çã o marrom-pardacenta,
há bito semi-aqu á tico e atividade principalmente crepuscular. Possui uma ampla distribuiçã o geográfica,
ocorrendo em praticamente todo território nacional, podendo ser encontrada em lagos, rios, banhados,
pequenos canais e també m no mar. A grande maioria dos trabalhos realizados com esta espécie envolve
principalmente an á lises de dieta, sendo pouco abordado seus padrões populacionais na natureza. A identifica ção de espécies ou indiv íduos pela an á lise de marcadores moleculares pode auxiliar na defini çã o e
maior entendimento destes aspectos como a defini çã o de á reas de vida , dos padrões de dispersã o entre
machos e fê meas, das proporções sexuais e n ú mero de indiv íduos residentes em uma determinada á rea.
Este estudo tem por objetivo definir a melhor técnica para extra ção de DNA de fezes da lontra neotropical ,
como um método indireto e n ão-invasivo de estudo destes aspectos da biologia desta espécie. As fezes
utilizadas, estã o sendo coletadas no Parque Estadual de Itapu ã , localizado no munic ípio de Viamã o/RS.
Dentro da á rea do Parque são percorridos cerca de 5km de extensão linear sobre pedras ou terra próximos
a margem do Lago Gua íba que banha boa parte do parque. As fezes sã o coletadas em sacos pl ásticos e
posteriormente congeladas em laboratório a -4o C. O primeiro protocolo testado baseia-se no mé todo de
precipitação de prote ínas e restos celulares pela adi çã o de fenol/clorof órmio. As fezes coletadas foram
classificadas como “ velhas” e “ novas” , a fim de se testar o sucesso de obtenção do DNA e sua qualidade
de acordo com o tempo de exposi ção destas ao ambiente. Os primeiros resultados geraram um aproveitamento de 54,54 % do total de fezes testadas, obtendo-se DNA de boa qualidade para estas. O sucesso
obtido foi levemente maior para fezes “ velhas” com 60% de aproveitamento em rela çã o a 50% para fezes
“ novas” . No entanto, a qualidade do DNA obtido n ã o se diferenciou entre os dois casos. Nossos
resulta dos revelam um protocolo eficiente para a extração de DNA de Lontra longicaudis a partir de fezes e não
indicam até o momento, alguma relaçã o significativa entre o tempo de exposi çã o das fezes ao ambiente e
o aproveitamento da amostra . Como próximos passos, será realizada a amplificaçã o por PCR ( Polymerase
Chain Reation ) com primers espec íficos para a espécie e posterior sequenciamento das amostras. Al é m
disso, novas técnicas de extração de DNA serão testadas, como protocolos com utilização de s ílica.

APOIO FINANCEIRO: CNPq , FAPERGs.
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DIETA ALIMENTAR DA LONTRA NEOTROPICAL, Lontra longicaudis (OLFERS, 1818), NA Á REA
DE IMPLANTAÇÃO DA PCH - GRANADA . Costa, Bárbara A.1 3, Sá bato, Eduardo L2.( l - Laboratório de
mastozoologia, Depto de Zoologia ICB/UFMG Av. Antonio Carlos, 6627 Pampulha - Belo Horizonte - MG.
CEP 31.270-901 Cx. Postal 486 e-mail andradebarbara @ uol.com. br; 2- Sete Soluções e Tecnologia Ambiental
e-mail elsabato @ uol.com.br; 3- Aluna PUC-MG ).

-

A lontra Neotropical, Lontra longicaudis (Olfers, 1818), encontra-se distribu ída desde o norte do México até o
sul do Uruguai . No Brasil, há ainda uma escassez de informações sobre a biologia e ecologia desta espécie, o que
permitiu classificá-la como vulnerável de acordo com a lista da IUCN. Uma das principais ameaças a suas
populações refere-se a destruição de seu há bitat, comprometendo a disponibilidade de recursos alimentares e
abrigo ofertados. Neste estudo, objetivou-se a an álise da dieta da Lontra longicaudis a partir de fezes coletadas
em áreas de inserção da PCH (Pequena Central Hidrelétrica ) Granada, atualmente em implantação no rio Matipó,
munic ípio de Abre Campo - MG. Procurou-se percorrer trechos que serão alterados com a implantação do
empreendimento, como o trecho de vazã o reduzida (entre a barragem e a casa de força ) e a á rea inundada com a
formação do reservatório. Foram coletadas 39 amostras de fezes entre agosto e setembro de 2002. As amostras
fecais foram filtradas em água corrente com o aux ílio de uma peneira de malha fina. O material sólido foi levado
a uma estufa e posteriormente analisado e categorizado de acordo com os itens alimentares encontrados. Nos
pontos de amostragem percorridos, os principais itens alimentares registrados na dieta da lontra foram peixes e
invertebrados. Estas presas tiveram 100% de ocorrência nas amostras coletadas. Entre os peixes, foram identificados escamas pertencentes a ordem Perciformes e Characiformes. Dentre os Artrópodes, exoesqueletos da
ordem Coleóptera (subfam ília scabeiideae) e Heteroptera foram encontrados. Mam íferos, aves e répteis não
foram identificados na sua dieta, diferente de outros estudos realizados em outras localidades.

Órgão financiador: Cat-Leo Energia S/A
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DADOS SOBRE A DIETA DE Lontra longicaudis (CARNÍVORA : MUSTELIDAE) EM TRECHO
ANTROPIZADO DO RIO DOCE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. Costa, B.A.‘; Vieira, L.G' , Lima.
D. S.2, Sá bato, E.L.3.( l - Laboratório de Mastozoologia e Manejo de Fauna - ICB / UFMG Av. Antonio Carlos,
6627 Pampulha Belo Horizonte - MG. CEP 31.270-901 Cx. Postal 486, andradebarbara @ uol .com .br.
lgvieira @ uol .com .br: 2- Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; 3- Sete Soluções e Tecnologia
Ambiental Ltda, elsabato @ sete-sta.com .br )

-

A intensa degradação ambiental devido a fatores antrópicos ocasiona a perda da diversidade biológica e
conseqiientemente no decl ínio das popula ções de mamíferos, principalmente aqueles mais sensíveis a estas
transformações. Devido à implantaçã o da Usina Hidrelétrica de Aimorés ( UHE Aimorés ), no munic ípio de
mesmo nome em Minas Gerais, foi proposto um projeto de monitoramento sobre a população de Lontra
longicaudis (espécie considerada ameaçada de extin ção - Deliberação COPAM 041/95 e Portaria 1522/89
EB AMA ), a fim de se avaliar os impactos ambientais sobre essa espécie. No período de abril a outubro de 2002
foram realizados os trabalhos previstos para a Etapa de pré-enchimento do reservatório. A metodologia adotada
baseava-se em observações indiretas, a procura de fezes e marcações feitas pelos animais. A área de amostragem
cobriu trechos do rio Doce, entre as cidades de Aimorés e Resplendor e do rio Manhuaç u, próximo a sua foz.
Foram percorridos no total cerca de 32 km em quatro campanhas de campo ( abril , junho, agosto e outubro de
2002). Os dados aqui apresentados correspondem à composição da dieta alimentar através da análise fecal . Em
campo, as fezes de lontras encontradas eram recolhidas em sacos pl ásticos e etiquetadas, correspondendo a
uma amostra. Em laboratório estas foram lavadas com aux ílio de uma peneira malha lmm sob água corrente e
secas em estufa para posterior triagem, realizada manualmente e com aux ílio de lupa. De um total de 88
amostras triadas, foram detectados os seguintes itens alimentares, com sua respectiva frequência de ocorrê ncia:
crustáceos (100%), peixes (100%). Insetos, penas de aves, moluscos e sementes també m foram registrados,
poré m com um frequência muito baixa em relação aos itens anteriores. Quanto à presen ça destes itens, sugerese que, por não fazerem parte da dieta regular de lontras, a baixa frequê ncia pode estar relacionada ao fato dos
mesmos serem ingeridos oportunisticamente. Registrou-se também a presença de pêlos nas fezes analisadas
que ainda estão em fase de identifica çã o. Quanto aos peixes, as seguintes fam ílias foram detectadas:
Auchenipleridae ( 1 sp), Cichlidae (2 sp.) e Locaridae ( lsp), sendo que a espécie mais abundante foi a Tilápia,
Oreochromis niloticus. Um ú nico gê nero de crustáceo foi identificado, o camarão Macrobrachium sp.

Órgão Financiador: Consórcio da Hidrelétrica de Aimorés / Holos Engenharia Sanit ária e Ambiental Ltda.
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O CACHORRO-DO- MATO, Cerdocyon thous COMO DISPERSOR DE SEMENTES DE Allagoptera
arenaria E OUTRAS PLANTAS DE RESTINGA NO SUDESTE DO BRASIL. Rosa , Claudia Regina
X.1; Gatti, Andressa & Mendes, Sérgio L. (Depto. de Biologia-UEES, Av. Marechal Campos 1468, VitóriaES ). l .clarex @ ig.com.br
A eficiência do cachorro-do-mato, Cerdocyon thous, como dispersor de sementes, foi estudada a partir de
45 amostras de fezes coletadas no Parque Estadual Paulo César Vinha, uma á rea de restinga no litoral sul
do Espírito Santo. Allagoptera arenaria, Cereus femambucensis, Neomitranthes obscura, Eugenia sp. e
duas espécies não identificadas foram escolhidas para a realiza ção dos testes de germinação devido à
quantidade em que as sementes foram encontradas nas fezes. As sementes, respectivamente, 390, 300 e 60
das três primeiras espécies foram retiradas das fezes e testadas com aux ílio de germinador. O mesmo foi
feito com Eugenia sp. ( N =30) e as espécies não identificadas, s.n .i 1 ( N =40) e s.n . i 2 ( N=20). Apenas para
essas espécies, n ão foi realizado o teste controle com sementes retiradas do fruto maduro. Em Cereus
femambucensis germinaram 91,6 % das sementes das fezes e em Neomitranthes obscura 60%. Todas as
sementes retiradas do fruto germinaram nas duas espécies. Para Eugenia sp., s. n . i 1 e s. n.i 2, verificou-se,
respectivamente , as seguintes taxas de germinação: 50%, 85 % e 65 %. Em Allagoptera arenaria germinaram apenas 2,3% das sementes das fezes e 38,8% das sementes do fruto. Verificou-se, então, com esse
estudo que as sementes testadas não foram danificadas ao passarem pelo trato digestivo de C.thous e que,
considerando sua movimentação di ária e os locais onde são depositadas as fezes, é prová vel que ele seja
um eficiente dispersor de sementes nessa área de estudo.
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ESTUDO COMPARATIVO DO USO DE HABITATS POR Cerdocyon thous E Procyon cancrivorus
ATRAV ÉS DE REGISTROS DE PEGADAS, NO PARQUE ESTADUAL PAULO CESAR VINHA ,
ESPÍRITO SANTO. Carletti, Thais G.1; Gatti, Andressa 1 & Mendes, S.L.1 ( 1- Depto. Biologia - UFES,
Av. Marechal Campos 1468, Vitória ; andressagatti @ hotmail.com )

O cachorro-do- mato ( Cerdocyon thous ) e o mão-pelada ( Procyon cancrivorus) são carn ívoros de médio
porte amplamente distribu ídos na regi ã o neotropical , sendo simpá tricos em diversos ambientes. O objetivo
desse estudo foi investigar o uso de habitats pelo cachorro-do-mato ( C. thous ) e mão-pelada ( P.cancrivorus )
e a presen ça de outros mamíferos através da identifica ção de pegadas durante o per íodo de novembro de
2002 a janeiro de 2003, no Parque Estadual Paulo César Vinha ( PEPCV ) que está localizado no litoral sul
do Estado do Espírito Santo, no munic ípio de Guarapari. A á rea do Parque é formada por 11 comunidades
vegetais, sendo que algumas delas são cortadas por uma trilha interna de 2,4 km, que vai desde a entrada do
Parque até a lagoa próxima à praia ( Lagoa Cara ís). Para o registro das pegadas foram preparadas parcelas
de areia fina peneirada e umedecida (2-4 cm de espessura ) em diferentes formações vegetais com base em
registros de fezes e pegadas. Foram colocadas 24 parcelas de 100 em lOOm na trilha interna, 12 na Mata
Seca e 12 na Formação Aberta de Clusia As parcelas foram vistoriadas durante três dias, quinzenalmente,
umedecendo-as sempre que necessá rio. A proporção de pegadas de cada espécie nas parcelas de areia foi
utilizada para comparar a frequ ência de ocorrê ncia de pegadas de C. thous com a de P. cancrivorus em
diferentes habitats do PEPCV. O n ú mero de registros de cada espécie foi dividido pelo n ú mero total de
parcelas monitoradas, com isso pôde-se determinar a intensidade do uso de habitat. A intensidade do uso
de habitat tanto para cachorro-do-mato quanto para o mã o-pelada foi maior na trilha principal até a praia
do que em outros ambientes. Foram registradas seis espécies de mam íferos durante o estudo, Cerdocyon
thous (cachorro-do-mato), Procyon cancrivorus ( mão-pelada ou guaxinim ), Eira barbara ( irara ), Mazama
rufina ( veado cambuci ) e espécies não identificadas das fam ílias Rodentia, Felidae.

.
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE USO DO ESPA ÇO DO CACHORRO - DO - MATO
(iCerdocyon í hous ) , NO PARQUE ESTADUAL PAULO CÉSAR VINHA , GUARAPARI - ES. Souza ,
Vagner de 1 ; Gatti, Andressa 1 ; Rosa, Claudia R . X. 1 & Mendes, Sérgio L 1 ( 1- Depto. Biologia - UFES, Av.
Marechal Campos 1468, Vit ória; dipno @ hotmaiI.com )

O cachorro-do- mato é um can ídeo de médio porte, de há bito noturno e amplamente distribu ído na Amé rica
do Sul. Apesar de ser uma espécie relativamente comum, estudos sobre Cerdocyon thous em ambientes de
restinga ainda são limitados. O objetivo desse trabalho, portanto, foi investigar o tamanho da á rea de vida
desse carn í voro, no Parque Estadual Paulo César Vinha, uma á rea de restinga, localizada no município de
Guarapari, Espírito Santo. A an á lise do uso do espaço foi feita a partir da captura e radiomonitoramento de
dois cachorros-do-mato durante o per íodo de set/2001 a out/2002. Foram utilizadas cinco armadilhas do
tipo Tomahawk iscadas com frutos tais como mam ão e banana. Os animais capturados, um indiv íduo
macho adulto e um macho jovem foram sedados para o registro das medidas biométricas e colocação dos
rádios-transmissores. Os dados obtidos foram lançados em programas de computador para estimar á rea de
vida m ínima da espécie. Dos dois indiv íduos monitorados apenas um teve o sinal captado, totalizando 72
pontos de observação. A á rea de vida estimada para esse indiv íduo foi de 5,3 ha . Essa á rea foi considerada
relativamente pequena para a espécie, fato este que pode estar relacionado ao curto per íodo de amostragem.
Um outro aspecto a ser considerado é que o indiv íduo capturado era jovem, portanto deve utilizar uma á rea
de vida menor ou ainda, pode ter ocorrido que durante o período do monitoramento ele possa ter restringido a sua á rea e não tenha utilizado outros ambientes no Parque.
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ESTUDO COMPARATIVO DA DIETA DE DOIS CARNÍVOROS SIMPÁTRICOS, Cerdocyon thous
( CANIDAE) E Procyon cancrivorus ( PROCYONIDAE), NO PARQUE ESTADUAL PAULO CESAR
VINHA , GUARAPARI - ES. Gatti , Andressa 1, Bianchi, Rita 1 & Mendes, Sé rgio L.1 (1- Depto. Biologia
- UFES, Av. Marechal Campos 1468, Vitória; andressagatti @ hotmail .com )
Procyon cancrivorus e Cerdocyon thous são carn ívoros de médio porte pertencentes, respectivamente, às
fam ílias Canidae e Procyonidae, e simpá tricos em grande parte de sua distribui çã o geogr áfica. O objetivo
deste estudo foi comparar a dieta dessas espécies, além de identificar e quantificar os principais itens
alimentares utilizados por elas. A dieta foi estudada a partir da an á lise de 284 fezes coletadas no per
íodo de
junho de 2000 a setembro de 2002, no Parque Estadual Paulo César Vinha, uma á rea de restinga, localizada
no munic ípio de Guarapari , Espírito Santo, Brasil . Dessas amostras, 131 foram de C. thous e 60 de P.
cancrivorus. A importâ ncia de cada tipo alimentar foi expressa como porcentagem de ocorrência e frequência de ocorrência. Para o estudo da relação trófica calculou -se a largura de nicho e a sobreposição de
nicho. As dietas das espécies foram constitu ídas principalmente de frutos, artrópodes e pequenos vertebrados. Frutos representaram o principal item para ambas as espécies, destacando-se Allagoptera arenaria .
Não houve variação sazonal na dieta desses carn ívoros. O mão-pelada apresentou menor largura de nicho
(0,005) em relação ao cachorro-do-mato (0,17). O grau de sobreposição do nicho trófico entre as espécies
foi de 0,96. Os dados sugerem que as dietas são basicamente frug ívoras, complementadas por artrópodes
e pequenos vertebrados e que grande parte das dietas desses carn ívoros se sobrepõem . Dessa maneira, a
segregaçã o entre eles pode ser espacial ou temporal.
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VARIA ÇÃ O SAZONAL DA ATIVIDADE DE Lontra longicaudis ( OLFERS , 1818 ) NO
MANGUEZAL DE RATONES - ILHA DE SANTA CATARINA . Carpeggiani, B.P.12 & Simões-Lopes,
P.C. 1 (1 Lab. de Mamíferos Aquá ticos, Depto de Ecologia e Zoologia , CCB, UFSC, Brasil . 88040-970
lamaqsl @ ccb. ufsc. br ) ( 2Associa ção de Amigos Pró-conservaçã o da Esta ção Ecol ógica de Carijós
barbaracarpeggiani @ vahoo.com . hr )

No Brasil a lontra neotropical ocorre em todo o território nacional, exceto no semi -á rido nordestino. Habita tanto ambientes marinho-costeiros quanto dulceaqu ícolas, realizando importantes atividades nas margens dos corpos d "água como alimentaçã o, descanso, cuidado com a prole, al é m de marcaçã o de territ ório
e comunicação intra-espec ífica através da deposi ção de fezes. Existem registros da presença destes animais em toda a bacia hidrográfica do Rio Ratones, noroeste da Ilha de Santa Catarina , sendo que esta
pesquisa foi desenvolvida na á rea sob proteção da Esta ção Ecol ógica de Carijós (IBAMA ) nos três rios que
drenam o Manguezal de Ratones: Ratones (RR ), Ver
íssimo(RV ) e Papaquara( RP). Entre março de 2002 e
março de 2003 foram realizadas 38 sa ídas a campo, nas quais percorreu -se as margens destes rios buscando
identificar a presença de fezes, quando isso ocorria estas eram recolhidas e depositadas individualmente
em envelopes de papel pardo, que ent ão eram identificados com data , nome do rio e a posi ção do ponto em
UTM. A localização das fezes é poss ível nas á reas onde a margem dos rios n ão se encontra encoberta pela
vegetação, e formam-se barrancos que são utilizados como latrinas pelas lontras. Na foz do Rio Veríssimo
( RVf ) h á cost ão rochoso, o que proporciona uma condi çã o ambiental distinta do restante deste rio no
sentido de preserva ção das fezes, por estas razões foi considerada separadamente na aná lise estat ística. As
duas margens dos rios Ratones e Papaquara foram percorridas com barco de alum ínio com 4.5 m de comprimento, impulsionada por um motor quatro tempos de 9.9 hp de potência, com baixo n í vel de ru ído,
enquanto no Rio Veríssimo percorreu -se à pé somente a margem esquerda (sentido nascente-foz ) devido a
dificuldades de locomoção no interior do manguezal e do corpo cTá gua . Foram realizadas de 4 a 5 sa ídas de
campo em cada rio por esta ção do ano: outono ( abril e maio 2002), inverno ( junho, julho e agosto 2002),
primavera (setembro, outubro, novembro e dezembro 2002) e verão ( janeiro, fevereiro e março de 2003),
tendo sido coletadas no total 490 fezes (RR , n =178; RV, n =191; Rvf , n =99; RP, n=22). As aná lises estat ísticas foram realizadas através da An á lise de Vari â ncia ( ANOVA) com o Programa SPSS 9.0. Quando se
comparou RP com RR e RV, verificou-se diferença significativa na frequência do n ú mero de fezes recuperadas (F=4,25; gl=3; p=0,001). Ao se excluir da an álise RP, verificou -se diferença significativa no padrão
de demarcação por fezes somente entre RV e RVf (F 3,932 ; gl =2; p=0,025). Verificou-se diferença marginalmente significativa entre o n ú mero médio de fezes di á rias entre o inverno 2002 ( n =167) e o verã o
2003 ( n =87) (F 2,109; gl 3; p 0,110).

=

=

=

=

Apoio financeiro: Estaçã o Ecol ógica de Carijós ( IBAMA ) e Associaçã o de Amigos Pró-conservaçã o da
Estação Ecológica de Carijós.
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OCORR ÊNCIA DE Pseudalopex vetulus NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ E Á REAS DE ENTORNO. Manata , F.P. 1; Oliveira , V.B.1; Martins, L.L.1 ; Oliveira , L.C.2; Câ mara, E.M.V.C.2. 1.
Acadêmicos do curso de Ciê ncias Biol ógicas da Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais. 2.
Museu de Ciências Naturais da Pontif ícia Universidade Cat ólica de Minas Gerais, museu @ pucminashr

-

Os mam íferos da Ordem Carn ívora, geralmente ocupam o topo da cadeia alimentar o que sugere algumas
peculiaridades como grandes áreas de vida, tamanho das espécies e densidade populacional reduzida .
Devido estas características e em resposta à crescente destruição dos ambientes naturais grande n ú mero de
espécies desta Ordem se encontram em alguma categoria de ameaça de extinção. Al é m disso, espécies
end é micas e com distribuição restrita são naturalmente mais vulnerá veis à extinção. O objetivo deste
estudo foi registrar a ocorrência de Pseudalopex vetulus no Parque Nacional da Serra do Cipó (PARNA Cipó) e á reas de entorno. Esta espécie é endémica do Cerrado e é classificada como vulnerá vel na lista
oficial do Estado de Minas Gerais. O PARNA-Cipó está localizado a 90Km de Belo Horizonte, Minas
Gerais, na porção sul da Cadeia do Espinhaço (19°12’ a 19°34’ S; 43°27’ a 43°38’ W ). Possui uma á rea de
33.800ha e um per ímetro de 154Km, com altitudes entre 800 e 1600 m. A vegetação característica é forma38

da por Cerrado, com á reas de Campo Rupestre devido à sua altitude, e matas de galeria com influência de
Mata Atl â ntica em sua composição. De setembro de 2001 a julho de 2002 realizou-se no PARNA -Cipó e
á reas de entorno, um levantamento da comunidade de mam íferos de médio e grande porte. Durante a
realização do projeto foram registradas duas observações diretas em censos noturnos e encontradas duas
carcaç as de P. vetulus. A primeira visualização ocorreu em á rea antropizada , próxima a estrada dentro do
PARNA-Cipó a cerca de 200m de uma á rea conhecida como córrego das Pedras ( 23K 0646947 UTM
7857674 ), e a segunda na estrada principal do Parque a cerca de um Km da sua sede ( 23K 0646187 UTM
7859659). Uma carcaça foi registrada nas proximidades do alojamento do Parque (23K 0645100 UTM
7859982) e outra carcaça fora da á rea do PARNA-Cipó (23K 0629423 UTM 7853773). O status de P.
vetulus é desconhecido pela IUCN principalmente devido a insuficiê ncia de informações sobre sua distribuição. Desta forma, é fundamental a identificação de novas á reas de ocorrê ncia da espécie, que podem
representar uma considerá vel contribuiçã o para a persistê ncia deste carn ívoro. Apesar de haverem outros
registros desta espécie em á reas do Estado de Minas Gerais, a espécie n ão havia sido registrada em Unidades de Conservação em Minas Gerais, segundo a literatura. O registro desta espécie em uma á rea protegida
legalmente de certa forma garante que a espécie n ã o sofrerá pressão nesta á rea, mas estudos sobre sua
ecologia , uso de habitat e comportamento da espécie são necessá rios para avaliar como populações da
mesma se comportam em á reas antropizadas e protegidas.
Apoio: FIP-PUC.MINAS e Funda ção O Boticá rio de Proteção a Natureza .
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MACROECOLOGIA TRÓFICA DA RAPOSA ( Cerdocyon thous ) NA AM ÉRICA DO SUL. Bogea.
Narjara de O.1 & Oliveira, Tadeu G.de2 - 1-Depto. de Biologia , UEMA, Campos Universitá rio Paulo VI,
CP 09, CEP 65055-098 narjarabogea @ vahoo.com . br - 2-Depto. de Biologia, UEMA & Instituto Pró-Cam ívoros, Rua das Quaresmeiras Qd-8 N°14, CEP 65076-270, São Lu ís-MA, tadeu 4 @ vahoo.com
Cerdocyon thous é um canídeo amplamente distribu ído pela América do Sul. Ocorre em todo o Brasil à
exceção da porçã o centro-oeste da bacia Amazônica, estando presente em uma variedade de há bitats. O
propósito deste trabalho foi avaliar o padrão macroecol ógico da dieta desta espécie na América do Sul .
Para fazer esta avaliação correlacionaram -se os dados do trabalho sendo realizado em um ecossistema
costeiro do Maranhão com outros treze trabalhos executados no continente. Nesses trabalhos foram analisados amostras fecais e conteú dos estomacais, descrevendo frequ ê ncias de ocorrê ncia e biomassa. A amplitude do nicho alimentar foi calculada. Mam íferos e frutas foram as categorias alimentares mais
frequentemente encontradas e em maiores proporções, constituindo assim os itens mais importantes. Insetos mostraram-se també m como uma categoria essencial . Aves, ré pteis e crustáceos constitu í ram itens
dieta. Peixes apareceram como item ocasional,
adicionais, representando geralmente menos de 10% da
*
quando presente, representando menos de 5 % da dieta E interessante notar a representatividade de crust áceos na dieta do Maranhão, compondo 79% de biomassa consumida . C. thous é tipicamente on ívorooportunista, apresentando desde amplitudes de nicho trófico relativamente baixas, devido a grande variedade de itens, mas com uma maior concentração em algumas categorias, como ocorreu no Pantanal ( Bsu=
0,342) com matéria orgâ nica vegetal (54% ) e no Maranh ão ( Bsta = 0,406) provavelmente pela importâ ncia
dos frutos e dos caranguejos nesta área , até amplitudes elevadas como no Espírito Santo e em Campinas
( Bsu 0,84 e Bsia= 0,71 respectivamente). A dieta refletiu, ainda , mudanças estacionais da disponibilidade
de recursos. A espécie tem se mostrado importante agente dispersor de sementes.

.

=
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DIETA ALIMENTAR DO Oncifelis geoffroyi NA ESTA ÇÃ O ECOLOGICA DO TAIM, RS - Sousa,
K.S. 1 ; Vilagran ,L.R.; Lanes, L.E.K.; Garcias, F.M.; Bager, A. - Laboratório de Manejo e Conservação
Ambiental - Universidade Católica de Pelotas - Rua Felix da Cunha , 412- Pelotas- RS - (53) 223-3511. kleisson @ atlas. tche. br. abager @ uol.com . br
Oncifelis geojfroyi é um felino de pequeno porte, distribu ído no Brasil apenas no estado do Rio Grande do
Sul. Trabalhos que tratam da sua ecologia são poucos, especialmente no extremo sul . A espécie é considerada ameaçada tanto ao n ível estadual como federal. O objetivo deste trabalho foi analisar sua dieta ali mentar em uma unidade de conservaçã o federal Esta ção Ecol ógica Taim, e seu entorno, através das fezes.
Durante o ano de 2002 foram feitas 33 sa ídas de campo, onde as fezes foram coletadas e sua posição
geográfica obtida com uso do GPS. Em laboratório este material foi lavado em água corrente com peneira
( malha de lmm) e armazenado. O material foi conservado em á lcool 70%. Foram coletadas e triadas 24
fezes. Foram identificadas 23 unidades taxon ômicas, sendo elas: vegetais ( Gramineae e frutos Asteraceae,
Polygonaceae ); mam íferos ( pequenos roedores , ovinos, Hydrochcieris hydrochcieris e mam íferos
indeterminados); invertebrados ( Pomacea sp., aracnideos da ordem Acari, insetos da ordem Orthoptera,
Coleoptera , Hemiptera , Hymenoptera, Odonata e Artrópodes indeterminados ); r é pteis ( serpentes ) ;
anf íbios ( rã ); aves ( Passeriformes, fam ília Parululidae e aves indeterminadas ); peixes; vertebrados
indeterminados. Os itens de origem animal estiveram presentes em 100% das fezes analisadas, enquanto
os de origem vegetal ocorreram em 87%. Do total de itens os vegetais representaram 30%, os mam íferos
28%. os invertebrados 20%, as aves 10% e o restante 12%. A média de itens por fezes foi 3.2. Do total de
fezes que continham vegetais a fam í lia Gramineae esteve presente em 96 % das fezes. Hydrochaeris
hydrochaeris esteve presente em 9% das fezes, os ovinos em 14%, pequenos roedores ocorreram em 57%
das fezes e os mam íferos indeterminados ocorreram em 23%. Dos invertebrados presentes nas fezes,
Coleópteros ocorreram em 33% e os Orthopteros e Acaris ocorreram em 25% das fezes. As aves da Família Parululidae estiveram em 12 % das fezes, os Passeriformes em 37 % e as aves n ã o identificadas 50%. Do
total de fezes, 5 foram coletadas nas matas da ESEC Taim e 5 nas margens da Br 471 que corta a esta çã o.
Nas fezes da Br 471 foram identificados 7 itens, enquanto que nas matas foram 11. A media de itens por
fezes foi de 3.6 nas matas e 2.8 na Br 471. Nã o houve no percentual de ocorrê ncia de vegetais entre as duas
á reas. Contudo, entre os mamíferos, pequenos roedores estiveram presentes em 40% das fezes coletadas
nas matas e em 80% na Br. Os ovinos se fizeram presentes apenas nas matas, provavelmente devido à
criação ovina presente no local. Hydrochaeris hydrochaeris també m só ocorreu nas matas. Os invertebrados
ocorreram em 28% das fezes coletadas nas matas e 7% na Br 471.

.

-

Órgão financiador: Fundação Boticá rio de Proteção à Natureza. L Bolsista de Iniciaçã o Cient ífica (PIBIC/
UCPel )
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REGISTRO DE OCORR ÊNCIA DE Puma concolor ( LINNAEUS , 1771) NO PARQUE ESTADUAL
DE ITAPU Â , RIO GRANDE DO SUL Gabriela Breda, Mariana de Andrade Faria -Corrêa e Sandra
Maria Hartz Departamento de Ecologia , Universidade Federal do Rio Grande do Sul

-

-

A sobrevivê ncia do leão baio ( Puma concolor ) está ameaçada pelas ações antró picas. Ao longo de séculos,
estes animais tê m sido alvo da ca ça esportiva, do abate em resposta ao ataque a animais domésticos e da
captura . Al é m disso, a destrui ção do seu habitat vem provocando a redu çã o dos estoques populacionais das
suas presas- base e isolamento de grupos, com consequente perda da diversidade genética e diminuição do
sucesso reprodutivo. Os pumas constituem populações demograficamente instá veis e tê m como modelo de
dispersão a procura e estabelecimento individual de território, sendo este um modelo de pouco sucesso
devido a fatores como a existê ncia de poucas á reas desocupadas adequadas e a poss í vel ausência de
indiv íduos do sexo oposto na regi ão. A distribuição e tamanho do territ ório destes animais variam consideravelmente nos diferentes ecossistemas que eles podem ocupar. Em setembro de 2002 foram encontradas
pegadas de Puma concolor dentro do Parque Estadual de Itapuã, indicado a presen ça de, no m ínimo, um
adulto e um sub-adulto no local . Tal registro é inédito, uma vez que se acreditava que a espécie nã o ocorria
na regi ão. A procedência destes animais permanece uma incógnita, havendo a possibilidade da existência
40

de poss íveis corredores que poderiam ter conduzido estes animais de outras á reas até o parque. O objetivo
deste trabalho foi obter registros da ocorrência do leão baio dentro do Parque Estadual de Itapu ã a fim de
definir a presença destes animais no local como temporária ou permanente, para direcionar um estudo
posterior mais aprofundado sobre estes felinos na região. Tais registros foram realizados através do
estudo de pegadas, com localização das mesmas em GPS e registro em molde de gesso e em transparência
quando possível . Além disso, foram considerados registros de visualização dos animais no parque e regi ão.
Foram encontradas pegadas em nove ocasiões e há registro duas visualizações. A presença do leão baio no
Parque Estadual de Itapu ã vem sendo registrada desde setembro de 2002 até o momento, o que sugere que
a presença destes animais no local seja permanente com possível estabelecimento de território. Tais resul tados nos levam a acreditar que o Parque Estadual de Itapuã vem constituindo um novo ref ú gio para a

espécie.

-
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VARIABILIDADE GENÉTICA ESTIMADA ATRAV ÉS DE MARCADORES MOLECULARES
EM DUAS ESPÉCIES DE CANÍ DEOS ( Cerdocyon thous e Pseudalopex gymnocercus ) NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL. - TCHAICKA, L.; LIPP, V. B.; TRIGO, T. C. ; EIZIRIK , E.; FREITAS,
T.R .O. - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Departamento de Gené tica e Biologia Molecular tchaicka @ zipmail.com. br
A variabilidade gené tica encontrada em populações naturais constitui importante parcela da diversidade
biol ógica existente. A estimativa desta variabilidade pode ser obtida a partir de marcadores moleculares,
como os microssatélites, e tais dados podem ser empregados na inferê ncia de estrutura populacional , fluxo
gê nico e outros fatores. Os can ídeos sul americanos, a despeito de sua alta diversidade de espécies, são
ainda pouco abordados em estudos acerca destas quest ões. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo
a an á lise de loci de microssat é lites em Cerdocyon thous e Pseudalopex gymnocercus, dois can ídeos habitantes da Amé rica do Sul , abordando populações do estado do Rio Grande do Sul (Brasil ), á rea de ocorrê ncia comum destas duas espécies. Para tal , foram obtidas até o momento amostras de material biol ógico de
48 animais ( 12 exemplares de P. gymnocercus e 34 de C. thous ) encontrados atropelados em rodovias do
estado. DNA genômico foi obtido a partir deste material através da técnica de extração com sal e dois loci
de microssaté lites foram amplificados utilizando-seprimers heterólogos ( desenvolvidos para cão doméstico). Para o primeiro locus foram encontrados 3 diferentes alelos para a espécie Cerdocyon thous e apenas
um alelo para Pseudalopex gymnocercus, possuindo os fragmentos tamanhos compreendidos entre 200210 pb. O segundo locus apresenta-se monomórfico em C. thous , com um alelo de aproximadamente 124
pb. Este tamanho de fragmento també m é encontrado em P. gymnocercus, bem como outro alelo de 120pb.
Estes resultados preliminares indicam que estes marcadores tê m potencial utilidade para estudos genéticos
nestas espécies. Testes similares est ã o sendo realizados para outros loci, visando a obtenção de ao menos
dez marcadores nucleares polimórficos para cada espécie. A an á lise de mais loci microssatélites, de outros
marcadores moleculares e de indiv íduos de provenientes de outras populações ao longo da distribuição
destas espécies serão adicionadas a este trabalho.

APOIO FINANCEIRO: CNPq
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NICHO TRÓFICO DOS CANÍDEOS DO BRASIL Bogea, Narjara de O.1 & Oliveira, Tadeu G.de2 1 - Depto. de Biologia , UEMA , Campos Universit á rio Paulo VI , CP 09 , CEP 65055 -098 ,
nariarabogea @ vahoo.com . br - 2-Depto. de Biologia , UEMA & Instituto Pr ó Carn í voros, Rua das
Quaresmeiras Qd 8 N°14, CEP 65076-270, Sã o Lu ís-MA, tadeu4 @ vahoo.com

-

-

A fam ília Canidae conta com 35 espécies pertencentes a 15 gê neros, apresentando larga distribuiçã o, com
uma diversidade de h á bitats, o que propicia a especialização a uma variedade de diferentes nichos alimen tares. No Brasil ocorrem seis espécies: Pseudalopex gymnocercus , Pseudalopex vetulus , Atelocynus microtis,
Speothos venaticus, Chrysocyon brcichyurus e Cerdocyon í hous. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
ecologia trófica dos canídeos de ocorrência no Brasil , para categorizar diferentes padrões alimentares.
Para fazer tal avalia ção correlacionaram-se dados do trabalho sendo executado com C. í hous no Maranh ão
e com os outros trabalhos realizados com as demais espécies. Nestes trabalhos foram analisadas amostras
fecais, conte ú dos estomacais e adicionalmente observa ções de preda ções, descrevendo frequ ências de
ocorrê ncia absoluta e relativa. A amplitude do nicho trófico foi calculada , sendo os itens enquadrados em
10 categorias. As principais categorias de presas utilizadas pelos can ídeos foram mam íferos e frutas, a
exceçã o de P. veí ulos que teve frutas e cupins como principais representantes em sua dieta. Insetos, outros
artrópodes e aves, apareceram como itens intermedi á rios, ao passo que ré pteis e peixes apresentaram -se
em baixas proporções. A amplitude do nicho trófico mostrou-se para a maioria das espécies nos diversos
pontos estudados superior a 0,5. A maioria demonstrou padrã o tipicamente on ívoro, caracter ístico da fam ília. Por outro lado, P. vetulus e S. venaticus foram as mais especialistas, a primeira em direçã o a uma dieta
mirmecofá gica e a segunda para hipercamivoria .

-
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IDENTIFICA ÇÃ O DE PEQUENOS FELINOS NEOTROPICAIS PELAS PATAS: UM M ÉTODO
PARA AUXILIAR LEVANTAMENTOS DE CAMPO Tadeu G. de Oliveira 1 , Rogé rio C. de Paula 2,
Katia Cassaro3 & Mara C. Marques 3 - 1 Depto. de Biologia, Universidade Estadual do Maranhão & Instituto Pró-Carn ívoros, Rua das Quaresmeiras, Qd-8, N°14, Sã o Lu ís, MA 65076-270 tadeu 4 @ vahoo.com 2 Centro Nacional de Pesquisa para Conserva ção dos Predadores Naturais - CENAP & Instituto PróCarn ívoros, Caixa Postal 17088, São Paulo, SP 02399-970 rogerio @ procarnivoros.org. br - 3 Fundação
Parque Zool ógico de S ã o Paulo, Av Miguel Stefano 4241, S ã o Paulo, SP 04301- 905
mamiferos @ zoologico.com.br

-

Os felinos são, por natureza , de dif ícil visualizaçã o em vida livre, alé m de muito dif íceis de serem capturados. Portanto, suas presenças só tendem a ser registradas através de métodos indiretos, tais como rastros,
fezes, ou eventuais crâ nios e peles de posse de residentes locais. Infelizmente seus rastros n ã o são tão
facilmente identificá veis, até mesmo por aqueles com uma boa experiê ncia de campo, mas n ã o tã o famili arizados com estes animais. No presente trabalho apresentamos uma maneira eficaz para auxiliar a identi ficação das espécies através do tamanho dos rastros, em associaçã o à forma dos mesmos. Os rastros, por
sua vez, a despeito das varia ções de substrato, estão diretamente relacionados ao tamanho das patas dos
animais. Para uma maior acurá cia dos dados, mensuramos oito medidas básicas nas patas de 24 exemplares de Leopardus tigrinus, 12 Leopardus wiedii, 13 Herpailurus yagouaroundi , e quatro L colocolo. Estas
foram comparadas a cada par de espécies através de ANOVA. O comprimento total da pata anterior foi
significativamente diferente (p < 0.05) para todas as combinações de espécies, exceto L. tigrinus x L.
colocolo, sendo, portanto, o melhor parâ metro mensurá vel para auxiliar na identificação de rastros. A
largura da pata posterior, o comprimento da almofada da pata anterior e a largura da almofada da pata
posterior també m foram eficazes, mas apenas para três pares de espécies, portanto de menor import â ncia
que a anterior. Nenhuma diferença de tamanho foi observada para qualquer parâ metro entre L tigrinus e L.
colocolo. Entretanto, estas espécies diferenciam-se na forma dos rastros. Por outro lado, o maior n ú mero
de diferen ças foi para o par L. tigrinus x H . yagouaroundi , as duas espécies que apresentam forma dos
rastros mais semelhantes. Desta forma, fica claro que a combinaçã o de medidas com a forma dos rastros é
uma eficaz maneira de identificar corretamente as espécies de pequenos felinos no campo.
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REGISTRO DE Leopardus tigrinus (SCHREBER , 1775) EM Á REA DE RESTINGA ARBÓREOARBUSTIVA , COM O USO DE ARMADILHA FOTOGRÁ FICA NA BAIXADA DO MACIAMBÚ ,
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO, SC. Tortato, Marcos Adriano ( “ CAIPORA”
Cooperativa para Conservação dos Recursos Naturais. Rua André Leal , 25 Cachoeira do Bom Jesus,
Florianópolis, SC, 88056-000; E-mail: marcostortato @ hotmail.com ).
Com o objetivo de registrar os mam íferos da área de restinga do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro
( PEST), foi instalada uma armadilha fotográfica entre os dias 3 e 8 de abril de 2003. A armadilha foi montada
a partir de uma máquina fotográfica com avanço e flash automá ticos, um sensor infravermelho passivo acoplado
a um módulo de programação com temporizador e alimentação por uma bateria de 12 volts e 7 ampères. A
máquina era disparada por um eletroímã conectado ao sistema. A armadilha foi fixada a uma altura de 30 cm
do chão, no curso de uma trilha que corta um fragmento de restinga arbóreo arbustiva na Baixada do Maciambu,
no PEST. Esta formação vegetal caracteriza-se por conter espécies t ípicas de região plana e litorâ nea, com
composiçã o e estrutura bastante diferenciada em meio às tipologias vegetacionais da Floresta Atl â ntica. A
armadilha esteve funcionando 24 horas por dia, totalizando 120 horas de exposi ção (cinco armadilhas-dia).
Dentre os mam íferos fotografados, obteve-se dois registros de tatu -galinha ( Dasypus novemcinctus), três de
cachorro-do- mato (Cerdocyon thous), quatro de capivara ( Hydrochoerus hydrochaeris), dois de gambá-deorelha-branca ( Didelphis albiventris) e, al é m destes, foram obtidos dois registros de um mesmo indiv íduo de
L tigrinus em á rea de restinga, um no dia 4, às 13:07 horas, e outro no dia 5, à s 21:37 horas. Trata-se do
mesmo felino pelo fato de ter havido a possibilidade de individualizaçã o através do padrão de manchas da
pelagem. Rastros são observados com frequê ncia ao longo de trilhas que cortam esta restinga, mas é certa a
existência de gatos domésticos usando o local , impossibilitando assim uma identificação mais apurada da
existência de uma ou mais espécies de felinos que deixam o vest ígio no local . Não foi obtida, até o momento,
nenhuma referê ncia anterior citando L tigrinus para á rea de restinga no estado de Santa Catarina , embora
exista uma menção de L. wiedii para a área de estudo, registro este que precisa ser confirmado. L. wiedii tem
há bito trepador e é muito ativo sobre troncos quando se desloca ou forrageia . Este fato toma discut ível o seu
registro neste ambiente, haja vista a estrutura f ísica da vegetação contida na á rea. Mas até o presente não se
buscaram maiores informações sobre os gatos-pequenos em restingas ou mesmo em outras formações
vegetacionais do Estado, o que mantém uma lacuna de conhecimento sobre felinos em SC. Cabe mais empenho de pesquisa nesta á rea e em outros fragmentos para melhor conhecer os h á bitos do gato-do-mato-pequeno nas restingas. O Parque e seu entorno sofrem grande influência da ação humana e são poucos os fragmentos de restinga que podem vir a suportar populações deste felino.

-

Apoio: FATMA e CAIPORA Cooperativa Ambiental .
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COLEÇÃ O DE MAM Í FEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DO MUSEU DE CI ÊNCIAS NATURAIS DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓ LICA DE MINAS GERAIS Paschoal , O.A.M.
I ; Oliveira, V.B. 1 ; Oliveira, L.C. 2; Câ mara, E.M.V.C. 2 - 1. Acad ê micos do Curso de Ciê ncias Biol ógicas
da Pontifícia Universidade Católica de Minas - anapaschoaloliveira @ bol.com. br. valbuchemi @ bol.com.hr
- 2- Laboratório de Mastozoologia do Museu de@Ciências Naturais da Pontif ícia Universidade católica de
Minas Gerais - leonardoco @ pucminas. br. tudyc pucminas. br.

-

Coleções científicas têm como objetivo principal a conservação de materiais zoológicos, de maneira apropriada, a fim de servirem como referências e fontes de pesquisas para estudos morfol ógicos, taxon ômicos
e/ou did á ticos. A Coleção de Mastozoologia do Museu de Ciê ncias Naturais da Pontif ícia Universidade
Católica de Minas Gerais começou a ser formada em 1989, e através deste trabalho visamos a divulgação
do acervo de mamíferos de médio e grande porte. A coleção é composta principalmente de exemplares
oriundos de consultorias ambientais, coletas para trabalhos cient íficos, e de doações realizadas pela Fun
da ção Zoobotâ nica de Belo Horizonte-MG ( FZB-BH) e pela comunidade. Est ão catalogados atualmente
228 exemplares no setor de Mastozoologia do MCN. Os espécimes catalogados se distribuem em 10 ordens e 31 fam ílias: Artiodactyla: Camelidae (2 espécies), Tayassuidae (2 espécies), Cervidae (3 espécies ),
Giraffidae ( 1 espécies), Hippopotomidae (1 espécie), Bovidae (3 espécies ); Carn í vora: Canidae (4 espécies),
Felidae ( 10 espécies), Procyonidae (2 espécies), Mustelidae (3 espécies), Otariidae ( 1 espécies ), Ursidae (2
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espécies); Cetacea: Delphinidae (2 espécies), Balaenopteridae ( 1 espécie), Physeteridae ( 1 espécie),
Platanistidae (2 espécies); Lagomorpha: Leporidae ( 1 espécie); Proboscidea: Elephantidae (2 espécies);
(1 espécie); Primates: Cebidae (7 espécies), Callitrichidae
Perissodactyla: Tapiridae (1 espécie), Equidae
(3 espécies), Hominidae (2 espécies), Cercopithecidae (2 espécies); Rodentia: Hydrochaeridae (1 espécie),
Dasyproctidae ( 1 espécie), Agoutidae (1 espécie), Erethizontidae (2 espécies); Sirenia: Trichechidae (1 espécie); Xenarthra: Myrmecophagidae (3 espécies), Bradypodidae (2 espécies), Dasypodidae (6 espécies). A
coleção possui cerca de 178 espécimes da fauna nativa brasileira e os demais, são exóticos. São oriundos da
FZB-BH, 124 exemplares. Estes, não possuem procedência conhecida, sem determinação de município, estado ou região, sendo que alguns espécimes são exóticos. Os demais exemplares possuem procedência conhecida. O material depositado encontra-se sob a forma de pele, crâ nios e esqueletos, sendo que a osteoteca
possui 50 esqueletos completos, 106 incompletos e 57 apresentam somente crâ nio e mand íbula. Muitas das
peças não podem ser utilizadas para consulta de estudos zoogeográficos ou sistemáticos, restringindo-se
apenas a estudos morfológicos e didá ticos por não apresentarem procedência. Ainda são escassos estudos
sobre a distribuição de mamíferos de grande e médio porte uma vez que estes animais por apresentarem
características peculiares tais como baixa densidade populacional e ocupação de grandes territ órios, são
difíceis de serem observados. Coleções cient íficas que contenham exemplares destes animais podem auxiliar
na compreensão da distribuição das espécies e da morfologia destas, sendo assim fundamental a conservação
e implementação destas coleções. O acervo do MCN-PUC/Minas referente aos mam íferos de médio e grande
porte encontra-se à disposição dos pesquisadores da á rea e afins.
Apoio: FIP PUC-Minas

CR - 56
PEGADAS DE MAM Í FEROS CARNÍVOROS SILVESTRES BRASILEIROS DA FUNDA ÇÃ O
ZOOBOTÂ NICA DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS Oliveira, V.B 1; Femandes, A.A. 2;
Oliveira, L.C. 3. - 1. Curso de Ciê ncias Biológicas da Pontif ícia Universidade Católica de Minas Gerais

.-

valbuchemi @ bol.com . br -2. Escola de Veteriná ria da Universidade Federal de Minas Gerais - 3. Laboratório de Mastozoologia do Museu de Ciê ncias Naturais da Pontif ícia Universidade Católica de Minas Gerais

Os carn ívoros desempenham papel fundamental na manuten ção da biodiversidade de uma á rea, uma vez
áficos inferiores. Devido a características peculiares
que algumas espécies são reguladoras de n íveis tr
como baixa densidade populacional , há bitos solitários e área de vida de grande abrangê ncia, estes animais
raramente são observados em seu ambiente natural . Muitas informações da biologia desta ordem são obtidas através do registro de evid ências indiretas como fezes, pêlos e pegadas, sendo estas ú ltimas, as mais
frequentes e de interpreta ção fá cil e confiá vel da presença destes animais. O material dispon ível para a
identificação de pegadas é insuficiente e possui algumas falhas, visto que desenhos que já são comumente
usados nos guias atuais são de pouca defini çã o. Este trabalho teve como objetivo documentar pegadas de
mamíferos carn ívoros silvestres brasileiros, através de fotografias, visando uma melhor caracterização
destas, além da produ ção de material que servirá como fonte para pesquisas e estudos did á ticos. As pegadas foram coletadas e fotografadas na Fundação Zoobot â nica de Belo Horizonte , entre os meses de janeiro
e agosto de 2001. Para isso, foi utilizado o método de estação de pegadas onde caixas abertas de madeira de
lm 2 de á rea e três cent ímetros de altura foram preenchidas com argila e colocadas na á rea de manobra dos
recintos dos animais. As principais medidas obtidas foram comprimento e largura da pegada , do coxim e
do dedo três, a fim de verificar o tamanho médio dos rastros, al é m de poss íveis variações individuais.
Foram obtidas cerca de 500 fotos, que documentaram onze espécies das seguintes fam ílias: Canidae
( Pseudalopex vetulus; Cerdocyon thous\ Chrysocyon brachyurus , Speothos venaticus ), Felidae ( Panthera
onccv Puma concolor, Leopardus pardalis\ Herpailurus yagouaroundi ), Procyonidae ( Procyon cancrivorus;
Nasua nasua ) e Mustelidae (Galictis cuja ). As pegadas obtidas foram fotografadas, desenhadas e medidas;
e as argilas que continham rastros foram secas e armazenadas no Museu de Ciências Naturais da Pontif ícia
Universidade Católica de Minas Gerais para posteriores consultas. Para verificar uma possível variação
individual , dados como sexo, idade e peso do animal també m foram coletados a fim de relacion á-los com
o tamanho das pegadas, mas nenhuma relação macroscópica pôde ser observada. An á lises métricas mais
detalhadas a fim de verificar variações individuais não foram feitas até o momento. A documentação
através de fotografias se mostrou bastante eficaz uma vez que as imagens possibilitam uma identificação
mais fácil e precisa, além de oferecer maiores detalhes.

-
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DISTRIBUIÇÃ O E CONSERVA ÇÃ O DE Lontra longicaudis (OLFERS, 1818) NO NOROESTE
DA ILHA DE SANTA CATARINA . Carpeggiani, B. P.1 , Fusco, R .1 & Pimenta, L.1 Associação de Amigos Pró-conservação da Estação Ecológica de Carijós ( barbaracarpeggiani @ yahoo.com . br)
As lontras são carn ívoras de há bitos semi-aquáticos que pertencem à Fam ília Mustelidae, subfam ília Lutrinae.
A Lontra longicaudis possui ampla distribuição no Brasil, não ocorrendo somente nas porções mais á ridas da
regi ão nordeste. Pesquisas sobre os diferentes aspectos de sua ecologia são baseadas principalmente em
métodos indiretos como o registro dos sinais deixados por estes animais ( pegadas, escavações, trilhas, e
principalmente deposição de muco e fezes). Outra maneira de se obter dados relacionados à biologia das
lontras neotropicais é a realização de entrevistas com a comunidade. Entre maio e julho de 2002 foi realizado
um levantamento das áreas de ocorrência da lontra neotropical no entorno da Estação Ecológica de Carijós e
das possíveis ameaças locais à sua preservação como parte do “ Plano de Desenvolvimento Sustentá vel do
Entorno” desta unidade. A ESEC Carijós localiza-se no noroeste da Ilha de Santa Catarina , junto à Ba ía
Norte, possui vegetação de manguezal e uma pequena porção de restinga. Compreende duas glebas, o Manguezal
de Ratones (6,25 Km2) e o Manguezal do Saco Grande (0,93 Km2). Este levantamento foi baseado em 15
entrevistas com moradores de áreas próximas a rios e banhados de 7 comunidades do entorno desta unidade
de conservação e em 9 sa ídas de campo noturnas e diurnas nos rios e costões rochosos. Os pontos de ocorrê n cia da lontra neotropical foram posicionadas através de GPS e plotados em mapas digitais no software
ARCVIEW, formatados no Sistema de Informação Geográfica da ESEC Carijós e relacionados com imagens
de satélite LANDSAT 7. As imagens de satélite forneceram informações sobre a cobertura vegetal , unidades
geomorfol ógicas, e áreas urbanizadas ou em processo de urbanização. 79% dos entrevistados ( n=12) relataram a visualização de lontras tanto em habitats naturais ( rios e manguezais) quanto em artificiais (aç udes e
canais ). Em 77% ( n =4) das sa ídas diumas foram encontrados vest ígios, porém nenhum animal foi visualizado
durante a pesquisa. 3 entrevistados (20% ) relataram a existência de conflito entre os moradores locais e as
lontras, por atribu írem a elas a morte de peixes presos em redes de pescadores e de marrecos criados em
aç udes artificiais. A crescente urbanização provoca além degradação dos ambientes naturais, poluição dos
corpos d 'água e aumento do tamanho da rede viária. Na rodovia SC 402 que faz limite com a ESCE Carijós
houve dois atropelamentos fatais de lontra nos anos de 2000 e 2002.0 levantamento da á rea de ocorrência da
lontra neotropical no entorno da ESEC Carijós indicou que esta espécie n ã o se restringe apenas aos limites da
unidade. Portanto para sua preservação é necessário que ocorra a conservaçã o destas á reas. Sugere-se a
realiza ção de monitoramento da população a médio e longo prazo.

Financiamento: Fundo Nacional do Meio Ambiente

CR - 58
PRIMEIROS DADOS CARIOTÍPICOS DE Galictis cuja , FURÃ O ( CARNÍVORA , MUSTELIDAE) ,
NO SUL DO BRASIL. - HASS, I.1 ; ALTHOFF, S. L.2; LIMA 1 3, J . F. S.; SBALQUEIRO, I. J.1 - 1.
Universidade Federal do Paraná, Depto. Genética, Lab. Citogenética Animal; 2. Universidade Regional de
Blumenau ; 3. Bolsista do CNPq /Plano Sul. E- mail : irishass @ bol.com .br

-

A espécie Galictis cuja é um mustel ídeo pequeno quando comparado com a espécie Galictis vittata . No
Brasil , a primeira distribui -se do Centro ao Sul, enquanto que a segunda ocorre do Norte ao Sudeste, no
entanto, h á relatos desta ú ltima no Estado de Santa Catarina. O gê nero possui um corpo alongado, com
membros curtos e cabeça achatada, e G. cuja apresenta um tamanho corpóreo total que varia de 45 a 55
cent ímetros de comprimento. A coloração da pelagem, em geral, é cinza amarelada e com tonalidade
quase negra na garganta , peito, ventre e membros, possuindo uma faixa amarela que vai da fronte até os
ombros. Habitam tanto á reas abertas como florestas, geralmente em locais próximos a água. Com atividade predominantemente noturna, alimenta-se de pequenos roedores, lagartos, marsupiais, aves e ré pteis.
São considerados reservatórios naturais de Trypanosoma cruzi, sendo relatados desde 1936. Descrevemos
aqui o cariótipo do exemplar cuja espécie está sendo descrita pela primeira vez no Sul do Brasil , e que foi
coletada no Estado de Santa Catarina, Brasil. O estudo citogen ético foi feito a partir da preparação direta
da medula óssea com: aplicação de colchicina, solução hipotônica de KC1 e fixado em Camoy. As lâ minas
foram coradas com Giemsa a 10 % em solução de tampão fosfato com pH 6,8. A an á lise de 15 met áfases

.

45

do exemplar estudado, mostrou ser o n ú mero dipl óide igual a 38 cromossomos e o n ú mero de braços dos
cromossomos autossômicos igual a 68, similares aos dados da literatura. Dentre as fam ílias de carn ívoros,
os mustel ídeos apresentam a maior diversidade cariotípica, - quanto à forma dos cromossomos apesar da
grande constâ ncia do n ú mero dipl óide que varia de 38 a 40 cromossomos. Estes 38 cromossomos, do
exemplar em estudo, est ão distribu ídos por sete pares de cromossomos subtelocê ntricos, cinco pares de
cromossomos metacêntricos, quatro pares de cromossomos submetacêntricos, dois pares de cromossomos
acrocêntricos, mais o cromossomo X submetacêntrico e o cromossomo Y acrocêntrico, caracterizados
por mensuração e classificados conforme a razão dos braços (RB ). De um modo geral todos os cromossomos
são de tamanho grande, exceto o cromossomo Y que é um acrocêntrico pequeno, destacando-se dois pares
de subtelocê ntricos e um de subtelocêntrico. Foi observada a presen ça de uma constrição secund á ria bem
evidente no menor par de cromossomos acrocê ntricos. A princ ípio, os cari ótipos das duas espécies de
Galicí is apresentam uma grande semelhanç a quanto à forma e tamanho.

Órgãos Financiadores: UFPR, CNPq , CAPES, FUNPAR , FURB.
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DIETA E ASPECTOS ECOLÓGICOS DO Cerdocyon thous ( MAMMALIA : CARNÍVORA ) ATROPELADOS NA RODOVIA DO SOL -ES 060, ESPÍRITO SANTO - Alexsandro de Almeida Mathias1-2;
Giuliano Negreli Martins3; Artur Andriolo241. Assessoria de Meio Ambiente (Concession á ria Rodovia do
Sol S/A ). 2. Programa de Pós-graduaçã o em Ecologia e Comportamento Animal, Instituto de Ciências Biol ógicas, UFJF, MG. 3. Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Vitória - ES. 4. Depto. de Zoologia , Instituto de
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, Campus Universitá rio, 36036-330.
Conhecer o comportamento alimentar de uma determinada espécie e a disponibilidade de alimento no
ambiente é importante para entender o status de suas populações . Estudos de dieta de mam íferos
possibilitam-nos compreender melhor as relações entre nichos, processos competitivos, predação e as
influências que estes animais exercem sobre os ecossistemas naturais e cultivados. Poucos estudos tê m
sido realizados sobre a alimentação e o comportamento alimentar do Cerclocyon thous nos ecossistemas
litorâ neos do Estado do Espírito Santo. Este trabalho tem o objetivo de contribuir para o conhecimento da
dieta dessa espécie pela an á lise do seu conte ú do estomacal . Animais atropelados, entre abril de 2001 e
abril de 2003, foram coletados ao longo Rodovia do Sol - ES-060, Vila Velha - Guarapari/ Esp írito Santo.
Através da dissecação dos animais, analisamos a frequência de cada item estomacal em rela ção a sua
presen ça no n ú mero total de animais. Registramos o atropelamento de 11 machos e 4 fêmeas ( 2 delas
filhotes) no per íodo do estudo. Dez indivíduos foram coletados no interior da APA de Setiba (8 no limite
do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha ), 1 no Parque Natural Municipal Jacarenema , 4 num fragmento
florestal em está gio avançado de regenera ção em transiçã o com manguezal e outros três na Reserva
Ecológica de Jacunem. Os atropelamentos n ão apresentaram distribuição sazonal , sendo 6 em 2001 e 9 em
2002, sendo todos os registros feitos nas proximidades de Unidades de Conservação. Nove atropelamentos
ocorreram à noite e 6 durante o dia. O peso médio e o comprimento total médio para os machos, as fêmeas
e os filhotes foram: 5171±1635g e 85,45±5 ,88cm ; 57001282,84g e 81,5±0,70cm e, 1850±70,71g e
58,25±0,35cm, respectivamente. Analisamos o conte údo alimentar de nove indiv íduos, onde identificamos
36 itens alimentares, sendo que 66% ( n =6) dos indiv íduos consumiram Coleópteros, 55 % (n =5) frutos de
Alagoptera arenaria , 44% ( n =4) fragmentos ósseos e 33% ( n=3) Hymenó pteros (33% ), alé m de of ídeos
{ Boa constrictor e Liophis miliaris), marsupiais ( Didelphis marsupialis ) , anuros ( Asparanophedon brunoi
e Leptodactylus sp.), aves (Speotyto cunicularia), peixes ( Mugil sp.) e Myrtaceas ( Psidium sp.). Detectamos,
ainda, goma-de-mascar, papel, plástico-filme, farinha-de-mandioca, cebola ( Allium sp ), ingestão acidental
de areia e fragmentos vegetais.. A presença de 36 itens alimentares nos indicou o amplo espectro da dieta
do C. thous para a região, confirmando o comportamento on ívoro. Consideramos neste trabalho que os
Coleópteros, frutos de Alagoptera arenaria, fragmentos ósseos e Hymen ópteros foram utilizados como
base alimentar dessa espécie na região, uma vez que foram encontrados em pelo menos 1/3 dos animais.
Répteis, anf íbios e marsupiais são presas que possuem grande valor energético, no entanto despendem de
gasto de energia para serem encontrados e capturados. Sendo assim, para a manutenção vital, a espécie
demanda utilizar alguns artrópodes e frutos. Preocupante são itens de natureza antrópica, como: papel ,
pl ástico filme, farinha-de- mandioca, cebola ( Allium sp) e até goma-de- mascar. Estes itens sugerem que o
C. thous está se tornando uma espécie sinantrópica na regi ão, provavelmente pela pressão urbana, com
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conseq ílentc insularizaçã o dos fragmentos florestais e das Unidades de Conservação, aceleradas pela
existência da rodovia .
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NOVOS REGISTROS DE CARN Í VOROS PARA O SUL DO RIO GRANDE DO SUL Mazim. F.
D.', Dias, R . A. 1 , Fermum, M .2 Salazar, E. A.3, & Silva, J . C. F. 1 ( 1 - Museu de Historia Natural , Universidade Cat ólica de Pelotas, Rua Fé lix da Cunha , 412, Bairro Centro, Pelotas, Rio Grande do Sul , CEP
96010 000, e-mail: felinosdosul @ bol .com . br; 2 Rua Bento Gon çalves, 469, Bairro Centro, São Lourenço
do Sul , Rio Grande do Sul , CEP 96170-000; Rua da Luz, 7, Bairro Centro, Pelotas, Rio Grande do Sul ,
CEP 96015 570)

-

-

-

O presente trabalho objetivou coligir dados sobre a distribuição de carn í voros no sul do Rio Grande do Sul.
Entre 2001 e 2003, diversas á reas dessa regi ão foram percorridas em busca de registros de carn í voros. As
localidades amostradas estão inseridas nas regi ões fitogeográficas da Floresta Estacionai Semidecidual ,
Savana e Estepe, associadas a Serra do Sudeste, e Á reas de Formações Pioneiras que dominam a plan ície
costeira. Os t á xons foram inventariados através de observações diretas, emprego de armadilhas fotográfi cas, caracterização de vest ígios e localizaçã o de carcaças encontradas em rodovias ou em poder de caçadores. Os 193 registros obtidos em 45 localidades referem -se a 13 espécies e 4 fam ílias, a saber, Lycalopex
gymnocercus ( n = 6 ), Cerdocyon thous ( n = 41 ), Leopardus tigrinus ( n = 6; ameaçado, inserido na categoria “ vulnerá vel ” ), Leopardus wiedii ( n = 5; amea çado, inserido na categoria “ vulnerá vel ” ), Lynchailurus
braccatus ( n = 1; ameaçado, inserido na categoria “ em perigo” ), Oncifelis geoffroyi ( n = 24; ameaçado,
inserido na categoria “ vulnerá vel ” ), Herpaihirus yaguarondi ( n = 7; ameaçado, inserido na categoria “ vul nerá vel ” ), Panthera onca ( n = 1 ; ameaçado, inserido na categoria “ criticamente me perigo” ) Lontra
longicaudis ( n = 19; amea çado, inserido na categoria “ vulnerá vel ” ), Conepatus cliinga ( n = 44 ), Galictis
cuja ( n = 14), Nasua nasua ( n = 6; ameaçado, inserido na categoria “ vulnerá vel” ) e Procyon cancrivorus ( n
= 19). De ampla distribuição, L. gymnocercus , C. thous , O. geoffroyi , L. longicaudis , C. chinga , G. cuja e
P. cancrivorus foram registrados em todas as regiões amostradas. Leopardus wiedii , H. yaguarondi e N .
nasua foram verificados nas regi ões da Floresta Estacionai Semidecidual , Savana e sua transição com a
Estepe, onde L braccatus foi registrado. Embora a maioria dos t á xons tenha sido mencionada por outros
autores para a regi ão de estudo ou á reas próximas situadas em território uruguaio, os registros de L. tigrinus
obtidos nas regi ões da Floresta Estacionai Semidecidual , Savana e Á reas de Formações Pioneiras constituem os mais austrais conhecidos. O registro de P. onca baseia-se em restos de um espécime abatido no
interior de São Lourenço do Sul na década de 1950. Além dessa espécie, considerada extinta na regi ão,
outros sete tá xons ameaçados de extinção em n í vel estadual foram verificados na á rea de estudo. Com
exceção da ESEC Taim, localizada na plan ície costeira, as demais regiões inventariadas carecem de á reas
protegidas. Do total de registros obtidos, 62% foram baseados em espécimes caçados por seres humanos,
mortos por cães domésticos ou atropelados em rodovias, pressões que podem ser amenizadas com a criação de um sistema de unidades de conservação na região e fiscalização efetiva por paite das autoridades
competentes.

.
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CETÁCEA
CT - 01
INTERA ÇÕES ENTRE CETÁ CEOS E ATIVIDADE PESQUEIRA NO LITORAL DO ESPÍRITO
2
SANTO, SUDESTE DO BRASIL. Ricardo de Freitas Netto12 & Ana Paula Madeira Di Beneditto ( l CEMARES - Centro de Estudos em Ecossistemas Marinhos e Costeiros do Espírito Santo. Rua Celso
Calmon 445/801 - Praia do Canto, Vitória / ES - 29055 590. nettoricardo @ hotmai 1.com ; 2- UENF/CBB Laboratório de Ciências Ambientais. Av. Alberto Lamego 2.000 - Campos dos Goytacazes / RJ - 28013600. anapaula @ uenf. brl
No Brasil, a pesca extrativista marinha é atividade praticada por mais de 8.000 Km de costa e, al ém das
espécies-alvo, captura acidentalmente organismos sem valor comercial , como cet áceos. Até o presente,
informações sobre interações entre cetáceos e operações de pesca no Estado do Espírito Santo se restringiam a coletas pontuais. Entre março de 2002 e fevereiro de 2003, levantamento das atividades de pesca e
interações com cetáceos foi conduzido nas 10 Zonas pesqueiras do litoral do Estado (Z-01 a Z-10) com
objetivo de promover entendimento sobre essas relações na região. Ao todo foram visitados 36 portos ou
Colónias de Pesca , distribu ídos nas 10 Zonas pesqueiras existentes. Informações foram obtidas através de
entrevistas com pescadores e observações diretas, utilizando-se question á rios padronizados. Registrou -se
um total de 1.957 embarcações em operação e as artes de pesca empregadas incluem linha ( pargueira,
jogada, corrico e espinhei), arrasto ( praia, bal ão e mexicano double hg ) e rede (espera e ca ída ). Dentre as
espécies que interagem com pescarias se destacam o boto ( Sotalia fluviatilis ), a tuninha (c.f. Steno
bredanensis, Stenellafroníalis ou Tursiops truncatus), o manico ( Pontoporia blainvillei ) e as baleias jubarte
( Megaptera novaeangliae ) e franca -do-sul ( Eubalaena australis ). Apesar da presen ça de cet áceos ter sido
confirmada em todo litoral do Estado, a ocorrência potencial de interações negativas com a pesca n ão foi
reportada em todos os portos visitados. A regi ão sul , com aproximadamente 140Km de extensão (20° 37’ S
- 21° irS), possui a maior frota pesqueira no Estado (60,6% ), distribu ídas em 14 portos de pesca. Apresenta como principais modalidades de pesca o uso da linha, arrasto de balão e rede de lagosta. Nenhum desses
artefatos representa risco de interação negativa com cet áceos. A região central, com aproximadamente
90Km de extensão (20°02’S - 20°31’ S), contribui com 19, 1% da frota pesqueira distribu ída em 10 portos
de pesca. É onde se concentra a pesca industrial praticada com a rede de arrasto, conhecida como ‘mexicano double rig\ Esse artefato também não representa risco para os cetáceos. A região norte, com aproximadamente 290Km de extensão (18°24’ S - 19°57’ S), concentra 20,3% da frota pesqueira distribu ída em 12
portos de pesca. O uso da rede de espera tem grande importâ ncia. Esse artefato representa grande fator de
risco para os cetáceos devido ao seu modo de operaçã o. Nesse sentido, estudos envolvendo monitoramento
contínuo da interaçã o entre atividade pesqueira e cetáceos na região norte do Estado do Espírito Santo, são
recomendados para implementação de programas de manejo e conservação adequados à realidade local .
Órgã o financiador: Aracruz Celulose S/A. Colaboração: Instituto ORCA.
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CT 02
ASPECTOS DA INFESTA ÇÃ O PARASITÁ RIA DO BOTO-CINZA ( Sotalia fluviatilis GERVAIS,
1853) NA COSTA NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Osana Prado Melo1 & Ana Paula
Madeira Di Beneditto1 - Universidade Estadual do Norte Fluminense/CBB - Laboratório de Ciências
Ambientais - Av. Alberto Lamego 2.000 - Campos dos Goytacazes / RJ - 28013-600. osanaprado @ ig.com. br
Entre 1989 a 2002, foram coletados 103 espécimes do boto-cinza ( Sotalia fluvuatilis ) a partir de capturas
acidentais em operações de pesca, entre as localidades de Atafona (21°35’S) e Macaé (22°25’ S), costa
norte do Estado do Rio de Janeiro. Deste total , 80 espécimes puderam ser considerados para analisar as
características do endoparasitismo na regi ão. A dissecaçã o foi feita em laboratório, com os órgãos internos
e a cavidade nasal analisados quanto à infestação parasitá ria. Os parasitas recuperados foram fixados em
álcool 70% e posteriormente identificados. A prevalência total de infestação foi de 50%, o que representou
40 botos-cinza parasitados. A espécie Braunina cordiformis (Trematoda ) foi identificada no estômago de
26 indivíduos, Anisakis typica (Nematoda) no estômago de 19 e Halocercus brasiliensis ( Nematoda ) no
pulmão de cinco. O gênero Nasitrema foi registrado na cavidade nasal de oito indiv íduos. Do total de 40
exemplares parasitados 27 continham uma espécie de parasita (67,5% ), 9 continham duas (22,5% ) e quatro
continham três (10% ), representando assim infestação m ú ltipla em 13 botos-cinza analisados. Em geral, as
espécies de endoparasitas demonstraram baixo grau de infestação ( 1 2 5 indivíduos) nos botos-cinza
analisados. Apenas para B. cordiformis foi registrada ocorrência de infestação alta (> 100 indiv íduos). Os
endoparasitas, em especial B. cordiformis e A. typica, podem ser potenciais biomarcadores da presente
espécie de cetáceo, caracterizando a população que habita o norte do Estado do Rio de Janeiro.

-

Órgão financiador: CNPq Processo n° 470157/01-1. O.P. Melo: Bolsista da Universidade Estadual do
Norte Fluminense.
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CT 03

O CONHECIMENTO ETNOECOLÓGICO DA COMUNIDADE DE PESCADORES ARTESANAIS
DE PIÚMA EM RELA ÇÃO AOS PEQUENOS CETÁ CEOS NO ESPÍRITO SANTO, SUDESTE
DO BRASIL. Renata WolfgramBadke1;2, Lívia de MoraesCarão1;3 & Ricardo de Freitas Netto1;4 - 1 CEMARES
- Centro de Estudos em Ecossistemas Marinhos e Costeiros do Espírito Santo - Rua Celso Calmon 445/801 Praia do Canto, Vitória, ES 29055-590 - nettoricardo @ hotmail.com - 2 - ESESFA - Escola de Ensino Superior
do Educandário Seráfico São Francisco de Assis - Rua Bernardo Monteiro 700 - Dois Pinheiros, Santa Tereza,
ES 29650-000 renatawolfgram @ ieg.com.br - 3 - FAESA - Faculdade de Ciências da Sa úde - Campus II Rodovia Serafim Derenzi 3115 São Pedro, Vitória, ES 29048-450 - livinhamc @ bol.com.hr - 4 - UENF/CBB Universidade Estadual do Norte Fluminense / Centro de Biociências e Biotecnologia - Laboratório de Ciências
Ambientais - Av. Alberto Lamego 2.000 - Campos dos Goytacazes, RJ 28013 600.

-

-

A etnoecologia compreende o estudo das interações entre a humanidade e a ecosfera, através da busca da
compreensão dos sentimentos, comportamentos, conhecimentos e crenças a respeito da natureza, característicos de uma espécie biol ógica ( Homo sapiens ). Como objetivo principal , a etnoecologia deve integrar o
conhecimento ecológico tradicional e o científico. Dentro desse contexto se insere a comunidade de pesca
artesanal de Pi ú ma (20°51’ S, 40°43’ W), localizada no sul do Estado do Espírito Santo, que atrav és de
experiências diretas com o meio, adquiriu conhecimento e desenvolveu conceitos sobre o ambiente marinho, incluindo seus componentes bióticos e abióticos. Considerando essa abordagem, os cetáceos que
habitam as á reas de pesca utilizadas pela comunidade de pescadores artesanais de Pi ú ma estão sendo alvo
de estudo desde outubro de 2002. Os dados coletados provêm de entrevistas aplicadas aos mestres de
embarcação, devido a sua maior experiência na região. Fotos de cetáceos são apresentadas ao entrevistado,
permitindo posterior inferência sobre as espécies que ocorrem na região. Os pescadores demonstraram
reconhecer dois “ tipos” de pequenos cetáceos: o boto ( Sotalia fluviatilis ), tipicamente costeiro, e a tuninha ,
de há bito oceâ nico. O segundo “ tipo” , pode compreender pelo menos três espécies: Steno bredanensis,
Stenella frontalis ou Tursiops truncatus. Os pescadores foram capazes de delimitar a á rea de distribuição
desses dois tipos de pequenos cetáceos em relação à distâ ncia da linha de costa. De acordo com as informações obtidas, os pequenos cetáceos utilizam o campo de pesca das embarcações como á rea de alimentação,
onde buscam cardumes de peixes. Particularidades quanto ao comportamento de pesca foram descritas,
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dos pequenos cetáceos com intensa atividade
destacando-se a formação de grupos compactos por parte
cetáceo que mais interage com a
íodo da manhã. O boto foi referido como o tipo de pequeno
durante o per
cetá ceos foi indicada como prática do passado,
atividade pesqueira na regi ão. A captura intencional desses
atualmente. A formação de banco de dados
mas o envolvimento acidental em operações de pesca ocorre
a percepção dos pescadores e ainda constitui
proveniente dos aspectos cognitivos desta comunidade atesta
estudos que visem ampliar o conhecimento sobre as
importante fonte de informação para implantação de
popula ções de cetáceos no Estado do Espírito Santo.

Colaboração: CSI - Cetacean Society International.
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CT 04
fluviatilis
,
GROUP SIZE AND COMPOSITION OF THE MARINE TUCUXI DOLPHIN Sotalia
César de
( GERVAIS, 1853) , AT THE CANANÉIA ESTUARY, SOUTHEASTERN BRAZIL. Marcos
dade de Sã o
Oliveira Santos12 - í- LabMar, Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências, Universi
.
2 - Projeto
900
.
Paulo, Rua do Matão, 321, Travessa 14, Cidade Universitá ria, Sã o Paulo, SP 05508@ usp.br
Atlantis, Instituto de Biologia da Conservação (IBC), Campinas, São Paulo. E mail: marcosos
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Small groups composed by two to 10 individuais represented the great majority (61,9% . However larger
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groups composed by 20 to 60 individuais were also reported mainly
by
20
to the Atlantic Ocean and engaged in foraging and feeding activities. Large associations composed
or more tucuxis were defined as “ aggregations” of small groups, proved by the fission and fusion of
smaller groups composed by recognizable dolphins along periods of 90 to 240 minutes. Probably, the
abundance of prey items and the higher depths ( up to 23 meters) of this estuary entrance represent the
main reasons why these aggregations are formed. In inner estuarine waters, the largest group size observed
was 15, showing evidences of possible different strategies to use the estuarine area by this dolphin
population. A total of 3.776 individuais were reported in all field campaigns, including possible repetitive
countings of the same individual. From these individuais, 2.693 (71,3%) were adults and juveniles and
1.083 (28,7% ) were calves. Calves were reported year-round , in almost all groups and with no seasonal
peaks. Unfortunately, as the species is not sexually dimoiphic, the sexual composition of groups remain
unknown . Biopsy samplings are under way and a more complete scenario of these groups composition
will be described in a near future.

This study was supported by the Whale & Dolphin Conservation Society (WDCS), by the Cetacean Society
International (CSI), by the Humane Society of the United States (HSUS) and by the Society for Marine
Mammalogy (SMM ). Marcos Santos receives grants from Fundaçã o de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP) since April 2002 ( process 01/05128-8).
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CT 05
OBSERVA ÇÕES DE COMPORTAMENTO EPIMELÉTICO EM GOLFINHO- COMUM -DEBICO-LONGO ( Delphinus capensis ) NA COSTA DE ARRAIAL DO CABO , ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. Sayad, G.R.; Siciliano, S. ; Hassel. L. B. ; Venturotti, A. C ; Magalhães, F. A. Grupo de
Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos - GEMM-Lagos, Laboratório de Ecologia, Departamento de Endemias, Escola Nacional de Sa ú de Pú blica/Fiocruz. Rua Leopoldo Bulhões, 1480-térreo,
Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ 21041-210.
O GEMM-Lagos vem realizando há quatro anos o monitoramento de cetáceos em ponto fixo bem como de
encalhes em Arraial do Cabo. Como resultado, o GEMM-Lagos recebeu em 28 de janeiro de 2003 um
chamado sobre dois golfinhos em aparente situação de perigo, nadando muito próximos ao canto direito da
praia da Ilha do Farol (22°58’S, 042°01’ W ) em Arraial do Cabo. O fato atraiu a atenção de muitos barcos
e turistas que tentavam se aproximar dos golfinhos desde as primeiras horas da manhã. Foram tomados
procedimentos a fim de impedir o molestamento dos cet áceos. Tratava-se de uma mãe e filhote de golfinho-comum-de-bico-longo ( Delphinus capensis) que permaneciam sempre em contato muito próximo. A
dupla mãe-filhote restringia-se a uma área de no máximo 80m2. Ao longo do dia foi observado que o filhote
se dirigia constantemente para a praia mas antes que chegasse era impedido pela mãe que empurrava-o
com o corpo e rostro na direção contrá ria. Foi constatado um corte de aproximadamente lOcm no lado
esquerdo do ped ú nculo do filhote. Por diversas vezes foi possível observar a mãe sustentar o filhote até a
superfície, ajudando-o a respirar, caracterizando um típico comportamento epimelético. Essas atividades
permaneceram até que o tráfego de barcos e pessoas se reduzisse. Deste momento em diante, por três
vezes, foi possível observar a mãe se posicionar de lado enquanto o filhote dirigia seu rostro para o ventre,
direcionado para as mamas, sugerindo amamentação. As observações continuaram até o fim do período de
luz do dia. Os golfinhos não foram mais localizados na manhã seguinte. Essas observações de comportamento epimelético representam as primeiras conhecidas para D. capensis na regi ão de Arraial do Cabo e
possivelmente na costa brasileira.

Financiamento e apoio: Fundaçã o O Boticá rio de Proteção à Natureza, Fundação Yaqu Pacha. Cetacean
Society International , Resex Mar Arraial do Cabo e Redley Surfing & Board Riding Co.
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CT 06

VARIA ÇÃ O GEOGRÁ FICA DE TONINHAS, Pontoporia blainvillei (GERVAIS & D’ ORBIGNY,
1844) (CETACEA, PONTOPORIIDAE) E SUAS IMPLICA ÇÕES TAXONÔMICAS. Alessandra Higa
Pós-graduação em Biologia Comparada (FFCLRP-USP) e Mastozoologia, Museu de Zoologia da Universidade de Sã o Paulo (MZUSP). Av. Nazaré, 481 - Ipiranga, São Paulo, SP, 04263-000. E- mail:
alehiga @ usp. br
Variações morfol ógicas e genéticas têm sido relatadas em populações de Pontoporia blainvillei , com distribuição em águas costeiras e estuarinas do Atlâ ntico Sul Ocidental. No entanto, nenhum dos resultados
foi interpretado sob o ponto de vista taxonômico. Através da morfologia craniana, objetivei detectar e
descrever a variação geográfica de Pontoporia e avaliar a possibilidade de existência de mais de um táxon
na á rea de distribuição do gênero. Examinei 360 exemplares de toninhas, dos quais 228 foram classificados como adultos, provenientes de 117 localidades do Brasil , Uruguai e Argentina que, para fins de tratamento estat ístico foram agrupadas em 15 amostras. Utilizei 30 caracteres métricos cranianos, tratados por
métodos estat ísticos uni e multivariados, onde 4,63% dos valores ausentes totais foram estimados pelo
algoritmo " expectation maximization" . Classifiquei indiv íduos de sexo indeterminado através de funções
can ónicas discriminantes, geradas para amostras geográficas distintas. Os resultados das aná lises de variâ ncia
( ANOVA e MANOVA ) foram similares, mostrando diferenças significativas para população e sexo, e não
significativas para interação entre estes dois fatores. Portanto, apesar do dimorfismo sexual, machos e
fêmeas comportam-se da mesma maneira quanto às variá veis métricas em todas as amostras geográficas.
Para cada medida constru í diagramas de Dice-Leraas ao longo de um ú nico transecto latitudinal norte-sul .
Com intuito exploratório, realizei uma An á lise de Componentes Principais e para maximizar as diferenças
observadas , apliquei uma Aná lise Discriminante Can ónica com reamostragem ( simulaçã o de 100
replicações). Em todos os testes estatísticos os sexos foram tratados separadamente, à exceção desta ú ltima
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ência de uma ampla variação geográfica ao
aná lise. Todos os resultados que obtive apontaram para a exist
cont ínua e portanto, n ão taxon ô mica. O
longo do transecto latitudinal mas, essa variação é principalmente
amostras. Apesar da variação geográfica
tamanho geral do crânio foi o principal fator na diferenciação das
a hipótese de que seja uma clina
ser cont ínua, esta n ão foi linear ao longo do transecto, n ão sustentando
: ( 1) com tamanho geral
principais
amostras
de
latitudinal. De modo mais amplo, detectei dois grupos
)
(
tamanho geral maior,
com
2
e
menor, ocorre entre o norte do Espírito Santo até o norte de Santa Catarina
destes dois grupos principais,
.
entre a Ilha de Florian ópolis e o sul da Prov íncia de Buenos Aires Dentro
o das amostras do norte
percebi ainda outras variações. No primeiro, houve uma tendência de diferenciaçã
,
norte do Estado de São
e
subsequent
do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro com relação à amostra
um hiato e esta variaexiste
Paulo. Este resultado deve ser visto com cautela , pois entre estas localidades
to a variaçã o foi
ção pode ser um artefato de amostras geográficas descontínuas. No segundo agrupamen
do Rio da Prata, que
mais homogénea. A ú nica exceção refere-se aos exemplares pertencentes ao estuá rio
. Onde existem
apresentaram um padrão morfol ógico diferenciado das amostras adjacentes, sendo menores
essas sejam
que
de
aparentes descontinuidades morfológicas n ão foi poss ível descartar a possibilidade
o taxon ômica
reflexos de amostragem reduzida ou ausente. Esse quadro sugere a adoção de uma decisã
conservadora, isto é, o reconhecimento de uma ú nica espécie para o gê nero Pontoporia.
Financiadores: FAPESP ( Bolsa MS-I # 99/10577-4); Cetacean Society International ( CSI
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Este estudo teve como objetivo a identificação dos principais comportamentos exibidos por Sotalia
guianensis , na praia de Itacuru ça na Ilha do Cardoso (25°05' a 25°15’ S e 47°53' a 48°06’ W ) no sul do estado
de São Paulo, visando inferir sobre o tempo gasto para cada comportamento ao longo do per íodo de atividade di á ria da espécie na á rea de estudo. Estes resultados serão correlacionados com o turismo local , para
testar a hipótese de que a presença humana e, principalmente a intensidade turística, interfere nos diversos
comportamentos observados nessa espécie. Os principais comportamentos observados foram forrageio e
pesca , mergulho, interação e fuga , este como interação negativa. Toda a área de estudo encontra-se inserida
em um mosaico de unidades de conservação do bioma Floresta Atl â ntica , que é responsá vel pelo bom
estado de conserva çã o da espécie no local , possibilitando identificar os comportamentos naturais da espécie, bem como suas respostas comportamentais frente aos impactos provocados pelo turismo local.
As observações foram realizadas a partir de um ponto fixo na praia no per íodo da manh ã e da tarde, entre
Janeiro e Fevereiro de 2003, totalizando um esforço de aproximadamente 81 horas. Os dados foram coletados
seguindo as recomendações de dois métodos de amostragem utilizados freqiientemente para estudos de
comportamento animal: scan e focal. Estes métodos permitiram identificar ao longo do per íodo de atividade da espécie os principais comportamentos. Anotava-se a ocorrê ncia de interações entre indiv íduos ou
grupos da espécie em estudo com embarcações ou banhistas, ou até mesmo com outros organismos, por
exemplo, aves marinhas. Da mesma forma, observou se o comportamento de forrageio e pesca , de fuga e
de mergulho. Todos os comportamentos foram anotados em planilha de campo. Para auxiliar a visualização
dos comportamentos foi utilizado um bin óculo Sanju UC 12x 25 CF. Os resultados parciais ( N=71 ) indicam que os principais comportamentos exibidos por Sotalia guianensis em ordem de importâ ncia foram
forrageio e pesca (43,66%), mergulho (25,35 % ), interação (14,08% ) e fuga (4,23% ). Os resultados indicam que ao longo do período de atividade da espécie, o tempo gasto com forrageio e pesca foi maior do que
nas outras atividades. Além disso, forrageio e pesca foram executados, principalmente, por grupos formados por apenas dois indiv íduos (adulto e filhote). Essa observação indica que provavelmente, a regi ão da
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Ilha do Cardoso é uma á rea abundante em recursos pesqueiros e está sendo utilizada por fêmeas adultas e
seus filhotes. Os resultados parciais ainda não permitem inferir sobre o impacto causado pela atividade
turística sobre Sotalia guianensis, contudo as observações de campo indicam que ocorre o afastamento de
grupos de Sotalia guianensis (fuga) no momento em que embarcações estacionadas acionavam seus motores nas á reas de execução da pesca dessa espécie. Com os resultados finais deste estudo, pretende-se
subsidiar um plano de ação para a conservação da espécie na área, juntamente com a participação da
populaçã o local e empresas p ú blicas e privadas, que promovem o turismo na regi ão, objetivando a conservaçã o da espécie na região estuarina de Cananéia, SP.
Apoio: Instituto de Pesquisa Cananéia - IPEC e Universidade Vale do Rio Doce.
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UMA ANÁ LISE DOS ENCALHES DE CETÁ CEOS NA REGI Ã O DOS LAGOS, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO ENTRE 1999 E 2002. Magalhães, F.A., Hassel.L.B., Venturotti.A. & Siciliano.S.
Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos - GEMM-Lagos, Laboratório de Ecologia , Departamento de Endemias, Escola Nacional de Sa úde Pú blica/Fiocruz. Rua Leopoldo Bulhões, 1480té rreo, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ 21041-210. E-mail : Wafaan @ domain .com. br
Nos ú ltimos anos vem crescendo significativamente as informações sobre a distribuição e biologia dos
cetáceos devido aos estudos realizados a partir de encalhes. Desde 1999 o Grupo de Estudos de Mamíferos
Marinhos da Região dos Lagos efetua monitoramentos regulares de praia com o objetivo de coletar cetáceos
encalhados. Durante quatro anos de esforço, 42 exemplares representando 12 espécies foram coletados,
destacando-se, entre outros, o boto-cinza ( Sotalia fluviaí ilis), a orca ( Orcinus orca), o golfinho-de-Fraser
( Lagenodelphis hosei), o golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus), o golfinho-pintado-pantropical
(iStenella attenuaí a), a baleia-de-Bryde ( Balaenoptera edeni ) e a baleia-jubarte ( Megaptera novaeangliae ).
Os odontocetos representaram 71,4% do total de registros e os misticetos 28,5 %. A maior incidência de
encalhes foi observada durante o ano de 2002 (33,3%), seguida por 2001 (28,5%) e 2000 (21,4% ). O
registro de misticetos ocorreu predominantemente entre julho e dezembro (91,6% ) o que evidencia o uso
da costa da Região dos Lagos como rota migratória. Tal fato comprova que dados obtidos através de
espécimes encalhados podem representar um indicador de sazonalidade. Em relação aos pequenos cetáceos,
a atividade pesqueira representa um agente direto na mortalidade, principalmente para S. fluviatilis e T.
truncatus. Os exemplares encalhados representam uma fonte de dados biol ógicos sobre dieta, aspectos
reprodutivos e crescimento de cetáceos
Financiamento e apoio: Fundação O Boticá rio de Proteção à Natureza, Fundação Yaqu Pacha , Cetacean
Society International , Resex Mar Arraial do Cabo e Redley Surfing & Board Riding Co.
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PRIMEIRO REGISTRO DO CACHALOTE- ANÃO, Kogia sima (OWEN, 1866) NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, BRASIL Colares, F.A.P. 1; Flach, L.2; Flach , P.A.2; Sampaio, PR.3; Santos, C.P.4 1- Funda ção Educacional do Vale do São Francisco-FEVASF- R: 155 na 253 Bairro Bela Vista, Iguatama ,
MG 38910-000 Tel: (37) 3353-2222 E-mail: xikuta @ vahoo.com - 2- Projeto Boto Cinza-Ba ía de SepetibaBrasil Rod. BR 101 Km 454 Cond. Porto Real Bl. 1.1 Apt. 201 Conceição de Jacareí, RJ 23885-000 Tel: 55
(21 ) 2685-6132 E-mail : flachleo @ hotmail.com - 3- Fundação Universidade do Rio Grande, Departamento
de Ciê ncias Fisiol ógicas - Setor de Fisiologia Eng. Alfredo Huch, 475 Cx. Postal , 474 Rio Grande, RS
96201 -900 Fone: (0532) 329900 Ramal: 149 Fax: 329716 Telex: 373 - 4- Fundação Oswaldo Cruz, Laborat ório de Avaliação e Promoção da Sa ú de Ambiental, Av. Brasil , 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ
21945-900. Fax: (21) 2560-6474 ext. 139. E-mail : cpsantos @ ioc.fiocruz. br

-

O cachalote-an ão, Kogia sima (Owen, 1866) ocorre em zonas tropicais e temperadas quentes de todos os
oceanos. O conhecimento atual sobre a espécie resulta principalmente de dados obtidos através de encalhes, que considera a espécie Kogia sima de há bitos mais costeiros que Kogia breviceps (de Blainvillei ,
1838), por frequentar o declive e a plataforma continental . Em 23 de junho de 2001 foi encontrado um
54

exemplar de Kogia sima na praia de Farol de São Tomé (20°05’ S), litoral norte do estado do Rio de Janeiro.
Tratava se de um macho adulto de CT 211 cm e peso aproximado de 130 Kg. No local foram tomadas
fotografias e medidas externas do exemplar que logo após foi transferido da praia para ser necropsiado. A
análise do conteúdo estomacal revelou um bico de lula e carapaças de crustáceos decápodes, ambos não
identificados. Em relação a parasitas, numerosos espécimes deAnisakis pliyseteris Baylis, 1923 ( Nematoda )
foram encontrados no estômago. A necropsia constatou que o exemplar apresentava ferimento provocado
por material contundente que transfixou o peritônio cortando transversalmente a alça intestinal provocan do vazamento do conte ú do, e a cavidade abdominal apresentava hemorragia , o que eventualmente levou a
morte do animal. O esqueleto encontra-se depositado no Museu de Ciê ncias Naturais da PUC-Minas (MCNM-195). Em toda a costa brasileira sã o conhecidos registros de K. sima para os estados do Rio Grande do
Sul , Paran á , Sã o Paulo, Bahia , Sergipe , Paraíba e Ceará. Até o presente momento, no estado do Rio de
Janeiro, apenas era conhecido o registro de encalhe do cachalote-pigmeu K. breviceps. Sendo assim, apresenta-se o primeiro registro confirmado do cachalote-an ão para o estado do Rio de Janeiro.

-

Financiamento: Museu de Ciências Naturais Puc-Minas - Minerações Brasileiras Reunidas MBR -S.A.

CT - 10

INTERA ÇÕES ENTRE ATIVIDADES PESQUEIRAS E O BOTO CINZA , Sotalia guianensis ,(VAN
2
1
BÉNÉDEN, 1864), NA BA ÍA DE SEPETIBA , RJ - BRASIL. Flach , L.'; Flach , P.A. ; Chiarello, A.G. .
1- Projeto Boto Cinza-Ba ía de Sepetiba - Brasil - Rod. BR 101 Km 454 Cond . Porto Real BI . 1.1 Apt. 201
Conceiçã o de Jacareí-RJ Cep: 23885000 Tel: 55 ( 21 ) 2685-6132 E- mail : flachleo @ hotmail .com 2- Mestrado em Zoologia de Vertebrados em Ambientes Impactados- PUC-Minas- R: D. José Gaspar, 500
Prédio 41, Belo horizonte, MG Cep: 30535-610 Tel: (31) 3319-4269 E-mail: bradypus @ terra.com. br
A pesca artesanal é considerada como uma das principais ameaças aos pequenos cetáceos em todo mundo.
No Brasil , os pequenos cet áceos que mais sofrem com a pesca artesanal são as espécies costeiras, incluindo Sotalia guianensis. O estudo foi conduzido na baía de Sepetiba, entre os meses de Agosto a Dezembro
de 2002. Teve-se como objetivo obter informações sobre a distribuição da espécie e a interação desta com
atividades pesqueiras já existentes na ba ía. Foram realizadas entrevistas de campo com os pescadores
locais, tendo sido obtidos, no mínimo, cinco questionários por mês Cruzeiros também foram conduzidos,
usando embarca çã o de 7,5 m de comprimento com velocidade média entre 12-18 km/h. Linhas de transecto
foram estabelecidas cobrindo a entrada e o interior da ba ía , e dados sobre distribuição dos animais e
respectivas atividades pesqueiras próximas às linhas de transecto foram coletados. Foram feitas 35 entrevistas em diferentes comunidades da ba ía , tendo sido relatada uma frequ ência de um animal morto/ mês,
apesar de somente dois animais terem sido recolhidos pelos pesquisadores. Foram realizados 30 cruzeiros,
nos quais 89 avistagens com os botos e 71 de atividades pesqueiras próximas às linhas de transecto foram
registradas. Em relaçã o as avistagens, houve um n ú mero bem superior na entrada (n =73) comparado com
o interior (n=16), enquanto que nas atividades pesqueiras ocorreu o inverso, entrada (n=33) e interior
(n =38). A atividade de pesca mais praticada foi com rede de espera ( n=44), seguida pela rede de caceia
( n=23). Apesar da predomin â ncia na ba ía deste tipo de atividade pesqueira e da mesma ser considerada
como a mais importante na captura acidental de pequenos cetáceos, o índice de captura acidental relatado
ou confirmado por recolhimento de carcaças n ão foi considerado elevado em comparação com outras
regi ões do país. Isso provavelmente se deve ao fato de que a pesca com rede de espera ocorreu em sua
maioria em locais de baixa frequência de avistagens. Além disso, o boto cinza n ão é usado para consumo
humano ou na pesca de outros peixes, e a interação entre pescador e boto se mostrou predominantemente
neutra , sem preju ízo ou vantagens para ambas as partes.

.
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DURA ÇÃ O DO BOTO CINZA , Sotalia guianensis
BÉNÉDEN, 1864) (CETACEA: DELPHINIDAE), NA BA ÍA DE SEPETIBA , RJ - B R A , ‘ 454
„
L. 1 ; Flach, P. A. 1; Chiarello, A.G.2. 1- Projeto Boto Cinza-Ba ía de Sepetiba - Brasil- Rod. BR 1
Er
6132
Cond. Porto Real Bl. 1.1 Apt . 201 Conceição de Jacareí-RJ Cep: 23885000 Tel: 55 (21) 2685
flachleo @ hotmail .com - 2- Mestrado em Zoologia de Vertebrados em Ambientes Impactados
nas- R: D. José Gaspar, 500 Prédio 41 , Belo horizonte, MG Cep: 30535-610 Tel: (31) 331
mail: bradypus @ terra .com. br

FIDELIDADE LOCAL DE LONGA

^

-

e
A foto-identifica ção tem sido usada nos mais variados grupos taxonômicos, auxiliando principalmen ç
come ^
estudo da ecologia e comportamento. No Brasil , a aplicação desta técnica no estudo dos cetáceos
rea í za
a trazer resultados interessantes. No caso da Ba ía de Sepetiba, entre agosto/02 a janeiro/03 foram
das sa ídas de campo, com o objetivo de verificar se a populaçã o existente de boto cinza apresenta
fidelidade local de longa duraçã o. Trinta e seis incursões foram realizadas em um barco de 23 pés equipa
foram
com motor de popa 225 hp viajando a velocidades médias de 12 a 15 Km/h , onde rotas pré-definidas
ou
seguidas aleatoriamente. Após cada avistagem, 0 grupo era seguido pelo tempo necessá rio para que
,
vesse o maior n ú mero possível de animais fotografados, utilizando uma câ mera fotográfica reflex 35 mm
.
Em
poses
com lente zoom (75-300 mm f 4.5-6.0) e filme preto e branco ( Kodak TMAX ), de ASA 400 e 36
seguida a rota era retomada para ser percorrida até 0 final. Em dois projetos pilotos previamente conduzi
filme
de
dos na mesma á rea, 0 primeiro nos anos de 1997 a 1999 e 0 segundo no in ício de 2002, 23 rolos
foram usados e 18 animais catalogados. No presente estudo, 41 rolos de filme foram utilizados e 33 animais já foram identificados. Dos 51 indiv íduos catalogados, cinco fazem parte do catá logo piloto. Os
indiv íduos SEP 001, SEP 023, SEP 027, SEP 035 e SEP 051 foram fotografados e reavistados, respectivamente, em 10/10/97 e 26/01/03; 24/05/98 e 16/08/02, 23/05/98 e 05/10/02; 24/05/98 e 07/12/02; 24/05/98
e 11/01/03. Esse estudo demonstra que existe uma fidelidade local de longa duração para parte da população de botos cinza na ba ía de Sepetiba, já que o período entre a avistagem e reavistagem compreende
intervalos entre quatro e cinco anos.

-
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EVIDÊNCIA DE GOLFINHOS- DE- DENTES- RUGOSOS PREDANDO R ÊMORAS ( PISCES:
ECHENEIDAE) ADERIDAS A BALEIAS-JUBARTE NO BANCO DOS ABROLHOS, BAHIA ,
1
BRASIL - LEONARDO L. WEDEKIN 12, ANA FREITAS 1 & MARCIA H. ENGEL - 1 - Projeto Baleia
Jubarte, Instituto Baleia Jubarte/IBAMA . Praia do Kitongo, S/N, Caravelas, BA. iubarte @ tdf.com. br
2 - Graduando em Ciências Biol ógicas, Universidade Federal de Santa Catarina ( UFSC). Florianópolis,
SC. lwedekin @ hotmail .com
A Ordem Cetacea é provavelmente o tá xon de mam íferos onde pode ser encontrado o mais diverso conjunto de registros de interações interespec íficas entre grupos filogeneticamente próximos. A natureza destas
interações pode variar desde predação, agressão, infanticídio até a alimentação cooperativa. Este trabalho
visa relatar a interação entre a baleia-jubarte ( Megaptera novaeangliae ) e o golfinho-de-dentes-rugosos
( Steno bredanensis ) na qual os golfinhos predam rêmoras (Pisces: Echeneidae) aderidas ao corpo das
baleias, desencadeando um comportamento de perturbação nas mesmas. Desde 1988 sã o realizados cruzeiros sistemá ticos para observação de baleias jubarte no Banco dos Abrolhos, sul da Bahia. As baleias- jubarte foram observadas interagindo com golfinhos-de-dentes-rugosos em sete ocasiões diferentes. Em
três ocasi ões as baleias foram observadas realizando eventos comportamentais que podem indicar perturbação, como emissão de ru ídos pelo orif ício respiratório, redes de bolhas de ar abaixo da superf ície da
água e batidas da nadadeira caudal. Em outras duas ocasiões as interações foram de golfinhos com grupos
competitivos de baleias-jubarte Nestes grupos, de cará ter reprodutivo e extremamente dinâ micos, ocorre a
competi ção de machos por acesso a uma fêmea em ovulaçã o. A reação das baleias observada nas interações
com golfinhos-de-dentes-rugosos sã o diferentes do comportamento das baleias observado em interações
com outras espécies de golfinhos, como Tursiops truncatus. Na interação com estes ú ltimos, cuja natureza
é comensal pois os golfinhos somente aproveitam as ondas ocasionadas pelo deslocamento das baleias,
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não foram observadas mudan ças de comportamento por parte das baleias. Em uma interação entre baleias
jubarte e golfinhos-de-dentes-rugosos observada em 1999, observou -se uma mudan ça clara de comportamento das baleias provocada pela presença dos golfinhos, como exalações forç adas com ru ído. Logo após
a interação, as baleias voltaram a se comportar como antes da interação: borrifos em intervalos regulares,
natação lenta e unidirecional . A natureza prová vel destas interações foi elucidada em 2001 , com a filmagem de uma interação onde golfinhos foram observados nadando ativamente próximo das baleias, que
apresentavam comportamento que indica perturbação, conforme descrito anteriormente. Um golfinho foi
observado jogando com a boca uma rêmora para o lado, acima da água . O comportamento de atirar o peixe
para os lados é t ípico desta espécie quando em alimentação. As rêmoras, que caracterizam-se por prenderem-se firmemente ao corpo de seu hospedeiro atrav és de um disco de sucção, ainda n ão haviam sido
registradas como itens da dieta de Steno. A retirada das rêmoras presas ao corpo das baleias explica a
reação negativa destas, que podem sofrer pequenos ferimentos neste ato. Esta interação negativa , com
impactos de curto prazo e n ão-letais às baleias jubarte, são registradas pela primeira vez na literatura por
este trabalho, adicionando mais uma natureza particular de interaçã o entre mam íferos marinhos, diferente
das mencionadas anteriormente na literatura.

Financiamento PETROBRAS e Pantanal Linhas Aé reas.
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ANÁ LISE COMPARATIVA DO TAMANHO DE GRUPO ENTRE DIFERENTES POPULA ÇÕES
DO BOTO-CINZA , Sotalia guianensis ( CETACEA : DELPHINIDAE) , NA COSTA DO BRASIL.
7
WEDEKIN, L.L.1 2, ROSSI-SANTOS, M.R.3, BONIN, C.A .4, CREMER , M.5, LODI, L.6, OLIVEIRA, F.
DAURA-JORGE, F.G.1- 8, SIMÕES-LOPES, P.C.19, MONTEIRO-FILHO, E.L.A.7 10 & PIRES, J.S.R."
1 - Lab. de Mam íferos Aqu á ticos (LAMAQ), CCB/UFSC, Florianópolis, SC, 88040-970 Brasil. 2 lwedekin @ hotmail .com 3 - Projeto Boto Sotalia , Inst. Baleia Jubarte. mrosantos @ bol .com . br 4 - Birch
Aquarium at the Scripps Institution of Oceanography ( UCSD). carolbonin @ vahoo.com . br 5 - Depto. de
Biologia , Univ. da Região de Joinville (UNIVELLE). mcremer @ ilhanet.com .br 6 - Projeto Golfinhos.
lilodi @ uninet.com.br 7 - Instituto de Pesquisas da Cananéia (IPEC). feoliveira @ ipecpesquisas.org. br 8 daurajorge @ hotmail .com 9 - lamaqsl @ ccb. ufsc.br 10 - Lab. de Biologia e Ecologia de Vertebrados,
Depto. de Zoologia / UFPR. elamf @ bio. ufpr.br 11 - Lab. de Aná lise e Planejamento Ambiental , Depto. de
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Hidrobiologia / UFSCar.

Os grupos de mamíferos respondem sensivelmente à s condições ambientais vari á veis, presumivelmente,
até atingir n íveis ideais de ganhos energé ticos e sobrevivê ncia. Uma das formas de ajuste do grupo ao
ambiente é a sua variação de tamanho. Com o objetivo de analisar diferenças nos tamanhos de grupos entre
distintas popula ções do boto-cinza (Sotalia guianensis) no Brasil , foram reunidos dados de tamanho médio
de grupos em seis diferentes á reas com amostragem superior a um ano de coleta. O tamanho de grupo
variou de 1 a 450 indiv íduos, e a média geral das localidades analisadas foi de 9,96 indiv íduos. Os respectivos tamanhos médios de grupo obtidos foram: ba ía Norte, SC (27,35; ±9,91; n =1649); ba ía da Babitonga,
SC (6,50; ±3,86; n =5152); baía de Paranaguá, PR (8,57; ±7,21; n =3151 ); complexo estuarino-lagunar de
Cananéia, SP (3,01; ±2,32; n =628); ba ía de Paraty, RJ (50,93; ±76,45; n =90); e Caravelas, BA (4,56;
±2,62; n =1076). As médias de tamanhos de grupos das diversas á reas apresentaram diferenças significativas (Kruskal -Wallis; H=4110,93; p < 0,05), mas a fonte exata de variação n ão pôde ser detectada. As
maiores médias de tamanho de grupo foram registradas nas baías de Paraty e Norte. Fatores relacionados
com a captura de alimentos podem ser responsá veis pelos grandes grupos encontrados na baía de Paraty.
Uma interação agon ística entre o boto-cinza e o golfmho-nariz-de-garrafa (Tursiops í runcatus), além de
outras evidências de interações agressivas, já foram registradas na ba ía Norte, sendo este um fator que
pode contribuir para a formação de grupos grandes nesta área. Grandes agregações ocasionais, provavelmente relacionadas com diferentes estratégias de caça, também podem ser encontradas nas outras á reas
estudadas. No complexo estuarino-lagunar de Cananéia foram registrados os menores grupos do botocinza. A comparação dos dados apresentados aqui com outros estudos ao longo da distribuição do botocinza - principalmente no litoral nordeste do Brasil - indica que parece existir um gradiente latitudinal de
tamanho de grupo, com uma tendência de maiores grupos no sul e sudeste da costa brasileira, e menores
grupos no nordeste. As diferenças encontradas aqui podem estar relacionadas com diversos fatores, tais
57

eomo as características oceanográficas e fisiográficas

de cada área , concentração e distribuição das presas,
atividades humanas (como intenso trá fego de embarca
ções ) e organização social das populações. Outro
fator que pode estar atuando é a presen ça de predadore
s ou de outras espécies de pequenos cetáceos.
Aspectos culturais, tais como o uso de determinadas
estratégias de captura de presas de cada populaçã o
podem ainda explicar as varia ções encontradas neste
estudo.

-
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VARIA ÇÕES ONTOGENÉTICAS NA COLUNA VERTEB
RAL DO BOTO- CINZA ( Sotalia
guianensis ) Fettuccia, D. C.1 ,2 & Sim ões-Lopes, P. C. , (
1 3 1- Laborató rio de Mam íferos Aqu á ticos, Depto.
de Ecologia e Zoologia , CCB - UFSC, C. P. Box
5102, Florian ó polis, SC, Brasil , 88010-970, 2fettuccia @ hotmail .com. 3- lamaqsl @ ccb.ufsc. hr )
Estimativas de faixa-etária costumam ser realizadas através da leitura das camadas de crescimen dentá rio
to
( G.L.Gs). Uma outra forma é através da an á
lise do grau de ossificação das vé rtebras. O fusionamento das
epífises ao corpo da vértebra está diretamente relacionado com
a idade do indiv íduo e pode ser definido em
4 estágios: 0 - para epífises soltas; 1 - para epífises parcialmen
te fusionadas; 2 - para epífises fusionadas
com linha epifisá ria visível e 3 - para completamente fusionada.
Foram analisados 23 exemplares depositados na coleção do Laboratório de Mam íferos Aqu á ticos/UFSC. O grau
de fusionamento das epífises foi
comparado com as leituras das camadas de crescimento dentário (G.L. )
Gs . A idade estimada também foi
comparada ao fusionamento das epífises de acordo com a técnica de Buffrénil &
Robineau , que consiste na
contagem de vértebras fusionadas pelo n ú mero total de vértebras do indiv
íduo. O resultado é a porcentagem de fusionamento na coluna ou est ágio de maturaçã o vertebral ( EMV )
% . Foi observado que em animais de 0 a 2 anos todas as epífises est ã o completamente soltas do corpo da v
é rtebra ( fusionamento 0). A
partir dos 4 anos no entanto, já existe algum fusionamento nas cervicais e ú
ltimas caudais, confirmando
que o processo de fusã o das vé rtebras se inicia das extremidades para o centro da
coluna. As vértebras
torácicas, lombares e as primeiras caudais são as ú ltimas a sofrerem fusionamento e esse processo
continua
ocorrendo após os 12 anos. Com 5 anos de idade percebe-se um aumento no n ú mero de vértebras fusionadas
( 20 a 30% ). Com 10 anos praticamente metade das vértebras estão fusionadas (47.2 )
% e os indiv íduos com
idade superior a 11 anos apresentam EMV % maior que de 60%. A faixa etá ria que vai dos 13 aos 15
anos
merece ser avaliada com uma amostra mais completa. A partir de 15 anos a taxa de maturação vertebral
atinge 100% ou seja , com este grau de ossifica çã o pode-se considerar que o indiv íduo atingiu a maturidad
e
f ísica da coluna vertebral. Estudos paralelos indicam que a espécie atinge a maturidade sexual em tomo
dos 6 ou 7 anos. Portanto, pode-se concluir que se o fusionamento das epífises ao corpo da vé rtebra
tem
in ício a partir dos quatro anos e a maturidade física ocorre entre os 12 e 15 anos de idade, a maturidade
sexual antecede a f ísica em 6 a 9 anos.
CT - 15
PROPOR ÇÕES DE TAMANHO DOS OSSOS PÉLVICOS EM ODONTOCETOS (MAMM
ALIA;
CETACEA ) DO SUL DO BRASIL. - Carolina Simon Gutstein 1 ' 2 , Paulo César Simões-Lopes1' 3
1- Laboratório de Mam íferos Aqu á ticos, Departamento de Ecologia e Zoologia , UFSC. - C.P.
5102,
Florianópolis, SC, 88010-970, Brasil - 2- cgutstein @ hotmail.com - 3- lamaqsl @ ccb.ufsc. hr
Os ossos pé lvicos dos cetáceos são vestígios da cintura pélvica, bem desenvolvida nos mamí
feros de
h á bito terrestre. Este trabalho visa estabelecer a relação de tamanho dos ossos pélvicos com o
tamanho
corpóreo de alguns odontocetos das fam ílias Delphinidae: Sotalia guianensis (n=14), Tursiops
truncatu
s
( n =9 ), Lagenodelphis hosei ( n =5 ), Stenella frontalis ( n=3), S. coeruleoalba ( n 3), Delphinus
=
capensis
(n = l ), Pseudorca crassidens (n = l ), Grampus griseus ( n= l ); Pontoporiidae: Pontoporia blainville
i (n 5 ) e
Phocoenidae: Phocoena spinipinnis ( n = l ). A partir de medidas de comprimento corpóreo total (
CCT) e
comprimento do osso pélvico (COP) foram estabelecidas relações de porcentagem. As classificações et
á rias
foram feitas por comparaçã o com as curvas de crescimento das espécies. O osso pélvico representa
de 2 5
a 4,3% do comprimento total dos indiv íduos amostrados. As proporções ficaram em tomo de 2,5 a ,
3 1%
em P. blainvillei ( juvenis), S. guianensis ( juvenis e adultos), S. coeruleoalba (adultos), P spinipinnis (
adulto ) e T. truncatus (adultos); e entre 3,3% e 4,3% em P. crassidens (adulto), S . frontalis (adultos), T.
truncatus

=
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( juvenis), L. hosei , D. capensis e G. griseus ( os três ú ltimos sem classificação etá ria ). Os padrões de
crescimento do osso pélvico parece ser diretamente proporcional ao CCT (juvenis 2,79% e adultos 2,96% ),
em T. truncatus esta relação é inversa apresentando alta taxa percentual nos animais juvenis, diminuindo
nos adultos. Observaram-se diferenças no COP entre os sexos (somente para espécimens adultos ) sendo de
O,19 a 0,82 maior nos machos, para todas as espécies, exceto em S. frontalis onde o COP era 0,20 maior nas
fêmeas. As espécies com amostra abrangendo adultos puderam ser separadas com base na relação entre o

CTC e COP, sendo que T. truncatus apresenta maior relação do COP com CTC, diferenciando-se dos
demais por ter os maiores CTC, assim como P. crassidens. S. guianensis e S. coeruleoalba apresentaram
nuvens homogéneas e sem gradação relacionada a CTC observada em T. truncatus e S. frontalis. Contudo,
pode-se determinar as proporções de tamanho dos ossos pé lvicos nas diferentes espécies e relacionando-as
com sexo e crescimento. O dimorfismo sexual esperado, devido à origem da musculatura peniana encon
trar-se nos ossos pé lvicos de machos, não foi acentuado. Poré m a taxa percentual é mais alta nos machos,
exceto em S. coeruleoalba. No desenvolvimento ontogené tico T. truncatus apresentou um padrã o de cres
cimento diferenciado, onde a taxa percentual diminui nos adultos. Uma ampliação da amostragem deve ser
feita para a verifica ção dos padrões encontrados.

-
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CNPq - Bolsa de Produtividade de Pesquisa

CT - 16
VARIA ÇÃ O MORFOLÓGICA DA COLUNA VERTEBRAL DE PEQUENOS CETÁ CEOS COMO
13
FERRAMENTA NOS ESTUDOS DE ZOOARQUEOLOGIA - Pedro Volkmer de Castilho - Paulo
César Simões-Lopes2 3- 1- Bolsista CNPq PGZOO/UFPR - volkmer @ matrix.com . br - 2- CNPq - PQ lamaqsl @ ccb.ufsc.hr - 3- Laboratório de Mam íferos Aqu á ticos - Depto Ecologia e Zoologia - Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Universit á rio 88040-900 - Florian ópolis - SC - Brasil .

-

-

Acervos arqueol ógicos analisados anteriormente (Castilho & Sim ões-Lopes, 2001 ) demonstram a necessi dade de maior precisã o na localizaçã o das vé rtebras na coluna vertebral. Para continuidade das an á lises
foram medidas colunas vertebrais de nove espécies de pequenos cetáceos frequentes e esporádicos no
litoral catarinense (n =58), depositadas na coleção cient ífica do Laboratório de Mamíferos Aqu á ticos (ECZ1
CCB/UFSC). Utilizando-se medidas padrã o de vértebras em exemplares atuais (sete medidas em cada
vé rtebra ), constatamos a existência de uma variação morfol ógica significativa entre as colunas das espécies. Principalmente quanto ao n ú mero de vértebras por setor (cervicais, torácicas, lombares e caudais) e nas
medidas do canal neural ( ACN e LCN ), comprimento corpo vertebral (CCV ), al é m das medidas má ximas
de altura e largura. As peças arqueol ógicas foram identificadas e tomadas medidas quando poss ível , sendo
essas comparadas com as medidas vertebrais da espécie. Constatou-se que as medidas de altura total ( AT)
e largura má xima (LMx ) dividem as espécies de cet áceos em dois grupos: de um lado Tursiops truncatus ,
Steno bredanensis e Grampus griseus , e de outro Pontoporia blainvillei , Delphinus capensis , Stenella
frontalis , Phocoena spinipinnis, Sotalia guianensis e Lagenodelplús hosei. No primeiro grupos, S. bredanensis
diferencia-se pela medida menor da face anterior da vértebra (FAV ) e as outras de distinguem pela medida
AT, maior em Grampus. No segundo grupo a medida CCV isola P. blainvillei e S. guianensis. Nos demais,
P. spinipinnis destaca se pela angula ção do processo neural. Delphinus, Stenella e Lagenodelplús são o
grupo mais complexo, onde a medida LCN separa L. hosei das outras. A diferenciação entre D. capensis e
S. frontalis pode ser observada no comprimento do corpo vertebral , onde D. capensis apresenta medidas
maiores. A localização das peças vertebrais arqueol ógicas ao longo da coluna, possibilitam gerar estimati vas de economia alimentar, preferê ncia por região anatômica, além de estimativas de comprimento total ,
peso corpóreo, sexagem e maturidade f ísica dos exemplares pré-históricos. As peças arqueol ógicas retiradas dos Sítios Arqueol ógicos Pâ ntano do Sul e Rio do Meio ( n = l 17) foram submetidas a identificação e
medidas, confirmando a import â ncia e aplicação da variaçã o morfol ógica da coluna vertebral de pequenos
cetá ceos em acervos arqueol ógicos como ferramenta na reconstituiçã o dos há bitos e fauna pré-histórica do
litoral catarinense.

-
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CT 1 7
INTERA ÇÕES ENTRE BALEIAS-DE-BRYDE ( Balaenoptera edeni) E ATIVIDADE PESQUEIRA
NA COSTA DE ARRAIAL DO CABO , ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Andréa Venturotti1’ 2;
Fagner A. Magalhães2; Lucas B. Hassel 2 & Salvatore Siciliano2 lSetor de mamíferos, Departamento de
Vertebrados , Museu Nacional/UFRJ . Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, RJ 20940-040 Brasil
deiavcameiro @ hotmail .com2GEMM-Lagos. Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos
Lagos Laboratório de Ecologia, Departamento de Endemias, Escola Nacional de Sa úde Pú blica/Fiocruz.
Rua Leopoldo Bulh ões 1480-té rreo, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ 21041-210

O monitoramento de cetáceos em ponto fixo conduzido desde 1999 na costa de Arraial do Cabo revelou
que baleias-de-Bryde ( Balaenoptera edeni ) ocorrem regularmente nessas águas durante a primavera e verão. A ressurgê ncia costeira de Arraial do Cabo aumenta a produtividade costeira e amplia a oferta de
recursos para vertebrados marinhos. A á rea apresenta intensa atividade pesqueira destacando-se o arrasto
de fundo, cerco e espinhei. Relata-se a interação entre B. edeni e barcos de cerco nas proximidades da Ilha
dos Franceses ( lat+long), em Arraial do Cabo, entre 20 e 22 de janeiro de 2003. A cada dia, baleias-deBryde foram observadas continuamente por períodos que variaram entre seis e oito horas. As condições
climá ticas predominantes foram moderadas a excelente, com vento L e NE com intensidade 2 na escala
Beaufort. As baleias mostravam-se muito ativas, borrifando em média quatro vezes por minuto, mantendose próximas a superf ície da água, e apresentando movimentos bruscos e mudanças repentinas de direção.
Nas três ocasiões foram observados numerosos atobás associados às baleias. A pesca de cerco estava
direcionada a capturar bonitos (Scombridae), que por sua vez perseguiam sardinhas ( Sardinella brasiliensis ),
as quais constituem presas potenciais de B. edeni. Cada cerco durou em média duas horas e atraiu a
atenção das baleias, que sempre se posicionavam muito próximas à s redes e ao barco. Estes eventos indicam uma prová vel atividade de forrageamento por parte das baleias que se beneficiam da concentração dos
cardumes de sardinhas conduzidos à superf ície pelos bonitos. Tais comportamentos já foram registrados
em outras á reas de ressurgência, como Chile e África do Sul , e assinalam a importâ ncia das águas costeiras
de Arraial do Cabo como zona de alimentação da baleia-de-Bryde no sudeste do Brasil. Estudos futuros
poderão indicar se tais eventos são meramente casuais ou representam alguma vantagem energética durante o forrageamento das baleias.
FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO, MUSEU NACIONAL/UFRJ, YAQU PACHA, CETACEAN SOCIETY
INTERNATIONAL, REDLEY, SOLAMAC & FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ

CT - 18
A REGI ÃO COSTEIRA DE ARRAIAL DO CABO, RJ, COMO Á REA DE FORRAGEAMENTO E
REPRODUÇÃ O PARA O GOLFINHO-COMUM-DE-BICO-LONGO (Delphinus capensis ) . - Hassel,
L.B., Venturotti, A.C., Magalhães, F.A., Siciliano, S. - Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da
Região dos Lagos - GEMM-Lagos, Laboratório de Ecologia, Departamento de Endemias, Escola Nacional de Sa úde Pú blica/Fiocruz. Rua Leopoldo Bulhões, 1480-térreo, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ 21041210. luchassel @ hotmail.com
A pen ínsula de Arraial do Cabo é um dos pontos mais projetados em direção ao mar na costa Sudeste do
Brasil . Uma das características marcantes dessa região é a alta produtividade primá ria de suas águas,
proveniente do fen ômeno da ressurgência. Este estudo foi realizado de janeiro a dezembro de 2001 com a
finalidade de monitorar e registrar a ocorrência de odontocetos na região através de observações de ponto
fixo. Durante o período de estudo foram realizados 132 dias de observação em ponto fixo totalizando 893
horas e 53 minutos de observação. Como resultado, foram obtidas 259 avistagens, compreendendo 129
registros de grupos de misticetos e 130 de odontocetos. O maior esforço de trabalho de campo foi empregado em janeiro, com aproximadamente 210 horas. Foram registradas as seguintes espécies de odontocetos:
golfinho-comum-de-bico-longo ( Delphinus capensis ), golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus ), golfinho-de-dentes-rugosos ( Steno bredanensis ) e orca (Orcinus orca ). As avistagens foram diretamente in
fluenciadas por fatores climá ticos como visibilidade, força do vento e cobertura do cé u. Estes fatores
foram determinantes na eficiência do(s) observador(es). Dentre os odontocetos, D. capensis representou o
maior percentual de observações totalizando 55,4% das avistagens. Grupos de golfinho-comum-de-bico-longo

-
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foram avistados ao longo de todos os meses do ano com exceção de outubro. O tamanho de grupo variou
entre 5 e 150 indivíduos, com média anual de 50,2 indivíduos/grupo. Do total de grupos avistados, 71,8%
continham filhotes. As distâ ncias calculadas entre o ponto de observaçã o e os grupos de D. capensis variou
entre 0,2 mn e 3,42 mn . Em 12,5% das observações foram descritas associações entre D. capensis e outras
espécies de cetáceos. Entre o total de grupos observados 85,9 % estavam associados a aves marinhas. A
ocorrê ncia desta espécie parece estar fortemente associada com a topografia complexa e com as águas da
ressurgê ncia de Arraial do Cabo. O golfinho-comum-de-bico-longo parece utilizar esta regi ão como área
de forrageamento, de reprodu çã o e de cria de filhotes, fato demonstrado pelos registros de presença de
filhotes e associações de pesca com outros vertebrados marinhos, especialmente aves e outros cetáceos.
Recomendações para futuros estudos incluem a coleta cont ínua de dados a longo prazo, foto-identificação
individual e continuidade da campanha de educação ambiental como forma de auxiliar na conservação e
manejo das espécies de cet áceos.

CT - 19
O BOTO-CINZA ( Sotalia fluviatilis ) NA BA Í A DE GUANABARA , RJ: UM ESTUDO DO USO DO
HABITAT - Alexandre F. Azevedo14; Álvaro M. Oliveira4; Ana B. L. Fragoso2,4; José Lailson -Brito3 4 &
Monique Van Sluys 1 - 1- PPGB /IBRAG, Departamento de Ecologia , Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Rua S ã o Francisco Xavier 524 , Maracan ã , Rio de Janeiro, 20550-013, RJ. e - mail :
azevedo.alex @ uol .com . br- 2- PPGZ, Museu Nacional , Universidade Federal do Rio de Janeiro- 3-Laboratório de Radioisótopos EPF, Inst. de Biof ísica Carlos Chagas Filho, UFRJ- 4- Projeto Mamíferos Aquáticos, Departamento de Oceanografia, UERJ
,

O ecótipo marinho do boto-cinza ( Sotalia fluviatilis Gervais, 1853) tem distribuição costeira contínua
desde Florianópolis, Santa Catarina, a Honduras, na Amé rica Central . Ao longo de sua distribuição, o
boto-cinza é encontrado no interior de ba ías e desembocaduras de rios. Embora algumas informações
acerca da popula ção de botos-cinza da Ba ía de Guanabara já sejam conhecidas, o padrão de atividades
diá rio e a utilização do há bitat ainda não estã o definidos, e mostram -se necessá rios para a compreensão das
reais relações desta população com o ambiente. Para o estudo do uso da Ba ía de Guanabara pelo botocinza, foram efetuadas duas saídas mensais entre outubro de 2002 e março de 2003, Utilizando-se uma
pequena embarcação, os grupos de botos foram localizados e monitorados ao longo do dia. As informações
referentes ao grupo-focal foram registradas de forma instantânea em intervalos de cinco minutos. As atividades dos botos foram classificadas em sete categorias: alimentação, alimentação oportun ística, deslocamento, socialização, deslocamento/socialização, descanso e n ão identificado. Simultaneamente à s observa ções de atividade, foram registrados o tamanho, a composição do grupo e a geometria bi-dimensional do
grupo-focal. Para avaliar o efeito de parâ metros ambientais sobre o comportamento dos botos foram
registradas a localiza çã o do grupo (por meio de um GPS ) , hora, temperatura superficial da água, maré ,
presença de embarcações, e alterações comportamentais decorrentes da presença eventual de embarcações. A espécie foi encontrada em todos os dias de monitoramento. Foram reunidas 47,25 horas de observação direta de grupos ( N = 567 registros de atividades) de botos-cinza na Baía de Guanabara. Ao longo do
dia, os botos utilizaram á reas com profundidades inferiores a 6 metros, mas a maior frequência das observações (89,9 %) ocorreu em profundidades entre 8 e 35 metros, com predomínio das isóbatas entre 11 e 16
metros. O n ú mero estimado de botos avistados, em cada dia de monitoramento variou de 25 a 40 (33,7 ±
5,2) indiv íduos. Para a maioria dos grupos focais monitorados, o tamanho de grupo não foi está vel e variou
de um a 30 (13,8 ± 9,3) indivíduos. Pares de fêmea-filhote foram avistados em todas as saídas. As
atividades alimentação oportun ística e alimentação corresponderam a 58,3% do tempo total de observa
ção. Os resultados são preliminares e a continuidade do estudo permitirá que se conheça de maneira consistente os há bitos da espécie na Ba ía de Guanabara. A compreensão da ecologia da espécie na região pode
ajudar no desenvolvimento de medidas apropriadas de conservação, não só desta, mas de outras populações que utilizam á reas costeiras em processo de degradação.

-
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CT - 20
DESCRI ÇÃO DA ECOLOGIA DE Sotalia Jluviaí ilis ( CETACEA : DELPHINIDAE) NO ESTUÁ RIO AMAZÔNICO Sandra Beltrá n -Pedreros - Coleção Zool ógica Paulo Buhmheim. Centro Universitá rio Luterano de Manaus (CEULM/ULBRA ). Av. Humboldt , 98 Conj. Acariquara 69085-360 Manaus.
AM. colecaozoologica @ ulbra . br: beltranpedreros @ hotmail .com

-

Sotalia fluviatilis é um golfinho da família Delphinidae, que se distribui desde Honduras até Santa Catarina,
Brasil , e na bacia do rio Amazonas. A vasta distribuição geográfica da espécie e seu cará ter costeiro
permitem supor que a sua ecologia esteja relacionada ao regime diá rio ou sazonal dos fatores ecológicos
locais e que os padrões do comportamento mudem de acordo às mudanças no regime de distribuição das
presas dispon íveis. Sob este contexto, este trabalho descreve a ecologia de S. fluviatilis no Estuá rio Amazônico ( 1°S 4°40’ N e 47°-51°W ), através de observações ad libitum e entrevistas realizadas com 156
pescadores entre 1999 e 2001. As variá veis ecol ógicas analisadas foram: ocorrência (comum, rara ou
sazonal ), tamanho de grupo (cinco categorias), há bitat (Águas abertas; Igarapés e baías; Praias e; Portos e
comunidades) e comportamento ( Alimentar e Deslocamento). Os dados sumarizados em tabelas de
frequência absoluta foram cruzados através de tabelas de contingência de três entradas, usando o modelo
Log-linear para dados categóricos. As interações analisadas foram: comportamento em relação ao tamanho do grupo para cada há bitat (H*TG*C), ocorrência em relação ao tamanho do grupo para cada há bitat
(H*TG*GO) e comportamento em relação à ocorrência em cada tipo de há bitat (H*GO*C). Os resultados
indicaram que S. fluviatilis é uma espécie comum no Estuá rio Amazônico, mas que a ocorrência nos
diferentes hábitats está limitada pelas baixas profundidades. Essa profundidade está determinada pelo
efeito da maré e correlacionada com a hora do dia. O tamanho dos grupos depende do comportamento e do
há bitat, sendo comum à formação de grupos de 2 a 10 animais, com tendência a ser maiores quanto mais
profundo e aberto o hábitat. O comportamento alimentar é a atividade mais fortemente associada com as
condições ecológicas particulares e temporais da área de ocorrê ncia da espécie. Mudanças nos fatores
ecológicos governam também os tamanhos dos grupos e o grau de ocorrência dos mesmos nos diferentes
hábitats Todas as interações de três fatores foram não significativas (P>0.05), indicando ausê ncia de associação entre as variá veis quando analisadas simultaneamente. Entretanto, nas interações de dois fatores, as
variá veis “ há bitat” e “ tamanho de grupo” foram dependentes quando associadas com “ ocorrência” ou
“ comportamento” . Assim como as variá veis “ há bitat” e “ ocorrência” quando associados com “ tamanho de
grupo” e “ comportamento” e “ hábitat” e “ comportamento” quando associadas com “ tamanho do grupo” e
“ ocorrência” . Por sua vez, “ ocorrência” quando associada ao “ há bitat” foi independente do “ tamanho de
grupo” , mas dependente do “ comportamento” . Também “ hábitat” apresentou dependência quando associada ao “ comportamento” e independência com “ tamanho de grupo” . Igualmente, a variá vel “ tamanho de
grupo” e “ comportamento” foram dependentes quando associadas com “ há bitat” . Já variá veis como “ tamanho de grupo” e “ ocorrência” foram independentes para qualquer tipo de há bitat.
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PERSISTENT ORGANOCHLORINE RESIDUES IN SUBCUTANEOUS BLUBBER OF MARINE
TUCUXI, Sotalia fluviatilis (CETACEA , DELPHIDAE), FROM RIO DE JANEIRO STATE, BRAZIL
- PRELIMINARY RESULTS . - Lailson-Brito, J.Jr.12; Azeredo, A. '; Meire, R. O. '; Torres, J.P. '; Malm,
O. '; Azevedo, A.F. 23 & Fragoso, A.B. L. 2,4 - 1-Laboratório de Radioisótopos EPF - Inst. de Biof ísica
Carlos Chagas Filho, UFRJ. 21941-900. Rio de Janeiro, Brasil lailson @ biof.ufri .br - 2- Projeto Mamíferos Aquáticos, Departamento de Oceanografia, UERJ, Brasil. - 3- PPGB/IBRAG, Setor de Ecologia, UERJ,
Brasil. - 4- Museu Nacional , Depto. de Vertebrados, UFRJ, Brasil.
,

Cetaceans are top marine predators and have been shown to bioaccumulate high concentrations of persistent
organochlorines. As such, they can integrate both temporal and spatial variations in environmental
contamination. The marine ecotype of tucuxi occurs in Coastal waters from Central America, to Santa
Catarina, Southern Brazil. The species is found in estuaries, bays and inlets. Some areas on the Sotalia
distribution have a high degree of degradation and the Guanabara bay, located in Rio de Janeiro State,
Brazil, is the most dramatic example. Even so, few studies reported Sotalia’s contamination. This study
62

presents the preliminary results of an investigation into the concentrations of Polychlorinated Biphenyls
( PCBs) and DDT compounds in subcutaneous blubber of marine tucuxi from Rio de Janeiro Coast, especially

from Guanabara bay. The blubber samples of 6 dolphins were collected of specimens incidentally captured
in fishing operations and stranded . About 1,0 g of blubber samples were homogenized with anhydrous
Na 2S04 and extracted by continuous Soxhlet apparatus, using a modified hot soxhlet with a solvent mixture.
A Shimadzu GC-14B with a 63Ni electron capture detector (ECD) was used in the analysis. Organochlorine
concentrations are expressed as fig / g of the weight of total lipids extracted ( lipids basis ). The PCBs and
tDDT concentrations ranged between 0,13-7,57 /xg/g and 0,54-5,36/xg/g, respectively. PCBs concentrations
were higher than ÓDDT. The tDDT/PCBs ratio ranged 43 and 70 %. This indicates a great contribution to
the organochlorine pollution by industry in Rio de Janeiro coast. The low DDE/tDDT ratio ( range: 31
68%) indicates a recent usage of this pesticide in the region . In general , the organochlorines concentrations
were considered low, when its compared another cetacean’s populations from North hemisphere. Further
studies focusing on organic compounds with larger sample sizes, including other marine tucuxi populations,
are urgently required for a better understanding of the significance of organochlorine accumulation in this
species throughout its life cycle.
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VARIABILIDADE GEN ÉTICA E ESTRUTURA POPULACIONAL DE BALEIA - FRANCA
( .Eubalaena australis) NO ATLÂ NTICO SUL OCIDENTAL, - Ott, P.H.12 \ Freitas, T. R.O.3, Flores,
P.A .C.4 , Groch, K.R.\ Frasier, T.5 & White, B.N.5 - 1- Grupo de Estudos de Mam íferos Aquá ticos do Rio
Grande do Sul (GEMARS). Rua Felipe Neri, 382/203. Porto Alegre, RS 90440-150, Brasil. E- mail:
gemars @ terra .com.br - 2- Centro de Estudos Costeiros, Limnol ógicos e Marinhos da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (CECLIMAR /UFRGS ). Av. Tramandaí, 976, Imbé, RS 95625-000, Brasil . 3- Departamento de Genética, Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cx.
Postal 15053, Porto Alegre, RS 91501-970, Brasil . - 4- International Wildlife Coalition-Brasil ( IWCBrasil). Cx. Postal 201, Imbituba, SC 88780-000, Brasil. - 5- Natural Resources DNA Profiling and Forensic
Centre, Trent University, 1600 E. Bank Drive, Peterborough, Ontario, K9J 7B8, Canad á.

O conhecimento a respeito da variabilidade genética e estrutura populacional de espécies exploradas
comercial mente, ou ameaçadas de extinção, é um aspecto cr ítico no estabelecimento de planos efetivos de
manejo e conservação. A baleia-franca ( Eubalaena australis) é considerada uma espécie em risco de extinção
em função da intensa exploração comercial que sofreu no passado. As estimativas mais recentes de tamanho
populacional da espécie sugerem que existam cerca de 7.000 indiv íduos no Hemisfé rio Sul , o que
corresponde a apenas uma pequena fra ção (provavelmente entre 5 a 10 %) de sua população original. No
presente estudo, a variabilidade genética e a estrutura populacional da espécie no Atl â ntico Sul Ocidental
foram investigadas a partir de marcadores genéticos nucleares ( microssatélites) e mitocondriais ( mtDNA ).
Um total de 77 indivíduos, pertencente a três regiões geográficas, foram analisados: sul do Brasil ( n = 48);
Pen ínsula Valdés, Argentina ( n 21); e Ilhas Geórgia do Sul (n =8). Enquanto as duas primeiras localidades
são importantes áreas reprodutivas da espécie no Atlâ ntico Sul , a ú ltima, é uma das poucas á reas de
alimentaçã o precisamente conhecida. Para as an á lises gen ético- populacionais foi realizado o
sequenciamento da regi ão controladora do mtDNA e analisados 10 loci de microssatélites. A diversidade
genética mitocondrial foi estimada através da diversidade haplot ípica (h ) e da diversidade nucleot ídica
(TI), enquanto a diversidade nuclear, a partir do n ú mero de alelos por locus ( A) e da heterozigosidade
observada (H0). A estrutura genética e o fluxo gênico entre as populações foram investigados através da
estat ística de Wright e da an á lise de variâ ncia molecular (AMOVA ). A an á lise da região consenso (495 bp)
das sequências de mtDNA revelou a existência de 43 sítios polimórficos, resultando em 30 haplótipos
distintos. Apesar da existência de alguns haplótipos exclusivos nas diferentes regiões, a filogenia dos
hapl ótipos não revelou a existência de uma relação direta entre os distintos ciados e a origem geográfica
dos indiv íduos. A diversidade genética observada foi relativamente elevada, tanto do ponto de vista
mitocondrial ( h =0,956; 71=2,23), como nuclear (Ho=0,695; A=7,8). Os resultados das análises de variâ ncia
molecular, realizadas a partir dos dados mitocondriais e nucleares, revelaram que de toda a variação
observada na amostra , apenas uma pequena parcela ( < 1,62 % ) deve-se a diferen ç as em n ível
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interpopulacional . Essa pouca estruturação geográfica, também evidenciada pelos baixos índices de fixaçao
obtidos a partir dos dados de mtDNA ( FST=0,009 e 0 =0,016) e microssaté lites ( =-0,000 e R O OOl ),
indicam que os indiv íduos de baleia-franca que migram , durante o per íodo de inverno, para as á reas
reprodutivas do sul do Brasil e Argentina fazem parte de uma ú nica população que, provavelmente, utiliza
as Ilhas Geórgia do Sul como uma de suas áreas de alimentação. A existência de um intenso fluxo gênico
entre essas diferentes regiões geográficas reforça a necessidade de acordos e esforços internacionais para
a preservação da espécie. A total recuperação populacional de baleia-franca no Hemisfério Sul depende
certamente em grande parte da utilização de todas as suas áreas históricas de ocupação.
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Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, Fundação O Boticá rio de Proteção à Natureza , WWF-Brasil , The Barbaro
Delano Foundation. Trabalho realizado como parte da tese de doutorado de P.H. Ott desenvolvida junto ao
Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul . ( No. dos processos das bo sas
do CNPq no Brasil e exterior: 144064/98 7 e 200465/01-5).
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CHIROPTERA
CH - 01

MORCEGOS FRUG Í VOROS ( CHIROPTERA , PHYLLOSTOMIDAE) COMO POTÊNCIAS
DISPERSORES DE SEMENTES EM UM REMANESCENTE DE RESTINGA , PARANÁ , BRA SIL. DALA ROSA, S.a ; PASSOS, F.b - a - Aluna de Pós-Graduação, Departamento de Zoologia-UFPR , email : dala @ bio. ufpr. hr - b - Professor Doutor do Departamento de Zoologia - UFPR , e - mail :
fpassos @ bio. ufpr. br

Os ecossistemas florestais exibem uma intrincada rede de inter-relações entre diversos fatores que compõem o ambiente. Dentro desta rede existem muitos animais que se alimentam de estruturas vegetais, desta
forma acabam se tornando bons dispersores de pólen e sementes. Os morcegos frugívoros são animais que
não tem percepçã o de cores, mas possuem um olfato bastante apurado. Se alimentam de frutos de coloraçã o discreta , com forte odor de alm íscar ou de fermentação, com tamanho variado e que estejam dispostos
na parte externa da planta para facilitar a apreensã o do fruto em vôo. Ocasionalmente estes animais podem
completar sua dieta com insetos, pólen ou folhas. Este trabalho tem como principal finalidade o estudo da
quiropterofauna frugívora como intuito de avaliar seu potencial para a dispersã o de Calophyllum. brasiliense
Camb. (guanandi ), Andira. fraxinifolia Benth. ( pau- morcego), Cecropia sp. (emba ú ba), Temiinalia cattapa
L. (sombreiro) e Syzigium jambolanum (Lam.) DC. (guapê). Este estudo est á sendo realizado em um
remanescente de restinga, Parque Estadual do Rio da Onça, Matinhos/PR. Para a captura dos morcegos
estã o sendo instaladas IO redes de neblina (04 = lOX 2,5m e 06 = 7X2,5 m ) durante 5 noites/ mês (12 horas/
noite). Após a captura é feita a biometria dos morcegos e coleta de amostra fecal de cada indiv íduo. Esta
sendo realizado um acompanhamento fenológico mensal , das espécies vegetais citadas acima , onde foram
marcados 10 indiv íduos de cada, os frutos destas espécies estão sendo coletados para que seja feita a
an á lise quantitativa da composiçã o qu ímica. A fenologia teve in ício no mês de setembro de 2001, no
momento Cecropia sp., Solanum sp., 7! cattapa e S. jambolanum encontram-se em pico de frutificação.
Ainda em setembro de 2001 foram encontrados pousos de alimentaçã o contendo sementes de C. brasileinse
e A. fraxinifolia e em junho de 2002 foram encontrados pousos contendo sementes de T. cattapa, a presença destes pousos coincide com a época de frutificação destas espécies. As capturas tiveram início no mês
de setembro de 2002. Foram capturados, neste período, 53 morcegos, distribu ídos em duas fam ílias, 6
gê neros e 8 espécies. Destas destacam-se Artibeus lituratus compreendendo 69,8% (n =37) das capturas e
Myotis sp. com 17% (n =9). Das espécies capturadas são frugívoras: Artibeus lituratus , Artibeus sp.,
Pigoderma bilabiatum, Platyrrhinus lineatus , Sturnira liliunr, nectarívora: Glossophaga soricina e inset ívora:
Myotis ruber e Myotis sp.. Nas amostras fecais dos frug ívoros foram encontradas sementes de Cecropia
sp., Solanum sp., Ficus sp. le Ficus sp.2, estas sementes foram colocadas para germinar. O horário das
capturas variou no decorrer da noite, mas pode-se perceber dois picos de atividade, um por volta das 21:00
horas e outro por volta da meia noite. Novos resultados serão obtidos nos próximos meses, o que pode
ressaltar a importâ ncia dos morcegos frugívoros como possíveis dispersores de sementes das espécies
vegetais em quest ã o.
Apoio Pós-Graduação em Zoologia - Universidade Federal do Paran á.
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CH 02
D E TAD DE CONSERVA ÇÃ O DA QUIROPTEROFAUNA
NA REGI Ã O DO
CORREDOR BIOLÓGICO CERRADO - PANTANAL. Daniela Cunha
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A fragmentação de há bitats é uma ameaça à diversidade biológica,
pois reduz os ambientes naturais a
fragmentos menores e isolados e deteriora a qualidade desses ambientes.
Corredores biol ógicos sã o defini
dos como há bitats envoltos em uma matriz dissimilar, que conectam
duas ou mais á reas de vegetação
nativa . Muitos estudos demonstram a importâ ncia dos
corredores para a conservaçã o, sugerindo que estes
atuariam aumentando ou mantendo a viabilidade de popula ções nativas permitindo um fluxo de indiv íduos
entre populações anteriormente conectadas. O objetivo deste trabalho é verificar o
estado de conservaçã o
da quiropterofauna no corredor biol ógico Cerrado - Pantanal, analisando a abund â ncia , mudan as na com
ç
posi ção de espécies de morcegos ao longo do corredor e quais espé
cies seriam sensíveis à fragmenta ção de
há bitats. O corredor biol ógico Cerrado-Pantanal , que tem o objetivo de promover a conexão entre os dois
grandes biomas brasileiros, é definido pelo Parque Nacional das Emas, PNE ( GO) e bacia do rio Taquari e
Rio Negro (MT e MS) e a área estudada será o trecho do corredor compreendido pelo Cerrado, do PNE à
cidade de Coxim (MS ), perfazendo uma distâ ncia de cerca de 500 km. Serão amostrados pelo menos 10
fragmentos de vegeta ção nativa ao longo do corredor durante o período chuvoso. Os morcegos são captu
rados por meio de “ redes de neblina” que permanecem abertas durante a primeira metade da noite, em
noites de lua minguante ou nova . Até o momento, foram amostrados seis fragmentos, incluindo o Parque
Nacional das Emas, em um total de 1920 horas-rede. Foram capturados 675 indiv íduos de 31 espécies
compreendidas em cinco fam ílias ( Phyllostomidae, Vespertilionidae, Molossidae, Moormopidae e
Natalidae). Os fragmentos amostrados variaram em termos de composiçã o de espécies e abund â ncia. Os
fragmentos mais ricos em espécies foram os das fazendas Saramandaia ( MT), á rea bem preservada de
cerrad ã o, e Vista Bonita ( MS), com vá rios tipos de vegetação, como mata ciliar, cerrado, campo ú mido e
vereda, ambos com 23 espécies. Do total de 31 espécies encontradas nos fragmentos amostrados, 12 espécies (39 % ) podem ser consideradas abundantes, sendo que as mais frequentes foram (em ordem decrescente) Carollia perspicillata , Artibeus jamaicensis , Platyrrhinus lineatus, Glossophaga soricina e Artibeus
lituratus. As espécies mais raras, as quais tiveram entre dez e um indiv íduos capturados, foram mais frequentes, perfazendo 19 espécies. Lonchophylla dekeyseri , a ú nica espécie de morcego end é mica do bioma
Cerrado, foi encontrada em três dos seis fragmentos estudados, inclusive no PNE. O maior n ú mero de
espécies encontrado nas Fazendas Saramandaia e Vista Bonita talvez possa ser explicado pela maior complexidade estrutural da vegetação ( maior oferta de alimento e abrigos ), tamanho e melhor estado de con servação observados para estes fragmentos em relação aos outros fragmentos estudados.
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LEVANTAMENTO DA FAUNA DE MORCEGOS DA GRUTA DOS ECOS, GO - Daniela Cunha

Coelho - Consultora do CECAV contratada pelo PNUD. Av. L4 - SAIN, IBAMA/CECAV, Brasília, DF.
CEP 70818-900.. Endereço SQN 216 Bloco I Apto. 507. Bras í lia , DF. - CEP 70875090.
hatHnniela @ hol .com .br - Carlos Frederico Campeio de Albuquerque e Melo - Bolsista do IBAMA/CECAV.
Av. L4 - SAIN, IBAMA/CECAV, Brasília, DF. CEP 70818-900. - Endereço - SQN 106 Bloco K Apto.
203, Brasília, DF. CEP 70742-140. melocarlois @ yahoo.com
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A gruta dos Ecos ( GO- 18 ) está localizada no município de Cocalzinho, Goi ás, e é considerada um dos
maiores patrimónios espeleol ógicos do Brasil, com 1580 m de desenvolvimento, possuindo o maior lago
subterrâ neo do pa ís, com 340 m de desenvolvimento linear. O presente trabalho visou levantar a situação
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atual da comunidade de morcegos para complementar o plano de manejo que vem sendo realizado pelo
CECAV/EB AMA, com o objetivo de atuar como uma referência para outros planos de manejo espeleológicos.
As coletas foram feitas no período compreendido entre 19 a 25 de novembro de 2002, na estação chuvosa
e serão retomadas na estação seca. Os morcegos foram capturados por meio de “ redes de neblina” abertas
nas entradas e na vegetação ao redor da caverna, com um esforço total de 16 horas-rede. Foram realizados
dois dias de procura ativa pelos morcegos e por ind ícios da sua presen ça (fezes, ossos ) no interior da
caverna, com um total de 13 horas de procura . Foram capturados 52 indiv íduos- de oito espécies de morcegos compreendidas em duas famílias e seis subfamílias. Dentre os morcegos capturados, 56% (29) eram
adultos e 44% (23) eram jovens, 48% (25) eram fêmeas e 52% (27) eram machos. As espécies mais
freqiientes foram (em ordem crescente) Desmodus rotundus, Glossophaga soricina , e Lonchophylla
dekeyseri. As espécies menos frequentes foram Myotis albescens, com apenas 1 indiv íduo capturado,
Diphylla ecaudata, com 2 indiv íduos capturados e Chrotopterus auritus, com 3 indiv íduos capturados.
Foram coletadas espécies pertencentes a cinco tipos de guildas alimentares, sendo que a maioria das espécies amostradas era composta por morcegos hematófagos e nectarívoros. Entre as espécies capturadas,
Desmodus rotundus e Carollia perspicillata são as mais comuns, tendo sido encontradas em 89 e em 49
cavernas, respectivamente, em um total de 306 cavernas brasileiras estudadas, em outros trabalhos. O
morcego vampiro, Desmodus rotundus, pode ser considerado indicador de ambientes perturbados, pois sua
presença está, em geral , associada a criações de gado e outros animais domésticos, podendo então ocorrer
em ambientes modificados pelo homem . Já Lonchophylla dekeyseri foi observada em apenas 2% das
cavernas estudadas e somente no Distrito Federal , raridade que pode ser explicada pela ocorrência restrita
ao bioma Cerrado. A espécie apresenta h á bito alimentar predominantemente nectarívoro e consta na lista
de espécies ameaçadas do IBAMA como presumivelmente ameaçada/insuficientemente conhecida.

PNUD/CECAV /IBAMA
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DADOS ECOLÓGICOS DE QUIRÓPTEROS NA REGI ÃO DE PONTA GROSSA PARANÁ BRASIL - Zanon, CibeleM.V. Reis, NélioR . dos 2 & Oliveira, Rafael de 3 (1,2 - DeptoBiologia Animal
e Vegetal , C.C.B./ Universidade Estadual de Londrina, PR - 86051-990. 1 - cibelezanon @ vahoo.com . br.
2 - nrreis @ uel . br) (3 - Universidade Estadual de Ponta Grossa scub @ ibest.com . br) 1. Aluna Mestrado C.
Biológicas- Universidade Estadual de Londrina - 2. Prof. Dr. Adjunto de Ecologia- Universidade Estadual
de Londrina -3. Aluno de C. Biol ógicas - Universidade Estadual de Ponta Grossa
Devido aos poucos registros históricos e atuais sobre a quiropterofauna dos Campos Gerais, fez-se necessá rio um estudo que, primeiramente identifique as espécies de morcegos e levante dados sobre alimentação, reprodu ção e horá rio de atividades. A vegetação da região de Ponta Grossa pertence ao tipo Floresta
Ombrófila Mista (FOM) ou Mata de Araucá ria onde a formação está adaptada às condições de clima
temperado ú mido. Quatro á reas de fragmentos florestais foram escolhidas para a realização deste trabalho:
um remanescente de mata ciliar no arroio Boca da Ronda , com 3,8 ha, um fundo de vale situado no jardim
Alphaville, com aproximadamente 2,0 ha , um fragmento de mata secund á ria na chácara Zuk com aproximadamente 3,5 ha e uma mata nativa na fazenda da Praia, com uma á rea de 480 ha . As coletas noturnas
foram realizadas com o uso de redes mist-nets, durante quatro horas após o escurecer. Coletas diurnas
foram realizadas verificando forros de residências e prédios, construções antigas ou abandonadas. Os
animais capturados eram identificados junto à rede e, somente nos casos duvidosos, em laboratório. Visando determinar o há bito alimentar dos morcegos frugívoros, observou -se a ingest ão e o transporte de
frutos ou mantiveram-se os exemplares capturados em pequenos sacos de pano, por tempo suficiente para
o recolhimento de fezes para a identificação de sementes. As informações pertinentes à reprodu ção foram
observadas visualmente, determinando o sexo do indivíduo capturado e seu est ádio reprodutivo. Para
conhecer-se o horá rio de atividades dos morcegos, as redes eram vistoriadas a cada quinze minutos. Foram
realizadas 169 capturas, das quais, 158 em período noturno, pertencentes às fam ílias: Phyllostomidae (3
espécies ) Arí ibeus lituratus ( 118), Sturnira lilium (27), Desmodus rotundus (4), Vespertilionidae ( 2 espécies) Myotis nigricans (4 ), Eptesicus brasiliensis (5 ). Em coletas diurnas foram capturados 9 representan tes da fam ília Vespertilionidae ( 1 espécie) Histiotus velatus (2) e da fam ília Molossidae ( 2 espécies ) Todarida
brasiliensis (7), Eumops auripendulus (2). Relativo à alimentação, 70% dos morcegos capturados foram
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frug ívoros, 29% insetívoros e 1 % hemat ófago. Quanto ao sexo dos indiv íduos capturados encontrou-se
47,5% machos e 52,5% fêmeas sendo o maior n ú mero de grá vidas e lactantes entre os meses de setembro
a dezembro. Observou-se também que o maior pico de atividades dos morcegos ocorreu nas primeiras
horas após o escurecer. Acredita-se que o presente estudo venha preencher uma lacuna em relação à história natural do grupo, visando sua preserva çã o na região do Campos Gerais.
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OCORRÊNCIA DE UM MOLAR EXTRA - NUMERÁ RIO EM Artibeus lUuraí us (OLFERS , 1818)
( CHIROPTERA , PHYLLOSTOMIDAE): UM CASO DE ATAVISMO ESPONTÂ NEO. RUI, A .M . 1
& DREHMER , C.J.2 1. Depto. de Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul ( UFRGS),
Av. Bento Gon ç alves , 9500, Bloco IV, Prédio 43435, Sala 123, CEP 91.540-000, Porto Alegre
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As fórmulas dent á rias são diagn ósticas e caracter ísticas para os gêneros e espécies dos mamíferos. Casos
de altera ção no n ú mero total de dentes têm sido relatados em v á rios gê neros de praticamente todas as
ordens, e incluem tanto dentes ausentes como extra-numerários. Examinando um total de 61 crâ nios da
espécie de morcego neotropical Artibeus lituratus, provenientes na sua grande maioria do munic ípio de
Maquin é (29°39’ 32 MS , 50o’ 12’ 46"0), nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, constatamos a ocorrência
de um molar extra-numerá rio no espécime DZMAM 0062, uma f ê mea adulta coletada em 04 de janeiro de
1995. A f órmula dent á ria da espécie é 12/2, Cl / l , PM2/2, M2/3. O molar extra-numerá rio est á localizado
no maxilar direito, na posição do M3, caracteristicamente ausente nessa espécie. Trata-se de um dente
extremamente reduzido a n ão mais que um pequeno bot ão, de coroa baixa e simplificado, sem nenhuma
c ú spide evidente. O gênero Artibeus ( Artibeus ) est á composto por oito espécies. No que diz respeito à
f órmula dentá ria, espécies como A. jamaicensis, A. hirsutus, A. inopinatus e A. obscurus , possuem uma
certa plasticidade fenot ípica podendo ou não apresentar o 3" molar superior, enquanto que a espécie A .
amplus, apresenta três molares superiores em sua fórmula dentá ria; as demais, A. fimbriatus e A. fraterculus ,
tal qual A. lituratus, possuem somente dois molares superiores. Em todos os tá xons em que o terceiro
molar ocorre sua descri ção assemelha-se muito à descrição referida acima para o molar extra-numerá rio.
Considerando uma filogenia adequada para essas oito espécies, observa-se que A. lituratus é a mais derivada compartilhando caracteres com um ciado formado por A. fraterculus, A. obscurus, A. hirsutus e A .
inopinatus , e tendo A. jamaicensis, A . amplus e A. fimbriatus como as mais basais. Dessa forma a presença
deste dente pode ser atribu ída a um caso concreto de atavismo espont â neo visto que os quatro crité rios
propostos na literatura para considerar uma característica como tal , são plenamente preenchidos: persistência na vida adulta, ausência desta característica nos pais ou em ancestrais recentes; presenç a em somen te um ou poucos indivíduos dentro de uma populaçã o e sua semelhança ou identidade com o mesmo cará ter
possu ído por todos os membros da população ancestral . Atavismos espontâ neos têm sido estudados em
grupos t ão distintos de mam íferos como artiod áctilos, cet áceos, pinipédios, carn ívoros e outros e revelam
a capacidade latente de formação de determinadas estruturas, cuja informação est á conservada no genótipo
da espécie, e passível de manifesta ção fenot ípica sob algum est ímulo qualquer, caracterizando uma reversão a um estágio mais primitivo na filogenia do grupo, nesse caso a um estágio em que o terceiro molar
superior estava presente (ao n ível de A. amplus no cladograma considerado). O caso das quatro espécies
supracitadas em que o n ú mero de molares superiores é variá vel pode ser considerado um polimorfismo,
embora está hipótese somente possa ser confirmada com estudos que quantifiquem essa variação a nível
populacional. Independente deste caso de atavismo espontâ neo, as fórmulas dent á rias nos mamíferos em
geral são muito mais flex íveis e sujeitas a variação do que normalmente é apresentado na literatura .
Bolsista Recém-Doutor CNPq.
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CICLO REPRODUTIVO E VARIA ÇÃ O ANUAL EM Platyrrhinus lineatus ( E. Geoffroy, 1810) NO
SUDESTE DO BRASIL (MAMMALIA, PHYLLOSTOMIDAE). Carlos Esbérard ( 1 ) & H. G. Bergallo
( 2 ) Programa de Pós - Gradua çã o da UERJ e Projeto Morcegos Urbanos , Funda çã o RIOZOO ,
cesberard @ ieg.com . br ; (2) Departamento de Ecologia , IBRAG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bergallo @ uerj. br.

Platyrrhinus lineatus tem uma ampla distribuição na América do Sul ocorrendo da Colômbia ao Peru, do
Uruguai até o norte da Argentina, na Guiana Francesa, no Suriname, e na porções leste, sudeste e sul do
Brasil . Espécies do gê nero Platyrrhinus apresentam um ciclo reprodutivo do tipo poliéstrico bimodal . No
Cerrado e na Caatinga as fê meas apresentam dois ciclos reprodutivos em cada época reprodutiva , com
fê meas grá vidas na época seca e os primeiros partos ocorrendo na época das chuvas. Na Mata Atl â ntica , a
é poca reprodutiva aparenta ser bem demarcada , com fê meas grá vidas presentes apenas em agosto, setembro e outubro, n ão aparentando ser do tipo poliéstrico bimodal . Este trabalho teve como objetivo estudar o
ciclo reprodutivo de P. lineatus em á reas de Mata Atlâ ntica no Estado do Rio de Janeiro. A biologia
reprodutiva foi analisada em uma larga amostragem de morcegos realizada de 1989 a 1999 em 40 diferen tes localidades no Estado do Rio de Janeiro. As localidades amostradas compreendem desde florestas
secund á rias a á reas degradadas, com altitudes variando de 0 a 1.100 m. Um total de 445 exemplares
adultos foi analisado, com 38,88% das capturas representadas por machos. A maior proporção de fêmeas
pode ser explicada pelo há bito desta espécie formar haréns. Machos com test ículos escrotados foram
observados em todos os meses, exceto julho e agosto, com pico em maio. Poré m , o n ú mero de machos com
test ículos abdominais superou o n ú mero de machos com test ículos escrotados, exceto em novembro. Fêmeas inativas sexualmente foram observadas em todos os meses, com predomin ância em março e de maio
a agosto. Fêmeas grá vidas foram observadas a partir de agosto, estendendo-se até março. Fêmeas em
lactação foram capturadas de novembro a junho. Fê meas grá vidas e lactantes foram capturadas de novembro a junho. O padrão bimodal nesta espécie mostrou -se claro, com um pico de fê meas grá vidas em agostooutubro e o segundo em janeiro-fevereiro. Os picos de fê meas lactantes apresentaram correspond ê ncia
com o de fêmeas grá vidas, ocorrendo com um a dois meses de intervalo. Os anos de 1991 e 1996 sofreram
a influê ncia do fenômeno el Nino. Os anos de el Nino representam no Rio de Janeiro de 50 a 60% da
íodos em
pluviosidade esperada , com chuvas intensas e concentradas em um ou poucos meses. Nos per
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ou outubro, sendo registradas em outros anos em agosto ou setembro F
em abril, maio e junho nos anos de el Nino. A depend ência de chuvas e a maior produtividade de frutos de
algumas espécies pode resultar em maior período reprodutivo, no adiamento do in ício ou na existê ncia do
segundo pico de nascimentos de P. lineatus nos anos mais secos ou com chuva mais concentrada.
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TESTE DE ESPECIFICIDADE EM DÍ PTEROS PARASITAS DE MORCEGOS (CHIROPTERA )
1
1
1
1
C. Esbérard1, E. Bittencourt 1, D. Bossi 1, A. Fontes , M. Lareschi , F. Martins-Hatano , V. Menezes , D.
Gettinger 2 & H. G. Bergallo3. (1) Programa de Pós-Graduaçã o da UERJ , ( 2) Department of Biology,
Univé rsity of Central Arkansas, Manter Laboratory of Parasitology, University of Nebraska, (3) Departamento de Ecologia, IBRAG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil .

Os inventá rios de ectoparasitas por si só não podem ser utilizados para responder uma questão central - se
a especificidade de hospedeiros é resultante da inabilidade dos ectoparasitas de sobreviver em outros
hospedeiros ou na inabilidade de encontrar e dispersar em outras espécies. Para testar a especificidade
entre d ípteros parasitas e algumas espécies de morcegos, realizamos um experimento no Centro de Estudos
Ambientais e Desenvolvimento Sustent á vel-CEADS/UERJ, em Vila Dois Rios (23° 05' a 23 15’ S, 44° 06'
a 44 23’ W ), Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ, de 8 a 14 de novembro de 2002. Sete espécies de d ípteros
parasitas (Streblidae e Nicteribiidae) foram utilizadas em testes de especificidade a captura sobre seus
hospedeiros naturais, capturados com redes de neblina ou manualmente em seus ref úgios. Estas espécies
de ectoparasitas foram escolhidas por serem de tamanho relativamente maior que as demais espécies de
ectoparasitas, facilitando a remoção no corpo do hospedeiro, e por serem amplamente relatadas na litera69

tura como espécies de grande especificidade. Três testes foram realizados, utilizando balde pl ástico ( 30
litros ) com tampa , contendo três gaiolas constru ídas com tela de arame (5 mm ). A borda do balde foi untada
com pasta pegajosa (Tac trap® ) para evitar a sa ída dos artrópodes. Os morcegos foram transportados até
o laboratório no interior de sacos de pano individuais e transferidos para caixas pl ásticas contendo algod ão
embebido em éter, com o objetivo de anestesiar os d ípteros. Os d ípteros foram coletados manualmente e
acondicionados em potes plásticos e despejados nos baldes. Os morcegos receberam solução glicosada
através de conta-gotas e foram instalados nas gaiolas de arame dentro dos baldes, providos de frutas. Cada
teste utilizou diferentes combinações de ectoparasitas e poss íveis hospedeiros: ( a ) Carolliaperspicillata,
Artibeus lituratus e Sturnira lilium (Phyllostomidae ) com Megistopoda aroneae, Megistopoda próxima e
Strebla guajiro (Streblidae ); ( b ) Tonatia bidens , Sí umira lilium ( Phyllostomidae ) e Myotis nigricans
( Vespertilionidae ) com Trichobius parasiticus, Megistopoda araneae e Strebla guajiro (Streblidae ) e ( c )
Phyllostomus hastatus, Anoura caudifer (Phyllostomidae) e Myotis nigricans com Basilia sp. ( Nicteribiidae),
Trichobius dugesioses e Strebla sp.(Streblidae ). Após 10 a 12 horas, os morcegos foram novamente colocados em um recipiente com é ter e os d ípteros coletados com pinça , e acondicionados em solu çã o de á lcool
a 70%. Quarenta espécimes (80% ) de d ípteros retornaram aos seus hospedeiros originais, enquanto que 10
espécimes foram coletados nas espécies distintas daquelas originais. Confirmamos a preferê ncia de
Megistopoda aranae por Artibeus lituratus, Megistopoda próxima por Sturnira lilium e Strebla guajiro por
Carollia perspicillata. Trichobius dugesii retomou para Phyllostomus hastatus, quando testado com outras
espécies de Phyllostomatidae e Vespertilionidae Sturnira lilium, que n ã o é hospedeira primária, foi infestada por Strebla guajiro e Trichobius parasiticus quando testada junto com Tonatia bidens e Myotis nigricans.
Basilia sp. não reinfestou Myotis nigricans, apesar de estar entre as espécies testadas e ser a hospedeira
descrita. Mesmo em uma pequena amostragem , fica claro a especificidade apresentada pelas espécies de
artrópodes. Assim , pretendemos dar continuidade a este procedimento utilizando diferentes combina ções
de ectoparasitas e hospedeiros. O mé todo mostra -se vi á vel para testes de especificidade, podendo, pelo seu
baixo custo ser reproduzido e empregado em condições de campo.
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A IMPORTÂ NCIA DOS INVENTÁ RIOS DE MORCEGOS NO SUDESTE DO BRASIL. Carlos
Esbérard ( 1) & Helena Godoy Bergallo ( 2), ( 1 ) Programa de Pós-Graduação da UERJ e Projeto Morcegos
Urbanos, Fundação RIOZOO; (2) Departamento de Ecologia, IBRAG, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Apesar de inventá rios representar a maioria dos trabalhos concernentes a morcegos produzidos por pesquisadores nacionais, pouca importâ ncia ainda é dada a estes. Este trabalho analisou a maior parte dos inven tá rios dispon íveis para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sã o Paulo com o objetivo de se obter
um perfil dos estudos desenvolvidos com morcegos, com o objetivo de determinar as técnicas e o esforço
amostrai empregados e a riqueza de espécies obtida. Utilizamos as dissertações de mestrado e teses de
doutorado apresentadas entre 1980 e 2001, além de outros levantamentos bibliográficos publicados. Esta
an á lise empregou 79 % do total de teses listadas no banco de teses da Capes obtidas junto aos autores. As
n ão citadas n ão tiveram seus autores localizados ou não responderam a solicitação feita. Dos invent á rios
analisados, 81,5% representam teses, 11,1% de doutorado e 70,4% tratam-se de dissertações de mestrado.
Do total de inventá rios analisados, 46,2% utilizaram redes armadas por toda a noite e seis ( 42,9% ) restringiram as coletas à fase escura do ciclo lunar. Onze inventários (40,7%) armaram redes junto a ref úgios
conhecidos ou em ambiente cavem ícola. Apenas um inventá rio utilizou métodos de coleta diferentes de
redes de neblina. Poucos são os inventá rios que chegam a 500 capturas (48, 1% ) e apenas 7,4% chegam a
1.000 capturas. O RJ apresenta 46,2% dos inventários analisados, SP 34,6% e MG 19,2 %, resultando que
o n ú mero total de capturas mostra-se muito vari á vel , com MG representado por 961 capturas (6,6 % ), SP
por 3.887 capturas (26,68%) e o RJ com 10.222 capturas (70,16% ). O n ú mero médio de capturas variou de
192 para MG, 432 capturas para SP a até 852 capturas para o RJ. O n ú mero médio de noites de coleta
mostrou-se inferior no Rio de Janeiro (35,3 noites ) do que o obtido para SP ( 45,7 noites ) e para MG (42,4
noites ). O n ú mero médio de espécies por inventário mostrou-se mais elevado para o RJ (20,3 espécies ) do
que para MG (15,4 espécies ) e SP ( 13,6 espécies). O n ú mero de espécies dividido pelo n ú mero de noites de
coleta resultou em valores mais elevados para o RJ (0,57 espécies/ noite), enquanto MG e SP apresentam
valores próximos (respectivamente de 0,33 e 0,29 espécies/noite). O estado de MG apresentou inventá rios
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variando de 9 a 20 espécies, enquanto em SP distribuiu -se entre 6 e 23 espécies. No RJ variaram de 7 a 27
espécies. As quatro espécies mais capturadas em todos os invent á rios correspondem a mais de 60,73% das
capturas: Artibeus lituratus, Sturnira lilium, Artibeusfimbriatus e Carolliaperspicillata e correspondem as
espécies predominantes na maior parte dos inventá rios. A importâ ncia maior destes inventá rios pode ser
determinada pela alta proporção de unidades de conservação amostradas (66,7% ), permitindo a adoção no
futuro de planos de manejos mais coerentes.

-
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MORCEGOS DA LOCALIDADE DE SERRO E GEMIDO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS, ESTADO DO PARAN Á, BRASIL - CARNEIRO, D.C.1; BIANCONI, G. V.2; ROCHA -MENDES, F.2 - 1 . Pontif ícia Universidade Católica do Paran á (cameiro_dc @ yahoo.com. br); 2. Pós-graduação
Biologia Animal UNESP São José do Rio Preto. SP e Laborat ório de Chiroptera UNESP Ara çatuba , SP
( bianconi @ terra .com . br, gabi frm @ terra .com . br )

_

O sudeste do Estado do Paran á, que originalmente era representado em sua maior extensã o pela Floresta
Ombrófila Mista (=Floresta com Araucá ria ), atualmente encontra-se bastante descaracterizado. A intensa
exploraçã o deste bioma , ainda atual em muitas localidades, pode ser tida como uma das principais ameaças
às comunidades animais da regiã o. A escassez de informações sobre a mastofauna, aqui em especial os
morcegos, dificulta o estabelecimento de programas de manejo e conservação eficientes para o grupo e seu
bioma. Nesse contexto, o presente estudo foi proposto. A á rea escolhida representa um importante remanescente da Floresta com Araucá ria, próximo ao ecótone com a Floresta Ombrófila Densa. Localmente
conhecida como Serro e Gemido ( 25° 41' S - 49° 03' W; altitude média: 906 m ), pertence ao munic ípio de
São José dos Pinhais e caracteriza-se pela intensa pressã o antrópica que vem sofrendo, com o estabelecimento de lotes para moradias e o implemento de atividades agropastoris. Entre julho de 2001 e março de
2003 foram realizadas capturas de morcegos utilizando redes-de-neblina instaladas na borda e no interior
da floresta , totalizando um esforço de captura de 9510 m2.h . Dos 85 exemplares de morcegos capturados,
foram identificadas sete espécies de duas fam ílias: Phyllostomidae (quatro espécies; 57,1 % do total ):
í tus, Artibeus fimbriatus, Desmodus rotundus e Sturnira lilium; Vespertilionidae ( três
Chrotopterus aur
espécies; 42,9 % do total ): Eptesicus brasiliensis; Eptesicus sp. e Myotis nigricans. Esses t áxons representam 19,4 % das espécies de quirópteros com ocorrência confirmada para Floresta com Araucária do Paraná
( n = 36). A espécie dominante foi Sturnira lilium (n= 77), representando 91,6 % das capturas, seguida pelo
morcego hemat ófago Desmodus rotundus ( n = 3) com 3,5 %. Para as demais espécies, apenas um exemplar
de cada foi capturado. A alta representatividade do frug ívoro 5. lilium, já verificada em estudos similares
na Floresta com Araucá ria da regi ão, pode estar relacionada com a presença, aparentemente comum na
á rea de frutos normalmente associados à sua dieta (p.ex.: Solanum spp.). A baixa amostragem dos grandes
Artibeus , neste estudo representados por apenas um exemplar da espécie A. fimbriatus, corrobora as informações obtidas para áreas próximas, que consideram a escassez de frutos comuns à sua dieta ( Cecropia
spp. e Ficus spp. ) como um dos fatores limitantes à sua ocorrê ncia. Uma melhor compreensão dos fatores
e processos de estruturação dessa comunidade só será possível com a continuidade dos trabalhos de campo, que prevêem, alé m da captura e anilhamento dos morcegos, o acompanhamento fenol ógico das espécies de plantas com frutos zoocóricos da área, por dois anos.

Apoio: CAPES; UNESP SJRP; PUC PR
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QUIROPTEROFAUNA DA ESTA ÇÃ O CIENT Í FICA FERREIRA PENNA ( CAXIUAN Ã ) ,
MELGA ÇO, PAR Á . S.A. Marques-Aguiar; M.V. Del Aguila { In Memoriam ) & G.F.S. Aguiar. Museu
Paraense Em ílio Goeldi , MPEG/MCT, CP 399, CEP 66.040-170, Belém, Pará, samaguiar @ museu - goeldi.br.
A Estação Cient ífica Ferreira Penna (ECFPn ) situa -se na porção norte da Floresta Nacional de Caxiuanã,
munic ípio de Melgaço, Pará , estendendo-se por cerca de 33 mil hectares. Exibe fitofisionomia diversificada,
nela encontrando-se v á rzeas, igapó, mata primá ria e uma pequena mancha de vegetaçã o savan óide, també m se constituindo em uma das áreas nativas mais representativas e bem preservadas da Amazônia oriental. Neste estudo se tem por objetivo formular uma primeira caracteriza ção da diversidade de morcegos na
regi ão da FLONA de Caxiuan ã . Realizaram-se cinco excursões nos limites da ECFPn , de aproximadamente 30 dias cada, de fevereiro de 1996 a março de 1997. A aná lise aqui efetuada inclui três amostragens
adicionais em pontos diversos nos limites da Estação, realizadas em agosto de 1993, fevereiro de 1996 e
julho de 1997. Foram feitas capturas noturnas com redes de neblina, entre 18 h e 24 h e, em dias alternados,
de 18 h a 6h ( noite inteira ). O inventá rio reuniu 47 espécies, distribu ídas em 29 gê neros, 5 fam ílias:
Emballonuridae { Peropteryx, Rhynchonycteris e Soccopteryx), Noctilionidae ( Noctilio albiventris ) ,
Phyllostomidae (Chrotopterus, Micronycteris, Mimon, Phylloderma, Phyllostomus, Tonatia, Trachops,
Lionycteris, Lonchophylla, Choeroniscus, Glossophaga, Carollia, Rhinophylla, Artibeus, Mesophylla,
Platyrrhimis, Sturnira, Urodermci , Vampyressa, Desmodus e Diaemus ) , Thyropteridae { Thyroptera ) e
Vespertilionidae ( Eptesicus, Lasiurus e Myotis ). Nove espécies foram encontradas exclusivamente em
mata primária: Phyllostomus hastotus, Phylloderma stenops, Micronycteris hirsuta, Mimon crenulatum,
Trachops cirrhosus, Chrotopterus auritus, Rhinophylla pumilio, Choeroniscus minor e Mesophylla
macconnelli, que podem servir como bioindicadores de perturba ção ambiental. Primeiro registro no Brasil
de Thyroptera lavali , previamente conhecido somente no Peru ( localidade- tipo do sinónimo sé nior ) e Col ômbia ( localidade-tipo do sinónimo jú nior). Nove espécies de status de conservação potencialmente vulnerá vel: Rhynchonycteris naso, C. auritus, Micronycteris daviesi, Micronycteris minuta, Micronycteris
sylvestris, P. stenops, Lionycteris spurrelli, Lonchophylla thomasi e Rhinophylla fischerae. Espécies
hematófagas Desmodus rotundus e Diaemus youngi registradas principalmente em mata secund ária e pomar, próximo a casas de ribeirinhos, sem relato de casos de raiva humana. Levantamento adicional que
inclua prospecção diurna de abrigos potenciais pode elevar a riqueza em dez ou mais espécies. A ECFPn ,
por sua estrutura log ística, oferece boas condições para monitoramento de variações de biodiversidade a
médio prazo. Com base no perfil da quiropterofauna local podem delinear-se decisões em planejamento e
gest ão de recursos naturais possivelmente vá lidos para outras á reas da Amazônia.

Fonte: MPEG/CNPq.
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PADR ÕES DE DISTRIBUIÇÃ O DE SEQUÊNCIAS TELOM ÉRICAS EM DUAS ESPÉCIES DA
FAM Í LIA PHYLLOSTOMIDAE ( CHIROPTERA ). R.C.R . Noronha 1 ; C. Y. Nagamachi 2; J .C.
Pieczarka2; E.H.C. de Oliveira2; S.A. Marques-Aguiar3 & R.M.S. Barros2. 1- Bolsista de Doutorado CAPES. 2- Laboratório de Citogen ética, Departamento de Genética, CCB, UFPA, Belém, Pará. 3-Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Em ílio Goeldi, Belém, Pará, e-mail rcrn @ ufpa.hr.
O gênero Uroderma , sistema de determinação sexual do tipo neo-XX/XY, é caracterizado por apresentar
uma alta taxa de evolução cariot ípica , enquanto o cariótipo de Artibeus, sistema sexual XX/XY ,Y 2, se
diferencia pouco, comparado a outros gêneros da subfamília Stenodermatinae. Com o objetivo de detectar
marcações teloméricas intersticiais em espécies da subfam ília Stenodermatinae (Phyllostomidae), foram
obtidos padrões de hibridização in situ fluorescente (FISH) com sondas teloméricas humanas em Uroderma
bilobatum (2n =42,XY ) e Artibeus cinereus (2n =31,XY ). As espécies são provenientes de diferentes localidades do Estado do Pará. A espécie U. bilobatum apresentou marcações fluorescentes em regiões
teloméricas de todos os cromossomos e uma marcação intersticial (ITS ) em células mitóticas e meióticas.
A an á lise desenvolvida no presente estudo, sobre marcações intersticiais, demonstra que a presença de ITS
em um dos cromossomos de U. bilobatum provavelmente est á correlacionada a eventos de rearranjos
cromossômicos recentes, como fusões. Essa marcação intersticial provavelmente ocorre no cromossomo
X composto ( neo-XY), a regi ão de fusão X-autosssomo com resquícios de sequências (TTAGGG)n tanto
72

em cé lulas mitóticas como mei óticas ( paqu ítenos ). Em A . cinereus as sequ ê ncias teloméricas mantiveramse conservadas em regi ões distais espec íficas, semelhante às marcações da maioria dos vertebrados.
Fontes: UFPA, CAPES, CNPq , FINEP e FADESP.

CH - 12
QUIROPTEROFAUNA DA Á REA DE PESQUISAS ECOLÓGICAS DO GUAMÁ (APEG), BELÉM,
PARÁ MARQUES-AGUIAR, SA ; AGUIAR, GFS; CACERES, HJ ; FONSECA, RTD, ROSA , KTM. &
SILVA, MCM. ( Museu Paraense Em ílio Goeldi, MPEG/MCT, CP 399, CEP 66.040-170, Belém, Pará,
samaguiar @ museu-goeldi. br )

.

Em 1966 foi institu ído em Belém o Programa de Pesquisas Ecol ógicas do Rio Guamá por iniciativa do
então Instituto de Pesquisas e Experimentaçã o Agropecu á ria do Norte (IPEAN), hoje EMBRAPA. Nele se
previu a delimitaçã o da Á rea de Pesquisas Ecol ógicas do Guamá (APEG), com cerca de 350 hectares,
incluindo-se a reserva Mocambo, único remanescente de floresta de terra firme num raio superior a 200km
nas vizinhanças de Belé m. O presente estudo fornece a composição das amostras de morcegos levantadas
nas reservas da APEG e depositadas no Smithsonian Institution (Washington, D.C., EUA ). Registraram-se
50 espécies distribu ídas em cinco fam ílias, com a seguinte distribui çã o: Emballonuridae (Cormura,
Peropteryx e Sciccopteryx ) , Phyllostomidae (subfam ília Phyllostominae: Chrotopterus, Micronycteris,
Mirtion, Phyllostomus, Tonatia, Trachops e Vampyrum\ subfamília Lonchophyllinae: Lonchophylla\
subfam ília Glossophaginae: Choeroniscus, Glossophaga e Lichonycteris\ subfam ília Carolliinae: Carollia
e Rhinophylla; subfamília Stenodermatinae: Ametrida, Artibeus, Chiroderma , Mesophylla , Platyrrhinus ,
Stumira, Uroderma , Vampyressa e Vampyrodes; subfam ília Desmodontinae: Desmodus e Diaemus),
Thyropteridae ( Thyroptera), Vespertilionidae ( Eptesicus, Lasiurus e Myotis ) e Molossidae ( Molossops e
Molossus ). Primeiro registro de ocorrência na á rea (município de Belé m) de Saccopteryx gymnura, Tonatia
o que amplia em centenas de quil ómetros a
carrikeri, Vampyrum spectrum e Molossops neglectns
projeção de distribuição geográfica dessas espécies. Confirmação de ocorrência esperada de Diaemus
youngi. Achado de sete espécies de interesse por sua potencial vulnerabilidade de conservação: Chrotopterus
auritus, Micronycteris sylvestris, T. carrikeri, V. spectrum, Lonchophylla thomasi, Lichonycteris obscura
e Rhinophylla fischerae. Em 1997 o IBAMA incluiu V. spectrum e L. obscura no rol de espécies de mamíferos ameaçadas de extin çã o. Mais de trinta anos se passaram desde o invent ário do Smithsonian na APEG.
Toma-se, portanto, de interesse a execução de novos inventários, para um quadro comparativo nos n íveis
de variabilidade, conservaçã o e implicações socioecol ógicas. Outra recomendação é a de compor um conjunto de exemplares que sirva de referência da APEG na coleçã o mastozool ógica do MPEG, uma vez que
o material obtido na d écada de 60 se acha depositado no Smithsonian Institution .

—

CH - 13

MORCEGOS DAS MATAS PRIMÁRIAS DO RIO JAMARI (CACAULÂ NDIA - MONTENEGRO
2
RO) Caroline Cotrim Aires ' & Sandra Elisa Favorito - 1 - Mastozoologia, Museu de Zoologia da
Universidade de São Paulo - Caixa Postal 42594 - 04299-970 - São Paulo - SP ( pvgoderma @ hotmail .com)
- 2 - Laboratório de Biodiversidade - UNIBAN - SP - Rua. Maria Cândida, 1813 - Vila Guilherme - São
Paulo - SP (sfavorito @ uniban . br)

-

-

As matas do estado de Rond ônia vê m sendo dilapidadas principalmente pela ind ústria madeireira afetando
a estruturação de sua flora e, conseqUentementepor consequência a diversidade de sua fauna. Os invent ários na regi ão podem fornecer subsídios para pol íticas de conservação e manejo alé m de preencher as
lacunas do conhecimento da fauna na regi ão. Na ordem Chiroptera algumas espécies, ou conjuntos de
espécies, tê m sido citados como indicadoras de fragmentação de habitats, o que evidencia a importância da
inclusã o deste grupo nos invent á rios. Neste trabalho é apresentada uma lista das espécies de morcegos
íodo de
capturadas em matas ripá rias nos municípios de Montenegro e Cacaul â ndia - RO capturadas no per
4 a 17 de julho de 2001, época considerada como estação seca. Foram utilizadas oito redes de neblina com
7 x 3 m em cada noite totalizando um esforço de captura de 1176hm2. A disposição das redes foi determina,
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da considerando a proximidade dos cursos d 'água; das fontes de alimento e dos abrigos diurnos localizados. A busca ativa també m foi realizada priorizando o entorno da cidade de Montenegro sob pontes, ocos
de árvores e casas abandonadas.. Foram capturados 110 morcegos pertencentes a vinte duas espécies incluídas nas famílias: Emballonuridae ( Richonycteris naso e Saccopterix canescens ) , Mormoopidae ( Pteronotus
pcimelli), Phyllostomidae ( Artibeus andersoni, A. fimbriatus, A. lituratus, A. jamaicensis, A. obscurus,
Chiroderma trinitatum, Plcityrhinus sp., Vampyressa pusillci, Uroderma bilobatum, Carollia perspicillcita,
C. brevicauda, C. castanea, Glossophaga soricina, Rinophylla pumilio, Sturnira lilium, Stumira tildae ) ,
Vespertilionidae ( Myotis riparia, Myotis sp) e Molossidae ( Molossus molossus .e Nyctinomops laticaudatus)
As espécies mais abundantes foram Carollia perspicillata , Carollia brevicauda e Artibeus obscurus que,
somadas, chegam a 41,82% do total de indiv íduos capturados. A busca ativa por abrigos diurnos possibi litou o registro de espécies que n ão sã o comumente coletadas pelo mé todo de espera ( redes de neblina )
'
como os embalonurídeos, vespertilion ídeos e moloss ídeos. Uma forma ção rochosa ( 10°17 23 S 63°14 '36'W ) às margens do rio Jamari foi indicada como um abrigo para morcegos inset ívoros. Os
ídeos, Saccopterix canescens e Rhynchonycteris naso , foram coletados com as redes dispostas
embalonur
dentro do leito do rio Jamari defronte a este abrigo. Foram avistados grupamentos de até seis indiv íduos de
Rhynchonycteris naso em troncos caídos nas margens do rio. A relação entre a proximidade de corpos
d 'água e a presença de embalonurídeos já foi citada anteriormente, tendo como uma das explicações a
dieta destes morcegos, comedores de insetos presentes no espelho d 'água. Todos os Pteronotus parnelli
capturados provinham de uma mesma colónia localizada sob uma ponte. Nã o foram coletados morcegos da
subfamília Phyllostominae, este fato pode ser decorrente da deficiência inerente do método de coleta
utilizado ou da simplificação da estrutura da quiropterofauna local . Sugere-se o prosseguimento dos estudos, priorizando coletas na época chuvosa, para que a estrutura e din â mica da comunidade de morcegos da
regi ão seja melhor caracterizada.
^

CH - 14

UTILIZA ÇÃO DE RECURSOS ALIMENTARES PELOS MORCEGOS DO PARQUE ESTADU2
1
AL DA CANTAREIRA (SÃO PAULO, SP). - Caroline C. Aires1; Carlos Campaner ; Lucia Rossi ;
Sandra E. Favorito3. 1 - Mastozoologia / Entomologia, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo,
CP 42594, 04299-970, São Paulo, SP, pygoderma @ hotmail.com; 2 - Instituto de Botâ nica Universidade
de Sã o Paulo; 3 - Laboratório de Biodiversidade, UNIBAN, Rua. Maria Câ ndida , 1813, Vila Guilherme,
Sã o Paulo, SP, sfavorito @ uniban . br.
A estruturaçã o da taxocenose de morcegos, assim como de outros mamíferos, é fortemente influenciada
pela utilizaçã o dos recursos alimentares dispon íveis. Vários trabalhos tê m enfatizado a sincronia existente
entre os períodos reprodutivos e as esta ções com a maior oferta alimentar. Na d écada de 90, os estudo
referentes a frugivoria nos morcegos tiveram um grande impulso. Contudo, estudos com periodicidade
mensal em uma mesma á rea ainda sã o escassos. Dados da dieta dos morcegos inset ívoros no Brasil sã o
ainda mais raros. Devido, entre outros fatores, pela dificuldade na identificação dos itens alimentares
através da triagem dos fragmentos encontrados nas fezes. Sendo assim, por ocasião do projeto “ Diversidade dos morcegos (Mammalia, Chiroptera ) do N ú cleo Pedra Grande, Parque Estadual da Cantareira , São
Paulo, SP” , foram realizadas coletas mensais de fezes entre fevereiro de 2000 a janeiro de 2001 com
objetivo de retratar a utilização dos recursos alimentares pela quiropterofauna local ao longo de um ano. A
amostras foram mantidas em á lcool 70% e identificadas de acordo com o n ú mero do espécime de origem.
íadas com o aux ílio de microscópio esteroscópio e identificadas. A amplitude do nicho foi medida
Foram tr
pelo índice de Levin padronizado (B A ). No total , foram obtidas 146 amostras de fezes de morcegos frugívoros
e 47 de morcegos insetívoros As amostras dos frugívoros foram provenientes das seguintes espécies: Carollia
perspicillata ( n =34); Stumira lilium ( n =80); Artibeus lituratus ( n =21); Artibeus fimbriatus ( n= ll ). Foram
detectados quinze itens alimentares utilizados pertencentes às famílias: Cactaceae ( 1), Curcubitaceae ( 1).
Solanaceae ( 1), Piperaceae (3), Myrtaceae (1), Moraceae ( 1), Cecropiaceae ( 1), amostras de polpa e fibra
( 2) e de sementes (4) n ã o foram identificadas. Destaca-se a utilização de Wildrandia (Curcubitaceae ) para
Sturnira lilium e de Rhipsalis para Carollia perspicillata como primeiras ocorrê ncias. Houve diferença
significativa na utilização dos recursos alimentares por estas quatro espécies na estação chuvosa e seca,
sendo que a diferen ça na amplitude de nicho foi mais evidente em Carollia perspicillata ( BA = 0,53 seca;
BA =0,05 chuvosa). Foram coletadas amostras de fezes dos seguintes morcegos inset ívoros. Eptesicus
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brasiliensis ( n =13), E. diminutus (n =2), Histiotus velatus (n =3), Micronycí eris megalotis (n=4), Myotis
levis (n = l ), M . nigricans (n =12), M. riparia ( n = l ) e M .rubra ( n = ll ) Para os insetívoros foram catalogados
dezessete itens alimentares pertencentes as ordens: Coleoptera ( 10 ), Diptera ( 2), Homoptera ( 2);
Hymenoptera (2) e Lepidoptera ( 1). A fam ília Curculionidae foi a mais representativa ( 29,4% ) em
Coleoptera. Houve uma correla ção positiva entre o gê nero Eptesicus e a utiliza ção de coleópteros na
alimentação, com cerca de 67 % da dieta baseada neste item . De um modo geral , os frug ívoros tendem a se
comportar de uma forma mais generalista em épocas de menor oferta alimentar (seca ) e apresentam um
padrão mais especialista na estação de maior oferta alimentar (chuvosa ). Enquanto isto, os inset ívoros
apresentam um padrão inverso, mostrando-se especialistas na época seca, e generalistas na época chuvosa.

-

CH 15
DIETA DE Platyrrhinus lineatus ( CHIROPTERA , PHYLLOSTOMIDAE) NA SERRA DE
BODOQUENA , MATO GROSSO DO SUL. Alam A. de M. Tombini' 2 & Nilton C. Cáceres '. I .Departamento de Biociências, Cx.P. 51, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, CEP: 70200-000, 2.
PIBIC-UFMS/CNPq, E-mail: nc caceres @ . hotmail.com.

_

Os morcegos frugívoros desempenham importante papel na dispersão de plantas da regi ão tropical. Certas
espécies vegetais dependem essencialmente destes animais na disseminação de seus diásporos garantindo
desta forma a manutenção e regeneração das matas nativas. Platyrrhynus lineatus é um quiróptero frug ívoroonívoro com aproximadamente 22g de peso e que tem ampla distribuição desde a Amazônia através do
Cerrado até a Mata Atl â ntica . Como poucos estudos foram feitos até o momento sobre a dieta desta espécie
em região de Cerrado, toma-se pertinente o desenvolvimento deste estudo. A cobertura vegetal da Serra de
Bodoquena é composta principalmente de Floresta Estacionai Dec ídua, porém com á reas de Cerrado e
Florestas Semideciduais. As fezes foram coletadas na borda oeste da Serra, em abril de 2002 no ch ão de
um rancho abandonado utilizado como abrigo por alguns indiv íduos ( n =4). A maior parte da amostra
coletada é referente, portanto, à esta ção ú mida de 2001/2002. As sementes obtidas foram separadas em
laboratório, baseando-se na morfologia para serem identificadas e quantificadas. Ainda foram registrados
dados de peso (em gramas ) e tamanho médio das sementes ( mm ). Os resultados preliminares mostram que
os itens mais frequentes foram invertebrados da Classe Insecta (0,01g; 0,03% do total da amostra ), como
coleópteros, ortópteros e himenópteros, e sementes como Ficus spp. (Moraceae): n = 1818 sementes,
correspondendo a 21,25 % do total de sementes; peso total = 6,17g (correspondendo a 20,46% do peso total
de toda a amostra ); Cecropiapachystachia (Cecropiaceae): n = 5831, correspondendo a 68, 15 % do total de
sementes ; peso = 5,00g (16,58 % do peso total da amostra); Maclura tinctoria (Moraceae ): n = 633,
correspondendo a 7,40% do total de sementes; peso = l ,7g (3,88% do peso total da amostra ), sp. 1: n = 241,
correspondendo a 2,81 % do total de sementes; peso = 0,33g (1,09 % do peso total da amostra ), sp. 2: n =
10, correspondendo a 0,11 % do total de sementes; peso = 0,04g (0,13% do peso total da amostra ), sp. 3:
apenas poucos fragmentos de sementes, peso = 0,26g (0,86% do peso total da amostra ). Assim. P. lineatus
parece ser mais frugívoro do que insetívoro. Até o momento, nossos dados sugerem uma certa especificidade
com relação ao há bito alimentar de P. lineatus , evidenciada pelo alto n ú mero de sementes de algumas
espécies como C. pachystachia, M . tinctoria (espécies pioneiras ) e Ficus spp. Por outro lado, a disponibilidade de frutos na região não foi avaliada. Contudo, isso demonstra a import â ncia desse quiróptero na
manutenção e regeneração de á reas vegetais preservadas ou degradadas. Além disso, os resultados evidenciam que a dispersão de sementes por essa espécie de morcego é pelo menos em parte agrupada , ou seja,
vai estar concentrando sementes dispersas em alguns pontos de sua á rea de vida, onde há poleiros. No
entanto, algumas espécies de morcegos defecam em vôo, o que pode també m ocorrer para esta espécie.
Órgão Financiador: CPAQ/UFMS, UEMS, NEOTROPICA, PROBIO/MMA.
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CH - 16

DIVERSIDADE DE QUIRÓPTEROS DO QUATERN Á RIO DE SERRA DA MESA (GO). Maria
Paula de Aguiar Fracasso 1 e Leandro de Oliveira Salles. Laboratório de Sistemá tica e Evolução de Mamíferos, Departamento de Vertebrados, Museu Nacional / UFRJ, Quinta da Boa Vista, s/no., São Cristóvão,
Rio de Janeiro - RJ , CEP: 20940-040. E- mails: mpdeaguiar @ yahoo.com . br. losalles @ acd.ufrj.br. Bolsis
‘
ta de mestrado do CNPq.
Como parte do programa de pesquisa relativo à diversidade de mamíferos do Quaterná rio de Serra da Mesa
no conhecimento da fauna de Chiroptera baseado em um estudo
mais detalhado da morfologia do aparelho mastigatório. A coleta do material foi realizada entre 1996 e
1997, em quatro cavernas localizadas na regi ão supracitada. No interior dessas cavernas foram selecionadas
á reas onde o material em questão pudesse ter sido acumulado através da deposi çã o in situ por predadores
ou carreamento de á gua. Em cada área selecionada retirou-se primeiramente amostras de n ível superficial
e, subsequentemente, amostras de cada um dos estratos que foram estabelecidos de acordo com a profun didade, caracter
ísticas do sedimento e presen ça de placas calcá rias (que foram tomadas como principais
marcadores na formalizaçã o dos perfis estratigráficos ). A separaçã o do material foi feita com a lavagem do
sedimento através de quatro peneiras com malhas de 10 mm, 5 mm, 2,5 mm e 1 mm . Como o conhecimento
dispon ível na literatura acerca da morfologia da mand íbula e denti ção dos morcegos brasileiros é escasso,
uma coleção de referê ncia foi montada e uma série de procedimentos de aná lise da morfologia comparada
desse complexo foram executados e organizados sob a forma de diagnoses. Essa novo cen á rio da diversidade de Chiroptera de Serra da Mesa , apreciado a partir do exame de 557 fragmentos cranianos, congrega
4 fam ílias, 23 gêneros e 30 espécies: Pteronotus pamellii (Gray, 1843), Pteronotus gymnonotus Natterer,
1843, Chrotopterus auritus ( Peters, 1856), Lonchorhina aurita Tomes , 1863, Macrophyllum sp.,
Mcicrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821), Micronycteris megalotis (Gray, 1842), Micronycteris sanbomi
Simmons, 1996, Mimou bennettii (Gray, 1838), Mimon crenulatum (E. Geoffroy, 1810), Phyllostomus
sp., Phyllostomus hastatus (Palias, 1767), Phylloderma sp. n., Tonatia silví cola (d ’ Orbigny, 1836), Tonatia
sp. n., Trachops cirrhosus (Spix , 1823), Lionycteris spurrelli Thomas, 1913, Glossophaga soricina ( Palias,
1766), Anoura sp., Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758 ), Artibeus jamaicensis Leach , 1821, Artibeus
obscurus Schnz, 1821, Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810), Uroderma sp., Desmodus rotundus (E. Geoffroy,
1810), Diphylla sp., Natalus stramineus Gray, 1838, Histiotus sp., Myotis sp. e Eptesicus sp.. Esses n ú meros representam a maior diversidade de morcegos do Quatern ário da América do Sul . Os fragmentos de
Pteronotus gymnonotus, Lonchorhina aurita, Macrophyllum macrophyllum, Micronycteris sanbomi,
Phyllodemia sp. n., Tonatia silví cola, Tonatia sp. n., Trachops cirrhosus, Lionycteris spurrelli e Artibeus
obscurus são os primeiros registros para essas espécies no Quaterná rio do Brasil. Os gêneros Phylloderma,
Chrotopterus, Diphylla e Histiotus n ã o foram coletados na fauna atual de Serra da Mesa. Destes, Phylloderma
e Histiotus sã o amplamente distribu ídos em á reas de florestas ú midas, ou tidos como pouco comuns em
á reas abertas, o que leva a apreciar hipóteses de flutuações na cobertura vegetal e faun ísticas durante o
Quaterná rio nesta região. A informação morfológica obtida com esse estudo está sendo organizada sob a
forma de chaves que deverão contribuir nã o só para o detalhamento da diversidade de Serra da Mesa , como
para toda e qualquer investigação de fragmentos de Chiroptera , sejam esses f ósseis ou n ão, por exemplo,
material oriundo de pelotas de coruja.
(GO), foi realizado um aprofundamento

Apoio: CNPq, FAPERJ.

CH - 17
REPRODU ÇÃ O DE MORCEGOS (MAMMALIA: CHIROPTERA ) NA MATA ATLÂ NTICA DE
PERNAMBUCO, NORDESTE DO BRASIL. Luiz Augustinho Menezes da Silva / Prof. Faculdade de
Forma çã o de Professores da Mata Sul - FAMASUL; Doutorando em Biologia Animal - UnB ;
lamsilva @ unb.br
São reconhecidos pelo menos quatro padrões reprodutivos para as espécies de morcegos neotropicais:
Monoestria sazonal , poliestria sazonal , reprodução cont ínua com um curto período de inatividade e ativiíodo reprodutivo de uma espécie pode variar geograficadade reprodutiva durante todo o ano. E que o per
ao
longo de sua á rea de distribui çã o e devido a disponibilichuvas
de
regime
o
varia
no
,
çã
a
devido
mente
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dade de recursos alimentares correlacionar-se, em parte, com o regime de pluviosidade. Com o intuito de
registrar dados sobre a reprodu ção de morcegos na Mata Atl â ntica de Pernambuco, foram realizadas coletas mensais durante três noites consecutivas entre janeiro a dezembro de 1999, na Estação Ecol ógica de
Caetés. A Estação localiza-se na região Metropolitana do Recife (7°55’ 15" e 7°56’ 30" S e 34°55’ 15" e
34°56’ 30" W ) e ocupa uma á rea de 157 ha de Mata Atl â ntica. Os dados sobre atividade reprodutiva foram
observados em 11 das 15 espécies capturadas através do registro de fêmeas grá vidas, lactantes e pós lactantes.
íodo compreendido entre outubro e
Os resultados mostraram um maior n ú mero de fêmeas grá vidas no per
íodo seco), houve uma queda no n ú mero de captumarço e de fêmeas lactantes entre novembro e abril (per
íodo chuvoso, poré m pouca atividade reprodutiva foi detectada nesse período. Carolliaperspicillata,
ras no per
Artibeus jamaicensis, Plathyrrinus lineatus , Stumira lilium e Glossophaga soricina apresentaram o padrão
reprodutivo tipo poliestro bimodal apresentando f êmea grá vidas no fim do período seco e in ício do chuvoso. A presença de fêmeas simultaneamente grá vidas e lactantes foi registrada para S. lilium e P. discolor ,
indicando haver estro pós parto. Fêmeas de A. lituratus e C. perspicillata foram capturadas transportando
os seus filhotes em novembro e janeiro respectivamente. Os padrões reprodutivos encontrados para as
espécies na área em estudo encontram-se dentro dos padrões já registrados na literatura.

CH - 18
O POTENCIAL INFORMATIVO DA MORFOLOGIA DO TRATO DIGESTIVO DE MORCEGOS DA
FAM Í LIA PHYLLOSTOMIDAE ( CHIROPTERA ) EM ESTUDOS FILOGEN ÉTICOS. Andréa Melo da
Silva Rozensztranch ' 3; Rafaela Gadelha- Alves 24 & Leandro de Oliveira Salles15 (1- Lab. de Sistemá tica e
Evolução de Mam íferos (LABSEM), Dept°. de Vertebrados, Museu Nacional - UFRJ, Quinta da Boa Vista
s/ n. Rio de Janeiro - RJ, 20940-040.2- Laboratório de Zoologia de Vertebrados (Tetrapoda ) , Pav. Haroldo
Lisboa da Cunha - Setor de Zoologia, UERJ, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracan ã, Rio de Janeiro, RJ
- Brasil , 20.550-013. 3- andrea @ mn .ufrj.br; 4- rafagade @ hotmail.com; 5- losalles @ mn.ufrj.br)

-

A ordem Chiroptera representa as ú nicas formas de mamíferos verdadeiramente voadores, e que mais se
especializaram em termos de diversidade de hábitos alimentares, incluindo uma especialização ú nica entre
os vertebrados terrestres, a sanguivoria. Esta radiação adaptativa é particularmente marcante entre os
microquiroptera representantes da família Phyllostomidae. No â mbito deste estudo os morcegos
filostom ídeos são objeto de an á lises histológicas e filogenéticas, baseadas a partir da premissa morfofuncional de que parte das transformações ocorridas no seu há bito alimentar deverão estar refletidas na
estrutura f ísico-qu ímica do seu trato digestivo. Cabe salientar que na sé rie de publicações sobre sistemá tica de Microchiroptera, liderada pela Dra. Nancy B. Simmons ( American Museum of Natural History AMNH, USA ), apenas uma ú nica informação filogenética foi apreciada sobre este complexo. O conjunto
amostrai deste estudo está fundamentada em aproximadamente 500 l â minas histol ógicas obtidas do estômago e intestino delgado que foram coradas pelos seguintes métodos histológicos e histoquímicos: H-E,
PAS, Alcian Blue pH 2,5 e Azul de Toluidina. Para a aná lise comparada desses órgãos foram definidos três
n í veis focais de organizaçã o estrutural e postuladas suas respectivas regras de variaçã o: Macro
(estereoscópico) = morfologia geral do estômago e do intestino delgado; Micro I (40-100x ) = estrutura
interna referente a topografia da mucosa ; e o Micro II (400x ) = padrão de distribuição e forma dos tipos
celulares da mucosa . Nesta fase preliminar deste estudo foram produzidos um conjunto de aproximadamente 15 hipóteses de homologias primá rias. Apresentamos aqui um exemplo por n ível organizacional
para cada órgão: Macro grau de compartimentalização do corpo do estômago (e.g. pela presença de
faixa muscular resultando na formação do vest íbulo cá rdico), forma das pregas intestinais apresentando
vilosidades digitiformes ou foliáceas; Micro I desenvolvimento das rugas gástricas ao longo da curvatura menor do estômago com padrão paralelo ou desordenado, extensão das criptas de Lieberkíihn (glâ ndudesenvolvimento de gl â ndulas de Briinner na junção
las intestinais) curtas ou longas; Micro II
gastroduodenal , proporção das células caliciformes na mucosa intestinal. Apesar da natureza preliminar de
nossos resultados, esses parecem indicar um potencial inquestioná vel da informação histológica vinculada
a morfologia do trato digestivo na construção de novos cenários histórico-evolutivos para os Microchiroptera.

—

—

—

Órgão financiador: CAPES e CNPq
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s lituratus (PHYLLOSTOMIDAE)
COMPORTAMENTO E ATIVIDADE ALIMENTAR DE Artibeu
URBANA DO SUDESTE DO BRAEM Terminalia catappa (COMBRETACEAE), EM UMA Á REA
de Zoologia, Instituto de Bioci ê ncias,
SIL - Luiz Felipe Azeituno Benedito & Wilson Uieda. Departamento
) e
, SP. fe. lipere @ bol . com . br ( LFAB
Universidade Estadual Paulista , 18618-000, BOTUCATU
wuieda @ ibb. unesp. br (WU).

á reas urbanas brasileiras e sua presenç a
Artibeus lituratus é uma das espécies fit ófagos mais comum em
o, conhecida como chapé u -de-sol ,
est á freqiientemente associada a uma planta muito usada na arborizaçã
asi á tica , T. catappa está amplamen sete-copas ou amendoeira ( Terminalia catappa ). Apesar de sua origem
Diversos estudos mencionam o consute distribu ída pelas Américas Central e do Sul, inclusive no Brasil.
entre eles. Esta relação foi
mo de seus frutos por A. lituratus , poré m nenhum descreve a relação direta
por n ós, entre maio e agosto
estudada em Botucatu, SP, previamente em 2001 e posteriormente completada
120 horas de observaçã o
de 2002, o qual é o per íodo de frutificação do chapéu -de-sol. Foram realizadas
de visão noturna. Na manh ã
noturna , com aux ílio de lanterna comum e, eventualmente, de um bin óculo
frutos de cada variedade (amaseguinte, contava-se o n ú mero de sementes em cada pouso. Coletamos 30
apenas uma grande semente,
relo e roxo) para medidas morfométricas. Frutos amarelos e roxos, com
mento, 37,9 e 41,3 mm de
possuem dimensões semelhantes, tendo em m édia 48,4 e 50,2 mm de compri
. As visitas dos morcegos às
largura, 25,8e 31,0mm de espessura e 18, 1 e 26,4g de peso, respectivamente
, quando havia mais frutos
plantas ocorriam ao longo da noite e foram mais intensas entre junho e julho
s, que sempre estavam
dispon íveis. Os frutos eram retirados das plantas e carregados para pousos noturno
19 e 37m ) das fontes
o
situados em outras á rvores, a uma distâ ncia média de 28,5 m (amplitude de variaçã
a. Nesses pousos ( N=13), os
de alimento, muito menor do que a distância de lOOm , citada na literatur
, posicionando a cabeça
morcegos mordiam os frutos usando as cú spides externas de pré molares e molares
, mastigavam-na , retirando e engolateralmente ao fruto. Nesse momento, retiravam parte da polpa fibrosa
um acentuado desenvolvilindo a parte l íquida, e cuspiam o bagaço resultante. Essas c ú spides mostram
. Em m édia, cada fruto ( N=6 )
mento, sugerindo especialização para a retirada de polpa de frutos fibrosos
sementes e baga ços no ch ão.
foi consumido em 17,3 minutos ( 11 e 28 min ). Habitualmente encontrá vamos
adas em cinco pousos, diversas
sob o pouso. Numa á rea, al é m de sementes de chapé u-do-sol , foram encontr
duas palmeiras próximas. De modo gesementes de jeriv á ( Syagrus romanzoffiana, Palmae) retiradas de
, poré m encontramos até quatro num
ral , apenas um indiv íduo era observado em cada pouso/observação
, por em média três morcegos (1
dado pouso, ao mesmo tempo. Cada pouso era utilizado, ao longo da noite
chapé u-de-sol era comido e de 2,7
e 5), que consumiam em média 12,7 frutos/noite nos locais onde apenas
explorados na mesma noite. Nas áreas
chapé u-dersol/noite e 7,1 jerivás/noite, na á rea onde ambos eram
amarelos, 15 de roxos e 7 n ã o foram
estudadas, encontramos 41 chapéu-de-sol , das quais 19 eram de frutos
proporção semelhante, houve em 7 noites
identificados. Apesar de estarem dispon íveis aos morcegos em
). Nossos dados indicam que, entre junho
roxos
maior consumo de frutos amarelos ( N=208 amarelos e 97
nte frutos da exótica T. catappa , apesar de
e julho, a população de A. lituratus de Botucatu utiliza forteme
é m ser consumidos.
outros alimentos, ex ó ticos e nativos, poderem tamb

-
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Artibeus lituratus ( CHIROPTERA:
INFESTA ÇÃ O POR Á CAROS ECTOPARASITOS EM
IS, BRASIL. Alexsander A. AzeS
,
GERA
MINA
PHYLLOSTOMIDAE) EM BELO HORIZONTE
gicas/UFMG. Av. Antônio Carlos 6627,
vedo. Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Bioló
nte, Minas Gerais . E- mail:
Pampulha , Caixa Postal 486, CEP 30161- 970, Belo Horizo
alexsander @ insecta.ufv. br
Embora os quirópteros sejam importantes hospedeiros de ectoparasitos artrópodes , poucos trabalhos tê m
sido feitos explorando as relações entre estes grupos. No Brasil , este estudo toma-se ainda mais incipiente
quando se considera o parasitismo por ácaros. Deste modo, o presente trabalho visa contribuir para o
conhecimento da fauna acarina que parasita os morcegos, além de determinar taxas de infestação dos
hospedeiros e ampliar os registros geográficos das espécies de ectoparasitos. No período de març o de 1999
a abril de 2001, foram realizadas esporadicamente capturas noturnas de morcegos em vá rias regiões de
78

Belo Horizonte, Minas Gerais. Os esforços de coleta dos ácaros concentraram-se em Artibeus lituratus
(Olfers), uma espécie de morcego muito comum nas grandes cidades, e a mais abundantemente capturada
durante o per íodo de amostragem. Os ácaros foram removidos por meio de escovação dos animais vivos e
por catação com aux ílio de estiletes e pinças. Ao todo foram examinados 143 indiv íduos, dos quais foram
coletados 132 ácaros de quatro espécies pertencentes a diferentes fam ílias: Eudusbabekia sp . (Myobiidae),
í glischrus iher
í ngi Oudemans (Spintumicidae ) e uma espécie
Macronyssoides sp. (Macronyssidae), Per
n ão identificada da família Trombiculidae. As infestações revelaram prevalência de 49% e intensidade
média de pelo menos um ácaro por hospedeiro. Localizada preferencialmente nas asas dos hospedeiros, P.
iher
í ngi foi a espécie mais abundante (87% do total de ácaros coletados ) sendo representada com 0.8
indiv íduos em média por hospedeiro. Este trabalho apresenta os primeiros registros de ectoparasitos de
morcegos do município de Belo Horizonte.
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ILUMINA ÇÃ O ARTIFICIAL E PRESENSA DE Á GUA NO AMBIENTE COMO FATORES DE
INFLUENCIA NA DISTRIBUI ÇÃ O DE MORCEGOS NA SERRA DO ITAPETY, MOGI DAS
CRUZES, SÃ O PAULO. Trettel, V.1; Molina M.M. 2. 1- Professora da Universidade Braz Cubas.
Coordenadora técnica do Centro de Monitoramento da Serra do Itapety - CEMASI (trettelv @ terra.com.br).
2- Aluna do curso de Ciências Biol ógicas.

.

A ordem Chiroptera é a segunda maior entre os mam íferos. Nas florestas tropicais costumam ser mais
frequentes que as demais espécies de mamíferos. Os morcegos desempenham papel chave na manutenção
de processos ecol ógicos e controle de outras populações de organismos devido a sua grande biomassa e
diversidade de há bitos alimentares. Este trabalho tem como objetivo observar a influencia da iluminação
artificial e a presença de água no ambiente sobre a distribuição de morcegos na á rea do Parque Natural
Municipal da Serra do Itapety, (23°28 S 46°09 W ), Mogi das Cruzes - São Paulo. A amostragem foi feita
ao longo de sete per
íodos de coletas, entre maio e outubro de 2002, através da colocação de 5 redes de
neblina de 7 m de comprimento cada, em pontos estratégicos, ( á rea submetida a iluminação artificial , á rea
de entorno de um represamento artificial e á rea de vegetação preservada no contorno de um riacho. ),
visando a posterior comparação de dados. Ao longo das coletas foi possível observar um aumento gradativo
na frequência dos morcegos capturados, fato que sugere a existência de uma sazonalidade nos há bitos
desses animais, que tendem ser mais ativos nos meses em que a temperatura é maior. Foram capturados
somente morcegos adultos, num total de dez espécies, sendo mais representativos as espécies Carollia
perspicillata , Pygoderma bilabiatum , Stumira lilium e Plathyrrinus lineatus. Durante este estudo foi capturado um indiv í duo da espécie Myotis ruber , ameaçado de extinção, o que sugere a necessidade do estabelecimento de medidas que possam garantir a sobrevivência de tal espécie na á rea de estudo. O trabalho
apresenta a lista de espécies amostradas na á rea de estudo, frequência de espécies amostradas em cada
subá rea e discussão quanto à frequência de ocorrê ncia de espécies nos ambientes estudados.

CH -2 2
QUIRÓPTEROS EM FRAGMENTOS FLORESTAIS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, MG:
UM ESTUDO PRELIMINAR Ronald S. M. Barros 1, EduardoL. Bisaggio2, Maiana R. Pimenta2, Adriana
de Oliveira 1, Edilena R. Silva2, Sandra M. S. Gomes2, Rita C. A. Miranda3, Giana F. Silveira3 & Roberto C.
Borges4 - 1- Biólogos - rsmbarros @ bol.com.br; 2- Acadêmicos do curso de Ciê ncias Biol ógicas/UFJF;
3- Alunas do Colégio de Aplicação “ João XXIH” /UFJF; 4- IBAMA, SQN 314, Bloco A/411, Asa Norte,
Brasília/DF, 70767-010 - roberto.borges @ ibama.gov.br

.

Atualmente, pesquisadores têm dado grande ênfase ao estudo e à conservação dos diversos fragmentos
florestais localizados na região da Mata Atlâ ntica. Entretanto, pouco ou nada se conhece sobre a maioria
destes fragmentos, com relação a sua fauna e flora ou real situação de risco. Assim, muitas destas áreas
podem desaparecer, antes mesmo de terem sido estudadas sob os mais variados aspectos. Visando contribuir para o conhecimento da fauna da região de Juiz de Fora, MG, foi realizado um levantamento das
espécies de quirópteros em dois fragmentos de mata situados na área urbana do município: Morro do
Imperador (Fgl ) com 78ha e Mata da Santa Casa (Fg2) com 2ha. As capturas foram realizadas uma vez ao
mês em cada fragmento, durante nove meses entre maio de 2001 e maio de 2002. Em cada fragmento foram
79
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amostrados dois pontos, um no interior e outro na borda da mata, utilizando-se redes de neblina que fica ram dispostas entre 18:00 e 01: 15. Os animais capturados foram marcados e soltos no mesmo local. Ao
todo foram capturados 58 indiv íduos em Fgl e 41 em Fg2. Três espécies foram registradas em cada fragmento, sendo Artibeus lituratiis comum a ambos. Esta espécie foi a mais abundante tanto em Fgl ( n =51 )
como em Fg2 ( n =32), e ocorreu em todos os períodos amostrais, com exceção dos meses de maio e junho
de 2001, quando n ão foi registrada no fragmento Fg2. De fato, em diversos estudos, A. liturntus mostra-se
uma espécie bem adaptada a ambientes perturbados, devido a sua flexibilidade ecol ógica, o que pode
explicar os resultados encontrados. As outras espécies encontradas foram Anoura caudifer ( n =6), Carollia
perspicillata ( n = l ) em Fgl , Stumira lilium ( n =6) e Platyrrhinus lineatus ( n =3) em Fg2. As baixas taxas de
captura indicam que estas espécies são mais raras, apresentando menor plasticidade e, consequentemente,
maior probabilidade de desaparecerem devido a eventos estocásticos. No entanto, estudos de cará ter ecol ógico e comportamental devem ser desenvolvidos a fim de caracterizar a qualidade dos habitats e o n ível
de ameaça local para estas espécies.

-

CH 2 3
DADOS PRELIMINARES SOBRE A COMPARA ÇÃ O DA FAUNA DE QUIR ÓPTEROS
ASSOCIADA ÀS FLORESTAS DE MANGUE E TERRA FIRME, BRAGANÇA - PA 1 - Andrade,
F.2,3,5; Fernandes, M.23; Marques-Aguiar, S.4; Saldanha, N.4; Silva, V.2; Pereira, A. P.2; Chagas, E.2; Lima,
G . 2 & Brito, S. 2 - 2. Universidade Federal do Pará - Campus Universit á rio de Bragan ça, Al . Leandro
Ribeiro s/n, CEP: 68.600-000 - Bragan ça, Pará , Brasil • Fone: 091 425 1209. - 3. atanaena @ ufpa . br e
mebf @ ufpa.br - 4. Museu Paraense Em ílio Goeldi - Coordenaçã o de Zoologia, Av. Perimetral 1901,
Caixa Postal 399, Cep 66077-530 Bel é m , Pará , Brasil • Fone: 55 91 2176136.

-

A classe Mammalia é considerada um grupo taxonômico relevante por influenciar na composi ção e estrutura
das florestas em que habitam . Em á reas de mangue ao redor do mundo, os mam íferos representam 7,5 %
do total de vertebrados associados a este ecossistema, com cerca de 111 espécies e 14 ordens. A ordem
Chiroptera, por exemplo, corresponde a 15,5% do total de mam íferos registrados em manguezais, sendo
representada por 14 espécies, distribu ídas entre as fam ílias Pteropodidae e Molossidae. Este trabalho
parâ metros ecol
pretende realizar um inventá rio e analisar alguns
, ógicos relativos à ordem Chiroptera
,
associada aos ecossistemas manguezal (46°40 20 ,4"W e 0°55 26,7"S) e terra-firme (46°40’ 11 ,5"W e
0°55’21 ,3"S) na Fazenda das Salinas, no litoral paraense. As coletas noturnas foram realizadas por mé todo
convencional para quirópteros neotropicais, utilizando-se 16 redes- neblina das 18:00 à 01:00 h . Três
noites de coletas foram feitas em dezembro/2002, em quatro sítios de trabalho, concomitantemente,
localizados em quatro transecções, sendo duas em cada ambiente. Os animais capturados foram identificados
e sexados, bem como deles foram obtidas 11 medidas morfométricas. Dos indiv íduos coletados foram
identificadas 14 espécies das fam ílias Phyllostomidae e Vespertilionidae. Das 13 espécies capturadas no
manguezal , seis foram exclusivas desta floresta, ao passo que na terra -firme apenas sete espécies foram
capturadas, sendo també m sete o n ú mero de espécies comuns entre esses ecossistemas. O manguezal
apresentou o maior valor de diversidade ( H =2,0; E=0,8) quando comparado a terra-firme, porém a diferença
entre os dois ambientes n ão foi significativa ( ANOVA p>0,05). Da mesma forma, os dois ambientes n ão
apresentaram diferen ça significativa ( ANOVA p>0,05 ) quanto à densidade (Manguezal = l ,8 e Terrafirme= l ,7 ind . hora rede). Já a razão sexual entre os indiv íduos capturados em cada ecossistema apresentou
diferença significativa apenas na Terra-firme (%2=4,83; p<0,05), enquanto que a mesma an á lise por espécie
n ão apresentou resultado significativo (p>0,05). Embora as informações aqui apresentadas correspondam
a um ú nico período de coleta , a presença de 14 espécies de morcegos no manguezal reafirma a relevâ ncia
desse ecossistema para a comunidade de quirópteros e vice- versa. No entanto, os morcegos, bem como a
maioria dos vertebrados, parecem ter sido alvo de poucos estudos relativos aos aspectos biogeográficos,
ecol ógicos ou mesmo taxon ômicos em á reas de mangue. Embora preliminar, este trabalho dobrou o n ú mero
de espécies de quirópteros registrados para o mangue, acrescentando duas famílias acima citadas. Assim
é de se esperar que vá rios táxons ainda sejam acrescentados à lista definitiva de espécies deste grupo. Por
fim, os bosques de mangue têm funcionado n ão apenas como uma á rea de ref ú gio contra predadores
potenciais, mas também como uma á rea extensiva às atividades alimentares e reprodutivas, além de abrigar
Phylloderma stenops, uma espécie de quiróptero que apresenta o status de conservação potencialmente
vulnerá vel.

1. Financiado pela CAPES/MADAM/Instituto do Milénio (MCT/ PADCT/ CNPq/ UFPA- NEC-FADESP)
5. Bolsista - Mestrado/CAPES
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ESTUDO DISCRIMINANTE DO ESPA ÇO ECOMORFOLÓGICO OCUPADO POR ESPÉCIES
DE
DE MORCEGOS (CHIROPTERA ) DA ILHA GRANDE, R. J ., ATRV ÉS DE UMA ANÁ LISE
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(
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3 e Aline Gaglia Alves 4 - Institui ção: UERJ - E- mails: ( 1) gwhcasa @ hotmail .com
Lins Luz
bergallo @ ueri . br (3) linsluz @ iis .com.br (4) agaglia @ bol.com. br
Em quatro localidades da Ilha Grande, Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, foram coletadas
19 espécies de quiró pteros em redes de neblina. As medidas da asa foram tomadas para determinar a carga
alar e o perfil da asa, a fim de se avaliar a comunidade, considerando as relações entre a forma das asas e as
implicações das caracter
ísticas do voo sobre os padrões de uso dos há bitats. Utilizando os dados de carga alar
e perfil da asa foi feita uma aná lise discriminante entre as espécies, fam ílias e nichos alimentares, para
verificar diferenças significativas entre os grupos. Os centróides obtidos pela an álise discriminante para as
espécies foram també m usados numa an á lise de agrupamento com ligaçã o simples para visualizar as distâ n cias morfológicas das espécies num dendograma. A á rea ocupada por cada espécie foi relacionada por regressão m ú ltipla com a distâ ncia do centróide das espécies ao centróide da comunidade para verificar se as
espécies que ocupam as posições mais remotas no morfoespaço são também as mais variá veis quanto à
morfologia alar. O perfil da asa foi a principal vari á vel para discriminar as espécies, famílias ou guildas. As
espécies da comunidade estudada apresentaram dois padrões de asa: com alto perfil e alta carga alar ou com
baixo perfil e baixa carga alar. A an á lise discriminante agrupou bem as fam ílias, mostrando haver diferença
morfol ógica entre os grupos (p < 0,001). A Fam ília Molossidae foi a mais distinta , separando-se de todo o
resto da comunidade na an á lise de agrupamento. As espécies mais distantes do centróide da comunidade
foram també m aquelas com as maiores amplitudes de nichos morfológicos, independente do efeito do tamanho da amostra. A morfologia alar da comunidade mostra sobreposi ção no espaço aé reo, especialmente entre
as espécies da Fam ília Phyllostomidae que ocupam as mesmas guildas alimentares, indicando que esses
morcegos podem nã o estar sendo limitados por recursos alimentares.
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PADR Õ ES DE ATIVIDADE HOR Á RIA DE DUAS ESP É CIES DE QUIR Ó PTEROS
OCORRENTES NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DAS NASCENTES DO RIBEIRÃ O
GARCIA , BLUMENAU - SC. - Gruener, Cíntia G . Dallacorte, Fabiana ; Laps, Rudi R. & Althoff,
Sé rgio L.2 ( l -cggbio @ zipmail.com.br, 2 - DCN-CCEN, FURB, R.: Antônio da Veiga, 140 - CEP 89010971; althoff @ furb. br.)
A compreensã o da din â mica de comunidades de quirópteros depende parcialmente do conhecimento sobre
a extensão que os membros utilizam os recursos comuns. Este estudo objetivou determinar o padrão de
atividade horá ria de duas espécies frequentes na á rea em estudo. O Parque localiza-se na região sul do
município de Blumenau, entre as latitudes 27° 01' e 27° 06' S entre as longitudes 49° 01' e 49° 10’ W, no
estado de Santa Catarina. A cobertura vegetal do Parque é do tipo tropical, sendo classificada como Floresta Ombrófila Densa. A á rea escolhida para as coletas é denominada de Terceira Vargem, constitu ída por
Mata Atl â ntica em fases de regeneração distintas. Foram realizadas três noites de coletas mensais, durante
a lua nova , no período de agosto de 2001 a maio de 2002. Para a captura dos animais foram utilizadas redes
do tipo mist neí medindo 6m de comprimento e 3m de altura. As redes foram abertas ao anoitecer e
recolhidas ao alvorecer, sendo verificadas a cada quinze minutos. Foram capturadas doze espécies e as
mais frequentes foram Arí ibeus lituratus ( n =36) e Artibeus fimbriatus ( n=38), as quais foram analisadas
neste estudo. Ambas as espécies apresentaram três picos de atividades durante o período amostrai , sendo o
primeiro uma hora após o anoitecer, um intermedi á rio ocorrendo após seis horas e outro no final da coleta.
O decréscimo da atividade ocorreu na quarta e oitava hora, para as duas espécies. Pelo fato destas espécies
serem semelhantes, elas são consideradas potencialmente competidoras. Porém os resultados demonstram
a possibilidade de uma coexistê ncia quanto à utiliza ção do tempo, o que pode evidenciar uma abund â ncia
de outro recurso na á rea e na diferenciação na utilização deste pelas espécies.

-
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ESTUDO DA DIVERSIDADE DE MORCEGOS EM DUAS Á REAS DO PARQUE
NATURAL
UNIClPA L NASCENTES DO GARCIA , BLUMENAU SC. Gruener, Cíntia G. Dallacorte,
Fabiana; Laps, Rudi R. & Althoff, Sérgio L.2 ( l -cggbio @ zipmai 1.com . hr.
2 - DCN -CCEN , FURB , R .:
Antônio da Veiga, 140 - CEP 89010-971; althoff @ furb. hrA
Os morcegos constituem um grupo dos mais ricos em n ú mero de espécies
dentro da classe Mammalia ,
sendo importantes na din âmica florestal devido aos seus há bitos
alimentares. Este estudo tem como objetivo avaliar e comparar a diversidade de morcegos existentes em duas reas
á
em fases de regeneração
vegetal distintas. O Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia localiza
-se na região sul do munic ípio
de Blumenau, com a cobertura vegetal do tipo tropical , sendo classificada
como Floresta Ombrófila Densa.
As coletas foram feitas em duas áreas denominadas Vale do Espingarda e Terceira Vargem. A primeira área
está em estádio secund ário de regeneração, ficando próxima à mata
prim á ria ; a segunda apresenta vegetação em est á dios iniciais e secund ários, com presença de á rvores exóticas. Foram realizadas coletas durante
sete noites mensais, na fase da lua nova , de agosto/2001 a julho/2002. Para a captura dos animais foram
utilizadas redes do tipo mist -net, abertas ao anoitecer e recolhidas após oito horas, verificadas a cada
quinze minutos. Para cada á rea foi calculado o índice de diversidade de Shanon . Realizaram se doze cole
tas, totalizando 751 horas de esforço amostrai. Foram capturados 466 morcegos, pertencentes a duas fam ílias, dez gêneros e quatorze espécies. Na Terceira Vargem a espécie mais frequente foi Stumira lillium
(49,10 % ), seguida por Artibeus lituratus e Artibeus fimbriatus (15 % ). As demais espécies ficaram abaixo
deste percentual. O índice de diversidade de Shanon foi de H’ 1,592. No Vale do Espingarda , as espécies
=
mais frequentes foram Artibeus lituratus (58%) e Stumira lillium (22% ); o índice de diversidade de Shanon
foi de H’ = 1,239. A espécie Carollia perspicillata somente ocorreu na Terceira Vargem e sua presença
nesta á rea pode estar relacionada a uma maior heterogeneidade espacial , fator que pode també m explicar o
maior índice de diversidade nesta área. A alta frequê ncia da espécie Artibeus lituratus pode ser explicada
pelo fato de ser uma das espécies mais comuns em matas alteradas, pois sua tolerâ ncia ecol ógica a ambientes perturbados é ampla. Apesar das á reas encontrarem-se em florestas em regeneração os índices de
diversidade obtidos estão dentro dos padrões para as comunidades de morcegos, demonstrando a importâ ncia desta unidade de conservação como área de abrigo para os quirópteros da regi ão.
PEPe/FURB
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CH 27
DINÂ MICA POPULACIONAL DE DUAS ESPÉCIES DE QUIRÓPTEROS DO PARQUE NATU RAL MUNICIPAL DAS NASCENTES DO RIBEIRÃ O GARCIA , BLUMENAU - SC. - Gruener,
Cíntia G. Dallacorte, Fabiana; Laps, Rudi R. & Althoff, Sérgio L.2 ( l -cggbio @ zipmail.com.br, 2 - DCNCCEN, FURB, R .: Antônio da Veiga , 140 - CEP 89010-971; althoff @ furb.br.)

Este trabalho teve como objetivo estudar a dinâ mica populacional de duas espécies de morcegos numa á rea
em fase de regeneração natural. O Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia localiza-se na região sul
do município de Blumenau , a cobertura vegetal é do tipo tropical , sendo classificada como Floresta Ombrófila
Densa. A á rea escolhida para as coletas é constituída por Mata Atl ântica em fases de regeneração distintas.
Foram realizadas coletas durante quatro noites mensais, na fase da lua nova, de janeiro/2001 a julho/2002.
Para a captura dos animais foram utilizadas redes do tipo mist -net , dispostas nos diferentes est ádios
vegetacionais. As redes foram abertas ao anoitecer e recolhidas às 24:00, sendo verificadas a cada quinze
minutos. Foram realizadas dezenove coletas, totalizando 431 horas, um esforço amostrai de 6384m2 rede/
noite. As espécies escolhidas para an álise da dinâ mica populacional foram Artibeus lituratus (n =96) e
Stumira lillium ( n =30). O método utilizado para as aná lises das populações foi o de Jolly -Seber. A população de A. lituratus apresentou três picos populacionais, sendo os maiores em abril e maio/02 ( n calculado = 43 e 34 respectivamente), retomando a diminuir em junho. Para a população de S. lillium foi observado um pico elevado em maio/02 ( n calculado = 76) e dois menores em dezembro/01 e março/02. Estes fatos
purccem estar relacionados à disponibilidade de recursos troficos, pois estes meses correspondem a epoca
de frutificação de diversas plantas utilizadas por morcegos.

PIPe/FURB
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DADOS PRELIMINARES SOBRE OS H Á BITOS ALIMENTARES DE MORCEGOS
FRUG Í VOROS DA RESERVA BIOLÓGICA DO TINGU Á , NOVA IGUA ÇU, RJ ( Mammalia:
Chiropterá) . Fabrício Rodrigues Teixeira Daniela Dias & Adriano L úcio Peracchi. Laborat ório de
Mastozoologia , Instituto de Biologia , Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Antiga Estrada Rio São Paulo, Km 47, Seropédica, RJ 23890 - 000. E- mail : fab.foto @ ig.com. br. ddtdani @ ig.com. br.
Morcegos frug ívoros são abundantes na região neotropical , sendo importantes na regeneração de áreas
alteradas, uma vez que ingerem frutos maduros, eliminando as sementes durante o vôo, o que permite o
alcance de á reas distantes e a germinação de sementes de pelo menos 96 gêneros de 49 famílias de plantas
neotropicais. Como outras á reas remanescentes de Mata Atl â ntica , a Reserva Biológica do Tinguá, localizada na Serra do Mar do Rio de Janeiro (22° 28' e 22° 39’ S e 43° 13’ e 43° 34’ W) abrangendo 26.000
hectares e 150 Km de per ímetro, apresenta grande diversidade flor
ística, incluindo espécies vegetais que
oferecem recurso alimentar significativo para a fauna local. Ainda em cará ter preliminar, pretendeu-se,
com o presente trabalho, conhecer as espécies de morcegos frug ívoros que ocorrem na Reserva Biol ógica
do Tinguá e determinar as espécies vegetais que são utilizadas como recursos alimentares por tais morcegos. No per
íodo de março de 2002 a janeiro de 2003, foram realizadas sessões de captura mensais na á rea
da Reserva, no município de Nova Iguaç u com o auxílio de redes de espera (“ mist- nets” ) armadas em
trilhas. Os morcegos capturados foram acondicionados em sacos de tecido (algod ão) numerados, visando
a coleta de fezes para posterior an á lise, sendo levados para o laboratório no máximo 5 machos e 5 fêmeas
adultos de cada espécie, os quais encontram-se incorporados à Coleção Adriano L úcio Peracchi (ALP), no
Instituto de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. De cada exemplar sacrificado, foi
retirado o tracto gastrointestinal completo, para a separação das sementes sob microscópio estereoscópico.
As sementes recolhidas das fezes presentes nos sacos de algod ão foram envolvidas em sacos de organza e
lavadas em água corrente e colocadas para secar à temperatura ambiente. De cada coleção de sementes, foi
separado um lote das mesmas, para experimentos de germinaçã o em terra esterilizada em autoclave. Den tre 114 amostras fecais coletadas dos morcegos frug ívoros, 30 continham sementes. As sementes foram
identificadas preliminarmente até o n ível taxonômico de família e gênero. Até o momento, Carollia
perspicillata consumiu frutos de espécies de Piperaceae ( Pipersp e Ottonia sp), Solanaceae e Cecropiaceae
( Cecropia sp ). Artibeus fimbriatus consumiu frutos de Cecropia sp. Artibeus lituratus consumiu frutos de
Cecropia sp, Solanaceae e Moraceae ( Ficus sp ). Para Platyrrhinus lineatus, observou-se a presença apenas
de sementes de Cecropia sp. Stumira lilium consumiu frutos de Solanaceae e Cecropia sp . Amostras fecais
dos exemplares de Artibeus sp, Pygodertna bilabiatum e Vampyressa pusilla n ão continham sementes. As
mudas obtidas estão sendo mantidas no Viveiro Florestal do Instituto de Florestas (UFRRJ ) e estamos
aguardando o desenvolvimento satisfatório das mesmas, para que seja possível sua identificação até o
n ível taxon ômico de espécie.
Programa de Apoio a Pesquisas em Espaços Delimitados (PAPED)/UFRRJ.
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CH 29
A UTILIZA ÇÃ O DE REGI Õ ES ORGANIZADORAS DE NUCLÉOLOS ( RONs) COMO
MARCADORES DE REARRANJOS CROMOSS ÔMICOS ENTRE Micronycteris nicefori
(PHYLOSTOMINAE) E Glossophaga soricina (GLOSSOPHAGINAE) . Ribeiro, Nab 1 , De Oliveira ,
Ehc 1, Nagamachi, Cy 1, Pieczarka, Jc 1 , Marques-aguiar, Sa 2, Barros, Rms 1 ( 1-Departamento de Genética,
CCB , Universidade Federal do Pará , Campus Universitá rio, CEP 66.075-900, Belém, Pará email:
bailao @ ufpa.br. 2-Coordena ção de Zoologia, Museu Paraense Em ílio Goeldi, MPEG/MCT, CP 399, CEP
66.040-170, Belém, Pará , email: samaguiar @ museu-goeldi.br ~).
,

As regi ões organizadoras de nucléolo (RONs ) são sítios cromossômicos de genes que codificam RNA
ribossomal (DNAr). Estes genes ocorrem em m ú ltiplas cópias, altamente conservadas, sendo os produtos
finais da sua transcrição os RNAs ribossomais 5,8 S, 18 S e 28 S. Os nucléolos são estruturas globosas
visualizadas em células interf ásicas e que contêm elevada concentração de RNAr e proteínas. São formados no final da tel ófase, assim que se inicia a s íntese de RNAr pelos cromossomos portadores das RONs.
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Segundo vá rios autores, serão marcadas, nos cromossomos metafá sicos, apenas as RONs que estiverem
ativas na interfase anterior à mitose, durante a qual a célula foi fixada e tratada com nitrato de prata. Esta
marcação pode variar a n ível inter e intraespec ífico, e mesmo intraindividual , quanto ao n ú mero, localização e tamanho. Essas estruturas, em muitos casos, apresentam polimorfismo de tamanho ou de posi ção
servindo como um bom marcador para identificar rearranjos cromossômicos e portanto servindo para
inferências filogenéticas, já se tendo identificado grande variabilidade inter e intraindividual quanto à
frequência e distribui çã o de RONs em vá rias espécies de mam íferos. Em uma aná lise de 13 espécies de
morcegos da fam ília Phyllostomidae, identificou -se a presença de dois principais sítios cromossômicos
para os genes ribossomais, na região distai do braço curto de acrocê ntricos e na região proximal do braço
longo de submetacêntricôs, ambos muito próximos dos centrômeros. Este trabalho tem por objetivo analisar cariotipicamente exemplares das espécies Micronycteris nicefori ( Phyllostominae) e Glossophaga
soricina ( Glossophaginae), a fim de identificar homeologias e possíveis rearranjos cromossômicos, através
de bandeamento G e usando como marcador as regiões organizadoras de nucléolos. Os cromossomos
dessas espécies foram analisados pelas técnicas de bandeamento G e marca ção das RONs. Micronycteris
nicefori apresentou 2n =28 e NF=52 e a RON nessa espécie está presente na constrição secundária do braço
curto do par 9 (subtelocêntrico); Glossophaga soricina apresentou 2n 32 e NF 60 e a RON localizada na
=
=
constrição secund ária do par 15 (submetacêntrico). Verificamos seis homeologias entre as duas espécies
através de bandeamento G, e uma sétima homeologia através de bandeamento G e marcação de RONs.
Nesta os cromossomos 15 e 9 de G. soricina correspondem , respectivamente, aos braços curto e longo do
cromossomo 9 de M . nicefori. Tal compartilhamento reflete afinidades filogenéticas entre as duas subfamílias
de Phyllostomidae.

Fontes Financiadoras : UFPA, CAPES, CNPq , FINEP e FADESP.
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OCORR Ê NCIA DE Micronycteris homezi PIRLOT E Micronycteris hirsuta ( PETERS )
( CHIROPTERA, PHYLLOSTOMIDAE) NO BAIXO RIO XINGU, AMAZÔNIA BRASILEIRA
SALDANHA, LN 1 3 ( nelio @ museu-Poeldi . hrf MARQUES-AGUIAR , SA 1, AGUIAR, GFS1 & ROCHA,
MMB 2 ( 1-Museu Paraense Em ílio Goeldi, MPEG/MCT, CP 399 , CEP 66.040-170, Belé m, Pará ,
samaguiar @ museu-goeldi . br. 2-Universidade Federal do Pará, Campus Universitário, CEP 66.075-900,
Belé m, Pará. 3-Bolsista DTI).

-

.

'

Embora os quirópteros constituam a ordem numericamente dominante da mastofauna da Amazônia, tanto
em riqueza de espécies como em tamanho populacional , ocorrem na regi ão espécies raras, de dif ícil achado, e muitas possivelmente ainda a descrever. O objetivo deste estudo consiste em relatar o achado de duas
espécies do gê nero Micronycteris de representatividade peculiar no raio de influê ncia do projeto do
Complexo Hidrelétrico de Belo Monte, baixo rio Xingu , estado do Pará , entre áreas tidas como de elevada
import â ncia para a conservação da biodiversidade da Amazônia brasileira. A amostragem foi tomada no
período de dezembro de 2000 a fevereiro de 2001 em trechos de mata primária, capoeira, pomares, bem
como em cavernas, com o auxílio de redes de neblina e puçás. Capturas noturnas foram realizadas com 9
a 20 redes, no período de 18h a 24h; em algumas noites, 6 redes permaneceram abertas até às 6h do dia
seguinte. Para as coletas diurnas, atenção foi dada à procura em possíveis abrigos, como cavernas e ocos de
á rvores. Dentre as 51 espécies que compuseram o inventário, Micronycteris homezi teve seu segundo
registro no Brasil , com captura , em fevereiro de 2001, de um ú nico exemplar (MPEG 30023 @ &), em á rea
de mata primá ria às proximidades de um pequeno córrego, tributá rio da margem sul da Volta Grande do rio
Xingu (03°32’ S; 51°44’ W ). Assinala-se aí a distribuição mais meridional e mais oriental, bem como o
primeiro registro de uma fêmea da espécie. Detecção na mesma localidade, em simpatria, de Micronycteris
hirsuta, espécie com vá rios registros na Amazônia, mas que teve sua captura mais oriental a í verificada
( MPEG 30013 @ & ). Tanto M . homezi quanto M . hirsuta já haviam sido relatados para a porçã o mais
ocidental do interfl ú vio Tapajós-Xingu , também no Pará, o primeiro em Alter do Chão, município de
Santaré m, o segundo na Floresta Nacional do Tapajós. A captura dos exemplares de Belo Monte ocorreu
em tomo de 24h , o que reafirma a import â ncia do cuidado metodológico em proceder-se a capturas noturnas cont ínuas por seis ou mais horas.

—

—

Fontes Financiadoras: ELETRONORTE e CNPQ/MCT
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QUIROPTEROFAUNA DA ILHA DE COTIJUBA , PAR Á . ROCHA, MMB ( mncrocha3 @ aol .comV.
MARQUES-AGUIAR, SA; SALDANHA, LN & AGUIAR , GFS (Museu Paraense Em ílio Goeldi, MPEG/

MCT, CEP 66.040- 170, Belém , Pará, samaguiar @ museu -goeldi . br ).

A ilha de Cotijuba , com 18 km2 de extensão e 4 mil habitantes, localiza-se no estu á rio do Amazonas, entre
as ba ías de Guajará e Marajó, a 33 km de Belém, estado do Pará. A maior parte de seu território é constitu ída de s ítios residenciais com culturas de subsistência, pomares e terrenos com animais de criação. Em
tomo de 10% se compõem de mata primá ria. Com o progressivo desmatamento na ilha surgiram relatos de
ataques frequentes de morcegos hematófagos sobre a populaçã o humana e animais domésticos. No presente estudo, apresenta-se um inventário da quiropterofauna da ilha de Cotijuba , avaliando-se a ocorrência de
espécies hemat ófagas, ao lado da pesquisa de v írus rábico nos indiv íduos dessas espécies. Procedeu-se a
capturas noturnas com redes de neblina, e diurnas em abrigos com pu çás, por ocasi ã o de 9 campanhas de 510 dias cada: em março de 1993 ( uma campanha ), maio de 1994 a maio de 1995 (seis), outubro de 1995
( uma ) e setembro de 1998 ( uma ). Na regi ã o amazô nica globalmente tem-se o registro de mais de 130
espécies de morcegos, que exibem grande variabilidade de há bitos alimentares. No presente inventá rio se
registraram 31 espécies: 8 de guilda inset í vora ( gê neros Saccopteryxc, Micronycteris, Phylloderma,
Thyroptera, Myotis e Molossus), 16 de frug ívora ( Rhinophylla, Stumirci , Ametrida , Artibeus , Platyrrhinus,
Uroderma e Vampyrodes), 2 de nectarívora (Glossophaga e Lonchophylla ), 3 de on ívora ( Phyllostomus e
Carolliá) e 2 de hematófaga ( Desmodus e Diaemus ). Estimativas baseadas em mapas de distribuição sugerem uma poss ível eleva ção desta riqueza para mais de 50 espécies. Dois indiv íduos de Artibeus sp necessitam de an á lise adicional para caracterização em n ível espec ífico. A procura por abrigos diurnos revelou
duas espécies adicionais - Saccopteryx bilineaía ( ru ínas de um antigo presídio) e Thyroptera tricolor (folhagem de Musaceae) - al ém de indiv íduos de Carollia (interior de um poço artesiano). Achado de espécies de status potencialmente vulnerá vel: Phylloderma stenops e Lonchophylla thomasi. A elevada
representatividade de morcegos frug ívoros, como Carollia e Artibeus, aponta para mudanças de paisagem
decorrentes de impacto antrópico. As quatro espécies mais numerosas Carollia perspicillata, Artibeus
são associadas a ambientes perturbados, como
lituratus, Glossophaga soricina e Desmodus rotundus
as quais há poucos estudos direcionados,
é
sobre
esp
cies
.
oito
de
e
Registro
pomares
residenciais
sítios
leptura , P. stenops, Phyllostomus discolor,
:
Saccopteryx
além de poucos exemplares depositados em coleções
L. thomasi, Ametrida centurio, Vampyrodes caraccioli, Diaemus youngii e T. tricolor. Cinco espécies ( S .
bilineaía, S. leptura, Artibeus gnomus, Artibeus sp e T. tricolor ) foram coletadas exclusivamente em mata
primá ria, devendo-se ressaltar a importância da conservação desse remanescente. A pesquisa de v írus
rá bico foi negativa, mas, como se sucedem novos episódios de agressões de morcegos a moradores e a
animais domésticos, recomenda-se a continuidade na realização de amostragens na ilha e de aná lises
laboratoriais para fins de monitoramento sanit ário.

—

—

Fontes Financiadoras: MPEG, CAPES e CNPq
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MORCEGOS E DÍPTEROS ASSOCIADOS DA GRUTA DO VARZEÃO ( DOUTOR ULISSES 3
4
ícia Beloto Bertola 1 , Caroline Cotrim Aires2, Maria Éster Chaves & Ricardo Pinto-da-Rocha PR) - Patr
1 - Laboratório de Biodiversidade, UNIBAN - Rua. Maria Câ ndida, 1813 - Vila Guilherme - São Paulo SP patr íciabertola @ hotmai 1.com - 2 - Mastozoologia, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo Caixa Postal 42594 - 04299-970 - São Paulo - SP pvgoderma @ hotmail.com - 3 - Universidade Estadual
Paulista - Rio Claro - 4 - Depto. Zoologia - Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo ricrocha @ usp.br
A fauna cavem ícola do Brasil é a mais rica da América do Sul com cerca de 537 invertebrados e 76
vertebrados registrados até a presente d écada. Porém, muitas cavernas brasileiras ainda não foram catalogadas e muito menos inventariadas quanto a sua fauna. Os morcegos são reconhecidamente grupo-chave
na manutenção da fauna cavem ícola , por serem à base da cadeia detrit ívora deste ambiente. Assim, o
estudo da quiropterofauna cavem ícola pode fornecer subsídios para pol íticas de conservação e manejo. A
85

Gruta do Varzeão (PR -0126), pertence à província Espeleológica Carbon ítica do Alto do Ribeira, situa-se
na porção noroeste do primeiro planalto paranaense, no Município de Doutor Ulysses. As primeiras informações sobre esta gruta datam da d écada de 50, sendo redescoberta e cadastrada em 24 de junho de 1986
pelo GEEP (Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná ). Com projeçã o horizontal de 2087 metros com
33 metros de desn ível , é considerada uma das maiores cavernas do Paran á . Por ocasi ão do projeto “ Invent á rio Preliminar da Gruta do Varzeão” foram realizadas duas campanhas nos meses de outubro e novembro
de 2001 para captura de morcegos e vistoria quanto à presen ça de ectoparasitos associados a estes. Com
um total de 126 hrd foram obtidos 41 espécimes de morcegos pertencentes a seis espécies: Myotis nigricans
( 42%), Desmodus rotundus (22% ), Diaemus youngi ( 18% ), Chrotoptenis auritus ( 13% ) Diphylla ecciudata
(4,5 % ) e Stumira lilium (0,5% ). Destes, onze encontravam-se parasitados. Houve uma baixa diversidade
de ectoparasitos (Streblidae= l ; Nycteribiidae=3). Trichobius dugesioides (Streblidae ) foi registrado em
D. rotundus, D. ecaudata, D. youngi, C. auritus e M. nigricans. Este é o primeiro registro de Trichobius no
gê nero Myotis. Possivelmente, a coabitação na caverna pode ter possibilitado a contaminação, sendo este
parasitismo considerado transit ório. O registro da localização de cada col ónia dentro da gruta poderá
esclarecer as relações entre parasitas e hospedeiros intra-espec íficos. Para M . nigricans ainda foi registrada a presença de três espécies de Basilia: B. andersoni; B. lindolphoi e Basilia sp. Não houve registro de
parasitos no ú nico espécime de Stumira lilium , mas este parece ser um caso isolado, já que na literatura
este parece ser hospedeiro preferencial de vá rias espécies de Streblidae.
Apoio Financeiro : Biota-FAPESP
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FAUNA DE MORCEGOS EM DUAS UNIDADES DE CONSERVA ÇÃ O NA REGI ÃO METRO
POLITANA DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRASIL1. - Nogueira , E.P.P12, Gatti, D. C1 ,
Talamoni, S.A.1 - 1. Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, PUC Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais, 30535-610. 2. Bolsista PIBIC/CNPq ( biodizo @ ig.com.br, talamoni @ pucminas.br).
Este estudo foi realizado no Parque Estadual Serra do Rola-Moça (3.941 ha), caracterizado por porções de
vegetação de cerrado, florestas mesof íticas e campo rupestre e na Estação Ecol ógica de Fechos ( 1074 ha ),
caracterizada por floresta mesof ítica. Ambas as Unidades constam do Atlas das Áreas Prioritá rias para Con
servação da Biodiversidade no Estado de Minas Gerais. Um levantamento da fauna de morcegos vem sendo
conduzido, através de redes de neblina (12 x 4m), desde dezembro de 2001 na Estação Ecológica (esforço de
captura = 2480,3 horas-rede ) e desde maio de 2002, em uma área de mata (esforço de captura = 965 horasrede) e outra de cerrado (esforço de captura = 907 horas-rede) no Parque. O sucesso de captura foi de 0,183
indivíduos/horas-rede na Estação Ecol ógica, 0,306 indiv íduos/horas-rede na á rea de mata e 0,094 indivíduos/
horas-rede na área de cerrado. Foram registradas 21 espécies até o momento ( Anoura caudifer, A. geojfroyi ,
Artibeus lituratus, A. obscurus, Carolliaperpicillata, Desmodus rotundus, Glossophaga soricina, Micronycteris
megalotis, Platyrrhinus lineatus, Pygoderma bilabiatum, Stumira lilium, Vampyressa pusilla, Eptesicus
brasiliensis, Eptesicus sp., Histiotus velatus, Lasiums blossevilli, Lasiums ega, Lasiurus sp., Myotis nigricans,
Myotis sp., e Molossus molossus ). Foram registradas 12 espécies na Estação Ecológica e 17 no Parque, sendo
15 na mata e 11 no cerrado; nove foram comuns às duas áreas. A. lituratus foi a mais abundante em todas as
áreas (313 indivíduos na Estação Ecológica, 195 indivíduos na mata e 64 indivíduos no cerrado). A segunda
espécie mais abundante na mata do Parque foi C. perspicillata. No cerrado e na Estação Ecol ógica a segunda
mais abundante foi S. lilium. Desmodus rotundus foi registrado somente na Estação Ecológica (3,2% do total
dos indivíduos capturados). As diferenças encontradas na composição espec ífica entre as duas Unidades se
devem provavelmente à presença de áreas de cerrado no Parque, onde foram encontradas mais espécies com
há bito alimentar insetívoro aéreo.

-

Financiamento: FAPEMIG.
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MORCEGOS DA LAPA DO RIBEIRÃ O DOS PORCOS: MORFOMETRIA E NOTAS SOBRE A
BIOLOGIA de Furipterus horrens ( CHIROPTERA , FURIPTERIDAE) - Ricardo França Silva 1 ,
Fernando Ara ú jo Perini 1 , Marconi Souza Silva2, Rodrigo Lopes Ferreira 2 & Rogé rio Parentoni Martins2 2
‘Laboratório de Mastozoologia, ICB, UFMG, rfrancas @ terra .com . br; Laboratório de Ecologia e
Comportamento de Insetos ICB / UFMG
Nos dias 3 e 4 de janeiro do ano de 2003 foram feitas observações a respeito da biologia do morcego
Furipterus horrens em uma caverna no município de Damian ópolis, no estado de Goiá s, próximo à frontei ra de minas Gerais e Bahia repete este dado na frase posterior. A Lapa do Ribeirão dos Porcos situa-se no
município de Damianópolis, Goiá s, Brasil ( 14°33"S 46°10"W ). A vegetação é de cerrado, com estações de
seca e chuva bem definidas A regi ão onde a caverna se insere é limitada pela APA Nascentes do Rio
Vermelho. A região caracteriza-se pela existência de atividades antrópicas de agricultura e pecu á ria exten siva. Os morcegos foram capturados com redes de neblina e puçá e foram tomadas as medidas do antebraço com uma régua milimetrada. A colónia era composta de aproximadamente 150 indiv íduos que estavam
localizados ao longo de todos os condutos da caverna. Os morcegos se alojavam em saliências da rocha ou
em pequenas depressões na parede, em pequenos grupos de 2 a 6 indiv íduos que n ão aparentavam ser
coesos, podendo haver deslocamento e sendo comum indiv íduos solitários ao longo da caverna . Foram
capturados 19 indivíduos, sendo 4 f êmeas e 15 machos. A média do antebraço das fêmeas foi de 37,5 mm,
ligeiramente maior do que a dos machos (35 mm), sendo essa diferen ça estatisticamente significativa
(p>0,003, T-test = [ 3,456], GL = 17). A caverna era també m ocupada por uma col ónia de Chrotopterus
auritus, não existindo, entretanto, quaisquer interações agon ísticas com indiv íduos de F. horrens, apesar da
proximidade dos grupos. Al é m de F. horrens e C. auritus foram també m registrados na caverna Natalus
stramineus e Loncophylla sp. F. horrens é aparentemente abundante na á rea, ocorrendo em grandes colóni as. Expedições de pesquisa realizadas na caverna confirmaram a presen ça da colónia de F. horrens duran te todo o ano. O dimorfismo sexual encontrado por outros autores foi confirmado neste trabalho. Pouco se
pode concluir a respeito da organização social, mas espera-se que novas campanhas possam complementar
os dados aqui apresentados, incluindo marcação e observações in loco..
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PROBLEMAS OCLUSAIS, PERIODONTAIS E INCIDÊNCIA DE CÁ RIES PRESENTES EM
MORCEGOS ( MAMMALIA: CHIROPTERA ) MAINARDI, C.M1. & PACHECO, S.M.1 2 1. Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Depto. de Biologia, Curso de Ciê ncias Biológicas. Av. Independ ê ncia, 2293, CEP 96815-900, Santa Cruz do Sul /RS. E-mail: chan @ gaz .com . br: susimp @ dbio. unisc. hr:
2.Laboratório de Mastozoologia, Museu de Ci ências e Tecnologia da PUCRS. Av. Ipiranga, 6681, Cx.
Postal 1429, CEP 90619-900, Porto Alegre/RS. E-mail: batsusi @ pucrs. br ou batsusi @ uol.com. br.

-

--

Os quirópteros apresentam heterodontia e difiodontia, sendo a dentições dec ídua n ão funcional e substituída, frequentemente, a partir da 2a semana de vida e, a definitiva, funcional, ou seja, cuja função é a captura
e apreensão do alimento, bem com para a defesa. Também, possuem uma grande diversidade de hábitos
alimentares, que inclui frugivoria, nectarivoria, polinivoria, camivoria, hematofagia, insetivoria, piscivoria,
folivoria e onivoria, necessitando de estruturas dentá rias e funções especificas, tais como: n ú mero de
dentes e estrutura das c ú spides, que são caracteres diagnósticos inclusive a n ível de famílias e espécies.
Com uma dieta tão variada, estes mamíferos podem apresentar problemas dent á rios como cáries, desgastes, ausê ncia de elementos, problemas de oclusão e processos inflamatórios como gengivite e periodontite.
O estudo das doenças periodontais em morcegos vem sendo realizado desde abril de 2002 com 80 exemplares pertencentes a 10 espécies: Glossophaga soricina, Anoura geoffroy, Stumira lilium, Artibeus lituratus,
Histiotus velatus, Myotislevis, Molossus molossus, Tadarida brasiliensis, Chrotopterus auritus e Desmodus
rotundus. A dentição foi examina sob estereomicroscópio na qual verificou-se a presença de dentes dec íduos,
permanentes, desgastes dentá rios, perdas de estruturas dentárias, caries, t ártaro e gengivite, além de problemas de oclusão e pH da saliva (em indiv íduos vivos). Até o momento, a maior incidência de problemas
dentá rios detectados foi: a) presença de cáries em nectarívoros e frugívoros ( 15 casos), evidenciada pela
lesão do esmalte, poré m sem comprometimento da dentina e, como causa aparente, a influencia de aç ucares na alimentação; b) desgastes dentários, observados em 10 inset ívoros e 2 frug ívoros, sendo mais evi87

dente à n ível de molares e caninos. Uma das prov á veis causas do
desgaste, além da idade, é o h á bito de
triturar vá rias vezes o alimento antes de engolir; c ) problemas de oclus
ã o dentá ria e de anéis concê ntricos evidenciados em 6 inset ívoros e 2 frugívoros; d ) formação de placa bacteria
na e tá rtaro relacionados a
4 casos de frugívoros e 2 de insetívoros com retração gengival e inclusive perda de
gengiva e exposição da
raiz do dente, e) 3 inset ívoros com ausê ncia de elementos dentários. O pH da
saliva foi testado apenas com
espécimes de S . lilium sendo o seu valor 7 ( neutro) , após a ingest ão de frutos
.

-
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USO DE CAVERNAS POR QUIRÓPTEROS NA REGIÃO DO
ALTO URUGUAI, NOROESTE
DO RIO GRANDE DO SUL. Witt, A. A. 1; Pacheco, S.M.2; 1
- Bi ólogo speleon @ ig.com.br: 2 Pesquisadora Colaboradora do MCT/PUCRS e Prof. Depto de Biologi
a da UNISC. batsusi @ uol.com.br
,

-

As cavernas sã o importantes abrigos naturais para a fauna
de quirópteros, já que cerca de 35 espécies de
morcegos são encontrados nestes ambientes, perfazendo um
total de 25,5 % dos tá xons encontrados no
Brasil. O ambiente cavem ícola sí ricto sensu é considerado um
dos mais peculiares e está veis existentes na
biosfera. A capa rochosa que cobre e resguarda as caverna
s das variações climáticas que ocorrem na
superf ície, propicia condições de vida a uma diversidade animal
e vegetal ímpares que se desenvolvem em
seu interior. As principais características deste ambiente sã o: a aus
ê ncia de luz, temperaturas constantes e
a alta umidade relativa do ar. Segundo, a temperatura no interior das
cavernas tende a se tornar constante,
quando comparada à temperatura média externa , em geral , mais
fria no verã o e mais quente no inverno. No
intuito de verificar o uso das cavernas por morcegos, foram selecion
ados sete abrigos naturais subterrâneos; cinco localizados no município de Machadinho e dois no munic ípio de
Barracão, situados na região do
Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul . As cavernas foram visitadas no per
íodo de maio de 2002 a março de
2003, a cada 15 dias, durante o período diurno, a fim de observar e registra
r as espécies de morcegos
residentes, bem como o n ú mero de indiv íduos por tá xon . Registraram se tamb
é m as temperaturas no interior dos abrigos, bem como a luminosidade em casos espec íficos, como a presen
ça de morcegos na entrada
dos mesmos. Identificaram-se três espécies residentes nas cavernas estudad Myotis
as:
nigricans ( Schinz,
1821 ) (Vespertilionidae), Desmodus rotundus ( E. Geoffroy, 1810 ) e Chrotopterus ciuritiis
( Peters, 1856 )
( Phyllostomidae ). Myotis nigricans foi registrado em uma ú nica caverna
nos meses de novembro de 2002
e fevereiro a março de 2003, variando de 2 a 3 animais por visita. Desmodus rotundu
s foi observada nos
abrigos em julho e de setembro a dezembro de 2002 e, de janeiro a março de 2003, quando
constatou-se a
presença de fêmeas amamentando filhotes. Os grupos variaram de 1 a 15 indiv íduos. Verificou
-se a presença de Chrotopterus auritus em todos os abrigos, com flutuações de 1 a 7 indiv íduos, principa
lmente no
outono e inverno. Apenas uma fêmea com um filhote foi encontrada entre os meses de
dezembro de 2002
a janeiro de 2003. Em quatro ocasi ões foi observada a presença de C. auritus co-habitando caverna
s com as
demais espécies; Myotis nigricans foi localizada sempre na entrada da caverna, entre fendas
na rocha ,
enquanto C. auritus permanecia no interior, em á reas com menor intensidade luminosa. Já os
grupos de D.
rotundus situavam se desde a entrada, em inserções na rocha, até em áreas mais escuras
ao fundo das
cavernas onde a luz é inexistente, sendo que C. auritus permanecia ocupando todos os pontos
da caverna.

-
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DIDELPHIMORPHIA
DP - 01
O G ÊNERO Thylamys NO BRASIL: status TAXONÔMICO E DISTRIBUIÇÃ O GEOGRÁ FICA
Ana Paula Carmignotto (apcannig @ vahoo.com.br ) e Talitha Monfort (talithamonfort @ terra.com . br ) - Mastozoologia,
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - Av. Nazaré, 481 - Ipiranga, São Paulo, SP, CEP 04263-000

A taxonomia do gê nero Thylamys é controversa, e nosso conhecimento a respeito de quais espécies ocorrem no Brasil , de como são essas espécies, e de suas distribuições geográficas é precá rio. O gênero nunca
foi formalmente revisado, sendo a pequena amostragem dispon ível nas coleções até recentemente responsá vel por essa situação. Com o incremento do n ú mero de espécimes nas coleções, incluindo material
obtido por nós, foi possível obter uma visão mais clara da estrutura taxon ômica do gênero. O objetivo do
presente trabalho foi definir as espécies brasileiras, delimitando o status taxonômico e a distribuição geográfica das mesmas. Para caracterizar os táxons, obtivemos dados qualitativos e quantitativos da morfologia
externa e craniana a partir da análise de espécimes depositados nas coleções cient íficas do MZUSP, do
MNRJ e da UnB. As localidades dos exemplares examinados constitu íram a base de dados do mapa de
distribuição geográfica. Diferenças significativas entre as variá veis estudadas nos levaram a reconhecer a
existê ncia de três tá xons no Brasil: T. karimii ( Peter, 1968 ), T. velutinus (Wagner, 1842) e T. macnira
(Olfers, 1818 ). T. karimii vinha sendo considerada como um sinónimo de T. pusilla ou de T. velutinus.
Quando considerada vá lida, sua distribui ção era dada como restrita à localidade-tipo, ou seja, à regi ão de
Exu, Pernambuco. Consideramos esta uma espécie válida, e expandimos sua distribuição, de modo a incluir parte das regiões nordeste e centro-oeste do Brasil. T. velutinus era conhecida até recentemente
apenas da localidade-tipo (Ipanema, São Paulo) e arredores. No entanto, os autores que consideraram T.
karimii como seu sinónimo, inclu íram a localidade-tipo desta ú ltima em sua distribuição. Em nosso conceito, T. velutinus é uma espécie que ocorre em áreas de Cerrado no interior do estado de São Paulo, do
Distrito Federal e de Goi ás, e é distinta de T. karimii. Pouco se sabia a respeito da ocorrê ncia de T. macnira
no Brasil , espécie que vinha sendo considerada como restrita à região sul do pa ís por alguns autores. No
entanto, material identificado como T. macrura foi observado por n ós apenas para a região oeste do Mato
Grosso do Sul (não muito distante da localidade-tipo, Presidente Hayes, Paraguai). T. pusilla (Desmarest,
1804 ), é uma das espécies do gê nero melhor caracterizadas. De todos os exemplares analisados, entretanto,
nenhum apresentou o conjunto de características diagn ósticas da espécie. Os registros citados no Brasil
como T. pusilla são pertencentes, na verdade, à T. karimii. Apesar de alguns autores registrarem a ocorrência de Thylamys na Mata Atl ântica, as espécies estudadas foram amostradas somente em h á bitats abertos
nos domínios de Cerrado e Caatinga. Os dados aqui obtidos demonstram a importâ ncia do incremento de
inventários faun ísticos e de amostras nas coleções para a solu ção de problemas taxonômicos, e para o
conhecimento das espécies de mamíferos do Brasil.
Órgãos financiadores: BIOTA FAPESP (FAPESP processo n° 98-05075-7) e WWF (projeto CSR 2032001) - Bolsas: FAPESP ( processo n° 00/06642-4)
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DP - 02
A EFETIVIDADE DO SISTEMA DE UNIDADES DE CONSERVA ÇÃ O DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO NA PRESERVA ÇÃ O DO MARSUPIAL Micoureus travassosi EM REMANESCENTES
DE MATA ATLÂ NTICA - Daniel Brito1 * & Carlos Eduardo V. Greile2 -1. Laboratório de Mastozoologia
e Manejo de Fauna , Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Fauna (ECMVS),
Universidade Federal de Minas Gerais, Avenida Antônio Carlos 6627, Belo Horizonte, Minas Gerais,
CEP: 31270-901. Email: danielbrito @ hotmail.com - 2. Laboratório de Vertebrados, Departamento de Ecologia , Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, CP 68020, Ilha do Fund ão, Rio de
Janeiro, CEP: 21941-590. Email: grellece @ biologia.ufrj. br
A perda e a fragmentação de habitats são sérias ameaças à conservação da biodiversidade na Mata Atl â ntica. Um sistema de unidades de conservação é essencial para a proteção da flora e fauna nativas. Entretan
to, fatores internos e externos podem ameaçar a integridade da biota, tomando a an á lise de viabilidade de
populações (PVA) uma importante ferramenta no “ design ” e manejo de reservas. Uma PVA foi realizada
para se avaliar a efetividade do sistema de unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro em manter
populações viá veis do marsupial arborícola endémico Micoureus travassosi. O Estado do Rio de Janeiro
possui 31 reservas, sendo que 21 destas foram consideradas como contendo populações vi á veis por um
período de 100 anos. Dentre as restantes, estima-se que as populações de sete sofram com empobrecimento
genético, de duas com aleatoriedade genética e demográfica, e uma delas provavelmente encontra-se extinta. A menor á rea de habitat necessária para comportar uma população mínima vi á vel de Micoureus
travassosi é estimada em 3200 hectares. Uma an á lise de sensibilidade indica que depress ão por
endocruzamento é um fator importante em todos os tamanhos populacionais avaliados, enquanto que os
efeitos de catástrofes (incêndios) foram significativos apenas em populações grandes. Apesar de v ários
problemas, os resultados indicam que o sistema de unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro
parece ser razoavelmente eficiente em manter populações do marsupial Micoureus travassosi. O isolamento entre as reservas parece ser a principal ameaça , e como o objetivo da biologia da conservação é a
manutenção n ão apenas dos produtos da evolu ção (espécies ), mas també m dos processos, sugere-se que
um aumento na conectividade entre as populações de Micoureus travassosi, usando corredores e/ou “ stepping
stones” possa ser uma boa estratégia de manejo. Gostar íamos de agradecer a colaboraçã o do US Fish and
Wildlife Service, da Fundação Biodiversitas, do CNPq, da FAPERJ e da FAPEMIG.

-

*Bolsista de doutorado da FAPEMIG

DP - 03

ESTIMATIVAS DE LIMITES DE QUASI -EXTINÇÃO, ESTADO DE CONSERVA ÇÃO E ESTRATÉGIAS PARA A PRESERVA ÇÃ O DO MARSUPIAL Micoureus travassosi. - Daniel Brito - Laboratório de Mastozoologia e Manejo de Fauna, Programa de Pós-Graduaçã o em Ecologia , Conservação e
Manejo de Fauna (ECMVS ), Universidade Federal de Minas Gerais, Avenida Antônio Carlos 6627, Belo
Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31270-901. Email: danielbrito @ hotmail.com

Uma an á lise de viabilidade de populações (PVA ) foi realizada com o objetivo de estimar-se a população
m ínima viá vel (MVP) do marsupial Micoureus travassosi , uma espécie endémica de Mata Atl â ntica e
potencialmente ameaçada pelos processos de perda e fragmentação de habitats. Os objetivos do presente
estudo são: (1) estimar tamanhos populacionais críticos, que possam ser usados como estimativas de quasiextinção em futuros exercícios de modelagem; (2) estimar a á rea de habitat crítica, que uma população da
espécie requer para que os limites de quasi-extinção sejam atendidos e (3) comparar os resultados obtidos
com os critérios da IUCN visando qual seria a categoria mais apropriada para se classificar a espécie de
acordo com as normas do livro vermelho desta agência. Para tal an á lise foi utilizado o programa VORTEX
( versão 8.21 ). O modelo sugere que tamanhos populacionais de 100 e 2000 indiv íduos sã o necessá rios para
se alcançar viabilidade demográfica e genética, respectivamente, podendo ser usados como limites de
quase-extinção. O modelo se mostrou sensível a mudanças nos parâmetros de depressão por endocruzamento,
taxa de mortalidade e reprodução. A á rea de habitat crítica foi estimada em 1300 hectares. Ainda existem
fragmentos florestais de igual ou maior tamanho, portanto a espécie não aparenta estar ameaçada em curto
90

prazo. Entretanto, o isolamento de tais fragmentos pode representar uma ameaça e a adoção de estratégias
que objetivem incrementar dispersão e conectividade, como criação e manutenção de habitat adequado a
migração (corredores e/ou stepping stones ), devem ser listadas como estratégias de manejo para Micoureus
travassosi. Uma paisagem composta por grandes fragmentos contendo populações viá veis e grupos de
fragmentos menores contendo metapopulações vi á veis e facilitando migração e dispersão parece ser um
bom cen á rio para a persistência a longo prazo da espécie.
Colaboração : US Fish and Wildlife Service, da Fundação Biodiversitas e da FAPEMIG.
Bolsista de doutorado da FAPEMIG
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DP 04
ANÁ LISE POPULACIONAL DE Didelphis aurita E PREDA ÇÃ O EM NINHOS ARTIFICIAIS NO
PARQUE DO MUSEU DE BIOLOGIA PROF. MELLO LEITÃ O Isis G. Barbini 1 & Marcelo
Passamani 1'2 1- ESESFA , R. Bemardino Monteiro 700, Dois Pinheiros, Santa Teresa. ES, 29650-000 isisgb @ bol.com. hr - 2- Museu de Biologia Prof . Mello Leitão, Av. José Ruschi 04, Santa Teresa, Es,
29650-000 - passamani @ esesfa .edu . br

-

’

Os marsupiais didelf ídeos compreendem um importante componente da fauna de pequenos mamíferos da
Mata Atl â ntica, apresentando vá rias aspectos ecológicos relativos à demografia e dieta. O objetivo deste
estudo foi determinar o tamanho populacional e aspectos reprodutivos de Didelphis aurita e determinar a
taxa de predação de ovos artificiais. Foram realizadas coletas de outubro de 2002 a abril de 2003 em uma
área de Mata Atl â ntica no parque do Museu de Biologia Prof. Mello Leit ão utilizando armadilhas de arame
galvanizado grandes. As armadilhas foram dispostas em três transectos paralelos de 90 m cada, equidistantes
45 m um do outro, com pontos de captura a cada 15 metros um do outro. As armadilhas foram armadas ao
anoitecer e checadas pela manhã, durante cinco noites mensais. A isca utilizada foi banana. Os animais
capturados foram identificados, marcados, tomados dados reprodutivos e liberados posteriormente no mesmo
local de coleta. Para estimar a predaçã o de ovos foram confeccionados onze ninhos artificiais expostos
com ovos de codorna por cinco dias mensais. Para verificar as pegadas dos principais predadores foram
estabelecidos 12 plotes com areia. O tamanho populacional de D. aurita nos diferentes meses do ano
apresentou média de 5,8 indiv íduos, variando de 3 no mês de outubro a 11 indivíduos em fevereiro. Fê meas
com filhotes no mars ú pio ou lactantes foram registradas somente nos meses de novembro, dezembro,
janeiro e fevereiro, reforçando a hipótese de concentrarem a reprodução na estação de maior pluviosidade,
sendo que o n ú mero de filhotes no mars ú pio variou de 4 a 7. A taxa de predação de ovos em ninhos
artificiais foi muito alta, variando de 54,5 a 95%, e não mostrou taxa de predação diferenciada entre borda
e interior. Isto pode estar relacionado ao pequeno tamanho do fragmento amostrado (7,7 ha ), com efeito de
borda intenso em toda sua extensão. Não foi possível identificar todas as pegadas marcadas nos plotes de
areia, entretanto foi possível verificar que o maior n ú mero foi de D. aurita.
Órgão financiador: MBML/ESESFA

DP - 05

DEMOGRAFIA DE Marmosops incanus (LUND, 1840) EM SISTEMAS DE FRAGMENTOS DE
MATA ATLÂ NTICA EM SANTA TERESA , ESPÍRITO SANTO - Marcelo Passamanilt 2-3 & Fernando
A. S. Femandez3 - pasamani @ terra.com. br rodentia @ biologia.ufn .br - 1- ESESFA, Rua Bemardino Monteiro
700, 29650-000, Santa Teresa, ES - 2- Museu Biologia Prof. Mello Leitão, Av José Ruschi 4, 29650-000,
Santa Teresa, ES - 3- LECP, Departamento de Ecologia, UFRJ, CP 68020, 21941-590, Rio de Janeiro, RJ
O padrão de flutuação anual e a dinâ mica populacional da espécie Marmosops incanus foi estudado em
oito á reas de Mata Atl â ntica na região serrana do Espírito Santo de fevereiro de 1998 a outubro de 2001.
Foram amostrados três fragmentos pequenos, dois médios e três á reas no controle. Em cada uma destas
á reas foram feitas grades de amostragem de pequenos mam íferos usando armadilhas cobrindo os três
diferentes estratos da vegetação: superior, médio e inferior. O método utilizado foi captura-marcaçãorecaptura , e os animais capturados foram identificados, marcados e tomadas medidas biométricas e
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reprodutivas. Foram estimados os seguintes parâ metros demográficos: proporção sexual , tamanho
populacional , recrutamento, taxa de sobrevivência, proporção de fêmeas reprodutivas e estrutura etária .
Nas oito á reas foram capturados 194 indivíduos de M . incanus, um total de 732 vezes. A razão sexual não
2
mostrou tendê ncia de desvio para qualquer um dos sexos, seja nos fragmentos pequenos (( -f com correção
2
de Yates = 1,91; p = 0,167), nos médios (-f - com correção de Yates = 0,01; p = 0,914 ) e nas á reas no
controle O2 com correção de Yates = 0,27; p = 0,604 ). Os tamanhos populacionais de M . incanus mostraram-se maiores nos fragmentos pequenos que nas á reas no controle (Tukey: p = 0.026) e mostraram uma
flutua ção sazonal sincrônica dentro das classes de tamanho ( pequenos, médios e áreas no controle), com
um aumento populacional no in ício da esta ção seca para todas elas. Em todas as áreas o recrutamento foi
maior no final da estação chuvosa e a taxa de sobrevivência média se mostrou maior nos fragmentos
pequenos que nas á reas no controle. M . incanus apresentou uma atividade reprodutiva concentrada na
estação chuvosa, sendo que 71% das fêmeas capturadas nesta estação estavam em reprodução. Assim
como as flutuações populacionais, a reprodução desta espécie parece estar relacionada com a oferta de
recursos alimentares.
_

Orgão Financiador: CNPq
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DP 06
PEQUENOS MAMÍFEROS EM FRAGMENTOS DE TAMANHOS DIFERENTES DE MATA
ATLÂNTICA EM SANTA TERESA , ESPÍRITO SANTO. Marcelo Passamani IA3 & Fernando A. S.
Femandez3 - pasamani @ terra.com.br rodentia @ biologia . ufri . br - 1 - ESESFA. Rua Bernardino Monteiro
700, 29650-000, Santa Teresa, ES - 2- Museu Biologia Prof. Mello Leit ão, Av José Ruschi 4, 29650-000,
Santa Teresa , ES - 3- LECP, Departamento de Ecologia, UFRJ, CP 68020, 21941-590, Rio de Janeiro, RJ
O efeito da fragmentação da Mata Atl â ntica na abund â ncia de pequenos mamíferos n ão-voadores foi avaliado de fevereiro de 1998 a outubro de 2001 em oito á reas de amostragens dispostas em fragmentos de três
categorias de tamanho: três fragmentos pequenos (2,8; 7,6 e 9,1 ha ), dois médios (197,6 e 158,9 ha) e três
á reas dentro do controle (aproximadamente 850 ha). Em cada uma destas á reas foram feitas grades de
amostragem de pequenos mam íferos usando armadilhas cobrindo os três diferentes estratos da vegetação:
superior, médio e inferior. O método utilizado foi captura-marcação-recaptura, e os animais capturados
foram identificados, marcados e tomadas medidas biométricas e reprodutivas. Com um esforço total de
captura de 37.794 armadilhas x noites nas oito á reas foram feitas 1970 capturas, perfazendo um sucesso de
5,21%. Vinte espécies de pequenos mam íferos, todas de gêneros diferentes, foram capturadas nas á reas de
amostragem, sendo oito espécies de marsupiais e doze de roedores; entretanto marsupiais foram responsáveis por mais de 65% dos indiv íduos capturados, sendo Marmosops incanus a espécie mais abundante.
Apesar das espécies analisadas apresentarem diferentes respostas à fragmentação, um padrão geral observado foi à elevada abund ância nos fragmentos de menor tamanho. Nas á reas maiores estes valores ficaram
entre 63 e 70 indiv íduos, nas á reas médias entre 47 e 56 e nas á reas pequenas entre 93 e 149 indiv íduos.
Estes n ú meros influenciaram diretamente nos sucessos.médios de captura nas diferentes áreas, que ficaram em 3,7% para os fragmentos grandes, 3,1% para os médios e 8,0% para os pequenos. Marmosops
incanus foi à espécie mais abundante em cinco das oito á reas amostradas;esta espécie parece ser favorecida
pela fragmentação do habitat , uma vez que sua abund â ncia aumentou significativamente em áreas de menor tamanho (r = - 0,85; p < 0,007). Inversamente, Caluromys philander parece ser muito sensível à fragmentação florestal , pois sua abund â ncia diminuiu significativamente em á reas de menores tamanhos ( r =
0,75; p < 0,03). O uso de estratos inferiores da mata por M . incanus e a sua habilidade de cruzar a vegetação aberta entre os fragmentos podem estar favorecendo a sua persistência nestas áreas.
Órgão Financiador: CNPq
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ABUND Â NCIA NA MATRIZ E FREQUÊNCIA DE MOVIMENTOS DE PEQUENOS MAM Í FEROS ENTRE FRAGMENTOS FLORESTAIS DE MATA ATLÂ NTICA EM SANTA TERESA ,
*
ESPIRITO SANTO Marcelo Passamani 1,2,3 & Fernando A. S. Femandez3 - pasamani @ terra .com.br
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Com o objetivo de verificar quais as espécies de pequenos mam íferos que usam a matriz que circunda os
fragmentos e qual a frequência de movimentos destas espécies entre estes fragmentos, foram realizadas
coletas numa matriz de monocultura de café que circunda um fragmento, assim como em cinco fragmentos
de Mata Atl â ntica. Na matriz foram feitos cinco transectos paralelos, equidistantes 25 m um do outro, com
cinco pontos de coleta em cada transecto e nos fragmentos foram feitas grades de amostragem de pequenos
mamíferos usando armadilhas cobrindo os três diferentes estratos da vegetação: superior, médio e inferior.
O método utilizado foi captura-marcação-recaptura, e os animais capturados foram identificados, marcados e tomadas medidas biométricas e reprodutivas, e liberados no mesmo local de captura. De acordo com
os dados, cerca de 45 % das espécies que foram capturadas nos fragmentos pequenos também utilizam a
matriz que os circundam . Das oito espécies capturadas na matriz, seis foram mais abundantes nos fragmen tos pequenos que nos demais. A correlaçã o entre a abund â ncia das espécies na matriz e o seu índice de
vulnerabilidade à fragmentação mostrou uma correla ção positiva e significativa ( r 2 = 0,841, p = 0,002). Ou
seja, as espécies que usam ou exploram a matriz tendem a aumentar sua abund â ncia nos fragmentos e com
isso serem menos vulnerá veis à fragmentaçã o. Doze movimentos foram detectados entre os cinco fragmentos amostrados, sendo que as maiores frequ ências de movimentaçã o foram de Micoureus travassosi,
Didelphis aurita , Rhipidomys mastacalis e Mannosops incanus, nesta ordem. Apesar de todas as espécies
analisadas apresentarem deslocamentos menores que lOOm na maioria dos casos, quatro espécies tiveram
habilidade de deslocar grandes dist â ncias cruzando diferentes tipos de matrizes. A espécie D. aurita, o
gambá , foi de longe a espécie que deslocou as maiores distâncias, chegando a movimentar-se 1.625m entre
os fragmentos. Outra espécie que mostrou grande movimentação foi Aí. incanus, deslocando distâ ncias de
até 930m. A espécie Aí. travassosi teve um deslocamento má ximo de 710m, e R. mastacalis de 250m. O
conjunto de fragmentos como um todo é utilizado por indivíduos de D. aurita, formando uma população
ú nica. Ao contrá rio, Aí. incanus apresenta populações localizadas nos diferentes fragmentos conectadas
por alguns indiv íduos dispersores que ocasionalmente cruzam a matriz circundante, caracterizando uma
metapopulação.
Órgão Financiador: CNPq
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A riqueza e a diversidade de espécies da comunidade de pequenos mam íferos em fragmentos de Mata
Atlâ ntica no Espírito Santo foi avaliada em oito fragmentos de tamanhos diferentes, sendo três fragmentos
pequenos (2,8; 7,6 e 9,1 ha), dois médios (197,6 e 158,9 ha ) e três á reas no controle (cerca de 850 ha). Em
cada uma destas áreas foram feitas grades de amostragem de pequenos mamíferos usando armadilhas
cobrindo os três diferentes estratos da vegetação: superior, médio e inferior. O método utilizado foi captura- marca ção- recaptura , e os animais capturados foram identificados, marcados e tomadas medidas
biométricas e reprodutivas. Com um esforço total de 37.794 armadilhas x noites nas oito á reas, foram
feitas 1970 capturas de 20 espécies de pequenos mamíferos. Apesar dos fragmentos pequenos terem em
média uma maior riqueza de espécies de pequenos mamíferos ( média 12 espécies ) quando comparados
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com os médios ( média 9.5) e as á reas no controles ( média 9.67), esta diferen ça não se mostrou significativa
( Anova , F = 0997; p = 0.432), assim como n ã o mostrou també m relação com caracter ísticas das á reas, tais
como tamanho ( r = -0,462; p = 0,249), isolamento ( r = 0,528; p = 0,179), forma ( r = -0,351; p = 0,394) e
permeabilidade (r = -0,210; p = 0,617). Os outros índices avaliados ( diversidade e equitabilidade ) també m
apresentaram semelhantes resultados. Os resultados encontrados neste estudo demonstram que as populações de pequenos mam íferos na regi ã o de Santa Teresa n ão parecem estar completamente isoladas uma das
outras, sendo a matriz que circunda os fragmentos muito permeá vel ao deslocamento de muitas destas
espécies. Desta forma, ações de conservação na regi ão devem contemplar o ambiente como um todo.
avaliando o tipo de matriz que circunda os fragmentos assim como seu uso pelas espécies de pequenos
mam íferos.
Órgão Financiador: CNPq
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DESEMPENHO NO ANDAR ARBOR Í COLA DE SEIS ESPÉ CIES DE MARSUPIAIS
DIDELFÍDEOS DA MATA ATLÂ NTICA COMO UM ASPECTO DO NICHO POTENCIAL Delciellos, A. C.1 & Vieira, M. V.2 - Laboratório de Vertebrados, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
RJ, Brasil - E-mail: 1- acidadela @ bol .com . br e 2- mvvieira @ biologia. ufri . br
Marsupiais didelf ídeos diferem no uso de estratos da floresta, sendo este um dos aspectos do nicho que
mais contribuem para a partilha de recursos. Entretanto, embora espécies possam ser classificadas como
arborícolas e terrestres, pode haver diferentes estratégias de locomoçã o e uso do estrato vertical , associadas a diferenças no desempenho locomotor. O objetivo deste estudo foi descrever e comparar o desempenho locomotor de marsupiais com uso variado do estrato vertical da floresta. Foi analisado um aspecto
importante de sua habilidade arborícola, o desempenho locomotor sobre galhos horizontais, denominado
andar arborícola. O esperado era encontrar diferenças de desempenho entre espécies arborícolas de dossel
( Caluromys philander ), arborícolas do sub- bosque ( Marmosops incanus , Gracilinanus microtarsus e
Micoureus demerarae ), semiterrestres ( Didelphis aurita e Philander frenata ) e terrestres ( Metachirus
nudicaudatus ) caracterizando nichos potenciais diferentes. Os indivíduos estudados foram capturados em
á reas de Mata Atl ântica, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ, Brasil ), removidos para laboratório
e submetidos a testes para medir o desempenho no andar arborícola. Os testes consistiam em fazer o animal
correr sobre tubos horizontais de quatro diâ metros diferentes, simulando galhos. A locomoção ao longo
dos tubos foi gravada com uma câ mera de v ídeo, para a aná lise posterior do comprimento e frequê ncia das
passadas, assim como o cá lculo da velocidade relativa do animal. As espécies mais arbor ícolas apresentaram maiores velocidades nos testes de desempenho do que as mais terrestres. Frequê ncia e comprimento
ícola x terrestre. Na a An álise de
de passadas diferiram entre espécies, mas n ã o seguiram a dicotimia arbor
Covari â ncia Hierá rquica , efeitos filogenéticos foram detectados nos três componentes do desempenho
ística - PRC (independente de diferenças de diâ metro dos suportes ),
analisados: passada relativa caracter
metro
di
â
- PRD, e frequência de passadas. O ú nico efeito significativo do
passada relativa associada ao
ícola x terrestre) ocorreu na PRD. Diferenças entre espécies independentes de diferenças
há bito (arbor
filogenéticas e do há bito foram detectadas na PRD e na frequência de passadas. Houve grande sobreposição
ícola, mas PRC diferenciou os nichos de G.
dos nichos potenciais relativos ao desempenho no andar arbor
microtarsus e D. aurita , ocorrendo uma ordenação das espécies por tamanho. Portanto, PRC representa um
componente do desempenho associado a diferenças de tamanho entre as espécies. PRD diferenciou M .
incanus dé G. microtarsus.
Financiado por CNPq , PROBIO (MMA/PRONABIO-GEF), FUJB, PRONEX.
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COMPORTAMENTO E DESEMPENHO DO GAMB Á DE ORELHA BRANCA , Didelphis
albiventris ( MARSUPIALIA , DIDELPHIDAE) CRUZANDO DISTÂ NCIAS ENTRE GALHOS
Vieira, M. V. 1; Oliveira, L. A. de 2; & Delciellos, A. C.3 - 1, 3- Laboratório de Vertebrados, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil - 2- Departamento de Zoologia, Universidade Estadual Paulista.
Campus de Rio Claro, SP, Brasil - 1 mvvieira @ biologia . ufrj. br 3- acidadela @ bol .com. br
Considera-se que marsupiais neotropicais cruzam distâ ncias entre galhos através de uma locomoção cautelosa , usando sua cauda preênsil como um quinto membro e espalhando o peso do corpo por vá rios galhos,
sem saltar. Entretanto, esta ainda é uma hipótese a ser verificada já que postura corporal e locomoção em
ambiente arbor ícola são pouco conhecidas para marsupiais neotropicais. O objetivo deste estudo é descrever postura e performance de D. albiventris cruzando dist â ncias entre galhos. Foram realizados dois testes
numa baia de 8 x 8 m do Centro de Aquacultura da UNESP, Campus de Rio Claro, SP, de maio a julho de
1997. O aparato para os testes consistiu de um tubo de PVC de 2 polegadas de diâ metro, 3 m de comprimento, fixado a 1 ,30 m de altura na horizontal , e recoberto com fita crepe. Os testes individuais foram
filmados para an álise posterior quadro a quadro. No Teste 1 , uma extremidade do tubo situava-se próxima
a um arbusto 1,70 de altura. No Teste 2, uma extremidade do tubó situava-sfea uma distâ ncia m ínima de 35
cm de um tronco inclinado 45 graus, també m de 2 polegadas. Os testes consistiam em colocar o animal
sobre uma extremidade do tudo, deixá-lo cruzar o tubo, alcançar a outra extremidade e cruzar a dist â ncia
até os galhos do arbusto ou o tronco inclinado. A dist â ncia entre a extremidade do tubo e o arbusto ou galho
era progressivamente aumentada até atingir-se a distâ ncia má xima que um indiv íduo conseguia cruzar.
Indiv íduos de D. albiventris nascidos em cativeiro e origin á rios de um casal fundador foram testados, num
total de 21 indivíduos no Teste 1 e 15 no Teste 2. A forma de locomoção cautelosa, sem saltos foi utilizada
apenas quando a distâ ncia entre o tubo e o arbusto era inferior ao comprimento do corpo. Em distâ ncias
maiores, todos os indiv íduos saltaram, demonstrando posturas especializadas t ípicas de saltos por animais
quadr ú pedes. A performance nos saltos, medida pela dist â ncia má xima de salto com sucesso, n ão apresenta uma relação direta com o peso. As dist â ncias má ximas alcan çadas foram de 60 cm, correspondendo a 1
- 1,5 comprimentos de corpo. A cauda n ão tem função aparente na fase de propulsão do salto. Mesmo
marsupiais pouco especializados para o uso da copa como D. albiventris possuem capacidade de salto para
vencer distâncias entre galhos da copa. A visão de marsupiais neotropicais utilizando apenas locomoção
cautelosa na copa deve ser revista.
Financiado por CNPq, PROBIO (MMA/PRONABIO-GEF), FUJB , PRONEX, FAPESP
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VARIAÇÃ O MORFOMÉTRICA DO CRÂ NIO EM Marmosa GRAY, 1821 (DIDELPHIMORPHIA:
DIDELPHIDAE) - Diego Ast úa de Moraes - Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia ), Inst.
Biociências, USP e Mastozoologia. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Av. Nazaré, 481.
Ipiranga. 04263-000 São Paulo, SP. E- mail: dmoraes @ ib.usp.br
O gênero Marmosa Gray, 1821 (Didelphimorphia, Didelphidae) é atualmente composto por nove espécies.
Neste trabalho foi analisada a variação da forma e do tamanho do crâ nio dentro do gênero, como parte de
um estudo mais amplo abrangendo todos os marsupiais americanos. Com a exceção de M . andersoni ,
somente conhecida pelo holótipo, foram utilizados exemplares de todas as demais espécies ( tamanhos
amostrais entre parênteses): M . canescens (46), M . lé pida (7), M . mexicana (49), M . murina (64), M .
robinsoni (64), M. rubra (17), M. tyleriana (7) e M . xerophila (62). No caso daquelas com ampla distribuição
geográfica ou que apresentam várias subespécies, as amostras foram restritas geograficamente. Para cada
exemplar foi tomada uma fotografia digital do crâ nio em vista dorsal , sobre a qual foram colocados 17
pontos de referência em um lado do crânio. As configurações foram alinhadas por uma sobreposição de
Procrustes, e foram extra ídos seus tamanhos de centróide. Estes foram comparados entre os sexos dentro
de cada espécie, através de um teste-t, para a detecção de dimorfismo sexual de tamanho. Cinco espécies
apresentaram tal dimorfismo: M . mexicana ( t=4,257; g.l.=46; p<0,001), M . murina ( t =4,341; g. l.=46;
p<0,001), M . robinsoni ( t=6,182; g.l .=54; p<0,001), M . rubra ( t=2,225; g.l .=15; p<0,04) e M . xerophila
(t=5,894; g. l.=60; p <0,001). Sendo assim, os sexos foram analisados separadamente através de uma Aná lise
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de Variâ ncia sobre os tamanhos de centróide entre as espécies. Esta indicou diferenças significativas entre
as espécies para machos (F=78,438; p<0,001) e fêmeas (F=65,486; p<0,001). As menores espécies são M .
lé pida e M . canescens , a maior M . robinsoni, e as demais formando um grupo intermedi á rio com alguma
sobreposi ção entre si . Uma An á lise Multivariada de Vari â ncia ( MANOVA ) sobre as Deformações Parciais
( incluindo os componentes uniformes ) indicou diferentes graus de dimorfismo na forma do crâ nio entre
as espécies ( À de Wilks =0,356; F= l ,45; p <0,0001), e uma MANOVA entre os sexos para cada espécie
indicou a existê ncia de dimorfismo na forma em M . murina ( X de Wilks=0,326; F=2,28; p<0,01), M .
robinsoni ( X de Wilks=0,290; F=2,69; p <0,001) e M . xerophila ( X de Wilks=0,271; F=2,78; p<0,001) ( as
amostras de M . lé pida , M. rubra e M. tyleriana não foram testadas devido aos tamanhos amostrais ). Portanto,
foi realizada uma An á lise de Vari á veis Can ónicas sobre as Deformações Parciais para cada sexo
separadamente. As quatro primeiras vari á veis can ónicas, resumem 90,56% ( machos ) e 88,98% ( f êmeas )
da variação, e discriminam a maioria das espécies em termos de forma , sendo esta distin ção mais marcada
entre os machos do que entre as fêmeas. Particularmente, M . canescens, M . lé pida, M . tyleriana e M .
xerophila podem ser claramente separadas das demais. As Deformações Parciais foram em seguida
regredidas sobre as vari á veis canónicas para visualizar as mudan ças da forma ao longo dos eixos. M .
canescens se distinguiu das demais por um deslocamento posterior dos processos orbitais e um alargamento
da constrição pós-orbital , M . xerophila por um encurtamento do rostro, estreitamento da caixa craniana e
constrição pós-orbital, e M . lé pida e tyleriana por crâ nios mais estreitos e delicados, com fossas temporais
menores.
Apoio financeiro: FAPESP (Bolsa DR -II, Proc. 00/ 11444-7)
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DIMORFISMO SEXUAL EM ESCÁ PULAS DE MARSUPIAIS AMERICANOS ( ORDENS
DIDELPHIMORPHIA , PAUCITUBERCULATA E MICROBIOTHERIA ) - Diego Ast úa de Moraes
Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia ), Inst. Biociências, USP e Mastozoologia. Museu de
Zoologia da Universidade de São Paulo. Av. Nazaré, 481. Ipiranga. 04263-000 São Paulo, SP. E-mail:
dmoraes @ ib. usp.br

Os marsupiais das ordens Didelphimorphia , Paucituberculata e Microbiotheria apresentam graus variá veis
de dimorfismo sexual , sobretudo de tamanho, em diversas estruturas ósseas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a existê ncia e a variabilidade do dimorfismo sexual no tamanho e forma das escá pulas de
representantes destas ordens, através de técnicas de morfometria geométrica. Foram analisados até o momento 852 indiv íduos, representando 17 gê neros e 56 espécies. Para cada exemplar foram tomadas fotografias digitais das escápulas em vista medial , nas quais foram colocados nove pontos de referência , de
modo a representar sua forma. As configurações foram alinhadas por uma sobreposição de Procrustes, e
foram extra ídos seus tamanhos de centróide. O dimorfismo sexual no tamanho foi avaliado comparando
estes tamanhos, através de um teste-t. entre os sexos dentro de cada espécie, quando permitido pelo tamanho das amostras. Foi encontrado dimorfismo sexual significativo de tamanho (p<0,05) em 17 espécies:
Didelphis aurita , D. virginiana, Gracilinanus agilis , Marmosa murina, M . robinsoni , Marmosops impavidus ,
M . incanus , M . invictus , M . noctivagus, M. parvidens , M . paulensis , Metachirus nudicaudatus , Micoureus
constantiae , Micoureus demerarae , Micoureus regina , Philander opossum e Caenolestes fuliginosus. Em
todas elas, os machos se mostraram maiores do que as fêmeas. O dimorfismo sexual na forma foi explorado através de uma Aná lise Multivariada de Variâ ncia sobre as Deformações Parciais entre os sexos de cada
espécie, quando permitido pelo tamanho amostrai (em 18 espécies). Foi detectado dimorfismo sexual na
forma em nove espécies ( Didelphis albiventris , D. marsupialis , D. virginiana ,Gracilinanus agilis , Marmosa
murina , M . robinsoni , Metachirus nudicaudatus e Rhyncholestes raphanurus ). Finalmente, nas 18 espécies
em que foram testadas as diferenças de tamanho e forma, as Deformações Relativas e os Componentes
Uniformes foram regredidos sobre os tamanhos de centróide para avaliar a influência do tamanho no
dimorfismo de forma . Nove regressões foram significativas pelo teste-F de Goodall ( p<0,05), sendo que

destas somente Didelphis marsupialis , Gracilinanus agilis , Marmosa robinsoni e Metachirus nudicaudatus
apresentaram dimorfismo de tamanho e forma. A porcentagem da variação explicada pela regressão foi
mais elevada nos Didelphidae de menor tamanho corporal (Gracilinanus agilis: 32,22%; Marmosa robinsoni:
38,60%; Marmosops incanus: 45,77%; Micoureus demerarae : 23 ,10% ) do que nos maiores (Caluromys
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derbianus: 4,20%; Chironectes minimus: 9,36%; Didelphis albiventris: 4,95 %; D. aurita\ 16,56%; D.
virginiana: 3,67%; Metachirus nudicaudatus: 4,23%; Philander opossum: 2,86% ). Estes resultados sugerem que nos Didelphidae de menor tamanho corporal a variação de forma na escá pula é uma consequência
de alometrias decorrentes do dimorfismo de tamanho, enquanto que nas espécies maiores estas diferenças
de forma n ão est ã o diretamente relacionadas à variação de tamanho. Este padrã o n ã o aparece nos
Caenolestidae e Microbiotheriidae, que apresentaram baixo dimorfismo de tamanho e forma. Estas aná lises serão em seguida repetidas com a vista lateral das escá pulas, que permite visualizar e marcar estruturas
que n ão podem ser localizadas na vista medial , como a cristã escapular e o acrômio.
Apoio financeiro: FAPESP (Bolsa DR-II, Proc. 00/11444-7)
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ANÁ LISE PRELIMINAR DA VARIA ÇÃ O NA FORMA DA ESCÁ PULA DE MARSUPIAIS AMERICANOS (ORDENS DIDELPHIMORPHIA , PAUCITUBERCULATA E MICROBIOTHERIA )
ATRAV ÉS DE MORFOMETRIA GEOMÉTRICA. Diego Ast úa de Moraes - Pós-Graduação em Ciê n cias Biológicas (Zoologia), Inst. Biociências, USP e Mastozoologia. Museu de Zoologia da Universidade
de São Paulo. Av. Nazaré, 481. Ipiranga. 04263-000 São Paulo, SP. E-mail: dmoraes @ ib. usp.br
A forma da escápula em mamíferos est á frequentemente associada ao tipo de locomoçã o, uma vez que
está sob a influência de processos mecâ nicos envolvidos no desempenho locomotor. Por outro lado, espécies
proximamente relacionadas podem apresentar similaridades na forma que n ão estejam relacionadas à
função, sendo simplesmente consequê ncia de suas relações filogenéticas. O objetivo deste trabalho foi
avaliar preliminarmente os componentes da variaçã o da forma nas escá pulas dos marsupiais americanos
das ordens Didelphimorphia, Paucituberculata e Microbiotheria nos diferentes n íveis hierá rquicos. Assim
poderão ser identificicadas variáveis para testar a influência das pressões seletivas por aumento no
desempenho locomotor e/ou da inércia filogenética na determinação da sua forma final , já que as espécies
destes grupos, apesar de serem geralmente consideradas morfologicamente conservadoras, apresentam
diferentes graus de especializaçã o locomotora. A morfometria geométrica se apresenta como ferramenta
ideal para este tipo de aná lise, uma vez que permite a padronização de tamanhos através de uma variá vel
ú nica, e a visualização das diferenças da forma. Foram analisados até o momento 852 indiv íduos,
representando 17 gê neros e 56 espécies das fam ílias Didelphidae, Caenolestidae e Microbiotheriidae.
Para cada exemplar foram tomadas fotografias digitais das escá pulas em vista medial , nas quais foram
colocados nove pontos de referê ncia, de modo a representar sua forma. Estas configurações foram então
alinhadas por uma sobreposição de Procrustes. Os sexos foram analisados separadamente já que análises
preliminares indicaram a existê ncia de diferentes graus de dimorfismo sexual entre as espécies. An á lises
Multivariadas de Vari â ncia sobre as deformações parciais indicaram diferenças significativas entre espécies
( machos: X de Wilks = 0,00001627, p < 0,0001, fê meas: X de Wilks = 0,00001670, p < 0,0001), gêneros
( machos: X de Wilks = 0,00030786. p < 0,0001, fêmeas: X de Wilks = 0,00025311 p < 0,0001) e famílias
( machos: X de Wilks = 0,29831378, p < 0,0001, fê meas: X de Wilks = 0,22435417, p < 0,0001), apontando
para a existê ncia de um alto grau de diferenciação nesses n íveis hierá rquicos. No entanto, aná lises de
Vari á veis Canónicas realizadas sobre as Deformações Parciais para cada sexo separadamente, distinguem
parcialmente as três fam ílias, distinguem completamente as espécies de Caluromys e Gracilinanus,
parcialmente as de Martnosa , Micoureus , Monodelphis e Philander mas não distinguem as de Didelphis e
Marmosops , o que indica que essa diferenciação é desigual dentro de cada grupo. De fato, a variabilidade
da forma dentro de cada n ível , medida como a média das distâ ncias de Procrustes entre cada indiv íduo e
o centróide do seu grupo, variou até 40 vezes entre os grupos com maior e menor variabilidade. Regressões
das Deformações Parciais sobre os tamanhos de centróide, incluindo e excluindo os componentes uniformes,
mostraram que estes respondem por somente 12,48% da variaçã o total nos machos e 15,67 % nas fêmeas,
indicando que a maior parte da diferenciaçã o existente na forma das escápulas destas espécies ocorre em
escala localizada. Estes indicadores de variabilidade serã o mapeados sobre as relações filogené ticas
propostas e contrastadas com o tipo de locomoção, para avaliar as suas influências relativas na evolu ção
da forma da escá pula dentro dos diferentes grupos.

Apoio financeiro: FAPESP ( Bolsa DR -II, Proc. 00/11444-7)
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DP 14
NOVAS OCORRÊNCIAS DE MARSUPIAIS NA POR ÇÃO SUL DO CENTRO -OESTE DO BRA 2
1
SIL, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. - Nilton Carlos Cáceres , Dirceu Ricco de Freitas ,
1
Walter Vicente Ferreira 3; Alam Aparecido de Mattos Tombini ( PIBIC- UFMS/CNPq) - 1- Departamento
de Biociê ncias, Cx.P. 51, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul , CEP: 79200-000, E- mail :
nc caceres @ . hotmail.com ; 2- R . Gerâ nio 228, Sol Nascente, Navira í/MS; 3- R . Ari Nunes da Silva, 533,
Centro, cep 79.990-000, Amambai/MS.

_

Na Regi ão neotropical h á aproximadamente 70 espécies de marsupiais, sendo que 57 % ( n =40 ) ocorrem no
Brasil. Neste pa ís, houve uma tendê ncia geral de se estudar os marsupiais com distribui ção que coincide
com a localização dos grandes centros de pesquisa mais próximos a ambientes florestais, tanto atl â nticos
( principalmente) quanto amazônicos, e pouco no Cerrado. Com o intuito de suprir com informa ções in éditas o atual conhecimento sobre a ocorrê ncia de marsupiais na porção sul do Centro-Oeste do Brasil ,
capturas com armadilhas de arame (40x 20x20cm) e armadilhas de queda (baldes de 60 litros) foram realizadas em alguns pontos do Estado do Mato Grosso do Sul durante os anos de 2001 a 2003. Ênfase foi dada
à distribuiçã o por grandes bacias (Paraguai e Paran á ) e municípios. Resultados preliminares indicam o
seguinte: Didelpliis albiventris: com ampla distribuição nas duas bacias; D. aurita: Bacia do Paraná, Munic ípio de Campo Grande (Mata Ciliar ); Gracilinanus agilis : Bacia do Paran á , Munic ípio de Rio Brilhante
( Mata Ciliar), Munic ípio de Itaporã (Fragmento Florestal ) ; Thylamys macrurci: Bacia do Paraguai , Muni c ípio de Aquidauana (Sul da Serra da Boa Sentença ), Munic ípio de Bonito (leste e oeste da Serra de
Bodoquena); Chironectes minimus: Bacia do Paran á (Serra de Maracaju ), Munic ípio de Sidrol â ndia (Floresta Estacionai Decidual ); Monodelphis domestica: Bacia do Paraguai (Serra de Bodoquena ). Munic ípio
de Bonito (Floresta Estacionai Decidual ), Munic ípio de Aquidauana (sul da Serra da Boa Senten ç a );
Micoureus constantiae: Bacia do Paraguai (Serra de Bodoquena ), Munic ípio de Bonito (fragmento de
Cerrado). Alguns dos registros apresentados são inéditos para esta regiã o do Brasil , conforme publicações
atuais, constituindo-se, para T. macrura, M . constantiae , C. minimus e D. aurita, como ampliações de suas
distribuições previamente conhecidas, ou pelo menos novos registros de ocorrência dentro de distribuições
não tão bem conhecidas. No Mato Grosso do Sul , devido à sua posição geográfica englobando duas grandes bacias hidrográficas, ao reduzido n ú mero de estudos biogeográficos realizados na região e à intensa
degradaçã o ambiental , toma -se urgente a intensificaçã o de estudos desta natureza no Estado, principalmente visando à conservação deste tipo peculiar de fauna em remanescentes florestais.
Órgã os Financiadores: UFMS, UEMS/FINEP/CNPq, NEOTROPICA, PROBIO/MMA .

DP - 15
DISPERSÃ O DE SEMENTES POR Philander frenata ( DIDELPHIMORPHIArDIDELPHIDAE)
NO PARQUE ESTADUAL INTERVALES, SP. - Eleonore Z. F. Setz, Nat á lia O. Leiner & Wesley R.
@
@
Silva - Depto de Zoologia , IB-UNICAMP - setz @ unicamp. br. naleiner hotmail.com. weslev unicamp.br
Algumas espécies de marsupiais frug ívoros neotropicais contribuem para a dispersã o de sementes de diversas espécies de plantas. Este estudo procurou determinar a dieta frugívora e sua variação sazonal da
cu íca-de-quatro-olhos Philander frenata no Parque Estadual Intervales (24° I 6’S, 48°25’ W ), no sudeste de
São Paulo. A á rea de estudo localiza-se próxima à sede administrativa do parque, numa altitude aproximada de 900 m, e a coleta de dados se estendeu de novembro de 2001 a outubro de 2002. Fizemos capturas
mensais em á rvores (4 a 20m de altura ) e no chão, ao longo de três transecções ( uma em mata de calcário,
outra às margens de um córrego, a terceira em capoeira antiga). Durante três noites por mês, armadilhas
“ Sherman ” foram iscadas com linguiça defumada e essência de baunilha, totalizando 3397 armadilhasnoite. Todos os indiv íduos foram sexados, pesados e, a partir de maio de 2002, foram també m marcados
com brincos numerados de latão, antes de liberados. As sementes foram obtidas tanto das fezes coletadas,
como da lavagem individual das armadilhas, após as capturas. Foram feitas 64 capturas (2 a 11 capturas/
mês ), com 13 indiv íduos marcados e 12 recapturas, todas no chão. Alé m de restos de artró podes e vertebrados, em 27 amostras fecais foram encontradas sementes de 20 espécies de plantas pertencentes a 8 fam ílias: Anthurium crassipes ( presente em 7,4% das amostras ) Philondendron appendiculatum ( 14,8 % ),
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Coussapoa microcarpa (3,7 %), Ficus lusclinatiana (3,7 % ), Lecindra melastomaloides (3,7 % ), L. pilonensis
(3,7%), Ossaea amygdaloides ( 11,1 % ), Campomanesia guaviroba (3,7% ), C. nerijlora (22,2% ), Rubus
rosaefolius (7,4% ), /?. urticaefolius ( 3,7% ), /?. brasiliensis (3,7 % ), Piper corintoanum (7,4% ), /1 aduncum
(3,7%), P dilatatum ( 22,2% ), Solanum inodorum (7,4%), 5. megalochiton (3,7 % ), 5. pseudoquina (7,4% ),
5. sancta catharinae (3,7% ) e Vassobia breviflora (3,7%). O n ú mero de espécies por amostra fecal variou
de 1 a 4 e o n ú mero de sementes de 1 a 5700. O tamanho das sementes variou de < 1,0 a 6,3 mm de
diâ metro. De modo geral , as plantas consumidas por P frenata exibem frutos com síndrome zoocórica
variavel e sã o abundantes na á rea de estudo, principalmente em ambientes nos está dios iniciais e médios de
sucessão. Com exceção das aráceas, uma fam ília cujo há bito epífito adapta se bem à dispersão por marsupiais arbor ícolas, as demais espécies são também consumidas por outros frug ívoros, como aves e morce
gos. Philanderfrenata, assim como outros marsupiais frug ívoros, parece sobrepor parcialmente o nicho
alimentar de aves e morcegos frug ívoros, devendo ser considerado, portanto, uma espécie importante no
processo de dispersão de sementes em ambientes sucessionais na Mata Atlâ ntica paulista.

-

.

-

-

Apoio: Fundação MB e BIOTA/FAPESP - O Instituto Virtual da Biodiversidade ( www. biota.org. br).
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DP 16
DIETA E USO DO ESPA ÇO DE Marmosops paulensis (DIDELPHIMORPHIA :MARMOSIDAE)
NA MATA ATLÂ NTICA DE SÃO PAULO. Leiner, N.O. & Silva, W.R . - IB-Departamento de Zoologia-Unicamp - naleiner @ unicamp.br; wesley @ unicamp. br
Marmosops paulensis é um marsupial endémico da Mata Atl â ntica do sudeste brasileiro, ocorrendo desde
o Rio de Janeiro até o Paraná. O objetivo deste estudo é determinar a dieta e o uso do espaço de M .
paulensis no Parque Estadual Intervales, SP (24°16’S, 48°25’ W ). A á rea de estudo localiza-se próxima à
sede administrativa do parque, numa altitude aproximada de 900 m , e a coleta de dados iniciou -se em
agosto de 2002. Os animais estão sendo capturados em armadilhas tipo Sherman dispostas em uma grade
de 1,6 ha e marcados com um brinco numerado de latão. Sexo, peso, condiçã o reprodutiva e estimativa de
idade estão sendo registrados para cada indiv íduo capturado. Após a coleta, os animais são soltos com um
carretel de rastreamento fixado em seu dorso, o que permite a estimativa futura da á rea de vida dos mesmos. A dieta é avaliada com base na an á lise de amostras fecais sob microscópio estereoscópico. A aná lise
de 70 amostras indica que a dieta de M . paulensis consiste de frutos de Piperaceae e Solanaceae e de
insetos pertencentes às ordens Blattaria ( presentes em 31,3 % das amostras ), Orthoptera ( 12,5 % ), Coleoptera
(37,5%) e Hymenoptera (37,5 % ), sendo que em apenas 16 amostras os insetos puderam ser identificados.
Piper dilatanim é a espécie de fruto mais abundante na dieta (97% ), enquanto Solanum pseudoquina ocorreu em somente 11 % das amostras. Tanto a presença como a abundâ ncia de frutos na dieta parecem estar
relacionadas à estaçã o ú mida , quando há abund â ncia de frutos na á rea, especialmente de piperáceas. Por
outro lado, nos meses mais secos este marsupial parece se alimentar quase que exclusivamente de insetos,
o que ainda carece de confirmação. E possível que M . paulensis utilize frutos de maneira oportunista,
aproveitando-os como fontes de água e energia quando estes estão mais abundantes e, portanto, menos
custosos energeticamente. Em relação ao uso do espaço, a á rea de vida média até agora estimada para M .
paulensis é de 0,32 ha (N = 8; dp=0, ll ), sendo que a á rea de vida média dos machos (0,34) é significativamente maior ( p<0,05; t de Student ) que a das fêmeas (0,18 ). Este resultado é consistente com o padrão
existente dentro dos didelf ídeos, podendo ser explicado pela garantia de maior acesso às fêmeas. Uma vez
que M. paulensis é capaz de se deslocar por longas distâ ncias (distâ ncia máxima percorrida = 137,8m ) e
ingere grandes quantidades de sementes na estação ú mida (5023 entre novembro e março), esta espécie
pode funcionar como um dispersor eficiente de sementes, em especial de Piper dilatatum.
Apoio: Fundação MB e BIOTA/FAPESP - O Instituto Virtual da Biodiversidade (www. biota.org. br).
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DP - 17
AMOSTRAGEM DE PEQUENOS MAMÍFEROS: QUAIS VARI Á VEIS INFLUENCIAM AS ESTIMATIVAS DA RIQUEZA E DA ABUNDÂ NCIA DE ESPÉCIES NA MATA ATLÂ NTICA? Moura , M. C '; Grelle, C. E. V * & Bergallo, H. G. 2 - 1. Laboratório de Vertebrados, Departamento de
Ecologia - UFRJ , CP 68020 - 21941 590 Rio de Janeiro, RJ (e-mail : mairamoura @ hotmail .com ). 2. Departamento de Ecologia, IBRAG, UERJ . Av. São Francisco Xavier, 524 Maracan ã - 20559-900 - Rio de

-

Janeiro, RJ , Brazil .

Nosso objetivo é avaliar quais variáveis usadas nos diferentes estudos infuenciam os resultados do n ú mero
de espécies e de indiv íduos de pequenos mam íferos amostrados na Mata Atl â ntica . Para isso foi feita uma
pesquisa bibliográfica de estudos com pequenos mam íferos na Mata Atl â ntica. De cada estudo, as seguin tes vari á veis foram anotadas: n ú mero de espécies totais, n ú mero de espécies de marsupiais, n ú mero de
espécies de roedores, n ú mero de indivíduos totais, n ú mero de indiv íduos de marsupiais, n ú mero de indiv íduos de roedores, esforço de captura (armadilhas por noite), n ú mero de estratos arbóreos utilizados, n ú mero de noites, espaçamento entre armadilhas, tipos de armadilhas utilizadas, tamanho da á rea amostrada,
n ú mero de trilhas, design utilizado. Para as variá veis qualitativas, como por exemplo design , foram atribuídos valores para cada categoria ( neste caso: grade=0 e transecto= l ). Foi feita uma regressão m ú ltipla
(GLM ) usando os dados de todos os estudos para ver quais vari á veis mais influenciam as estimativas de
riqueza e a abund â ncia das espécies. A seguiras áreas de estudo foram categorizadas como floresta ombrófila
densa e floresta semi decidual para ver se os padrões de riqueza e abundancia mudam entre esses dois tipos
de vegetação. Para isso foi feita uma An á lise de Covariâ ncia usando-se esforço de captura contra riqueza
e abund â ncia e como co-fator o tipo de floresta . No total foram compilados 32 estudos da literatura. A
vari á vel esforço de captura foi a ú nica significativa quando considerou -se o n ú mero de espécies totais e de
roedores de cada estudo (/?=0.002, /7=0.005 respectivamente). Para o n ú mero de espécies de marsupiais a
vari á vel espa ç amento foi a ú nica significativa (/7=0.044). Para o n ú mero de indivíduos totais as vari á veis
esforço de captura, n ú mero de estratos arbóreos e tipos de armadilha foram significativas (/T=0.00, /7=0.018,
p=0.002 respectivamente). Para o n ú mero de indiv íduos de roedores as variá veis esforço de captura e tipos
de armadilhas foram significativas (/7=0.00, /7=0.026). Para o n ú mero de indivíduos de marsupiais as variá veis esforço e tamanho de á rea foram significativas (/7=0.00, /7=0.030, respectivamente). Dividindo-se os
estudos por tipo de floresta, o n ú mero de espécies de roedores, n ú mero de indivíduos de roedores e n ú mero
de espécies de marsupiais diferiram na inclinação (/7=0.048, /7=0.00, /7=0.00, respectivamente). O n ú mero
de espécies de marsupiais n ão diferiu na inclinação (p=0.1) nem na elevaçã o (/7=0.593). Os resultados
mostraram que o esforço de captura é a vari á vel que mais influência a riqueza e abund â ncia de espécies. O
n ú mero de espécies e de indiv íduos de roedores apresenta diferença entre os tipos de floresta, sendo maior
na ombrófila densa. O n ú mero de espécies de marsupiais n ão apresenta diferença entre os tipos de floresta,
porém o n ú mero de indiv íduos é maior na semidecidual.
Financiamento: CNPq , Faperj, FUJB, PROBIO(MMA-GEF).

DP - 18
INFLU ÊNCIA DA ESCALA NA SELEÇÃ O DE HABITAT POR TRÊS MARSUPIAIS DA MATA
ATLÂ NTICA. Moura, M. C ; Viera, MV2 - 1, 2. Laboratório de Vertebrados, Departamento de Ecologia,
1
Instituto de Biologia UFRJ , CP 68020 Rio de Janeiro, RJ , 21941-590.( mairamoura @ hotmail.com,
2
mvvieira @ biologia.ufrj. br)

-

‘

Recentemente têm-se percebido que padrões e processos ecológicos mudam com a mudança de escala de
an á lise, principalmente a escala espacial. É necessá rio ent ão entender como os organismos se relacionam
com o ambiente em diferentes escalas. O objetivo deste trabalho é avaliar se a seleção de habitat de três
espécies de marsupiais ( Didelphis aurita, Philander frenata e Metachirus nudicaudatus ) muda de acordo
com a escala de observação utilizada. A seleção de habitat foi avaliada em duas escalas: micro e mesohabitat.
A escala de microhabitat estudada se restringe ao ambiente imediato do animal enquanto o mesohabitat
seria a regi ão ocupada pelas popula ções do estudo.O microhabitat se restringe ao ambiente imediato do
animal em um determinado momento, enquanto o mesohabitat seria a regi ão utilizada por cada animal
durante um percurso mais longo. Os indiv íduos foram capturados no município de Guapimirim, RJ, uma
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á rea de Mata Atl â ntica na borda do Parque Nacional da Serra dos Órgã os, em três grades de armadilhas de
lha com 25 pontos cada e liberados com um carretel de rastreamento. A linha deixada foi seguida e
mapeada , sendo escolhidos 10 pontos em que o animal mudava de direçã o. Foram medidas 7 vari á veis
relativas à estrutura da vegetação em 4 direções ao redor de cada ponto escolhido (ponto central): a direção
seguida pelo animal , a direçã o à esquerda , direção à direita e direção oposta à seguida pelo animal. Os
pontos das grades foram medidos da mesma forma, representando uma amostra da distribui çã o das vari áveis na floresta. Nos dois casos as vari á veis eram medidas a três metros do ponto central A seleção na
escala de microhabitat foi determinada comparando-se as medidas das variá veis na direção escolhida pelo
animal contra a media das outras direções que n ão foram escolhidas pelo animal durante sua trajetória.
Para isso utilizou-se o teste n ão paramétrico de Wilcoxon . A seleção na escala de mesohabitat foi determinada pela comparação da média de cada vari á vel ao longo da linha com a média nas grades. A significâ ncia
nas diferenças de mesohabitat entre a linha e as grades foi testada por bootstrap das médias. Foram rastreados
17 D. aurita , 12 P. frenatus e 10 M . nudicaudatus. Na escala de microhabitat alguns indivíduos da cada
espécie demonstraram seleção, mas por variá veis diferentes. Não houve padrão caracter
ístico para nenhuma espécie. Já na escala de mesohabitat , todos os indiv íduos de P. frenatus selecionaram á reas com maior
quantidade de pedras e menor quantidade de folhi ço, o que comprovaria a associação desta espécie à
presença de corpos d ’ água já que a ocorrência de pedras est á associada a córregos da mata. Alguns indiv íduos de D. cmritci també m selecionaram locais com maior quantidade de pedras. O ambiente de pedras
pode representar abrigo e disponibilidade de alimento (artrópodes ou pequenos vertebrados). M. nudicaudatus
não selecionou habitat em nenhuma escala. Portanto, dois dos marsupiais estudados selecionam o habitat
em uma escala maior e n ão em uma escala mais imediata.

Financiamento: CNPq , FUJB, PROBIO (MMA -GEF), PRONEX.

DP - 19
COMPORTAMENTO POSTURAL AO ESCALAR DE SETE ESPÉCIES DE MARSUPIAIS
(DIDELPHIMORPHIA: DIDELPHIDAE) DA MATA ATLÂ NTICA - Antunes, V. Z.1 & Vieira, M.
V.2 - 1 - Pós-Graduaçã o em Zoologia, Museu Nacional da UFRJ ( vanzitunes @ hotmail.com )- 2- Laboratório
de Vertebrados, Departamento de Ecologia, UFRJ , ('mvvieira @ biolopia.ufrj.br ) Correspond ê ncia: Laborat ório de Vertebrados , Departamento de Ecologia , UFRJ , CP 68020, Rio de Janeiro, RJ , CEP 21941-5902

.

Os marsupiais didelf ídeos se locomovem por quadrupedalismo e usam a sequê ncia diagonal simétrica dos
membros ao caminhar horizontalmente, tanto no chã o quanto em galhos e troncos horizontais nas árvores.
Entretanto, várias espécies são arborícolas ou exibem algum grau de uso do estrato superior da floresta,
que envolve escalar suportes verticais como cipós e trepadeiras. A locomoção arborícola é ainda pouco
conhecida e pode envolver comportamentos específicos, particularmente nas posturas utilizadas. Neste
trabalho descrevemos e comparamos as posturas corporais durante a escalada de suportes verticais de
Caluromys philander (arborícola de dossel ), Gracilinanus microtarsus , Micoureus demerarae (arbor
ícolas ),
Mannosops incanus ( arborícola de sub-bosque), Didelphis aurita (semi-terrestre ), Philander frenata ( terrestre) e Metachirus nudicaudatus (terrestre e cursorial ). Foram realizados testes locomotores em uma
corda de nylon , suporte vertical, simulando cipó, com diâmetro de l ,25cm. Os testes foram gravados em
vídeo e as imagens digitalizadas. Através de um diagrama de posturas foi selecionando o animal mais
veloz e com a postura mais típica para cada espécie. Deste, analisamos a sequência de movimentação dos
membros e permanê ncia dos mesmos no suporte, distâ ncia e ondulação do corpo em relação ao suporte e
posição da cauda, cabeça e membros. As espécies arborícolas apresentaram sequência diagonal e as terrestres, sequência lateral. A sequência diagonal confere mais estabilidade para os animais arbor
ícolas, pois o
ícolas permaneceram a maior parte da passacentro de gravidade se localiza mais posteriormente. Os arbor
da com dois membros apoiados no suporte: C. philander (54,55%), G. microtarsus (100% ), M. demerarae
(75%) e M. incanus (70%). P. frenata também permaneceu apoiado em dois membros em 54,55 % da
passada . D. aurita e M. nudicaudatus permaneceram a maior parte do tempo com três membros apoiados
ícolas têm maior estabilidade e desenvoltuno suporte, respectivamente, 89,47 % e 54,55%. Portanto, arbor
com
apenas
velocidade
dois apoios. Os indivíduos de todas as
ra ao escalar, já que conseguem atingir alta
ícolas e P. frenata mantiveram o corpo sempre afastado
espécies ondularam o tronco lateralmente. As arbor
da corda , ao contrário de D. aurita , que manteve o peito e focinho encostados na corda, e de M. nudicaudatus
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que se manteve junto à corda com os cotovelo abduzidos. Todas espécies mantê m a cabeça sempre apontada para cima, com leve oscila ção. A cauda está sempre afastada do suporte e í
rgida para baixo fazendo
movimentos para os lados, exceto para D. aurita que mantém a cauda imó vel e para M . nudicaudatus que,
eventualmente, enrola a cauda na corda para ajudar no impulso.

_

Financiamento: CNPq, FUJB, PROBIO (MMA - GEF), PRONEX.
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DP 20
AVALIA ÇÃO DA ESTRUTURA GENÉTICA EM POPULA ÇÕES FRAGMENTADAS DE PEQUENOS MAM ÍFEROS ATRAV ÉS DO USO DE MARCADORES MICROSSATÉLITES. Fernando
Pacheco Rodrigues 1; Fl á via Souza Rocha 2 & Sérgio Russo Matioli3 - 1. Universidade Estadual Paulista
( UNESP - Jaboticabalje Programa de pós-graduaçã o em Gené tica, IB - USP (e- mail : pacheco @ ib. usp. br ).
2 IPE - Instituto de Pesquisas Ecológicas e Programa de pós-graduação em Ecologia, IB - USP.
3. Departamento de Biologia Instituto de Biociências USP.

-

—

—

A fragmenta ção de habitats possui efeito negativo sobre as populações por reduzir o seu tamanho e aumen tar o seu isolamento. Populações pequenas e isoladas est ão sujeitas aos fen ômenos de endogamia e deriva
genética, os quais levam à perda de variabilidade e conseqiientemente à diminui ção do seu potencial
evolutivo. Além do tamanho e grau de isolamento, outros fatores, como a habilidade de dispersão, tê m
influê ncia sobre a estrutura genética das populações fragmentadas. A diversidade gené tica deve ser maior
em fragmentos maiores e mais próximos um dos outros do que em fragmentos menores e mais isolados; e
espécies com maior habilidade de dispersão devem ser menos afetadas geneticamente do que espécies
menos móveis. Apesar do profundo conhecimento teórico existente sobre esse processo, poucos trabalhos
empíricos têm sido realizados até o momento, em parte devido à dificuldade de se monitorar as alterações
genéticas recentes decorrentes da fragmentação populacional . O desenvolvimento de novas ferramentas
pela biologia molecular, entretanto, tem proporcionado novas oportunidades para a abordagem deste problema, principalmente através do uso de marcadores microssatélites. Os microsatélites são marcadores
genéticos nucleares altamente polimórficos e muito informativos, detectados através da técnica de PCR
( reaçã o em cadeia da polimerase). Estamos utilizando esses marcadores para a an á lise da variabilidade e
estrutura genética de Micoureus travassosi e Didelphis albiventris , capturados no Parque Estadual Morro
do Diabo (36.000 ha ) e em seis fragmentos de mata atl â ntica adjacentes, cujos tamanhos variam de 30 a
2.000 hectares e com dist â ncias entre 300 e 23.000 metros em relação ao parque. Os animais são capturados com o uso de armadilhas Tomahawk e Sherman e, após os procedimentos de marcação e biometria ,
amostras de tecidos são coletadas e preservadas em etanol absoluto para posterior extração e an á lise do
DNA. Para M . travassosi foi desenvolvida uma biblioteca genômica enriquecida com sequências repetitivas
( microssatélites), a partir da qual o DNA foi sequenciado e iniciadores espec íficos foram desenvolvidos
para a amplificação desses marcadores via PCR. Para D. albiventris estamos utilizando iniciadores já
disponíveis na literatura, desenvolvidos originalmente para D. marsupialis. Até o momento foram capturados 290 indiv íduos, sendo 86 M travassosi e 162 D. albiventris. A an á lise genética de D. albiventris ,
utilizando-se 5 marcadores microssatélites, revelou a existência de alta variabilidade e a não divergência
entre as subpopulações estudadas, de acordo com o esperado para espécies generalistas e com alta vagilidade.
Para M. travassosi foram desenvolvidos iniciadores para a amplificação de 7 locos, que est ão sendo utilizados na aná lise das populações amostradas. Como esta espécie é mais sensível às alterações ambientais,
possui há bitos arbóreos e provavelmente baixa capacidade de dispersão em ambientes fragmentados, as
alterações genéticas sofridas por ela devem ser mais intensas e, caso realmente estejam ocorrendo, poderão ser detectadas através de nossas aná lises. Apesar das alterações genéticas e demográficas decorrentes
da fragmentação de habitats serem as principais ameaças às populações de pequenos mamíferos, poucos
trabalhos têm sido desenvolvidos com o intuito de se avaliar conio a erosão genética ocorre e é influenciada por diferenças populacionais e biológicas das espécies. Este trabalho tem o intuito de suprir esta
lacuna, fornecendo dados de populações naturais que estão sujeitas a esses processos.

.

Órgãos Financiadores: FAPESP ( bolsa doutorado, proc. n° 99/01030-1).

102

DP - 21

ECOLOGIA ALIMENTAR COMPARATIVA DOS MARSUPIAIS Micoureus travassosi , Caluromys
philander E Didelphis aurita EM FRAGMENTOS PEQUENOS DE MATA ATLÂ NTICA. Fá bio M.V.
Carvalho1 & Fernando A.S. Femandez 2 ( Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia,
Departamento de Ecologia ). 1- fcarval @ biologia. ufrj.br; 2- rodentia @ biologia. ufrj. br
A dieta de uma espécie representa uma das principais dimensões do seu nicho, e diferenças de dieta podem
levar à redu ção da competição interespec ífica, possibilitando a coexistê ncia através da partição de recursos. A dieta de três espécies de marsupiais - Micoureus travassosi ( -_ Micoureus demerarae travassosi),
Caluromys philander e Didelphis aurita - foi estudada através da an á lise do conte ú do fecal . O estudo foi
realizado em três pequenos fragmentos de Mata Atlâ ntica (áreas de 7 a 11 ha) na Reserva Biol ógica de
Poço das Antas (RJ ). As amostras de fezes foram coletadas de março de 1995 a julho d é 2002. Os objetivos
foram analisar diferenças intraespecíficas na dieta entre fragmentos, meses do ano, sexos, período reprodutivo
e classes etá rias, assim como diferen ças interespecíficas nos padrões alimentares observados para as três
espécies. Foram analisadas 130 amostras de M . travassosi, 32 de C. philander e 15 de D. aurita. Sementes
(que refletem consumo de frutos) foram identificadas até fam ília ou gênero, e artrópodos até ordem. Os
grupos de artrópodos mais freqUentes foram, para todas as espécies, Hymenoptera e Coleoptera. Arachnida,
Lepidoptera, Orthoptera, Hemiptera e Diptera tiveram frequências intermediárias. Foram encontrados crust áceos de água doce (Copepoda e Isopoda ) em uma amostra de M . travassosi. També m foram encontradas
penas em amostras de D. aurita. Foram identificadas sementes de Melastomataceae, Solanaceae, Cecropia
sp., Ficus sp. e Piper spp. Não foram encontradas diferen ças significativas em nenhuma das an á lises
intraespecíficas ( teste G, todos os testes p > 0,05 ). A diversidade de artró podos na dieta foi significativamente menor em C. philander do que nas restantes espécies (Aí. travassosi, t = 2,677; 0,005 < p < 0,01; D.
aurita, t = -2,387; 0,01 < p < 0,02). Os resultados intraespecíficos mostram uma constâ ncia na dieta das
espécies, ao longo do ano e entre á reas, que pode ser explicada pelas seguintes hipóteses: oportunismo das
espécies em relação ao há bito alimentar, mas havendo pouca varia ção espaeço-temporal na disponibilidade de recursos no meio; alta especialização, com preferência alimentar bem definida, independente da
oferta de recursos; ou por diferenças existirem num nível taxonômico mais fino que o analisado. Os resul tados interespec íficos sugerem que a coexistência das espécies nos fragmentos nã o é bem explicada por
diferenças na composi ção de suas dietas, sendo que tamanho de presas e possivelmente segregação vertical
(com as três espécies preferindo estratos diferentes da vegetação) parecem ser explicações mais plaus íveis.
Apoio: Fundaçã o O Boticá rio de Proteçã o à Natureza, FUJB- UFRJ , PRONABIO-MMA/BIRD/GEF; bolsas: CAPES, FAPERJ, CNPq.
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INFECÇÃ O NATURAL DE Didelphis albiventris E CIRCULA ÇÃO ENZOÓTICA DO Trypanosoma.
cruzi EM MATA DE GALERIA NO DISTRITO FEDERAL, BRASIL. Gurgel-Gonçalves, R. 1; Ramalho
1
E.D.1; Reis, R.S.2; Lucci , F.E.2, Oliveira , V.C.2; Duarte, M.A. ; Carranza J.C. 3 Reis, M.L.2; Cuba Cuba
C.A. *. 1- Laboratório de Parasitologia Médica, Universidade de Brasília. 2- Fundação Polo Ecológico,
Zool ógico de Brasília. 3- Universidad del Tolima, Colombia. (gurgelrg @ hotmail.com).
A doença de Chagas é uma zoonose endémica do continente Americano causada pelo parasita hemoflagelado
Trypanosoma cruzi, o qual é transmitido por insetos hematófagos conhecidos popularmente por “ barbeiros” .
Atualmente, cerca de 200 espécies de mam íferos são reconhecidas como reservatórios do T. cruzi, entre
elas Didelphis albiventris, muito freqUente no Brasil Central. O trabalho teve como objetivo verificar a
infecção de D. albiventris por T cruzi em mata de galeria no Distrito Federal. O estudo foi feito na Área
de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Santuário da Vida Silvestre, córrego Riacho Fundo, DF
(15°5 r 26” S, 47°56’ 39” W ) entre os meses de setembro e dezembro de 2002. A captura dos mamíferos foi
feita com gaiolas Young iscadas com uma mistura de creme de amendoim, fubá, banana e sardinha, dispostas
em 42 estações de captura no ch ão, regularmente espaçadas (20 m ), totalizando uma linha de 840 m. Os
animais capturados foram anestesiados com injeção intramuscular de Ketalar de acordo com o peso ( lml/
kg). Uma pequena dose de relaxante muscular Rompum foi adicionada à injeção. O isolamento dos
103

tripanossomat ídeos dos indiv íduos capturados foi feito por xenodiagn óstico. Foram feitas culturas in
vitro em meio ágar sangue Difco a partir de fezes de barbeiros positivos no xenodiagnóstico usando a
solu ção antissé ptica de White, al é m de antibi óticos e antif ú ngicos para evitar contamina çã o. O DNA dos
parasitas foi extra ído pelo mé todo fenol -clorof órmio e precipitação com elanol e acetato de sódio, a partir
de amostras concentradas das culturas e papel de filtro impregnado com fezes de barbeiros ou culturas. A
detecçã o do T. cruzi foi feita a partir de PCR com os oligonucleot ídeos S35 e S36. As amplificações
ocorreram a partir de amostras com volume final de 20 pl contendo tampã o de reaçã o para Taq- polimerase
a 10 X, dNTPs (2.5 mM ), MgCl 2 ( 25 mM ), KC1 (750 mM ), 25pM de cada oligonucleot ídeo, Taq DNA
polimerase (5 unidades/ pl), completando o volume com água deionizada e 2pl de amostras de DNA. O
PCR foi processado em termociclador com 35 ciclos de amplifica ção. As temperaturas de denaturação,
anilhamento e extensão foram de 95°C por 1 min , 60°C por 1 min e 72°C por 1 min , respectivamente.
Finalmente, foi feita uma eletroforese com os produtos da reação em gel de poliacrilamida a 6% corados
com nitrato de prata. Seis de 18 D. albiventris (33%) capturados estavam infectados por tripanossomat ídeos
em xenodiagnóstico. O PCR com amostras provenientes de dois dos indiv íduos infectados gerou um
produto de amplificação de 330 pares de bases, caracter
ístico de T. cruzi. A espécie confirmou seu papel
como reservatório do T. cruzi , com taxa de infecção semelhante àa de outros estados brasileiros. A circulação
enzoótica do parasita poderia ocorrer pela transmissã o via ingest ão de barbeiros silvestres presentes nos
ninhos dos gambás ( cavidades em troncos ou no solo) e/ou transmissão alternativa via gl â ndulas anais, já
descritos na literatura. Em conclusão, mesmo em áreas não endémicas para doença de Chagas há a
necessidade de tomar precauções ao trabalhar com mam íferos, principal mente Diclelphis , evitando a
transmissão acidental no campo ou no laboratório.

Apoio: FIANTEC. CNPq.
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COMPARA ÇÃ O ENTRE MÉTODOS DE CAPTURA DA CUÍ CA -D’ ÁGUA, Chironectes minimus
(ZIMMERMANN, 1780) (MAMMALIA, DIDELPHIDAE). Vinícius B. Bressiani 1; Maur ício E. Graipel 2
. 1 e 2 - Laboratório de Mamíferos Aquá ticos, Departamento de Ecologia e Zoologia/CCB/UFSC. 1)
vbressiani @ yahoo.com.br: 2) graipel @ ccb.ufsc.br.
A falta de informações sobre a biologia de Chironectes minimus deve-se basicamente à dificuldade de captura da espécie. Em função disto, propõe-se a comparação do método para captura conforme descrito na bibliografia ( método controle) com duas novas metodologias aqui propostas, bem como a descrição de aspectos
gerais da biologia através de um estudo de captura-marcação-recaptura Descrever aqui como os animais estão
sendo marcados (1). O trabalho está sendo desenvolvido em dois córregos na bacia hidrográfica do Parque
Municipal da Lagoa do Peri , Ilha de Santa Catarina - SC, sendo realizadas saídas mensais com cinco dias
consecutivos, desde fevereiro de 2003 - não fica claro se o trabalho já terminou ou se ainda está em andamento. Colocar o per
íodo de coleta de maneira mais detalhada (2). Estão sendo usadas 18 armadilhas de arame do
tipo live traps , 12 delas com uma ú nica entrada (170 X 210 X 450 mm), sendo seis com iscas vivas (camundongos albinos da linhagem swiss) e seis com jequis para captura de iscas do local. As demais armadilhas,
com duas entradas (170 X 180 X 710 mm), sem isca , foram consideradas como método controle. Em cada
córrego, foram instaladas 9 armadilhas dispostas alternadamente por método no leito ou às margens dos
córregos, com 30m de espaçamento entre elas, sendo 3 de cada um dos métodos utilizados E qual a configu
ração ao longo da trilha ? As armadilhas estão alternadas de acordo com o tipo? E como estão dispostas as
iscas nessas trilhas? (3). Com um esforço de 270 armadilhas-noite, foram capturados três indivíduos e obtida
uma ú nica recaptura, registrando se o deslocamento de aproximadamente 90 m Resultado não claro. Esse
deslocamento foi observado para apenas um indivíduo?(4). Capturou-se um macho com o segundo molar
eclodido e duas fêmeas com o terceiro e quarto molares eclodidos, respectivamente. A fê mea mais velha
possu ía os mamilos bem desenvolvidos. Para que essas informações aqui? Esses resultados foram (ou serão)
correlacionados com algum outro resultado (tipo, que isca ou armadilha?) (5)Todas as capturas ocorreram
através do mé todo controle representando um sucesso de captura de 4,4% para este mé todo. Até o presente
momento, o método controle mostrou-se mais eficiente que os propostos neste estudo, contudo, as capturas
aconteceram, teóricamente, num período de grande disponibilidade de alimento, podendo desta maneira ter
provocado, no período, uma baixa probabilidade de captura para as armadilhas com iscas vivas. A
continuidade dos trabalhos de campo permitirá uma melhor aná lise da eficiência dos métodos propostos.

-
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CHECKLIST DOS MARSUPIAIS DA FLORESTA ATLÂ NTICA - CENTRO DE ENDEMISMO
PERNAMBUCO. Paulo Henrique Asfora1, Cristina Mendonça Brazil 1, Antonio Rossano Mendes Pontes2
1- Bolsista CNPq-MINTER (Probio), Laborat ório de Estudo e Conservação da Natureza , CCB, UFPE. R.
Prof . Moraes Rego, 1235, Cidade Universitá ria , Recife, PE. 50740-620. 2- Professor Adjunto, Coordenador - Laboratório de Estudo e Conservação da Natureza, CCB, UFPE. R. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade
Universitá ria, Recife, PE. 50740-620.
A Floresta Atl ântica cobria quase toda a costa brasileira , hoje, restando apenas fragmentos isolados e
espalhados entre fazendas e á reas urbanas, totalizando algo entre 5 - 7 % da cobertura original. A fragmen tação cria bordas e expõe a floresta às condições encontradas na matriz circundante, sendo a maior causa
da perda da biodiversidade. Nosso estudo vem sendo realizado em doze fragmentos, de diferentes tamanhos, representativos da Floresta Atl â ntica do Centro de Endemismo Pernambuco, agrupados em três
conjuntos: Reserva Ecol ógica do Gurja ú , Usina Frei Caneca SA e Usina Serra Grande de Alagoas. Foi
adotado o método de captura e remoção, utilizando-se 80 armadilhas tipo “ live trap” (40 cm x 17 cm x 17
cm ), iscadas com abacaxi. Foram dispostas duas a duas (solo e à 3 m de altura ) em estações de captura a
cada 20 m , durante cinco noites, totalizando 400 armadilhas/ noites por sessã o de captura . Em apenas uma
trilha para cada fragmento amostrado. Os exemplares foram depositados na coleção de mam íferos da
Universidade Federal de Pernambuco. Das espécies referidas para a regi ão ( Didelphis albiventris, Didelphis
marsupialis, Caluromys philander, Gracilinomis agilis, Mannosa murina, Metachirus nudicaudatus,
Micoureus demerarae, Monodelphis americana, Monodelphis domestica ) , 67 % já foram confirmadas (D.
albiventris, D. marsupialis, M. murina, M . nudicaudatus, M . demerarae, M. americana, M . domestica ),
sendo que 33% das mesmas são novos registros. A identificação dos animais est á sendo feita de acordo
com a literatura especializada e através de consulta à Coleção Zoológica do Laboratório de Estudo e
Conservaçã o de Mam íferos da UFPE. Não h á estudos pré vios sobre a comunidade de marsupiais na região,
contudo, nossos resultados sugerem que os marsupiais são uma das ordens mais bem adaptadas à paisagem
altamente fragmentada da Floresta Atlântica Nordestina.
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MORFOLOGIA DO SISTEMA GENITAL MASCULINO DA CUÍCA D'Á GUA Chironectes
minimus , ZIMMERMAN, 1780 (DIDELPHIMORPHIA , DIDELPHIDAE) - José Carlos Nogueira 1 ;
Ant ônio Carlos S. Castro1 ; Edeltrudes M . V.C. Câ mara 2; Bruno Garzon O. Câ mara 2 - 1-Departamento de
Morfologia , ICB-UFMG, C.P. 486, Cep 31270-901; 2-Museu de Ciê ncias Naturais, PUC-Minas, Belo
Horizonte icarlos @ mono. icb. ufmg . br
,

Chironectes minimus, conhecido vulgarmente como cu íca-d 'água, é o ú nico marsupial americano adaptado à vida semi-aqu á tica e já considerado ameaçado de extinção no Brasil . O conhecimento da morfologia
do sistema genital de C. minimus e da sua biologia reprodutiva serão importantes ferramentas para o
estabelecimento de estratégias direcionadas à sua preservação. Nove espécimes de C. minimus, dois
adultos e sete jovens, capturados em diferentes regi ões do pa ís e conservados em meio l íquido foram
dissecados para estudo morfol ógico do sistema genital masculino. Diferentemente dos demais didelfideos
já estudados, o C. minimus n ão possui cloaca , apresentando aberturas anal e urogenital que desembocam
separadamente na superfície corporal. A ausência de pigmentação preta da t ú nica vaginal também contrasta com os demais didelfideos, fato este que pode estar relacionado com o há bito semi -aquático do C.
minimus. Semelhantemente ao observado nos didelfideos estudados, o C. minimus possui próstata disseminada, que no adulto apresenta três segmentos anatômicos distintos baseado na cor, comprimento e di âmetro. C. minimus possui dois pares de gl â ndulas bulbo-uretrais , semelhantes àqueles das espécies de
Caluromys, Gracilinanus, Monodelphis, Thylamys e Glironia. No pê nis, a extremidade das hemi-glandes
é bulbosa, arredondada e os sulcos uretrais terminam ventralmente próximo à extremidade de cada hemiglande. C. minimus n ã o possui apêndices na glande.
Apoio: CNPq
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DENSIDADE RELATIVA DE GAMBÁS, Didephis aur
í ta , EM AMBIENTE INSULARES E CONTINENTAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA . Carlos Salvador1 , Paulo C. Simões-Lopes2 e Maurcio Graipel3. 1 - LAMAq/UFSC, carloshsalvador @ hotmail.com; 2 - LAMAq/UFSC, lamaqsl @ ccb.ufsc.br;
í
3 - LAMAq /UFSC, graipel @ ccb. ufsc. br.

Caracter ísticas insulares, como barreiras geográficas e faunas empobrecidas, afetam os fenômenos de
dispersão e predaçã o, podendo alterar as densidades, estrutura etá ria e proporçã o sexual das suas populações. Objetivou-se comparar as densidades populacionais de gambás em ilhas costeiras e no continente,
assim como a estrutura et ária e sexual dessas popula ções. Entre 1996 e 2001, realizou -se um programa de
captura e recaptura de aproximadamente um ano para cada localidade, com esforço total de 1.609 armadilhas por noite para as ilhas do Arvoredo ( LA, 270 ha ), de Ratones Grande (IRG, 20 ha ) e de Santa Catarina
(ISC, 43100 ha) e para o continente, na localidade da Armaçã o da Piedade (AP, 4000 ha ) e Parque Estadual
da Serra do Tabuleiro (PEST, 95000 ha). O MNKA foi utilizado como forma de determinar as densidades
relativas de cada área. As ilhas menores, IA e IRG, apresentaram as maiores densidades, 9,86 e 8,88
indiv íduos respectivamente, seguidas pela ISC (3,63 indivíduos), AP (1,8 indivíduos) e PEST (0,33 indiv íduos). O sucesso de captura e capturabilidade foram, respectivamente: 21 % e 27 % ( n = 8 ) na IA , 26,2% e
43,75% (n = 8) na IRG, 16,5% e 65 % ( n = 11 ) na ISC, 2,8% e 0% (n = 1) na AP, e 1,2% e indeterminada no
PEST. A estrutura etá ria das populações também foram distintas entre os locais. Na IRG observou -se
somente indivíduos adultos, na IA subadultos e adultos, e nas demais áreas foram capturados animais de
todas as categorias de idade. A proporçã o sexual das primeiras capturas das populações n ão se desviaram
do esperado 1:1. A baixa capturabilidade afetou as estimativas de densidade, no entanto, os valores obtidos
pareceram estar relacionados com fatores intrínsecos à cada localidade como o tamanho das á reas, isolamento geográfico e riqueza de espécies, assim como o observado para a estrutura etária e proporçã o sexual
de cada população.

CNPq
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COMPARA ÇÃO DE HÁBITO ALIMENTAR ENTRE POPULA ÇÕES INSULARES E CONTINENTAL DE GAMBÁ , Didelphis aur
í ta , NO ESTADO DE SANTA CATARINA . Carlos Salvador1,
Edwin Campbell-Thompson 2, Paulo C. Simões-Lopes3 e Maur ício Graipel 4. 1 - LAMAq/ UFSC,
carloshsalvador @ hotmail .com; 2 - campbeller @ hotmail.com; 3 - LAMAq/UFSC, lamaqsl @ ccb.ufsc. br; 4
- LAMAq/UFSC, graipel @ ccb.ufsc.br.
Estudos de dieta contribuem para a compreensã o do tamanho do nicho alimentar de uma espécie e refletem
as condições ecológicas que suas respectivas populações estão submetidas. Objetivou-se analisar e comparar
a dieta de populações de gambás insulares e continental. Durante um programa de captura e recaptura
realizado entre 2000 e 2002, foram coletadas um total de 97 amostras de fezes de gambás das seguinte
localidades: Ilha de Ratones Grande ( IRG, n = 8), Ilha do Arvoredo (IA, n = 45), Ilha de Santa Catarina
(ISC, n = 34) e APA do Anhatomirim (APA, n = 10). A comparação das dietas de cada população foi
baseada na frequência de ocorrência dos seguintes itens: artrópodes (exoesqueletos de insetos, crustá ceos,
aracn ídeos), frutos (sementes ), moluscos (restos de conchas) e vertebrados ( restos de ossos, penas ou
pêlos). O n ú mero de espécies de frutos da dieta dos gambás foi levantado através da contagem dos diferentes
tipos de sementes (morfoespécie) encontrados nas fezes. Para todas as localidades, frutos e artrópodes
foram os itens mais frequentes. Foram encontrados invertebrados marinhos, t ípicos de cost ão rochoso,
nas fezes dos gambás da população da IA, como: espinhos de ouriço-do-mar (equinodermo), conchas de
marisco ( molusco bivalve, Pemapema ) , quelas de crustáceo decá pode e conchas de craca (cirripédio). Do
total de 40 morfoespécies de sementes levantadas, 26 estão presentes nas fezes dos gambás da IA, seguido
das amostras da ISC ( 16), APA (6) e IRG ( 1). De modo geral, as populações apresentam dietas semelhantes
quanto a frequê ncia de ocorrência , corroborando outros estudos. As diferen ças consistiram , basicamente,
na riqueza de itens, que, no caso da dieta da população de gambá s da IA, mostrou-se mais diversificada.

CNPq
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE GAMBÁ, Didephis aurita , EM AMBIENTES INSULARES E
CONTINENTAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA . Carlos Salvador1, Paulo C. Simões-Lopes2 e
Maur ício Graipel 3. 1 - LAMAq / UFSC , carloshsalvador @ hotmail .com ; 2 - LAMAq / UFSC.
lamaqsl @ ccb.ufsc.br; 3 - LAMAq/UFSC, graipel @ ccb.ufsc.br.
Aspectos da biologia reprodutiva podem ser parâ metros importantes na comparação entre populações,
principalmente aquelas em condi ções diferenciadas, como populações isoladas em ilhas. Objetivou -se
levantar e comparar aspectos reprodutivos de gambá entre duas populações insulares e uma continental .
Foi realizado um programa de captura- marcação-recaptura com esforço total de 1.062 armadilhas-noite,
sendo capturadas nove fê meas com filhotes nas ilhas do Arvoredo (IA , n =3) e de Santa Catarina (ISC, n 5)
e, no continente, na APA do Anhatomirim ( APA, n = l ). Foram observados filhotes no mars ú pio ( média de
filhotes = 6,75 ± 0,87 de setembro a janeiro, sem que fosse constatada diferen ça significativa na proporçã o
sexual de filhotes. Todas as f êmeas apresentavam denti ção definitiva , com exceçã o de uma f ê mea capturada na IA que ainda n ão possu ía o quarto molar superior eclodido. Para as fê meas capturadas em mais de
uma ocasião registrou -se uma média de mortalidade de filhotes de 18%, sendo todos do sexo feminino. A
idade reprodutiva, proporção sexual de filhotes (1:1), época de reprodução e tamanho das ninhadas [ IA
(7), ISC (6,6) e APA (7)] correspondem ao padrão reprodutivo da espécie no sul do Brasil.

=
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DP - 29
DISPERS Ã O DE SEMENTES PELO MARSUPIAL Didelphis aurila (DIDELPHIMORPHIA ) EM
UMA Á REA DE MATA ATLÂ NTICA NA ILHA GRANDE. - Daniel Santana Ra íces 1, Aline Gaglia 2,
Renato Mangolin 3, Glauce Melo4 & Helena de Godoy Bergallo5. - Departamento de Ecologia , IBRAG,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier 524, 20559-900, Rio de Janeiro, RJ
l.danielraices @ uol .com . br: 2. agaglia @ bol .com.br: 3. rmangolin @ hatmail.com: 4. gwhcasa @ hotmail .com:

-

5. bergallo @ ueri.br

Algumas espécies de marsupiais, tê m papel primordial na dispersão de sementes de plantas pioneiras e,
conseqiientemente, na dinâmica de florestas tropicais, tomado-os importantes agentes no processo de regeneraçã o de á reas desmatadas. Estudos sugerem que alguns tipos de sementes germinam mais rá pido após
passarem pelo trato digestivo de alguns animais, devido à degradaçã o da testa da semente e consequente
quebra da dormê ncia. A quebra de dormê ncia , associada à vantagem da dispersão torna a intera çã o animal planta positiva , criando uma rela çã o mutualista. Este estudo foi desenvolvido entre setembro de 2001 e
julho de 2002, em uma área de Mata Atlâ ntica com v á rios n íveis de perturbação, localizada na Ilha Grande,
Município de Angra dos Reis,RJ . Em á reas distintas do entorno da Vila Dois Rios, em regeneraçã o entre
25 e 50 anos, foram colocadas 40 armadilhas dos tipos “ Tomahawk” e “ Young” em três trilhas. Estas foram
iscadas com restos de carne bovina e abertas por três noites consecutivas a cada dois meses. As armadilhas
permaneceram abertas durante a noite e eram checadas pela manhã. Os marsupiais foram pesados, identificados e marcados, suas fezes foram coletadas e posteriormente analisadas em laboratório. As sementes
encontradas nas fezes foram identificadas, e sua viabilidade testada através de testes de germinação em
placa de Petri. A fenologia das plantas dos gê neros Piper, Miconia, Cecropia e Psidium, que foram as mais
consumidas pelo gambá , foram observadas, obtendo-se assim uma porcentagem do n ú mero de plantas
frutificando. Parte das sementes foram retiradas diretamente dos frutos e postas para germinar, servindo
assim de controle. Os resultados dessa germinação foram comparados com aqueles obtidos nas fezes dos
gambá s. Ao longo dessas seis coletas, foram verificadas nas fezes sementes de goiaba Psidium guajava
( Myrtaceae), de emba ú ba Cecropia pachystachya (Cecropiaceae ), de duas espécies de Melastomataceae,
Miconia prasina e Miconia calvensis , vá rias espécies de pimenteiras (Piperaceae), e algumas sementes
nã o identificadas. Dos quatro tipos de sementes retiradas tanto direto das fezes do Didelphis aurita, quanto
dos frutos, o gambá aumentou a taxa de germinação das sementes de M.calvescens, P. arboreum e C.
pachystachya se comparada com o controle feito em placas de Petri. Didelphis aurita foi capaz de acelerar
o começo da germinaçã o de P. guajava, M .calvescens e P. arboreum . Apesar de se mostrar um animal
oportunista , o gambá tem um importante papel na dispersã o e germinação de espécies pioneiras, responsáveis pela regenera ção de á reas degradadas e ou clareiras no interior de matas.

1 , 2, 3. Bolsas de IC CNPq . 4. Bolsa de Mestrado FAPERJ - 5. Bolsa de Produtividade CNPq
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DP - 30
INFESTA ÇÃ O DE Metacuterebra apicalis EM Gracilinanus agilis EM UM FRAGMENTO
DE
CERRADÃ O NO BRASIL CENTRAL. André Faria Mendon ça ( Departamento de Ecologia , UnB;
andre- kid @ uol.com.br); José Roberto Pujol-Luz( 2) (Departamento 'de Zoologia , UnB ; jrpujol @ unb. );
br
Raimundo Paulo Barros Henriques (Departamento de Ecologia, UnB ; henriq @ unb.br); Juliana
Bragan ça
(Faculdade da Terra de Brasília; julianabcOl @ hotmail .com ); Pablo Sebastian (
Departamento de Ecologia,
UnB; pstamaral @ unb. br)

”

Metacuterebra apicalis é uma espécie de d íptero pertence à fam í lia Cuterebridae e suas larvas ã o
s
endoparasitas de tecidos cut â neos de vá rias espécies de mam íferos silvestres, já tendo sido registrado
casos de parasitismo em espécies de pequenos mamíferos no bioma do cerrado. Gracilinanus agilis é um
marsupial arbor
ícola , pertence à tribo Marmosini , sendo caracterizada por alimentar-se principalmente de
frutos e insetos. Apresenta ampla distribui ção no Brasil Central , principalmente em formações florestais.
A ocorrência de pequenos mam íferos infestados por M. apicalis foi observada durante um estudo realizado
sobre a variação da comunidade de pequenos mam íferos ao longo de um gradiente vegetacional , criado a
partir de matriz circundante de cerrado sensu strictu em direçã o ao centro de um fragmento natural de
cerrad ão, formaçã o florestal xeromórfica , que possu ía 3,4 ha, localizado no Jardim Botâ nico de Brasília.
Alguns animais que apresentaram o parasita foram mantidos em laboratório para recolhimento das larvas.
Foram registrados seis indiv íduos de G. agilis e um de Oryzomys subjlavus infestados, representando
aproximadamente 9 % do total ( N=78 indiv íduos) de pequenos mam íferos capturados durante o estudo,
que foi realizado em dois períodos de 30 dias, o primeiro de fevereiro a março de 2002 durante a estação de
chuva e o segundo de setembro a outubro de 2002 na estação seca . Os indiv íduos de G. agilis infestados
por M . apicalis ocorreram apenas durante a estação chuvosa e cinco dos seis indiv íduos que apresentavam
o parasita eram fêmeas jovens. A infestação ocorreu sempre na forma de cistos cutâ neos na região ventral
e o n ú mero de larvas variou de uma à três por indiv íduo de G. agilis. Quatro moscas ( 1 macho e três
fê meas ) emergiram, sendo depositadas em recipientes de pl á stico sobre um substrato de serragem,
umidificada periodicamente. A emergência dos imagos ocorreu entre 29 e 31 dias. Os indiv íduos de G.
agilis infestados apresentaram uma rápida recuperação e alguns recapturados cinco dias após a sa ída da
larva apresentavam a ferida decorrente praticamente cicatrizada. Aparentemente existe uma preferê ncia de
infesta ção de fê meas de G. agilis pelas larvas de M . apicalis. Entretanto nã o se pode afirmar nada a cerca
da classe etá ria de G. agilis mais infestada, pois no período de coletas na estação de chuvas a maioria dos
indiv íduos era jovem.
< Bolsa de mestrado/CAPES - (2)Produ çã o em Pesquisa/CNPq
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CARACTERIZANDO OS MOVIMENTOS DO MARSUPIAL Philanderfrenatus LINNAEUS, 1758
0MARSUP1ALIA: DIDELPHIDAE) , EM UMA REGI ÃO DE MATA ATLÂ NTICA , NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO . - Emiliano Esterci Ramalho - Laboratório de Vertebrados, Departamento de

Ecologia , Instituto de Biologia , Universidade Federal do Rio de Janeiro, eeramalho @ uol.com.br - Dr.
Marcus Vin ícius Vieira - Laboratório de Vertebrados, Departamento de Ecologia , Instituto de Biologia,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, mvvieira @ biologia.ufrj. br

Philander frenatus é uma espécie de marsupial, semi-terrestre, de há bitos noturnos e ocorre nas florestas
tropicais da Amé rica do Sul . O objetivo deste estudo é caracterizar os movimentos desta espécie em uma
á rea de floresta ombrófila densa, e a variação destes movimentos de acordo com variações sazonais e
dentro da espécie (entre machos e fê meas, adultos e jovens, f êmeas com e sem filhotes). Os animais foram
capturados em três grades de 1 ha, cada uma delas com 25 estações de captura, e cada estação equipada
com duas armadilhas, uma do tipo Shermann e uma do tipo Tomahawk . A metodologia utilizada neste
estudo é a do carretel de rastreamento. Essa técnica consiste em fixar um carretel de linha na região dorsal
do animal , prender o in ício da linha do carretel em algo fixo no ponto de captura e depois libertar o animal.
O animal então irá se movimentar deixando para trás a linha que descreverá com precisão o caminho feito
pelo animal . De um total 21 indiv íduos, foram observados 31 movimentos distintos. Destes, 14 eram de 14
machos ( 5 jovens e 9 adultos), e os outros 17 pertenciam a 7 fêmeas ( 1 jovem e 9 adultas ). Para descrever
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e comparar movimentos foram calculados a á rea do movimento ( m ínimo pol ígono convexo ), a intensidade
do MPC e a proporção da linha coletada em movimentos no estrato vertical e em movimentos no solo. Para
MPC foram encontradas diferenças significativas entre machos adultos e fê meas adultas (z=2,094712;
p=0,036204) e entre fê meas com filhotes e f ê meas sem filhotes (z=2,219820; p 0,026438). A sobreposição
dos movimentos dos indiv íduos també m foi observada em 7 ocasi ões. Destas, uma aconteceu entre uma
fê mea adulta e um macho jovem; quatro entre machos e fê meas adultos; uma entre dois machos adultos; e
uma entre um macho adulto e um macho jovem . Devido à pequena frequê ncia com que P. frenatus é
capturado no campo existe uma grande dificuldade de obter dados suficientes para que an á lises estat ísticas
mais adequadas possam ser empregadas. No entanto, percebesse que estes animais possuem um padrão de
movimentos distinto dentro da espécie, e que sobreposição ocorre, aparentemente, com alguma frequê n cia.

=

DP - 32
DIÂ METRO, INCLINAÇÃO DO SUPORTE E USO DO ESTRATO VERTICAL POR Marmosops
incanus LUND , 1840 ( DIDELPHIMORPHIA, DIDELPHIDAE) NA MATA ATLANTICA . Lí via
Mariano Linhares 1 , Diogo Loretto2 3 e Marcus yin ícius Vieira 4 - 1- UFRJ - Instituto de Biologia - Ci ê ncias
Biológicas - 2- UFRJ - Instituto de Biologia - Bacharelado em Ecologia - 3- Bolsista PIBIC/CNPq
4- UFRJ - Instituto de Biologia - Departamento de Ecologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Centro de Ci ê ncias da Sa úde, Instituto de Biologia, Departamento de Ecologia, Laboratóiio de Vertebrados - CP: 68020. Av. Brigadeiro Trompovsky s/n° - Ilha do Fund ão, Rio de Janeiro, RJ.
A din â mica de populações de pequenos mam íferos tem relação direta com padrã o de movimento dos
indiv íduos. Estes podem ser alterados de acordo com a disponibilidade de recursos, parceiros e padrões de
reprodu çã o. Algumas espécies podem ainda , possuir diferen ças quanto a utilização dos estratos da floresta
(chão e sub-bosque). Mannosops incanus é um marsupial de pequeno porte, com dimorfismo sexual visível ( machos maiores que as fêmeas ), de h á bitos noturnos, considerado arborícola do sub- bosque. Sã o
animais com baixa mobilidade e grande tempo de residência. Comparando movimentos em dois estratos da
floresta, inclinação e di â metro de suportes usados, objetivamos compreender se Mannosops incanus usa
preferencialmente o estrato arbó o do sub- bosque, além de distinguir diferenças intersexuais no uso dos
suportes. Para isso foram feitas excursões bimestrais durante seis anos, nos limites do Parque Nacional da
Serra dos Órgãos, no condomínio Garrafao, município de Guapimirim, Rio de Janeiro. Cada excursão teve
cinco noites consecutivas de capturas. Os animais foram capturados em três grades de armadilhas (0,64 ha/
cada uma) com 25 pontos de captura, equidistantes 20 m. Em cada ponto foram usadas duas armadilhas de
captura viva, uma do tipo Sherman (30,5 x 9,8 x 8 cm ) e outra do tipo Tomahawk (41 x 14 x 14 cm) ambas
no ch ão. Os indiv íduos foram marcados e receberam um carretel de rastreamento antes de serem soltos no
mesmo ponto. No dia seguinte foram seguidos e mapeados, com uso de bússola e trena. A linha foi
recolhida e separada em linha seguida no chão e no sub-bosque. As linhas foram pesadas separadamente e
através da rela çã o de peso e comprimento de linha sabemos quanto cada indiv íduo andou em cada estrato.
Através da An á lise de Vari ância foram comparados 59 indiv íduos ( 17 fêmeas e 42 machos). Quanto ao uso
de cada estrato, M . incanus usa mais o chão do que o sub- bosque ( p<10 7). Nã o existem difefen ças no uso
dos dois estratos por machos e fêmeas (p 0,41716 para chão e p=0,96559 para sub-bosque). Fê meas usam
suportes de menor di â metro (p=0,007) poré m mais inclinado (p=0,021). Fica claro, portanto, que M . incanus
é um marsupial semi-arborícola, pois movimenta-se em média 68% do tempo pelo chão (desvio padrão de
19% ). Di â metro e inclinaçã o dos suportes podem ser influenciados pelo tamanho corporal de cada indivíduo. Assim, a diferença entre os sexos no diâ metro e inclinação poderia ser devido apenas ao maior tamanho dos machos.

^
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DP 33
VARIA ÇÕES MORFOLÓGICAS NA PELAGEM E NO CRÂ NIO DA CU ÍCA Micoureus demerarae
( DIDELPHIMORPHIA , DIDELPHIDAE) E SUAS IMPLICA ÇÕ ES SISTEM Á TICAS Brant ,
Fernanda C. 1 , 3; Costa, Leonora R 1 4 & Leite, Yuri L. R.2 ( 1- Departamento de Zoologia , Instituto de Ci ê ncias Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais; 2- Conservation International do Brasil ,
v.leite @ conservation.org. br: 3- nandabrant @ hotmail .com: 4- leonora @ icb. ufmg.br )
*

A cu íca Micoureus demerarae é um marsupial didelf ídeo arborícola que ocorre em matas tropicais da
América do Sul. Até recentemente, este tá xon era reconhecido como uma espécie de ampla distribuição,
ocorrendo desde o oeste da Amazônia até o sul da Mata Atl â ntica. Poré m , an á lises filogeográficas mostraram uma grande divergência genética entre ciados geográficos, principalmente entre o ciado do sul da
Mata Atl â ntica e os demais, o que sugeriu que este deveria ser reconhecido como uma espécie diferente de
M . demerarae . Com o intuito de verificar se a divergência gen ética que separa o ciado do sul da Mata
Atlâ ntica é acompanhada de diferenciação morfológica , foram avaliados caracteres morfol ógicos (coloração das pelagens dorsal e ventral , comprimento do pêlo dorsal , pêlos das escamas da cauda , colora çã o da
cauda e cinco medidas externas do corpo) e caracteres morfométricos ( 15 medidas cranianas) de 191
espécimes adultos identificados como M . demerarae. Para tanto, foram analisados indiv íduos provenientes
da região amazônica, do Brasil central e da Mata Atlâ ntica do nordeste e sudeste do Brasil , encontrados no
Museu Paraense Emílio Goeldi, Museu Nacional do Rio de Janeiro, Museu de Zoologia da Universidade
de São Paulo, Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais e Museu de Zoologia
de Vertebrados da Universidade da Califórnia , Berkeley. Além disso, os resultados encontrados foram
contrastados com descrições de tá xons sinónimos de M . demerarae, de forma a avaliar a aplicabilidade dos
diversos nomes disponíveis na literatura e selecionar aquele mais apropriado ao ciado do sul da Mata
Atl â ntica, caso necessário. As aná lises morfol ógicas concordaram com o indicado pelas aná lises gen éticas, o que reforça a proposição de que a forma de Micoureus que ocorre no sul da Mata Atl â ntica deva ser
reconhecida como uma espécie distinta de M. demerarae, com o nome de Micoureus paraguayana. Algumas medidas cranianas e caracter
ísticas da morfologia externa tomam poss ível a diferenciação das duas
formas, sendo que M . demerarae possui pêlo dorsal curto e de coloração amarronzada e as escamas da
cauda apresentam três pêlos enquanto que, M . paraguayana apresenta pêlo dorsal longo e com coloração
acinzentada, escamas da cauda com cinco pêlos e a cauda geralmente apresentando menos de 50% de seu
comprimento total de coloração marrom.

DP - 34

MORFOLOGIA DO COXIM PALMAR , PLANTAR E DA EXTREMIDADE DA CAUDA DE
Didelphis albiventris (DIDELPHIMORPHIA , DIDELPHIDAE) - Morais, C.M.G. 1; Oliveira, V.B.1 ;
Câ mara, E. M.V. 1 & Nogueira, J.C.2 - 1- Museu de Ciê ncias Naturais - PUC Minas; 2- Departamento de
morfologia, ICB-UFMG. E-mail:carlamor @ uai.com.br

A pele das regi ões palmar, plantar e da extremidade da cauda, alé m das funções de proteção mecâ nica ,
ícolas, formações anatômicas denotermorregulação e de órgão sensorial, apresenta nos marsupiais arbor
minadas coxins. Estes podem ser classificados em coxins digitais, palmares, plantares e caudal. Embora
essas modificações da pele sejam muito importantes nas atividades desses animais, existem poucos estudos morfológicos referentes à elas. O presente trabalho descreve resultados macroscópicos preliminares da
morfologia externa da palma, planta e extremidade da cauda de Didelphis albiventris. Foram analisados
vá rios indiv íduos desta espécie conservados em via ú mida, animais frescos e animais taxidermizados. O D.
albiventris apresenta garras desenvolvidas, exceto no hallux. As patas possuem coxins digitais que estão
presentes em todos os dedos, possuem também seis coxins palmares e cinco plantares. Os coxins palmares
e os plantares (tori ) sã o separados medialmente por um sulco profundo na altura do dedo médio, e possuem
dermatoglifos transversais. Na pata anterior, os coxins digitais estendem-se da base da unha até sua extremidade, e seus dermatoglifos são longitudinais. Na pata posterior, os coxins digitais, por sua vez, são
menores e estendem-se da inserção da unha até metade desta, e seus dermatoglifos também são longitudinais. Os coxins palmares e plantares também possuem dermatoglifos com trajetos predominantemente
transversais, exceto o 6o coxim palmar que possui trajeto obl íquo. O segundo coxim plantar forma uma
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superf ície saliente que quando observado através do dorso da mão é bem vis í vel , dando uma idé ia de uma
prega que une o hallux ao dedo II. A pele tanto da superf ície palmar, quanto da plantar, apresenta carú nculas
arredondadas em toda sua extensão. O coxim da cauda situa-se na sua extremidade ventrolateal , possui
forma el íptica e dermatoglifos transversais, delimitados por escamas epid é rmicas desenvolvidas e sem
pêlos. Fragmentos dos coxins foram coletados e fixados em formol 10% em tampão fosfato e l íquido de
Bouin para ulterior estudo histol ógico.
Apoio: CNPq

DP - 35
RELA ÇÃ O ENTRE BIOMASSA E DENSIDADE DO GAMBÁ DE ORELHA PRETA ( Didelphis
aurita ) , ATRAV ÉS DO CARRETEL DE RASTREAMENTO - Mendel , S.M . ' e Vieira , M.V. 2
- 1, 2 Laboratório de Vertebrados, Departamento de Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. CP
68020,Rio de Janeiro RJ, 21941-590. 1- smmendel @ terra .com . br, 2- mvvieira @ biologia. ufrj. br
Muitos fatores, como disponibilidade de recursos e composição etá ria afetam diretamente os padrões de
movimento dos animais, determinando assim a variação em parâmetros populacionais como biomassa e
densidade. O carretel de rastreamento permite medidas acuradas de biomassa e densidade de pequenos
mamíferos, pois estima a área efetiva de amostragem a partir do movimento do animal, sem limitar-se ao
tamanho da á rea da grade de armadilhas. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da disponibilidade
de recursos e da composição etá ria populacional na relação entre biomassa e densidade de Didelphis
aurita, medidas através do carretel . O estudo foi realizado no município de Guapimirim, RJ , em sessões
bimestrais de amostragem, de abril de 1997 a fevereiro de 2003, em grades de armadilha. A estação ú mida
da regi ã o compreende os meses de outubro a fevereiro e, a seca , de abril a agosto. Os animais capturados
eram soltos com um carretel no dorso. A composição etária da população foi definida seguindo o padrão de
erupção dentá ria: indiv íduos na bolsa, jovens e adultos. A produ ção de folhiço foi medida com 5 coletores
dispostos na grade. Biomassa e densidade de D. aurita foram estimadas através do MNKA, utilizando-se,
respectivamente, a massa e o n ú mero de indivíduos totais divididos pela á rea efetiva de amostragem ,
estimada pelo carretel. A composiçã o da população de D. aurita do meio da estaçã o seca até o meio da
ú mida , foi primariamente de adultos carregando filhotes na bolsa , o que determinou uma maior biomassa
em relação à densidade neste per íodo. Os demais meses, marcados pela maior presen ça de jovens, apresen taram uma maior densidade em rela ção à biomassa . Isto fica mais evidente pela relaçã o positiva entre
biomassa e o n ú mero de filhotes na bolsa e adultos, assim como pela relação negativa da biomassa com o
n ú mero de jovens ( bolsa: r = 0.423, P - 0.013; jovens: r - - 0.470, P = 0.005; adultos: r= 0.417, P = 0.014).
A densidade n ão apresentou correlação com nenhuma classe etá ria ( bolsa: r = - 0.063, P = 0.720; jovens: r
= - 0.021, P - 0.904; adultos: r = 0.158, P = 0.371). Em geral, biomassa e densidade aumentam na estação
ú mida e decrescem na seca, apesar de nã o estarem correlacionadas ( r = 0.090, P = 0.598). O decréscimo de
ambos parâ metros na estação seca pode ser devido à menor disponibilidade de recursos neste período, o
que levaria a movimentos mais longos à procura de alimento. D. aurita é on ívoro, mas parece depender dos
artró podes do litter e de frutas, os quais devem estar menos dispon íveis na estaçã o seca. A variaçã o na
biomassa de D. aurita responde de forma c íclica anual à produção de folhi ço.
\
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DP - 36
VARIA ÇÃ O TEMPORAL E ESPACIAL DO MICROHABITAT E SUA RELA ÇÃ O COM AS PO PULA ÇÕES DE PEQUENOS MAMÍFEROS EM UMA Á REA DE MATA ATLÂ NTICA . Joana
Macedo, Cristiane da Silva de Sousa 1, Joana Macedo1 ,2. Simone Freitas1 -3 & Rui Cerqueira 1 - 1 - Laborat ório de Vertebrados, Departamento.de Ecologia , UFRJ. 2- Bolsista CNPq - 3- Bolsista CAPES - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciê ncias da Sa ú de, Instituto de Biologia , Departamento de Ecologia, Laborat ório, de Vertebrados - C.P.:21941-590, Av Brigadeiro Trompovsky, s/ n - Ilha do Fund ão, Rio
de Janeiro, RJ. (sfreitas @ biologia . ufrj. br).
A mudan ça na estrutura do microhabitat no tempo e no espaço pode determinar a perman ê ncia de populações animais. Aqui estudamos popula ções de pequenos mam íferos na localidade do Garraf ão, nos limites
do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, á rea de Mata Atl â ntica no Estado do Rio de Janeiro. Foram
montadas três grades (A , B e C) de 25 pontos de captura distantes 20m entre si , onde foram feitas excur
sões bimestrais desde fevereiro de 1997. Usamos dados de microhabitat e de captura de pequenos mam ífe
ros de 6 anos de estudo, constituindo-se de 37 excursões. As medidas de microhabitat usadas foram cobertura vegetal , cobertura de folhi ço, cobertura de pedras, cobertura de dossel , obstrução horizontal em três
alturas (0-0,50m; 0,50- lm; 1-1,50m) e n ú mero de troncos ca ídos. Utilizamos a abund â ncia (n ú mero total
de capturas ) das espécies mais capturadas para as an á lises. Foram estudadas quatro espécies de marsupi
ais, Didelphis aurita, Mannosops incanus, Metachirus nuclicaudatus e Philanderfrencitus. Utilizamos dados de densidade populacional (MNKA) e abundância dessas espécies. Através de uma an á lise de compo
nentes principais foi poss ível reduzir as vari á veis de microhabitat à dois fatores: Fator 1 representando as
obstru ções horizontais (com 72,88% da varia ção) e Fator 2 representando a cobertura de folhi ço (com
23,56% da variação). Para analisar a variaçã o espacial da estrutura de microhabitat e das populações
utilizou-se an á lise de vari â ncia com teste de Scheff é à posteriori , usando as grades como fator. As obstru
ções horizontais e a cobertura de folhi ço variaram significativamente entre as grades quando analisadas em
conjunto ( MANOVA ), mas n ão separadamente ( ANOVA ) indicando que a interação entre elas é que deter
mina essa variação espacial. As abund â ncias e a densidade de M . incanus, M . nudicaudatus e P. frenatus
diferiram significativamente entre as grades. A correlação de Pearson feita entre as medidas de microhabitat
e essas três espécies mostrou que na Grade A, a cobertura de folhiç o foi correlacionada negativamente com
a abund ância e densidade de P. frenatus\ na Grade B, a cobertura de folhiç o foi correlacionada negativamente com a abund â ncia e a densidade de M . nudicaudatus; e na Grade C, as obstru ções horizontais foram
correlacionadas positivamente com a abund â ncia de M . nudicaudatus. Para analisar a variação temporal de
cada grade utilizou-se séries de Fourier e autocorrelaçã o com as 37 excursões. O Fator 1, que representa as
obstru ções horizontais, mostrou uma tend ência de queda e periodicidade, indicando que o sub-bosque
tende a ficar mais aberto com o passar do tempo. Essa tend ê ncia foi correlacionada negativamente com
densidade e a abundâ ncia de D. aurita e positivamente com a abund â ncia de M. nudicaudatus na Grade C.
Tanto na varia çã o temporal quanto na espacial , M . nudicaudatus obteve correlação positiva com as obstru ções horizontais, indicando que a presença de um sub-bosque mais fechado favorece a abund â ncia desse
marsupial. Esse estudo demonstra a importâ ncia de estudos de longo-prazo para compreender a influência
da heterogeneidade espacial e temporal sobre as populações de mam íferos, e suas implicações nas estraté
gias de conservaçã o e manejo de florestas tropicais.

-

-

-

_

-
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DP - 37
REPRODU ÇÃ O DE SEIS MARSUPIAIS SIMPÁTRICOS EM UMA Á REA DE MATA ATLÂNTI CA NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRG ÃOS, RJ . Joana Macedo12 3, Gisele Costa 1 -3,
Marcus Vin ícius Vieira 1 e Rui Cerqueira 1. - 1- Laborat ório de Vertebrados, Departamento de Ecologia ,
UFRJ. - 2- Bolsista CNPq - 3- Bacharelado em Ecologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro
de Ci ências da Sa ú de, Instituto de Biologia , Departamento de Ecologia , Laboratório de Vertebrados C . P.: 21941 - 590 , Av Brigadeiro Trompovsky, s / n - Ilha do Fund ã o , Rio de Janeiro , RJ .
,

( joanasm @ terra.com. br ).

A reprodução dos marsupiais neotropicais é sazonal e a estaçã o reprodutiva é desencadeada pelo fotoperíodo
e ajustada para que os filhotes desmamem na época mais favorá vel , maximizando a sobrevivência. Como
as espécies têm tempos de desenvolvimento diferentes, ligadas ao tamanho do corpo, o inicio da estação
reprodutiva é diferente para cada uma delas. A reprodução foi avaliada em um estudo de captura- marcaçã oe- recaptura em uma á rea de Mata Atl â ntica no Parque Nacional da Serra dos Órg ã os, munic ípio de
Guapimirim , para determinar a estação reprodutiva e a época aproximada do desmame, e relacionar esses
dados com a estaçã o chuvosa e o tamanho do corpo. Foram usados dados de abril de 1997 a fevereiro de
2003. A estaçã o chuvosa foi considerada o per íodo de maior abund â ncia de recursos ( setembro a maio),
de acordo com o diagrama ombroté rmico do per íodo. As espécies, seus respectivos comprimentos médios
de corpo e n ú mero de capturas de fêmeas foram: Didelpliis aurita (376mm; 150), Philanderfrenata (257mm:
20), Metachirus nudicaudatus (254 mm e 48 ), Caluromys philander ( 210mm ; 5 ), Mannosops incanus
( 137 mm; 97 ) e Gracilincinus microí cirsus ( 108 mm ; 18 ). As excursões foram bimestrais, com cinco noites
de captura em três grades, cada uma com 25 estações de captura e um total de 81 armadilhas. A estaçã o
reprodutiva foi determinada pela presen ça de f ê meas com sinais de atividade reprodutiva e o desmame
pelo fim da lacta çã o das f ê meas ou por estimativa. A estação reprodutiva foi de agosto a abril para D.
aurita e P. frenata sendo que em abril as fêmeas estavam lactantes mas sem filhotes na bolsa. Fêmeas de
M . nudicaudatus apresentaram sinais de atividade reprodutiva durante todo o ano, mas os filhotes só
foram observados de agosto a abril . Nã o foi possível determinar a esta çã o reprodutiva de C. philander,
apenas uma f ê mea foi capturada com quatro filhotes em outubro e lactante em dezembro. Fê meas de M .
incanus estavam lactantes de outubro a fevereiro, e de G. microtarsus de dezembro a fevereiro, ambas não
carregavam seus filhotes e parecem possuir somente uma ninhada por estação. Pelas sucessivas recapturas
foi constatado que D. aurita, P. frenata e M . nudicaudatus tê m duas ninhadas por estação. Pelo tempo de
dura çã o da esta çã o reprodutiva , é possível que M . nudicaudatus tenha três ninhadas. M . incanus e G.
microtarsus desmamaram os filhotes entre fevereiro e março. O desmame das primeiras ninhadas de P.
frenata aconteceu entre novembro e dezembro e das segundas ninhadas entre março e abril . Os picos de
desmame de D. aurita foram em outubro e fevereiro. M . nudicaudatus desmamou entre novembro e julho.
Com exceção das ú ltimas ninhadas de M . nudicaudatus, os desmames ocorreram dentro da estação chuvosa.
A esta çã o reprodutiva começou mais tarde para as duas espécies com menor tamanho de corpo, mas para
as espécies maiores n ã o foi encontrada a diferen ça esperada entre D. aurita e as cu ícas de tamanho médio,
Pfrenata e M . nudicaudatus.

.
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INFLU ÊNCIA DA ESPÉCIE Didelphis aurita SOBRE A RIQUEZA E ABUNDÂ NCIA DE OU TRAS ESPÉCIES DE PEQUENOS MAM ÍFEROS EM TRÊS LOCALIDADES NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. Maira Corrê a Moura 1,2, Joana Macedo1, Marcus Vin ícius Vieira, M. V 1 e Rui
Cerqueira1.1- Laboratório de Vertebrados, Departamento de Ecologia - UFRJ, CP 68020 - 21941-590. Av.
Brigadeiro Trompovsky s/n° - Ilha do Fund ã o, Rio de Janeiro, RJ . ( mairamoura @ hotmail .com ) - 2- Programa de Pós-Graduaçã o em ecologia , Departamento de Ecologia , Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ
Tem sido sugerido que o Gambá (genêro Didelphis ) diminu í a riqueza e abundâ ncia de outras espécies de
pequenos mamíferos. Por ser um animal muito generalista apresenta grande sobreposição do uso do espaço
e dieta com outras espécies, além de ser um predador
potencial de mam íferos menores. Dessa maneira a
presença de D. aurita pode inibir a permanê ncia de
outras espécies. Nosso objetivo foi testar a influ ê ncia
da abund ância de D. aurita sobre a riqueza e abund â ncia de
outras espécies em três localidades no Rio de
Janeiro. Foram usados dados de três estudos realizados pelo Laboratório de Vertebrados. Um dos estudos
foi de an á lises do padrão de diversidade de pequenos mam íferos em 11 fragmentos e dois controles de
mata cont ínua nos munic í pios de Guapimirim e Cachoeiras de
Macacu (á rea 1 ). Os outros dois, foram
estudos de marcação e recaptura de longa duração. Um deles foi realizado numa á rea de restinga no
munic ípio de Maric á com duração de quatro anos (á rea 2). O outro foi realizado numa á rea perturbada de
mata cont ínua dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no munic ípio de Guapimirim , com duração
de seis anos (á rea 3). Foi usado o n ú mero de capturas para o estudo de diversida e o MNKA para os
de
estudos de marcaçã o e recaptura. Foi feita a correlação de Spearman da abund ância de D. aurita contra a
riqueza e abund â ncia das outras espécies. Para os trabalhos de marca çã o e recaptura foi feita també m a
correlação com uma excursão de defasagem. Nenhuma correlaçã o entre a abund â ncia de D. aurita e a
riqueza foi encontrada. Houveram algumas correlações
positivas mas provavelmente espú rias, pois não
parecem ter nenhum significado biol ógico. Na á rea 1 foi encontrad uma
correlaçã o positiva entre a
a
abund â ncia de D. aurita e a de Oryzomys subflavus. Na á rea 3 foi encontra correla o positiva entre
çã
da
abund â ncia de D. aurita e a de Trinomys ihering. Foi encontrada uma correla
ção negativa entre abund â ncia
de D. aurita e a de Akodon cursor, poré m essa espécie só foi capturada nas
seis primeiras excursões.
Quando considerou-se uma excursã o de defasagem , foi encontrad
a uma correla ção negativa entre D.
aurita e P. frenata na á rea 2 e entre D. aurita e A. cursor na á rea 3. Os resultados sugerem que
a espécie D.
aurita exerce pouca influê ncia negativa nas comunidades de pequenos mam íferos.
Financiamento: CNPq, Faperj, FUJB, PROBIO/MMA , PRONEX
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DIVIS Ã O EM CLASSES ETÁ RIAS EM MARSUPIAIS: TESTE DE UM M É
TODO PARA
ANIMAIS VIVOS. Joana Macedo 1 2, Diogo Loretto 1 3, Marcus Vin ícius Vieira4 e Rui Cerqueira4 - 1
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Biologia Bacharelado em Ecologia - 2
- Bolsista
CNPq - 3- Bolsista PIBIC/CNPq - 4- Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto
de Biologia
Departamento de Ecologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciê ncias
da Sa úde , Instituto
de Biologia, Departamento de Ecologia, Laboratório de Vertebrados - sala 2
A -084 - CP: 68020. Av.
Brigadeiro Trompovsky s/n° - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ . ( joanams @ terra
.com. br1
*

*

-

-

A dentiçã o dos marsupiais neotropicais pode ser usada
para estimar a idade ou a classe et á ria do animal . A
sequê ncia de erupção dos dentes é igual para a maioria das
espécies. A divisão em classes etárias deve ter
sentido biol ógico e n ão apenas uma divisão arbitrá ria. Por
isso, deve considerar estágios de vida e fatores
relevantes para a vida do organismo, como a probabilidade de passar
de um está gio de vida para outro, ter
sucesso reprodutivo ou acesso a recursos. Observamos est ágios
de erupção dent á ria em relação à caracteristicas do desenvolvimento facilmente observá veis em
campo de sete espécies de marsupiais didelf ídeos
neotropicais, a saber: Didelphis aurita, Marmosops
incanus, Metachirus nudicaudatus, Philanderfrenata ,
Gracilinanus microtarsus, Micoureus travassosi e Caluromys philander
. Reportamos aqui uma forma simples de dividir essas espécies em quatro classes
etá rias. A divisão em classes foi feita com base no ú ltimo
114

molar funcional da arcada dentá ria superior. Na classe I ficaram agrupados os filhotes ainda na bolsa,
dependentes da mãe, dos quais n ão se pode examinar a denti ção. Na classe II ficaram os indiv íduos jovens
sexualmente imaturos, que apresentam como ú ltimo molar superior o primeiro ( M 1) ou o segundo ( M 2). A
classe III foi representada pelos sub-adultos, ou jovens sexualmente ativos, com o terceiro molar superior
funcional (M3). Na classe IV ficaram os adultos com dentição completa (M 4 ). Foi analisada , ent ão, a
condição reprodutiva de 349 fêmeas pertencentes à s sete espécies testando a adequa çã o do mé todo em
separar os indiv íduos em relação a maturidade sexual . Foram usados dados de seis anos de um estudo de
captura - marcação-e-recaptura no Parque Nacional da Serra dos Ó rg ã os, munic ípio de Guapimirim , Rio de
Janeiro. A divisão em classes usando o ú ltimo molar funcional da arcada superior se mostrou adequada
para separar as fê meas nas quatro classes pré-estabelecidas. Agrupando todas as espécies o mé todo teve
eficácia de 98%. É, portanto, razoavel supor que essa fórmula seja aplicá vel também aos machos, já que a
maturidade sexual é atingida em per íodos similares aos das fê meas da mesma idade. Sugere-se a utiliza çã o
deste método como crité rio para a aná lise de estrutura et á ria de marsupiais neotropicais.

Financiamento: FUJB, CNPq, PIBIC/CNPq, PROBIO (MMA - GEF), PRONEX
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PADR ÕES REPRODUTIVOS DA COMUNIDADE DE MARSUPIAIS DO PARQUE ESTADUAL
DO RIO DOCE, MINAS GERAIS. Costa , Bá rbara A 13., Paglia, Adriano A.2, Vieira, Leonardo G. 1 ( 1Laboratório de Mastozoologia e Manejo de Fauna - ICB / UFMG Av. Antonio Carlos, 6627 Pampulha Belo Horizonte - MG. CEP 31.270-901 Cx . Postal 486 e - mail : andradebabara @ uol .com . br.
lgvieira @ uol .com. br: 2- Conservation International do Brasil , e Unicentro Izabela Hendrix, e- mail :
a . paglia @ conservation.org. br )
O estado de Minas Gerais compreende três tipos principais de biomas: Cerrado, Caatinga e Mata Atl â ntica.
Dentre estes, a Mata Atl â ntica foi, por fatores históricos, aquele que sofreu o mais severo processo de
devastação, o que limitou sua á rea a menos de 8% de sua extensão original. Detentor da maior á rea preservada deste bioma no estado (aproximadamente 36.000 ha), o Parque Estadual do Rio Doce ( 19°48’ S e
42°28’ 0), tornou-se alvo de estudos ecológicos de longa duração. Iniciado em novembro de 2000, este
estudo, tem como parte de seus objetivos, avaliar padrões reprodutivos da comunidade de marsupiais
ocorrentes em duas á reas distintas do parque. Até o momento, 14 campanhas, bimestrais, foram realizadas
e a metodologia empregada consiste em um programa de captura-marcaçã o-recaptura dos indiv íduos
coletados. Durante o período de novembro de 2000 a março de 2003, com um esforço amostrai de 12.600
armadilhas- noite, foram realizadas 519 capturas de 279 indiv íduos, dentre as quais 111 são fêmeas, perten centes a 6 espécies da ordem didelphimorphia. Marmosops incanus e Gracilinanus agilis foram pouco
representativas até o momento e n ão serão utilizadas para esta aná lise. Evidê ncias reprodutivas, como
lactação e presen ça de filhotes, foram observadas em Micoureus clemerarae, Cciluromys philancler, nos
meses de outubro a abril e agosto a dezembro, respectivamente. Já Didelphis ourita e Metachirus nudicaudatus
apresentaram tais evidências entre os meses setembro a março. Um total de 33 registros de fêmeas com
filhotes foram obtidos. Caluromys philander (3) apresentou uma média de 3,3 filhotes ( m ínimo 2 e má ximo 4) com um desvio padrã o de 1,15. Metachirus nudicaudatus (3) apresentou uma média de 8,6 filhotes
( m ínimo 8 e m á ximo 9) com um desvio padrão de 0,6. Micoureus demerarae (9) apresentou uma média de
10,7 filhotes ( mínimo 10 e m áximo 11) com um desvio padrão de 0,4. Didelphs aurita ( 18 ) apresentou uma
média de 7,2 filhotes ( m ínimo 4 e má ximo 10) com um desvio padrão de 1,7.
Órgão financiador: CNPq
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COMPORTAMENTO DEFENSIVO E ARQUITETURA DE NINHOS DE Metachirus
DESMAREST, 1817 (DIDELPHIMORPHIA; DIDELPHIDAE) - Diogo Loretto12, nudicaudatus
Emiliano Esterci
Ramalho 1 e Marcus Vin ícius Vieira3 - 1. UFRJ - Instituto de
Biologia - Bacharelado em Ecologia 2.
Bolsista PIBIC/CNPq 3. UFRJ - Instituto de Biologia - Departamento
de Ecologia Universidade Federal

do Rio de Janeiro, Centro de Ci ências da Saúde, Instituto
de Biologia, Departamento de Ecologia , Laborat ó rio de Vertebrados - sala A 2-084 - CP: 68020. Av
. Brigadeiro Trompovsky s/n° - Ilha do Fund ão, Rio de
Janeiro, RJ. ( diogoloretto @ bol .com . bf )

O repertório comportamental dos marsupiais didelfideos
permanece ainda pouco conhecido. A maioria das
observações vê m de cativeiro com Monodelphis domestica e
espécies de Didelphis . Com base nelas, a
arquiterura dos ninhos foi brevemente descrita como prote
ção das adversidades ambientais e de predadores.
Portanto, particularidades neste sentido ainda devem existir. A cu í
ca-marrom-de-quatro-olhos, Metachirus
nudicaudatus, é o didelf ídeo mais cursorial . Ele raramente deixa o ch ão da
floresta, onde constrói seu ninho.
Descreveremos aqui a arquitetura de ninhos de M. nudicaudatus e um comporta
mento de defesa associado
in édito em marsupiais didelfideos. Os indiv íduos de M . nudicaudatus vê m
sendo rastreados como parte de
um estudo de populações de pequenos mamíferos. Este estudo é
realizado nos limites do Parque Nacional da
Serra dos Órgãos, no Estado do Rio de Janeiro, munic ípio de Guapimir ,
im em um condomínio de veraneio
chamado Garraf ã o ( 22°28, 28"S, 49°59’ 86"W ). Os animais vê m sendo
capturados desde dezembro de 1996
em três grades de armadilhas de 0,64 ha , localizadas em diferentes altitudes. Cada grade
possui 25 estações de
captura equidistantes 20 m. Os animais são soltos com um carretel de rastreamento, colado
no dorso entre as
escá pulas. Os 13 ninhos foram descritos e marcados assim que os encontramos. Pertenciam
a nove indiv íduos, cinco fêmeas, três machos, e um indiv íduo n ão identificado. Todos os ninhos foram constru ídos em áreas
visualmente mais preservadas da floresta, com espessa camada de folhiço, poucas plantas herbáceas e gran
des árvores. Todos foram feitos imediatamente abaixo da camada de folhi ço ou entre pequenas ra ízes e
folhas, indistingu íveis da superf ície do chão. São esféricos, com até 30 cm de comprimento. Suas entradas
sã o fechadas e medem até 10 x 10 cm. N ão sã o aparentes e só percept íveis com a linha de rastreamento.
Seis
dos nove indiv íduos foram encontrados nove vezes dentro de ninhos (quatro fê meas e dois machos). Trêsdestes seis (duas fêmeas e um macho) foram encontrados duas vezes em ninhos distintos, poré m nunca no
mesmo mês , o que parece mostrar que M . nudicaudatus muda de abrigo em períodos mais curtos que dois
meses, mesmo com recé m nascidos. Assim que a linha era puxada e o animal percebia nossa presen ça sa ía
correndo por um dos lados do ninho. Somente duas fêmeas n ão se comportaram desta forma, sendo que uma
delas não carregava recé m nascidos no primeiro encontro. A fê mea com filhotes manteve posição dentro do
ninho das duas vezes que foi encontrada. A outra fê mea permaneceu no ninho somente na segunda vez.
Nestas três ocasiões levantamos ligeiramente o folhiço para verificar como se comportariam. Em resposta, as
fê meas produziram um característico som de “ bater os dentes” , alé m de “ grunir” , como em um “ display”
agressivo, levantando e abaixando-se dentro do ninho em um movimento pulsante. A área levantada era pelo
menos três vezes maior que o animal, o que criava a sensação de um animal maior. Nossa hipótese é de que
este comportamento de defesa só foi observado porque estavam carregando recé m nascidos. Portanto, sua
fuga seria menos eficiente e aumentaria a chance de queda dos filhotes.

Finaciamento: FUJB, PIBIC/CNPq, PROBIO ( MMA - GEF), PRONEX.
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SAZONALIDADE DE MOVIMENTOS E USO DO ESPA ÇO PELO MARSUPIAL Didelphis aurita
WIED- NEU WIED, 1826 (DIDELPHIMORPHIA , DIDELPHIDAE) Diogo Loretto ' 2, Marcus Vin ícius
Vieira1- 1. UFRJ - Instituto de Biologia - Bacharelado em Ecologia - 2. Bolsista PIBIC/CNPq - 3. UFRJ
- Instituto de Biologia - Departamento de Ecologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de
Ci ê ncias da Sa ú de, Instituto de Biologia , Departamento de Ecologia , Laborató rio de Vertebrados - CP:
68020. Av. Brigadeiro Trompovsky s/n° - Ilha do Fund ão, Rio de Janeiro, RJ. ( diogoloretto @ bol .com . br )

-

Os movimentos dos animais são determinantes na dinâ mica e distribuição das populações. Os movimentos de
indiv íduos de Didelphis aurita são estudados como parte de um estudo de populações de pequenos mam íferos, realizado nos limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na localidade do Garraf ão (22°28’ 28"S,
49°59’ 86" W ), munic ípio de Guapimirim , no Estado do Rio de Janeiro. Através do mapeamento das Áreas de
Movimentos Noturnos (AMN) pretendemos descrever os padrões sazonais de movimentos de D. aurita,
testando quatro hipóteses: ( 1) que machos possuem maiores á reas de movimentos que fê meas; (2) que D.
aurita possui maiores á reas de movimentos nas estações secas pois o alimento seria menos abundante; (3)
aumento das á reas de movimentos dos machos e decréscimo das á reas de movimentos das fê meas dentro da
estação reprodutiva, pois machos estariam procurando por parceiras enquanto que as fê meas estariam mais
restritas em razão dos filhotes; (4) á rea de movimentos e intensidade com que usam estas áreas negativamente
associadas. Os animais são capturados desde Dezembro de 1996 em três grades de armadilhas de 0,64 ha ,
localizadas em diferentes altitudes. Cada grade possui 25 estações de captura equidistantes 20 m. Os animais
são soltos e rastreados desde abril de 1998 usando o método do carretel de rastreamento, que é colado no
dorso entre as escá pulas. A á rea percorrida por cada animal é estimada pelo do Mínimo Pol ígono Convexo
(MPC) de cada indiv íduo seguido. A Intensidade de Uso destas á reas é calculada pela razão entre a quantidade de linha seguida e a raiz quadrada da á rea do Polígono. Para descrever os padrões sazonais dados referentes à reprodu çã o, disponibilidade de recursos (artrópodes de solo e folhiço) e pluviosidade mensal ( INEMET)
foram levantados. A an á lise foi feita com os Modelos Lineares Generalizados. Foram confirmadas as hipóteses 1, 3 e 4. Os fatores que parecem estar mais relacionados com a amplitude, qualidade e a variação dos
movimentos dos gambá s são os relacionados ao sexo. Existem evidê ncias de que o suprimento de alimentos
na estação seca seja mais reduzido, poré m n ão houve distinções quanto ao tamanho e uso das á reas de
movimentos. Em relação à estação reprodutiva, ficou claro que os indiv íduos movimentam-se mais ( padrão
bem marcante para machos) enquanto que a intensidade com que usam estas á reas diminui.
Financiamento: FUJB, CNPq , PIBIC/CNPq, PROBIO (MMA - GEF), PRONEX
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RELA ÇÃ O ENTRE A MORFOLOGIA DIGESTIVA E H Á BITOS ALIMENTARES EM
MARSUPIAIS DIDELFÍ DEO . Ricardo T. Santori 1 -2; Ricardo Finotti '24; Diego Ast úa de Moraes3 e Rui
Cerqueira 2- 1.Faculdade de Formação de Professores da UERJ. E-mail: rsantori @ ueri . hr - 2. Laboratório
de Vertebrados - Depto. Ecologia / UFRJ . E- mail: labvert @ biologia.ufri . br - 3. Mastozoologia , Museu de
Zoologia da USP. E- mail: dmoraes @ ib. usp. br - 4. Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ecologia UFRJ.
O tamanho e a forma do trato digestivo nos mamíferos estão geralmente relacionados aos seus diferentes
há bitos alimentares. A dieta natural dos marsupiais didelf ídeos é composta de uma quantidade variável de
invertebrados (principalmente insetos), frutos e, ocasionalmente, pequenos vertebrados. Este grupo de marsupiais é tradicionalmente considerado morfologicamente conservador, e seu trato digestivo apresenta um
padrão morfol ógico relacionado com uma dieta on ívora. Entretanto, nossos estudos recentes demonstraram
que os didelf ídeos se distribuem em um gradiente, em relação ao consumo de macronutrientes. De acordo
com o consumo de nutrientes é possível caracterizar espécies com alto consumo de Fibras e Glic ídios ( mais
frug ívoros ), de proteínas e lipídios ( mais faun ívoros), e espécies com consumo intermedi ário destes nutrientes (on ívoros). Foi observado també m que o comprimento do intestino grosso é a região que melhor se
relaciona com a variação nos há bitos alimentares. Embora existam fortes evidências da relação entre a proporção de nutrientes na dieta e os comprimentos relativos das partes do tubo digestivo, ainda não haviam sido
realizados estudos associando estas variá veis. Comparações interespec íficas apresentam problemas de dependência estatística entre as amostras, já que as espécies, devido às suas relações filogenéticas, não constituem pontos independentes. Então, é necessá rio avaliar se as diferenças encontradas são resultado de adapta117
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ções alimentares ou de histórias evolutivas diferentes. Neste estudo foram utilizados dados de morfometria
do tubo digestivo e da proporção de macronutrientes da dieta de Caluromysphilander, Didelphis albiventris,
Didelphis aurita , Gracilinanus agilis, Lutreolina crassicaudata, Melachirus nudicaiulatus, Micoureiis demerarae.
Monodelphis domestica e Philanderfrenata,com o objetivo de testar as rela ções entre a diferenciação na
morfologia digestiva e a filogenia, e a dieta das espécies. Para avaliar as relações das dist â ncias filogené ticas,
ísticas do tubo digestivo e com o consumo de nutrientes, foram constru ídas matrizes de
com as caracter
ísticas. Para as comparações da matriz de dist â n similaridade entre as espécies para as ú ltimas duas caracter
cias filogenéticas com as matrizes de dissimilaridade das medidas do tubo digestivo e da dieta , utilizou -se o
Teste de Mantel . Os resultados deste teste mostraram que não há relação entre o graude divergência entre as
espécies e as medidas de cada das partes do tubo digestivo ( t=- l ,12, p=0,13 est ômago; t =-0.381, p=0.35
intestino delgado; t=-0.175 p=0.4304 ceco; t= 1.248, p=0.1061 intestino grosso), e a dieta de cada espécie
(t=1.39, p=0.515). As an á lises de correlação (Spearman ) entre as proporções de nutrientes ingeridos e o
comprimento relativo das regi ões do trato digestivo das espécies, indicaram uma associaçã o significativa
apenas entre a proporção de fibras na dieta e o comprimento do intestino grosso ( t=2.07, p=0.045). Os resul tados permitem concluir que as diferen ças entre as regi ões do tubo digestivo das espécies refletem a variação
nos há bitos alimentares e n ão estã o relacionadas com histórias evolutivas diferentes. Al é m disso, a associação do consumo de fibras com o comprimento do intestino grosso explica porque esta regi ão é a que melhor
reflete a variação morfol ógica do trato alimentar entre as espécies estudadas.

-

Fonte(s) financiadora(s ): CAPES, CNPQ, PROBIO/MMA/GEF, FAPESP ( Proc. 00/11444-7 ). PRONEX.
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CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DE LOCI DE MICROSSATÉLITES PARA Philanderfrenatus
( DIDELPHIMORPHIA, DIDELPHIDAE). Gisele Costa & Rui Cerqueira - Laboratório de Vertebrados, Depto. de Ecologia Universidade Federal do Rio de Janeiro, 21941-590, Rio de Janeiro, RJ CP:
68020. giscosta @ biologia. ufrj.br, rui @ biologia.ufrj.br
Marcadores genéticos são definidos como qualquer fenótipo molecular oriundo de um gene expresso ou de
um segmento especifico de ADN. Os microssaté lites (sequências de 1 a 5 nucleot ídeos de comprimento
repetidas em tandem ), tomaram - se um dos marcadores mais usados por apresentarem alta variabilidade
alélica e densa distribuição no genoma dos eucariontes. Esta técnica permite a estimativa do fluxo gê nico e a
proximidade gênica entre os indivíduos, sendo utilizada em diferentes abordagens. O objetivo deste trabalho
é testar iniciadores anteriormente descritos para cinco loci de microssatélites de Didelphis marsupialis , para
o marsupial Philander frenatus (Didelphimoiphia , Didelphidae) para uma futura caracterização da variabilidade gen é tica e identificação do modelo da estrutura populacional. Esta espécie tem sua distribui ção restrita
a costa leste e sudeste do Brasil , incluindo o interior de Minas Gerais e Goiás. P. frenatus mede cerca de
300mm ; pesa entre 300 a 600g. Para as aná lises gené ticas foram coletados 0,5ml de sangue de animais em
um trabalho de captura - marca çã o e recaptura , de populações de pequenos mam íferos, que vem sendo
realizado em três grades de amostragem A, B e C (de 25 pontos de captura distantes 20m entre si ) no
Garraf ão, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Município de Guapimirim - RJ . També m foram feitas remoções pontuais de espécimens em fragmentos de Mata Atl â ntica nos Munic ípios de Guapimirim e Cachoeira
de Macacu , das quais foram coletados amostras do f ígado dos animais, obtendo-se um total de 98 amostras.
O ADN nuclear foi extra ído utilizando-se o kit de extração QIAGEN para tecidos e sangue. As amostras
foram tratadas com RNase. Após estas etapas, as amostras de ADN foram dilu ídas e estocadas com aproximadamente, 50 nanogramas de ADN por microlitro. Os loci de microssatélites testados possu íam repetições
AG ou TG, sendo 4 locis, AJ011036 AJ011038 AJ011039 e AJ011040 com repetições puras ( AG)39 (AG)29
( AT)9 e (GT)15 e o loci AJ011037 com repeti ção interrompidas (TG)2TA (TG )7, respectivamente. As ampli
ficações foram feitas com “ primers” não marcados e dilu ídos a 50 picomoles por reação. Foram testados
cinco iniciadores (AJ011036 - Dm4, AJ011037 Dml , AJ011038 - Dm3, AJ011039 - Dm2 e AJ011040 Dm5), dos quais três reações de amplificação foram realizadas com sucesso os iniciadores AJ011036, AJ011037
e AJO11038 que apresentaram bandas ú nicas, por volta de 200 e 300 pb. Os iniciadores AJ011039 e
AJ011040 serã o testados novamente mudando - se o protocolo, até que se obtenha um resultado satisfatório.
Posteriormente os produtos das reações serão então analisados em gel de microsatélite (5% long ranger, 6M
uréia, lx TBE) em um sequenciador Perkin -Elmer Biosystems Abi Prism 377. As an á lises estat ísticas serão
feitas através dos programas GENEPOP, FSTAT, todos dispon íveis ao uso na rede.

-

-

Apoio financeiro: CNPq, FUJB , PROBIO ( MNA/GEF), PRONEX.
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MARSUPIAIS DO QUATERN Á RIO DE SERRA DA MESA (GOI ÁS, BRASIL ) Maria Fernanda
G. de Abreu. Leandro O. Salles & Patrícia G. Guedes - Dept. Vertebrados, Museu Nacional - UFRJ.
Quinta da Boa Vista s/ n . Rio de Janeiro - RJ 20940-040. E- mail: mfgabreu @ ig.com.br.
O presente trabalho consiste no reconhecimento taxon ômico da diversidade de didelf ídeos ( Didelphidae,
Marsupialia ) do Quatern á rio de Serra da Mesa ( Alto Tocantins, Goiá s). Os f ósseis de didelf ídeos foram
revelados a partir de escavações em quatro cavernas calcá rias da regi ão: Igrejinha , Carneiro, Nossa Senhora
da Aparecida e Itambé. A identificação e diagnose do material foram realizadas através de um estudo
comparativo da morfologia do aparelho mastigatório de Didelphidae. fundamentalmente a partir da Coleção
de Mam íferos do Museu Nacional / UFRJ . Foram identificados 286 fragmentos, sendo reconhecidas oito
espécies, todas pertencentes a Subfam ília Didelphinae: Monodelphis domestica, Monodelphis kunsi ,
Gracilinanus agilis, Gracilinanus emiliae , Micoureus demerarae , Thylamys sp., Didelphis albiventris e
Philander opossum. Dentre as cavernas estudadas, Igrejinha foi a que apresentou a maior abund â ncia de
marsupiais ( 158 fragmentos ). A caverna Carneiro apresentou o registro mais diverso e o segundo mais
abundante. M . domestica foi à espécie mais abundante ( 168 fragmentos), estando bem representada em
todas as cavernas. Por outro lado, as espécies M . demerarae , D. albiventris e P. opossum foram encontradas
apenas na á rea 2 da caverna Carneiro. A presença de M . kunsi , G. agilis , G. emiliae e Thylamys sp. nestas
cavernas representa novos registros para o Quatern á rio. Além disso, os fragmentos referentes a G. emiliae ,
embora apresentem problemas quanto ao seu status taxonômico, aumentam consideravelmente a distribuição
geográfica desta espécie. Os fragmentos referentes a Thylamys sp. n ão puderam ser alocados a nenhuma
das espécies estudadas, devido a morfologia peculiar dos molares inferiores; contudo, estudos futuros
serão necessá rios para o reconhecimento da identidade taxon ô mica destes espécimens, que podem
representar uma forma nova do gê nero. A diversidade de marsupiais fósseis de Serra da Mesa é compará vel
à quela de Lagoa Santa ( MG), que constitui o registro mais abundante de marsupiais do Quatern á rio do
Brasil.

Apoio: CNPq e FAPERJ.
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COMPARA ÇÃ O DE FREQU ÊNCIA DE OCORRÊNCIA E GRAU DE INFESTA ÇÃ O POR PULGAS (Siphonoptera ) E CARRAPATOS (.Acari) ENTRE POPULA ÇÕES DE GAMB ÁS ( Didelphis
aurita ) , NO ESTADO DE SANTA CATARINA . Carlos Salvador1, Carlos Carvalho-Pinto2, Raimundo
Carvalho3, Paulo C. Simões-Lopes4 e Maurício Graipel5. 1 - LAMAq/UFSC, carloshsalvador @ hotmail.com;
2 - MIP/UFSC, ccblccp @ ccb.ufsc.br; 3 - LMPC/IB/UFRJ ; 4 - LAMAq/ UFSC, lamaqsl @ ccb.ufsc. br; 5 LAMAq/UFSC, graipel @ccb.ufsc.br.
Ectoparasitas ematófagos são responsá veis por uma importante relação ecol ógica e podem afetar as condições das populações de seus hospedeiros. São poucos estudos que contemplam os graus de infestação,
principalmente aqueles referentes à comparação entre populações de mam íferos. Objetivou-se quantificar
e comparar o grau de parasitismo por pulgas e carrapatos em três populações de gambás em ambientes
insulares e um continental . Durante um programa de captura- marcaçã o-recaputura entre 2000 e 2002,
foram coletados ectoparasitas de 70 indivíduos capturados nas ilhas: do Arvoredo (IA, n = 42). de Ratones
Grande (IRG, n = 8) e de Santa Catarina ( ISC, n = 14), e no continente, na APA do Anhatomirim ( APA, n
6). Os animais capturados nas armadilhas eram colocados em um saco pl ástico com algod ão embebido
de acetato de etila para anestesiar os parasitas. Posteriormente, os gambás eram penteados em cima de uma
bandeja branca. As pulgas anestesiadas eram coletadas da bandeja e do saco pl ástico e os carrapatos eram
coletados diretamente dos hospedeiros. Os parasitas eram armazenados em frascos com á lcool 70% para
serem identificados e quantificados em laboratório. Foram encontrados três espécie de pulgas, sendo a
mais frequente nos indiv íduos Acloratopsylla intermédia (30% ), seguida pela Xenopsylla cheops ( 11% ) e
Lepdopsylla sp. ( 1,5 % ). Esta ú ltima só foi constada nos gambás da ISC, onde foi registrado a maior infestaçã o
( média = 17,14 pulgas por indiv íduo). Já na IRG nã o foi observado nenhuma espécie de pulga . As três
espécies de carrapatos encontradas e suas respecti vas frequê ncias de ocorrê ncia por animal foram: Anocentor

=
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nitens (26%), lxodes loricatus (7% ) e Amblyomma ccitense (2% ). Na ISC e na APA , só foi registrada a
ocorrência da primeira espécie. Na IA n ão teve infestação por carrapatos e na IRG foi o ú nico local com

.

gambás parasitados por todas as espécies deste tá xon sendo a localidade com a maior infestação ( média =
128 carrapatos por indiv íduo). A distribui ção e grau de parasitismo foi distinta entre as localidades. Assim,
são discutidos as possíveis relações com as outras condições já levantadas, como os diferentes tamanhos
corpóreos dos gambá s de cada local , com suas respectivas densidades populacionais e com as diferentes
riquezas de espécies de hospedeiros.

CNPq
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OCUPA ÇÃ O DE CAIXAS DE NIDIFICA ÇÃ O CONFECCIONADAS COM EMBALAGENS DE
LEITE TIPO TETRA PAK, PÓS CONSUMO, POR Micoureus demerarae (DIDELPHIMORPHIA:
DIDELPHIDAE). Tortato, Marcos Adriano1 e Thompson , Edwin Ricardo Campbell2. (1. “ CAIPORA ”
Cooperativa para Conservação dos Recursos Naturais. Rua André Leal , 25 Cachoeira do Bom Jesus,
Florian ópolis, SC, 88056-000; E-mail : marcostortato @ hotmail .com 2. Apartado Postal 6-8312 EI Dorado,
Panamá, Rep. de Panamá; E- mail : campbeller @ hotmail.com ).

-

Objetivando-se estudar a ocupação de caixas de nidificação por pequenos animais de Mata Atlâ ntica , foi
montado um experimento utilizando 48 caixas numa á rea adjacente ao Parque Estadual Serra do Tabuleiro
no munic ípio de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina. Estas foram fixadas no mês de agosto de 2001
em diferentes espécies de á rvores distribu ídas em quatro á reas amostrais: á rea antropizada ( I ), capoeira
( II ), capoeirão ( III ) e mata secund á ria ( IV ), sendo 12 caixas para cada ambiente. As caixas foram confec
cionadas com embalagens de leite comum , pós-consumo, tipo “ Tetra Pak ” , e pintadas de marrom . Para
cada caixa feita foram utilizadas duas embalagens, uma como “ tampa” . O volume original da caixa de leite
não foi alterado, o que equivale a 1 cm 3. O orif ício de entrada localizava-se na parte frontal (de maior
superf ície ) ou lateral , com 5,5 cm de di â metro e com o seu centro localizado a 5,75 cm do “ teto” da caixa.
As caixas foram fixadas com cordas de seda (4 mm ) em á rvores numa altura de 4 ou 2 m , sendo que cada
á rea amostrai possu ía seis caixas a quatro metros do chão e seis a dois metros. Além disso, metade destas
caixas possu ía o orif ício voltado para frente e a outra metade, para a lateral . Foi mantida uma dist â ncia
m ínima de 15 m entre as caixas dentro de uma mesma á rea. Micoureus demerarae é um marsupial de h á bito
arbor ícola que em condições naturais constrói seu abrigo com folhas e palhas secas, tanto em orif ícios
naturais quanto em meio a galhos. Nas áreas I e III n ã o se evidenciou ocupação por estes marsupiais: na
á rea II , cinco das 12 caixas foram ocupadas. Na á rea III observou-se ocupaçã o em apenas uma caixa. O
interior das caixas de nidifica çã o foi preenchido com folhas secas. Houve preferê ncia pelo uso das caixas
fixadas a 2 metros do chão. Micoureus demerarae foi a ú nica espécie de mam ífero a ocupar os abrigos. As
ocupações foram registradas entre os meses de abril e junho. Acreditamos que o fato desta espécie ter
ocupado as caixas est á relacionado com a falta da ocorrê ncia de abrigos naturais (ocos em á rvores ) na á rea.
Além disso, a ocupação pode estar associada ao per íodo reprodutivo da espécie e, ainda , ter sido favorecida
pelo diâ metro da entrada ser compat ível ao tamanho deste mamífero.

-

Apoio: Hotel Plaza Ca í das da Imperatriz, Birder's Exchange
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PADR ÕES ESPACIAIS DO MARSUPIAL Philander frenata EM FRAGMENTOS DE MATA
ATLÂ NTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Lira, P. K., Carlos, H. S. A.1, Curzio, P. L. &
Femandez. F. A. S.2 - (Departamento de Ecologia , Universidade Federal do Rio de Janeiro, CP 68020,
21941-590, Rio de Janeiro, RJ. rodentia @ biologia . ufrj. br)

-

A Mata Atl â ntica encontra-se seriamente ameaçada pelo processo de fragmentação, portanto entender
como as espécies respondem a este processo toma-se um passo primordial para sua conservação. O presente estudo foi desenvolvido na ReBio Poço das Antas (Silva Jardim, RJ) entre maio de 2001 e dezembro de
2002. O objetivo foi investigar os padrões espaciais do marsupial Philander frenata em um conjunto de
120

oito fragmentos de Mata Atlântica , denominados “ Ilhas dos Barbados” . Estes fragmentos, com áreas de
1,2 a 13,3 ha, estão separados por uma á rea dominada por gramíneas e algumas árvores pioneiras, distando
de 60 a 1300 m entre si . Nove indiv íduos adultos de P. frenata, sendo três fêmeas e seis machos, receberam
colares radiotransmissores. Destes, dois machos não foram localizados após terem sido marcados e portan to, somente os demais foram monitorados. O monitoramento foi feito desde o entardecer até o amanhecer,
íodo de atividade dos animais. As localizações foram obtidas através de uma técnica
compreendendo o per
de não triangulação denominada “ homing in on the animal ” . Esta técnica consiste em seguir o sinal do
animal equipado até que o sinal seja forte o suficiente para se determinar um ponto de ocorrência do
indiv íduo ou até que este seja visto. No presente estudo, um sinal foi considerado forte suficiente quando
ouvido com a antena desconectada do receptor. O registro das localizações foi feito por GPS. O intervalo
entre localizações sucessivas foi de no m ínimo uma hora , a fim de garantir a independê ncia estat ística dos
dados. Os tamanhos e as sobreposições das á reas de vida foram estimados pelo método do Mínimo Pol ígono
Convexo, usando-se o programa BIOTAS. O n ú mero de localizações de cada animal variou bastante (7 a
56) e diferentes motivos determinaram o fim do monitoramento de cada indivíduo. Duas fêmeas perderam
o colar, uma fêmea e um macho foram encontrados mortos, um macho foi monitorado provavelmente até o
fim da vida ú til da bateria e dois indiv íduos machos foram predados por jiboias ( Boa constrictor ). Á reas de
vida foram estimadas para três fêmeas e quatro machos. Em geral , o tamanho das á reas de vida de machos
(2,30 a 7,43 ha ) foi maior do que o das fê meas ( 0,63 a 2,85 ha ), poré m n ã o foi poss ível testar se essa
diferen ça era significativa devido ao baixo n ú mero de estimativas. As á reas de vida estimadas no presente
estudo (0,63 a 7,43 ha) foram muito maiores do que as estimadas a partir de dados de captura- marcaçãorecaptura (0,10 a 3,95 ha ) para a mesma espécie na mesma á rea de estudo. Nas duas ocasiões em que dois
indiv íduos foram monitorados simultaneamente observou -se sobreposições intersexuais de á rea de vida.
De uma maneira geral , os indiv íduos rastreados usaram tanto a borda quanto o interior dos fragmentos,
além disso foram detectadas idas à matriz que separa os fragmentos para dois machos. Adicionalmente,
foram detectados cinco movimentos entre fragmentos, efetuados pelos outros dois machos.
Apoio: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, FUJB-UFRJ, FAPERJ, CNPq, PROBIO (PRONABIOMMAcom apoio do BIRD/GEF). 1 Bolsista de Iniciação Científica CNPq / 2 Bolsista de Pesquisa CNPq
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SIMILARIDADE FAUNÍSTICA EM CAMPOS DE ALTITUDE DO SUDESTE DO BRASIL André
de Almeida Cunha12, Carlos Eduardo de Viveiros Grelle2, Lena Geise3, Luciana Guedes3 Pereira & Rui
Cerqueira 2 - 1- Bolsa de Mestrado da CAPES; 2- Laboratório de Vertebrados, Depto. Ecologia, IB, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 3- Laboratório de Zoologia de Vertebrados, Depto. Zoologia, IB,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: cunha @ biologia. ufrj. br

Os Campos de Altitude são ambientes inseridos na Mata Atl â ntica, que ocorrem em topos de montanha
acima da Floresta Densa Alto Montana (>2000 m de altitude). A vegetação é caracterizada por formações
abertas com adensamentos de arbustos, que diferem quanto a fisionomia e flor
ística das florestas adjacentes nas altitudes inferiores. Estudos com plantas e vertebrados apontam maior semelhança entre estes
ambientes e campos sulinos ou outras formações campestres do que com a Mata Atl ântica, propriamente
dita. Esta semelhança deve-se, entre outros fatores, a paisagem das regiões Sul e Sudeste do Brasil no
recente passado geol ógico, durante as ú ltimas glaciações. No Pleistoceno tardio, quando o clima era mais
frio e seco, as formações campestres dominavam a paisagem do Sul e Sudeste brasileiros. Com o posterior
avanço das florestas, estas formações foram substitu ídas, ou reduzidas, a pequenas manchas nos topos das
montanhas do Sudeste. Desta forma , espera-se que a composição de espécies permaneça relativamente
semelhante nestes topos de morro, ou Campos de Altitude. Este estudo pretende analisar a similaridade
faun ística de pequenos mamíferos entre os Campos de Altitude da região sudeste do Brasil , contrastandoos com a fauna das formações florestais logo abaixo a estes campos. Para análise foram compilados dados
bibliográficos da composição da fauna de pequenos mamíferos do Parque Nacional do Caparaó e dados
originais do levantamento feito na Serra dos Órgãos pela equipe do Laboratório de Vertebrados, UFRJ, e
Laboratórios associados. Quatro comunidades foram comparadas: os Campos de Altitude (2) e as formações florestais (2) em cada local (Caparaó e Serra dos Órgãos). A similaridade de espécies e gêneros foi
comparada pelo coeficiente de Jaccard. O maior coeficiente de similaridade calculado foi entre os Campos
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de Altitude ( Coe/ Jaccard 0,71 ). Estes apresentar
am similaridade de 0,47 com as formações florestais do
=
Caparaó, e em seguida, este trio tem coeficiente de similarida
de de 0,39 com as formações florestais da
Serra dos Ó rgãos. Nos Campos de Altitude, cinco (50%) gê
neros ocorrem tanto na Serra dos Órgãos como
no Capara ó. Nas formações florestais nove (43% ) gêneros
ocorrem em ambas as Serras. Entretanto na
Serra dos Órgãos apenas seis (29%) gêneros estão presentes
nas florestas e também nos Campos de Altitude. No Capara ó somente cinco ( 33% ) gêneros são
comuns as duas formações vegetacionais. Na Serra dos
Órgã os foi encontrada uma correlação positiva entre
a altitude e a riqueza de gêneros e entre a altitude e o
sucesso de captura. A hipótese de que os Campos de Altitude do
sudeste do Brasil são mais similares entre
si , mesmo estando a milhares de anos isolados e centenas
de quil ómetros distantes, do que com as formações florestais contínuas abaixo deles, foi corroborada por
este estudo preliminar.

Financiamento: CAPES, CNPQ, PROBIO/MMA/GEF, PRONEX.
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CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS MARSUPIAIS (MAMMALIA: DIDELPHIDAE)

COM OCORRÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Eduardo Polanczyk 1, Diego M.
Jung 1 & Alexandre U. Christoff 1, 2. ( 1-Departamento de Biologia
/Museu de ciências Naturais/Laboratório
de Sistemática de Mamíferos/ULBRA; 2-Departamento de
Zoologia/UFRGS/Brasil )

.

No Rio Grande do Sul a fauna de marsupiais é pouco conhecida , sendo relatada
a ocorrê ncia de pelo menos
quinze espécies. Estas espécies não têm recebido aten ção dos sistematas.
Por conseguinte, não integram
trabalhos que discutam o status taxon ômico ou que discutam aspectos ecol ógicos ou de sua distribui
çã o
geográfica no extremo sul do Brasil . Este trabalho tem por objetivo apresentar uma lista prelimina
r das
espécies de marsupiais com ocorrência no extremo sul do Brasil - Estado do Rio Grande do Sul
- a partir
de registros recentes, bem como caracterizar cada espécie. A ocorrê ncia das espécies
foi levantada com
base na an á lise do acervo de coleções científicas, de coletas, pela an álise de pelotas de regurgita o
çã e fezes
de predadores. O inventário das espécies de marsupiais bem como a inferência da distribui
ção geográfica
tem sido prejudicada em decorrência da maioria das espécies ainda ser pouco ou nada
representada em
coleções científicas. No entanto, ainda não se sabe se essa baixa representatividade é consequê ncia de uma
real raridade desses animais ou se é fruto de um simples artefato causado pela amostragem insuficien
te da
maior parte do Estado. Como resultados parciais, mais relevantes, apresentam-se os que seguem: Registro
de oito espécies - Chironectes minimus, Didelphis albiventris, D. aurita, Gracilinamis microtarsus, Lutreolinci
crassicaudata , Micoureus demerarae, Philanderfrenata e Monodelphis sp.. O registro de ocorrê ncia é mais
expressivo para a metade leste do Estado, região que conta com maior n ú mero de coletas, sendo inexpressiva
a documentação na regi ão norte e oeste. As espécies D. albiventris e D. aurita são espécies com ampla
ocorrência estando associadas a diversos ambientes, incluindo os com alta ação antrópica. A ocorrê ncia de
Chironectes minimus está associada diretamente a cursos d’ água, visto se tratar de uma espécie com adaptação ao tipo de vida semi-aquático com poucos relatos recentes e tendo sido inclu ído recentemente na
Lista de Espécies Ameaçadas de Extin ção no Rio Grande do Sul, na categoria vulnerá vel . Lutreolina
crassicaudata espécie que ocupa formações abertas é freqiientemente registradas na região da campanha
gaúcha. Gracilinanus microtarsus, Micoureus demerarae e Philander frenata são espécies com registros em
á reas de Florestas Ombrólifa Densa da enconsta atlâ ntica , Floresta Ombrófila Mista , sendo a primeira
também registrada na Floresta Estacionai Decidual. Estes três táxons têm sido registrados em áreas florestadas
com considerá vel grau de alteração. P, frenata tem sido capturado no interior de plantações de bananas no
dom ínio da Floresta Ombrófila Densa da encosta atlâ ntica. O gênero Monodelphis tem sido registrado em
diferentes regiões do estado, tanto no interior de áreas florestadas, bem como capoeira ou restevas em

agroecossistemas.
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DP 51
EXTENS Ã O DE DISTRIBUI ÇÃ O DE Monodelphis dimidiata ( WAGNER , 1847 )
( DIDELPHIMORPHIA : DIDELPHIDAE) - André de Almeida Cunha 1 & Henrique Rajão2 1 - UFRJ Instituto de Biologia - Mestrado em Ecologia, Bolsista da CAPES 2 -UFRJ - Instituto de Biologia Doutorado em Genética, Bolsista de CAPES - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Depto. de Ecologia, Laboratório de Vertebrados, Av. Brigadeiro Trompovsky, s/n°, Caixa Postal 68020,
CEP 21941-590, Rio de Janeiro, RJ , Brasil. E - cunha @ biologia. ufrj.br
O conhecimento sobre Monodelphis dimidiata ainda é limitado, o que pode ser atribu ído em parte às suas
baixas densidades e à sua aparente baixa capturabilidade. Este pequeno marsupial cursorial , de comprimento de corpo entre 72 e 151 mm e cauda entre 37 e 80 mm , apresenta há bitos diumos e dieta predomi nantemente inset ívora. Em relação à estratégia reprodutiva , evidências indicam que M. dimidiata é semé lparo
anual , com reprodução concentrada no verão. Monodelphis dimidiata é encontrado principalmente em
formações campestres no sul da Amé rica do Sul . Sua distribuição conhecida abrange o Uruguai , Paraguai,
Argentina e Região Sul do Brasil. O limite norte conhecido até então fica no munic ípio brasileiro de
Quatro Barras (25°22’ S, 49°05’ W), no Estado do Paran á, ao norte da cidade de Curitiba . Em janeiro de
2002 um indivíduo foi observado na á rea do abrigo que se localiza nos Campos de Altitude, a 2100 m de
altitude, na base da Pedra do Sino (22°27’ 34"S, 43°01’ 40"W ), Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
Teresópolis, RJ. Em fevereiro do mesmo ano, foram visualizados dois indiv íduos no mesmo local . Nesta
ocasião foram tiradas fotografias que confirmaram a identificação da espécie por comparação do padrão de
coloração da pelagem observado com descri ções e pranchas da literatura. Entre as principais característi cas diagnósticas observadas est á a coloração alaranjada viva dos flancos, contrastando com a cor cinzenta
que se estende por todo o dorso, até o focinho. Todas as observações foram feitas durante o dia, entre as
9:00 e 16:00 horas. Com o objetivo de capturar exemplares de M. dimidiata, foi realizada no mês de
novembro de 2002 uma excursão de coleta de seis dias com esforço de captura de 240 armadilhas/ noite.
Foram utilizadas somente armadilhas tipo Sherman, concentradas ao redor do abrigo onde foram avistados os animais no verão anterior. Como isca foi usada uma mistura de banana , aveia, creme de amendoin e
toucinho. Durante a expedição, no entanto, nenhum indiv íduo de M . dimidiata foi avistado ou capturado.
A não captura pode ter ocorrido devido ao uso de armadilhas inadequadas, uma vez que armadilhas do tipo
pitfall têm sido relatadas como as ideais para captura de espécies do gê nero Monodelphis . Em março de
2003, A.A.C. fez uma nova sessão de armadilhas, e novamente a espécie n ão foi capturada ou observada.
Tendo em vista as baixas densidades relatadas na literatura e a aparente semelparidade, a não captura pode
estar refletindo características da dinâ mica populacional desta espécie. Este registro estende em cerca de
700 km o limite norte da distribuição de M . dimidiata . Deve-se ressaltar que, por estar em altitudes elevadas nessa latitude, essa localidade tende a apresentar características clim á ticas semelhantes àquelas encontradas nas localidades meridionais onde a espécie vem sendo registrada. Esse padrão de distribuição, onde
espécies meridionais ocorrem em altitudes mais elevadas em seus limites mais norte é observado em organismos diversos, como plantas, aves e mamíferos.
Financiamento: PROBIO/MMA, PRONEX, FUJB, CNPq , CAPES, PARNA/SO.
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DIVERSOS
DV - 01
FALTA DE INFORMA ÇÃ O TAXONÔMICA PODE ATRAPALHAR A CONSERVA ÇÃ O DE
MAMÍFEROS ENDÉMICOS DE MATA ATLÂ NTICA . Daniel Brito - Laboratório de Mastozoologia
e Manejo de Fauna, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Fauna (ECMVS),
Universidade Federal de Minas Gerais, Avenida Antônio Carlos 6627, Belo Horizonte, Minas Gerais,
CEP: 31270-901. Email: danielbrito@ hotmail .com
A Mata Atl ântica é um dos ecossistemas mais diversos e amea çados do mundo, sendo classificado como
um dos quatro mais importantes hotspots de biodiversidade. Entretanto, perda de habitat , explora ção,
espécies exóticas e poluiçã o não são os ú nicos perigos enfrentados pela fauna e flora nativas. A falta de
conhecimento taxonômico adequado também pode representar uma ameaça aos esforços de conserva ção e
manejo de espécies. Isto é verdade inclusive para mam íferos, que a literatura publicada sugere ser um
grupo que tradicionalmente recebe atenção por parte de pesquisadores e do p ú blico leigo em geral. Um
levantamento na literatura publicada mostra que alguns mam íferos servem de exemplos que ilustram como
esta lacuna no conhecimento da fauna pode ser um perigo para a conservação e manejo: (1) o roedor
endé mico Tr
í nomys eliasi era até recentemente considerado uma subespécie de Trinomys iheringi. Atualmente Trinomys eliasi é uma espécie ameaçada de extinção, mas recebeu muito pouca atenção enquanto
era considerada uma subespécie. Uma espécie vá lida poderia ter sido extinta e biodiversidade perdida
devido a uma classificação taxonômica inadequada. (2) o marsupial Micoureus travassosi é um outro
exemplo. Até recentemente acreditava-se que a espécie Micoureus demerarae ocorria na Amazônia e na
Mata Atl â ntica. Entretanto, uma recente revisão taxonômica do gê nero indica que as populações encontradas na Mata Atl â ntica do sudeste brasileiro compõem uma espécie distinta: Micoureus travassosi. Esta
mudan ça taxonômica sugere uma nova espécie endémica para a Mata Atlântica. (3) A divisão taxonômica
do muriqui Brachyteles arachnoides em duas espécies Brachyteles arachnoides e Brachyteles liypoxanthus
resultou em consequ ências imediatas no manejo destes primatas. Antes uma ú nica espécie com um programa de reprodu çã o em cativeiro sendo estabelecido, depois da nova informação, descobriu -se que muitos
dos indiv íduos em cativeiro eram h íbridos. Sem o reconhecimento taxonômico devido, o programa de
reprodu ção em cativeiro seria implantado e, Brachyteles hypoxanthus , espécie com menor tamanho
populacional , poderia sofrer com assimilação genética e ser eventualmente extinta. Espécies são descobertas, descritas e revalidadas a uma grande velocidade. O sucesso na preservação da biodiversidade depende
de um conhecimento m ínimo sobre aquilo que estamos tentando preservar. Isto é valido tanto para pesquisadores quanto para leigos. Revisões taxon ômicas recentes podem representar uma nova fase com relação
ao n ível de conhecimento da fauna Neotropical e, juntamente com uma maior consciência das populações
locais sobre a biodiversidade que as cerca , pode representar uma melhor perspectiva para a conservação
das espécies endé micas da Mata Atl â ntica.

Apoio: US Fish and Wildlife Service, da Fundação Biodiversitas e da FAPEMIG. Bolsista de doutorado da
FAPEMIG.
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DV 02
O PAPEL DA RESERVA BIOLÓGICA DE POÇO DAS ANTAS NA PRESERVA ÇÃ O DE ESP
ÉCIES DE MAM ÍFEROS DA MATA ATLÂ NTICA . Daniel Brito 1’ & Leonardo de Carvalho Oliveira 2
1. Laborat ório de Mastozoologia e Manejo de Fauna, Programa de Pós-Graduação em Ecologia,
Conservação e Manejo de Fauna (ECMVS) , Universidade Federal de Minas Gerais, Avenida
Ant ônio Carlos 6627.
Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31270-901. Email: danielbrito @ hotmail.
com
2. Museu de Ciê ncias Naturais da PUC-Minas, Avenida Dom José Gaspar 290,
Coraçã o Eucarístico, Belo
Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30535-740. Email: leoecol @ bol.com.br
O processo de fragmentação de habitats é uma das principais amea as
ç à preservaçã o da Mata Atlâ ntica. Os
mam íferos desta ecoregi ã o ainda são relativamente pouco conhecidos, e apenas algumas localidades já
foram devidamente amostradas e/ou estudadas. Á reas protegidas são de vital
import â ncia para a conservaçã o da flora e fauna nativas. O presente estudo apresenta um
levantamento de espécies de mam íferos
capturados, coletados e/ou observados na Reserva Biol ógica de Po
ço das Antas, a principal reserva de
Mata Atl â ntica de baixada no Estado do Rio de Janeiro. Um total de 54 esp cies foi registrado dentro dos
é
limites da reserva. Diversas destas espécies sã o end é micas da Mata Atl â ntica e
/ou est ã o listadas como
ameaçadas de extinção pela IUCN e/ou pela lista regional de fauna amea
çada do Estado do Rio de Janeiro.
Os mamíferos est ão amea çados por diferentes fatores nesta á rea: ( 1 ) perda e
fragmentação de habitats, (2 )
atropelamentos, (3) incêndios, (4) caça, (5) poluição, (6) invasão de gado de fazendas
vizinhas para usar
área da reserva como pastagem, (7 ) invasão de espécies exóticas (como por
exemplo o mico-estrela Ccillithrix
jacchus) e (8) populações ferais de c ã es Ccinis familiaris e gatos Felis catus
. Apesar de todos este problemas, a Reserva Biol ógica de Poço das Antas é um importante local para a preserva o da
biodiversidade,
çã
sendo uma das unidades de conservaçã o brasileiras com maior produ ção cient ífica. Um manejo cuidadoso
e maior investimento aumentariam a efici ência desta reserva, no sentido de proteger a fauna da regi o,
ã e
incrementariam ainda mais sua import â ncia para o desenvolvimento da pesquisa em biologia da conservação no pa ís. Uma parceria já nascente entre entidades governamentais, organizações n ão-governamentais
e comunidade local parece ser a chave para a integridade da reserva e seu desenvolvimento, e pode ser
vista como um bom exemplo para outras unidades de conservação.
Apoio: US Fish and Wildlife Service, da Fundação Biodiversitas e da FAPEMIG. *Bolsista de doutorado
da FAPEMIG
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DV 0 3

GRUPOS TAXON Ô MICOS PRIORIT Á RIOS PARA A MANUTEN ÇÃ O DA
BIODIVERSIDADE E HISTÓRIA EVOLUTIVA DOS MAMÍFEROS FLORESTAIS DA
REGIÃ O NEOTROPICAL. Daniel Brito - Laboratório de Mastozoologia e Manejo de Fauna, Programa

de Pós-Graduaçã o em Ecologia, Conservaçã o e Manejo de Fauna (ECMVS), Universidade Federal de
Minas Gerais, Avenida Antônio Carlos 6627, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31270-901 . Email:
danieIbrito @ hotmail .com

Espécies estão sendo extintas a uma taxa elevada como consequência de atividades humanas. Estudos
recentes sugerem que as atuais perdas de espécies estão desigualmente distribu ídas por diferentes grupos
taxonômicos. No caso dos mam íferos, as taxas de extinção tendem a ser maiores em gêneros, fam ílias e
ordens que já possuem poucas espécies. A identificaçã o de tais grupos pode ser uma importante contribuição
para a manutenção da diversidade evolutiva. Cada grupo taxonômico supra-específico (gênero, fam ília,
ordem ) possui características gené ticas, morfol ógicas e/ou comportamentais ú nicas, que representam a
história evolutiva do táxon . Portanto, estratégias de conservação com abordagem supra-específica objetivam
a preservação de linhagens filogenéticas e da diversidade evolutiva que elas representam . Segundo a
metodologia, espécies amea çadas são aquelas classificadas como criticamente ameaçadas (CR ), em perigo
(EN ) e vulnerá veis (VU) pela IUCN ( 2000). Gêneros ameaçados são aqueles que possuam todas as suas
espécies constituintes listadas como ameaçadas ou extintas, e gêneros potencialmente ameaçados aqueles
que possuam todas as suas espécies listadas nas categorias ameaçadas (CR, EN ou VU), baixo risco
(dependente de manejo ou quase-ameaçada ) (LR/cd ou LR/ nt) e deficiência de dados (DD). As principais
126

amea ças a cada ordem foram analisadas observando-se quantos gê neros eram afetados por cada tipo de
ameaça ( perda de habitat, perda direta/exploraçã o, efeitos indiretos, desastres naturais, polui çã o atmosfé rica ,
polui ção terrestre/aqu á tica , fatores intrínsecos, outras amea ças e amea ças desconhecidas ). Para mam íferos
de florestas Neotropicais, os resultados indicam que 45 gê neros, 9 fam í lias e 3 ordens ( Cetacea ,
Perissodactyla e Sirenia ) apresentem risco de se extinguirem . Dentre os gê neros ameaçados, estima-se
que 51% sofram com perda de habitat, 29% com perda direta/exploração, 11 % com fatores intrínsecos,
9 % com efeitos indiretos e 4 % com poluiçã o terrestre/aqu á tica. Não foram observados gê neros sofrendo
os efeitos das seguintes categorias de ameaça: desastres naturais, polui ção atmosférica e outras causas. É
alarmante o n ú mero de gê neros ameaçados por causas desconhecidas (23 gêneros ou 51 % dos gê neros
ameaçados). Os resultados demonstram a urgê ncia e a importâ ncia de estudos ecol ógicos e de conservação,
e reforçam que tais informações sã o cruciais para a preservação da biodiversidade e da hist ória evolutiva
dos mamíferos de florestas Neotropicais.
Apoio: US Fish and Wildlife Service, da Funda ção Biodiversitas e da FAPEMIG. Bolsista de doutorado

da FAPEMIG
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DV 04
RIQUEZA DE ESPÉCIES E ABUND Â NCIA DE PEQUENOS MAM Í FEROS EM UMA FLORESTA PALUDOSA COSTEIRA NO SUL DO BRASIL. Graciela B. Hom ; Andreas Kindel e Sandra M.
Hartz ( Lab. de Ecologia de Popula ções e Comunidades - Departamento de Ecologia/ UFRGS ).
gracibh @ portoweb.com. br: andreask @ ecologia . ufrgs. br: hartzsm @ ecologia. ufrgs . br.
Pequenos mamíferos desempenham importantes funções em ambientes florestais. A dispersão e a predação
de sementes mediada por estes animais, por exemplo, é reconhecida como uma das grandes forças
estruturadoras e mantenedoras da diversidade nestes ambientes. Este trabalho tem como objetivos principais: l )avaliar quais são as espécies de pequenos mam íferos que ocorrem em um remanescente de floresta
paludosa e 2) avaliar como varia a riqueza de espécies e abundâ ncia ao longo do ano. O fragmento no qual
realiza-se o trabalho tem aproximadamente 300 ha, est á localizado nas imediações da cidade de Torres, RS
( 29°21'S;49°45 AV ) e faz parte do recém criado Parque Estadual de Itapeva. Para a captura dos pequenos
mam íferos (neste estudo, espécies com peso inferior a 1 kg ) são utilizadas armadilhas de arame (9 x9x 2 lcm
e 14xl 4 x 28cm ), dispostas no solo em um gradeado que varia de 0,6 a 0,8 ha, dependendo da disponibilidade de armadilhas. As sa ídas a campo vem sendo realizadas desde agosto de 2002 e se estenderã o até
dezembro de 2004, com periodicidade mensal e duraçã o de três dias. De cada espécie capturada estão
sendo coletados alguns poucos indiv íduos para documentação da ocorrê ncia. Até o momento, com um
esforço de campo de 1109 armadilhas-noites (6 saídas ), foram obtidas 101 capturas, o que resulta em uma
taxa de captura de 9,1 %. Foram capturados os roedores Oligorizomys delticola ( n =02), Akodon montensis
( n =94) e Oryzomys angouya (n =04) e o marsupial cf. Micoureus demerarae ( n =01). A. montensis foi a
espécie predominante em todos os meses de amostragem, e foi a ú nica espécie amostrada no mês de
fevereiro/2002. A taxa de captura relativamente elevada de roedores e a notá vel domin â ncia de uma espécie nas amostragens, pode estar associada a uma reduzida incidência de predaçã o nesse remanescente. Por
outro lado, a ausência de marsupiais pode ser atribu ída a amostragens exclusivamente ao n ível do solo. A
amostragem nos demais estratos verticais da floresta será implantada nas próximas sa ídas de campo. Este
sub-projeto é parte de um projeto mais amplo que pretende avaliar alguns aspectos da preda ção/dispersão
de sementes por pequenos mamíferos.
Apoio: CNPq
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DV - 05

CONSIDERA ÇÕES SOBRE O USO DE ARMADILHAS DE PEGADAS NO ESTUDO DE MAMÍFEROS DE M ÉDIO E GRANDE PORTE. Gilberto de Menezes Schittini 1 & Marcos de Souza Lima

Figueiredo 2 - ( 1 - Departamento de Ecologia , IB - UFRJ Rio de Janeiro, RJ , CEP 21941- 590/
gschittini @ bol .com. br) - ( 2- Departamento de Zoologia, ICB - UFMG, Belo Horizonte, MG, CEP 31270910/ mslfigueiredo @ bol .com. br)

Mam íferos de médio e grande porte possuem papel important íssimo na din â mica das florestas onde vivem
e são ainda um dos taxa mais vulnerá veis ao processo de extinção. Muito ainda precisa ser conhecido sobre
a biologia desses animais, porém estudos de acompanhamento direto (e.g. captura ) são geralmente caros.
Ainda assim, muitas informações confiá veis podem ser inferidas a partir de evidências indiretas, como as
pegadas. O objetivo desse estudo foi fazer um teste de adequaçã o do método de armadilhas de pegadas
para amostragem de mam íferos de médio e grande porte, comparando també m tipos diferentes de isca
quanto à identidade das espécies atra ídas. O trabalho foi realizado na Reserva Biol ógico Uni ão, norte do
Estado do Rio de Janeiro. As armadilhas de pegadas foram montadas usando-se chapas de madeirite fenólico
cobertas com areia lavada, com uma isca depositada no centro da chapa . Para se testar a eficiência das iscas
foram escolhidos quatro tipos referentes aos principais h á bitos alimentares dos mamíferos brasileiros:
carne, fruta, raiz, e grão. Foram registradas 50 visitas de mam íferos, resultando em um sucesso de captura
de 23,1%. O n ú mero de visitas à s armadilhas diferiu significativamente entre as iscas ( %2 = 29,0; gl = 3; p
< 0,0001), sendo a isca de fruta a mais visitada . A isca de fruta també m foi a que atraiu um n ú mero maior
de espécies, dentre as identificadas. As armadilhas de pegadas, entretanto, apresentaram diversas limitações de uso, entre elas, dificuldades de ordem logística, para o transporte e alocação das armadilhas, e
problemas de fidelidade e clareza dos dados gerados. Essas limitações foram discutidas e devem ser con sideradas para que estudos futuros gerem dados robustos, necessá rios para o conhecimento e conservação
das espécies de mamíferos grandes.

DV - 06
MAM Í FEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DA RESERVA BIOLÓGICA UNI Ã O, RIO DE

JANEIRO . Marcos de Souza Lima Figueiredo1 & Gilberto de Menezes Schittini2 - (2- Departamento de
Zoologia, ICB-UFMG, Belo Horizonte, MG, CEP 31270-910/ mslfigueiredo @ bol.com . br) - ( 1- Departamento de Ecologia, IB-UFRJ Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-590/ gschittini @ bol.com. br)

A Reserva Biol ógica União, localizada nos municípios de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, norte do
estado do Rio de Janeiro (22°26’ S e 42°02’ W ), ocupa uma á rea de 3.126 ha, dos quais cerca de 2.100 ha são
cobertos por Mata Atlâ ntica de baixada, 215 ha por eucaliptais e cerca de 300 ha por á reas alagadas. No
presente trabalho são apresentados os resultados de um levantamento da fauna de mamíferos de médio e
grande porte desta Reserva. O inventá rio de fauna se baseou em pegadas (registradas em estações de
pegadas ou na beira de poças d’ água ), avistamentos oportunos e vocalizações, sendo complementado por
comunicações pessoais e registros de bibliografia . Foram registradas 17 espécies, sendo uma de
Didelphimorphia ( Didelphis auritá), três de Edentata ( Tamandua tetradactyla, Bradypus torquatus e Dasypus
novemcinctus ), três de Primates ( Leontopithecus rosalia , Alouatta guariba e Cebus apella ), sete de Carní vora
( Cerdocyon thous , Nasua nasua , Procyon cancrivorus , Eira barbara , Lontra longicaudis, Herpailurus
yaguarondi e Leopardus pardalis), uma de Artiodactyla ( Pecari tajacu ), uma de Rodentia ( Hydrochaeris
hydrochaeris) e uma de Lagomorpha ( Sylvilagus brasiliensis ). A riqueza de espécies de mamíferos de
médio e grande porte da Reserva Biológica União é baixa comparada a outras unidades de conservação de
Mata Atlâ ntica localizadas no Sudeste do Brasil. Isso pode se dever tanto ao baixo esforço amostrai total
realizado, que pode ter excluído a presença de espécies comuns como a cotia Dasyprocta leporina e o
caxinguelê Sciurus ingrami , além das de dif ícil verificação, como o jupará Potosflavus , o gato-maracajá
Leopardus wiedii e o gato-do- mato Leopardus tigrinus , e quanto ao alto grau de degradação das matas de
baixada do estado do Rio de Janeiro, que pode ter levado ao desaparecimento local das populações de
espécies ameaçadas, como a onça-pintada Panthera onca , a anta, Tapirus terrestris , o queixada, Tayassu
pecari e os veados Mazama americana e M . gouazoupira.
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DV 07
EFEITOS DAS ATIVIDADES HUMANAS NA COMPOSI ÇÃO DE ESPÉCIES DE PEQUENOS
MAM Í FEROS TERRESTRES NA MATA ATL Â NTICA BRASILEIRA : UM ESTUDO
12
EXPLORATÓRIO UTILIZANDO INDICADORES SÓ CIO- ECONÔMICOS. Natalie Olifiers ,
Rosana Gentile2 e Judith Tiomny Fiszon 3 - 1- Departamento de Ecologia, Instituto de Biologia,Universidade
@
Federal do Rio de Janeiro, CP 68020, Cep 21941-590, Rio de Janeiro, RJ. e- mail:natalieo biologia . ufrj. br
. Av. Brasil 4365,
Cruz
2- Departamento de Medicina Tropical , Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo
CP 926, Cep 21045-900, Rio de Janeiro, RJ. e- mail: rosana @ rio.com.br - 3- Escola Nacional de Sa úde
Pú blica , Fundação Oswaldo Cruz. Av. Brasil 4365 , Cep. 21045-900, Rio de Janeiro, RJ . e- mail :
jtfiszon @ensp.fiocruz.br.
Sabe-se que a fragmentação e a degradação dos habitats naturais levam a mudanças na composição de
espécies animais. A presença humana e as prá ticas de agricultura , pecuá ria, o extrativismo, a caça e o
turismo est ã o entre as atividades antrópicas que podem resultar nestes processos. O objetivo deste estudo
é associar a composição de espécies de pequenos mamíferos terrestres com diferentes n íveis e tipos de
atividades humanas em oito áreas localizadas na Mata Atl ântica do Estado do Rio de Janeiro. Foram
compilados dados de características demográficas humanas (população urbana e rural do município) e
atividades antrópicas locais ( presença de caça, turismo, pastagens e agricultura, distância de residê ncias e
de estradas ) e regionais ( n ú mero de cabeças de gado, á rea agrícola total e á rea agrícola do munic ípio
destinada à preservaçã o), que foram relacionados com a composi ção de pequenos mam íferos terrestres
através de um modelo de regressão m ú ltipla para matrizes de similaridade.Verificou-se que as principais
diferenças na composição de espécies estavam ligadas à presença ou ausência de atividades humanas em
escala local , sendo que atividades agrícolas e a presen ça de pastagens foram as vari á veis mais importantes.
Em uma an álise de agrupamento realizada com a matriz de similaridade na composição de espécies das
á reas amostradas, dois grupos principais foram formados: áreas rurais e á reas de floresta cont ínua. As
á reas de floresta foram similares pela presença de Metachirus nudicaudatiis, Oryzomys russatus e Mamiosops
incanus. As á reas rurais foram agrupadas pela presença de Akodon cursor, Oligoryzomys nigripes, Rattus
rattus, e Nectomys squcimipes. Uma á rea de floresta considerada a mais preservada foi a ú nica que diferiu
de todas as outras pela presen ça de Oxymicterus dasytrichus and Trinomys dimidiatus e pela ausência de
Diddphis ciurita e Phdanderfrenatus, que ocorreram em todas as demais áreas. As áreas amostradas representam um gradiente de atividades antrópicas, incluindo algumas das características mais representativas
de perturbaçã o humana em habitats naturais no Estado do Rio de Janeiro. Desta forma , a presença de
determinadas espécies está diretamente relacionada ao grau de perturbação da localidade e pode ser considerada como um indicador do seu grau de preservação. A associaçã o de variá veis antrópicas com a composição de espécies de mam íferos numa comunidade pode ser usada como ferramenta para a avaliação
explorat ória do estado de conservaçã o de uma á rea , principalmente onde os mam íferos de médio e grande
n ã o ocorrem mais.

Ó rgãos financiadores: CNPq/ PEE, FAPERJ, FIOCRUZ/ IOC, FUJB , MMA PONABIO / PROBIO.
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MORTALIDADE DE MAMÍ FEROS POR ATROPELAMENTO NO EXTREMO - NORTE DA
PLANÍCIE COSTEIRA DO RS. Coelho, I. P.1 & Kindel, A.2 (1,2 - Laboratório de Ecologia de Populações
e Comunidades , Departamento de Ecologia , UFRGS . 1- ipfeifercoelho @ yahoo.com
2- andreask @ ecologia. ufrgs. br)
Um dos principais impactos de uma rodovia é o atropelamento da fauna, que, juntamente com a caça, são
os maiores fatores antrópicos responsá veis diretamente pela mortalidade de vertebrados terrestres. O recente acréscimo no n ú mero de estudos sobre ecologia de rodovias demonstra a procura por informações
que sirvam de base para a elaboração e condução de estratégias conservacionistas, como planejamento
rodovi á rio e medidas mitigadoras. O extremo-norte da plan ície costeira do RS situa-se entre o Oceano
Atl â ntico e a Serra Geral , que apresenta, na encosta, importantes remanescentes de Mata Atl â ntica stricto
sensu. Apesar da intensa ocupa çã o urbana próxima ao litoral e de atividades agropastoris no interior e
junto à encosta da Serra Geral , a plan ície costeira ainda possui fragmentos de Mata Atl â ntica loto sensu
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(florestas de restinga arenosas e paludosas), á
reas de banhados, campos, marismas e grandes lagoas costeiras. Na regi ão, existem duas rodovias principais: a RS-389, mais pró
xima ao litoral e a BR -101, junto à
encosta da Serra Geral e margeando as principais lagoas costeiras
. Em virtude do traçado sul-norte e da
intensidade de tráfego, estas rodovias podem representar importantes “ filtros” para o fluxo de fauna
entre
as manchas que compõem a paisagem regional. Este estudo tem como
objetivos: 1) identificar as espécies
de mam íferos mortas por atropelamento em ambas rodovias; )
2 quantificar a mortalidade; 3) avaliar se
existem padrões na distribuição espacial e temporal destes atropelament
os e relacion á los com aspectos da
paisagem de entorno, fluxo de veículos e traçado das rodovias. Desde
agosto de 2002, os trechos da RS389 e da BR -101, entre os munic ípios de Osório e Torres (85 e
95 km respectivamente), vem sendo percor-

-

ridos mensalmente por dois observadores em um veículo à velocidade de
até 60 km/h, sendo registrados os
mam íferos encontrados atropelados e as coordenadas UTM de
localiza ção. Em cada amostragem , os animais são retirados da rodovia sendo eventualmente coletados para
posterior identificação e/ou aproveitamento de material biol ógico. Até o momento ( março de 2003),
foram registrados 224 indiv íduos de mam íferos atropelados (51 na RS-389 e 173 na BR-101), sendo identificadas 13 espé . Didelphis .
cies
sp apresentou o maior n ú mero de registros (73,18%) , seguido
de Dcisypus sp. ( 4,88% ), Cerdocyon thous e Procyon
cancrivonis (ambos com 4,4 %). A média de atropelamentos por mês foi de 6,3 (s 6, ll ) na RS-389 e de
21,6 (s=9,34) na BR -101, diferença que se deve, provavelmente, ao maior fluxo =
de veículos na BR -101 e
a composição da paisagem. Os meses de Janeiro, Fevereiro e Mar o
ç apresentaram o maior n ú mero de
registros em ambas rodovias ( num total de n 40 e n 94), o que pode ser decorrente
tanto do maior fluxo de
=
=
veículos nesta época do ano, como do maior fluxo de fauna em virtude do período de
reprodução e recrutamento. Os valores apresentados certamente representam subestimativas, pois muitos animais atropela
dos ficam apenas feridos (morrendo longe das rodovias ), outros são jogados fora da rodovia pelo
impacto,
e as carcaças podem ter pouco tempo de duraçã o. Com a finalidade de melhorar as estimativas de mortali
dade, estão sendo realizados experimentos que buscam minimizar alguns destes fatores de subestima o.
çã
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MAM ÍFEROS DA REGIÃO DA CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA, BRASIL. Lena Geise 1 , Michel
Miretzki 2, Luciana G. Pereira 1 -3, Harley S. da Silva4, Gledson V. Bianconi5,6, Fabiana Rocha-Mendes6 - 1
Laboratório de Zoologia de Vertebrados, Depto. Zoologia, IB, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Rua São Francisco Xavier, 524, Maracan ã , Rio de Janeiro, RJ, CEP 20550-900. E-mail: geise @ uerj. br. 2
- Seção de Mam íferos, MZUSP (P.G. em Zoologia, IB-USP), São Paulo, SP - nicteris @ terra.com . br: 3 Bolsista de doutorado da FAPESP; 3- Bolsista de Doutorado da CAPES; 4 - Laboratório de Vertebrados,
Depto. Ecologia, IB, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 5 - Bolsista de mestrado da CAPES bianconi @ terra .com . br; 6 - UNESP S ã o José do Rio Preto, SP ( P. G . em Biologia Animal ) gabi frm @ terra.com . br

_

O relevo da Chapada Diamantina é plan á ltico, com serras e montanhas, cujas altitudes variam entre 800 e
1.700 metros. O clima é tropical e seco, sendo o per íodo de novembro-fevereiro o mais chuvoso. A face
leste e os vales dos principais rios da Chapada são cobertos por florestas tropicais, que estão isoladas da
Mata Atl â ntica costeira do sul da Bahia por uma ampla faixa de vegetação aberta. A fitofisionomia geral é
de um enclave misto de matas semidec íduas, sempre- verdes, campos rupestres, marimbus ( pantanal-dachapada ) e cerrado. A ausência de dados sobre a mastofauna desta regi ã o e os seus aspectos biogeográficos
justifica mais esforços de coleta. Durante 30 dias ( 14/01 a 14/02/2002) marsupiais, edentatos e roedores
foram capturados com armadilhas de captura-viva, com esforço total de 7.394 armadilhas-noite ( 30% entre
2-15 metros de altura ). També m foram utilizadas armadilhas-de-queda com barreiras, com esforço de
2.480 baldes-noite. Morcegos foram capturados com redes-neblina na borda e no interior da mata (esforço
de 14.700 m 2. h ). Mam íferos de médio e grande porte foram constatados por visualização, pegadas, tocas,
fezes, entrevistas e atropelamentos. Foram amostrados dois ambientes: mata sempre verde ( ~ 12°36’ S41°21’ W ) e cerrado (~ 12032’ S-41°32’ W ), com esforç o de armadilhas semelhante. Armadilhas de queda e
redes-neblina foram colocadas exclusivamente em mata sempre-verde. O levantamento foi complementado
com registros de museus ( MN , MZUSP, MVZ, MHNCI) e a identificação feita pela an á lise da morfologia
e t écnicas citogen é ticas. Foram coletados 247 exemplares. A lista completa inclui 51 espécies:
Didelphimorphia (5 gê neros, 6 espécies); Xenarthra (4,4); Chiroptera (11,19); Primates (1,1); Carn í vora
(6,6); Artiodactyla ( 2,2); Rodentia (5,16); Lagomorpha (1,1). Entre os pequenos mam íferos terrestres, as

-
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espécies mais frequentes foram: Oryzomys sp.n. do grupo subflavus (31,01%), Mannosops incanus (27,3%),
Akodon aff. cursor (14,3% ) e Trichomys inermis (6,2 % ). Quatro espécies foram coletadas apenas no
cerrado ( Monodelphis domestica, Micoureus demerarae, Didelphis albiventris, T. inermis ) e sete somente
na mata sempre- verde (Gracilinanus microtarsus , Euphractus sexcinctus , Cabassous tatouay , Gallictis vittata,
Oligoryzomysfornesi, O. nigripes , Nectomys rattus e Rhipidomys macrurus ). Duas espécies foram coletadas
exclusivamente em armadilhas colocadas em á rvores: M . demerarae, R. macrurus e duas tanto no solo
quanto em á rvores: M . incanus, Oryzomys sp.n. do grupo subflavus. Estes resultados indicaram a presença
em simpatria de uma espécie típica de cerrado (Oryzomys sp.n. do grupo subflavus) e duas de Mata Atlâ n tica (M . incanus , Akodon aff cursor ), que foram coletadas nos dois tipos vegetacionais amostrados. Análises citogenéticas em roedores Sigmodontinae mostraram variação (2n e NF) em relação a amostras descritas na literatura. Carollia perspicillata (Phyllostomidae ) representou 40% da coletas com redes-neblina
e duas espécies foram capturadas manualmente: Noctilio leporinus e Molossus pretiosus. A curva de acu mulação de espécies (curva do coletor ) n ão mostrou uma tendência a assintota, o que indica que o inventá rio ainda nã o está próximo da realidade. A presença de espécies características de Mata Atl â ntica e de
Cerrado ocorrendo em simpatria reitera o valor da Chapada Diamantina como uma valiosa regi ão faun ística
a ser estudada e preservada.

.
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ANÁ LISE ECOMORFOLÓGICA DE DUAS ESPÉCIES DE DASYPODIDAE SIMPÁTRICAS E
COM SIMILARIDADE ECOLÓGICA ( MAMMALIA , XENARTHRA , CINGULATA ). Rafael
2
Alencar Bandeira-Silva1, 3; Érika Aparecida Leite Abrantes2; Oscar Rocha-Barbosa3; Leonardo Santos Avilla
4
3, 5
e Á lvaro Araujo-Mendes . 1 - Bolsista PIBIC/UERJ , rafaelband @ ig .com . br; 2- Laborat ó rio de
Macrofósseis, Departamento de Geologia , IGEO/UFRJ , Av. Brigadeiro Trompowsky, Ilha do Fund ão, Rio
de Janeiro, RJ , 21949-900. abrantes @ geologia. ufrj.br; 3- Laborat ório de Zoologia de Vertebrados
(Tetrapoda), UERJ -IBRAG, Depto. de Zoologia , Rua São Francisco Xavier, 524, 20550-013, Maracanã.
Rio de Janeiro, RJ . obarbosa @ uerj. br: 4- Herpetologia, Departamento de Vertebrados, Museu Nacional/
UFRJ, Quinta da Boa Vista s/n Rio de Janeiro, RJ, 20940-040. lavilla @ compuIand.com .br; 5 Bolsista
PIBIC - CNPq/UERJ, calibam @ zipmaiI.com.br.

.

Os Dasypodidae são um dos elementos mais característicos da fauna end é mica das Amé ricas. Sua distribuiçã o geográfica estende-se desde o sul da Amé rica do Norte até o Estreito de Magalh ães (Chile), sul da
América do Sul . Apresentam uma morfologia peculiar entre os mamíferos e conservativa entre os tá xons
que a compõem - principalmente, uma carapaça dorsal composta por osteodermos articulados. Outra característica importante do grupo é a presença de garras extremamente desenvolvidas que os capacitam ao
h á bito fossorial . Na literatura observamos uma grande quantidade de estudos sobre a caracterizaçã o dos
aspectos de forrageamento e locomotor em mam íferos mais especializados, deixando uma lacuna para a
caracterização dos mais generalistas. Entretanto, podemos destacar uma sé rie de estudos sobre os aspectos
relacionados à ocupa ção de habitats em Dasypodidae fósseis e recentes. O objetivo desse trabalho consiste
em analisar os aspectos ecomorfol ógicos de duas espécies de Dasypodidae simpá tricas, com ampla distribuição geográfica e similaridades ecol ógicas. Foram analisados o pós-crâ nio de 38 espécimes adultos de
Euphractus sexcinctus ( n=22) e Dasypus novemcinctus ( n =16). Para as an á lises biométricas foram medidos, com paqu ímetro digital de precisão (0.05 mm), os ossos do membro anterior ( ú mero, rádio, ulna ,
olécrano e metacarpo III ) e posterior (fémur, t íbia e metatarso III ). A metodologia empregada consiste na
utilização de índices que retratam os aspectos ecomorfológicos - índice de Habilidade Fossorial ( IFA ), que
representa a capacidade fossorial do tá xon ; í ndice Braquial (IBr), que representa a adaptação do membro
a movimentos rá pidos, no membro anterior e í ndice Crural (IC), que sugere a capacidade de cursorialidade
do animal , no membro posterior. Os valores dos índices encontrados para Euphractus sexcinctus e Dasypus
novemcinctus , são respectivamente: IFA = 75,3 e 68,38; IBr = 58,29 e 67; e IC = 85,24 e 79,60. O IFA
sugere que E. sexcinctus seria mais fossorial que D. novemcinctus. Estudos de forrageamento de ambas
espécies demonstram que apesar dessas cavarem suas próprias tocas, o h á bito cavador tem papel diferente
em suas estratégias alimentares. D. novemcinctus revolve a serrapilheira em busca de anel ídeos, formigas
e outros invertebrados, e eventualmente cava buracos rasos, enquanto que em E. sexcinctus o cavar é
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bastante frequente, onde esse utiliza tubérculos e diversos invertebrados. O IBr também corrobora esse
argumento, pois o menor valor encontrado para E. sexcinctus indica um movimento mais lento do membro
anterior, o que sugere um investimento em força ao invés de rapidez. Os valores de IC sugerem que E.
sexcinctus seria mais cursorial que D. novemcinctus (de fato, o primeiro ocupa á reas abertas e margens de
florestas, já D. novemcinctus seria um animal de áreas florestais mais fechadas ). Apesar dos Dasypodidae

serem animais que apresentam uma morfologia geral - aparentemente conservadora
ecomorfológicos garantem a essas espécies, estratégias de forrageamento distintas.

pequenos detalhes

Órgãos Financiadores: FAPERJ , CNPq, PIBIC/UERJ, CAPES, Programa Prociência/UERJ.
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ARMADILHA-FOTOGRÁFICA , CENSO DE FAUNA E CENSO DE RASTROS: UMA AVALIAÇÃO COMPARATIVA - ' Leandro Silveira , Anah T. A. Jácomo, 2José Alexandre F. Diniz-Filho, Cyntia
K. Kashivakura, 2Natá lia M. Torres, ' Cl á udia Ferro, 4Mariana M. Furtado, 5Davi M. Ibanes, 5Diego R .
Suero - 1- Associação Pró-Carnívoros, 2- Universidade Federal de Goiás, 3- Universidade Estadual de
Londrina, 4- Universidade de São Paulo, 5- PUC-Campinas. Endereço para contato: CxP. 193. Mineiros GO, 75830-000 E-mail: l .silveira @ jaguar.org. br
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A eficiê ncia e confiança dos métodos para uma rá pida avaliação da riqueza e abund â ncia das espécies são
cruciais para se determinar prioridades de conservação. Há in ú meras metodologias de levantamento rá pido da mastofauna terrestre, mas nem todas podem ser eficientemente aplicadas para todos os ecossistemas
e para todas as espécies. Censos de rastros são eficientes e normalmente envolvem baixos custos, mas
dependem das condições do campo e de pessoas treinadas. Armadilhas- fotográficas são inicialmente de
alto custo, mas não tão dependentes do meio ambiente, de assistência cont ínua ou mesmo de uma equipe
de campo experiente para serem adotadas. Neste trabalho foi avaliada a eficiência das metodologias de
censo: câ mera fotográfica , censo de rastro e avistamento, utilizadas na fauna do Parque Nacional das Emas
(situado no Brasil Central ), que abrange uma á rea de 132.000 hectares, sendo que 98% é de paisagem
plana composta principalmente de cerrado. Para esse estudo foi selecionado um segmento de estrada onde,
íodo de Janeiro a Março de 2002, foram colocadas 29 câmeras fotográficas a cada 1,5 Km, cobrindo
no per
total de 150 m. Cada unidade de amostragem de câ mera também foi considerada como uma
raio
um
unidade de amostragem de rastro, realizada através de um veículo a 20 Km/h. Também dois observadores
na caçamba do veículo anotaram todos os mam íferos avistados. Para o esforço total de amostragem foi
calculado como cada método acumula o esperado da riqueza de espécies através do tempo para toda a á rea.
Estimou-se uma abund â ncia relativa para cada espécie, baseada nos três diferentes métodos. Foram realizadas correlações entre riqueza, abund â ncia total e índice de captura para cada espécie, estimado pela
armadilha-fotográfica e censo de rastro. A partir da comparação de eficiê ncia dos três métodos notou-se
que o censo de rastro foi o mais eficiente método de detecção da riqueza, seguido de armadilha-fotográfica
e contagem direta de fauna. Os dados de censo de rastro alcançaram uma assíntope para o n ú mero de
espécies apos 12 dias, mas todos os métodos convergiram em estimativas similares da riqueza das espécies
por volta de trinta dias depois do in ício da amostragem. Apesar de ter ocorrido para a abundâ ncia de
algumas espécies, em geral não houve uma correlação espacial significativa para riqueza de espécies ou
abund â ncia total entre armadilhas-fotográficas e rastros, através de 29 amostras distribu ídas pelo Parque.
Além disso, essas taxas foram significativamente correlacionadas ao longo das espécies ( r = 0,798; P <
0,01), e a correlação espacial entre métodos foi significativamente associada com a massa corpórea
logaritmizada das espécies (r = 0,792; P < 0,01). Conclui-se que, apesar do alto custo inicial das armadilhas-fotográficas, para determinadas á reas esse é o melhor método de avaliação de riqueza e abundâ ncia
das espécies.

Órgãos financiadores: Conservation International do Brasil, Fundo Nacional do Meio Ambiente/MMA,
Associaçã o Pró-Carn ívoros, CNPq.
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MAMÍ FEROS N Ã O- VOADORES DO NÚ CLEO PICINGUABA (UBATUBA , SP). Paula Soares Pinheiro1 2 & Lena Geise2 - 1 - Bolsista de Mestrado, CNPq; 2 - Laboratório de Zoologia de Vertebrados,
Depto. Zoologia, IB, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã,
Rio de Janeiro, RJ , CEP 20550-900. E- mail: geise @ uerj.br
,

O conhecimento da mastofauna do N úcleo Picinguaba (Parque Estadual da Serra do Mar - PESM) é
limitado, estando restrito a algumas coletas esporádicas. Neste estudo foi feito um invent ário dos mam íferos n ão- voadores do N úcleo e arredores ( municípios de Paraty - RJ e Ubatuba - SP), atrav és de levantamento em museus (Museu Nacional - Rio de Janeiro e Museu de Zoologia da USP - São Paulo) e uma
excursão de coleta de pequenos mam íferos, realizada entre 07 e 15 de abril de 2002. Foram colocadas
I .715 armadilhas- noites em duas á reas (23°21’S, 44°49’ W e 23°20’S, 44°50’ W ). Adicionalmente foram
coletados, no mesmo per íodo, os pequenos mam íferos capturados em armadilhas de interceptação e queda
( pitfall traps with drift fences ) , colocadas para captura de serpentes (P. Hartmann , UNESP - Rio Claro).
Assim, foram coletados 44 indiv íduos pertencentes a oito espécies de roedores (Muridae, Sigmodontinae:
Oryzomys russatusy Oecomys sp., Rhipidomys sp. n ., Oxymycterus dasytrichus, Nectomys squamipes e
Rhagomys rufescens\ Echimyidae: Trinomys iheringi e Phyllomys nigrispinus ) e nove indiv íduos de cinco
espécies de marsupiais ( Metachirus nudicaudatus, Didelphis aur
í ta, Micoureus travassosi, Philanderfrencitiis
e Monodelphis americana ). Os roedores sigmodont íneos foram cariotipados para auxiliar na correta iden tifica ção espec ífica. Os animais foram taxidermizados e serã o depositados nas coleções cient íficas do MN
e MZUSP; amostras de tecido foram preservadas e depositadas no Laboratório de Zoologia de Vertebrados
- IB ( UERJ ). Com o levantamento nas coleções cient íficas foram registrados, adicionalmente, Akodon
cursor, Oligotyzomys nigripes , Oryzomys ratticeps , Wilfredomys oenax , Euryzygomaí omys guiara,
Trinomys dimidiatus, Sphiggurus villosus, S. insidiosus, Kannabateomys amblyonyx, Sciurus aestuans,
Cavia aperea, Dasyprocta leporina (Rodentia ), Caluromysphilander, Marmosops incanus (Didelphimorphia ),
Brachyteles araclmoides, Cebus apella, Callitlirix aurita (Primates ), Felis pardalis, Nasua nasua, Procyon
cancrivorous, Eira barbara, Galictis cuja (Camivora ), Bradypus variegatus, Tamandua tetradactyla e Dasypus
novemcinctus ( Xenaithra ). A regi ão do PESM amostrada apresenta uma grande riqueza de espécies de
mam íferos não- voadores ( N =38 ), que inclui cinco espécies ameaçadas, destacando-se o rato-do- matolaranja , R. rufescens, bastante raro em coleções cient íficas e considerado como presumivelmente extinto
pelas listas oficiais de espécies ameaçadas. O presente estudo reflete a relev â ncia dos inventá rios faun ísticos
e do N úcleo Picinguaba/PESM no conhecimento e preservaçã o da fauna de mamíferos da Mata Atl â ntica.

Apoio: WWF-Brasil , PRONEX, PROBIO, CNPq, IBAMA , IEF/SP
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COMPOSI ÇÃ O DE ESPÉCIES DE MAMÍ FEROS TERRESTRES N ÃO VOADORES NA Á REA
DA RESERVA BIOLÓGICA DO GURUPI , MARANH Ã O : AN Á LISE PRELIMINAR . Tadeu Gomes de Oliveira 1, Rafael Gomes Gerude2, Paulo Adriano Dias3, Odgley Quixaba-Vieira3 & José Wilson
Mesquita 3 - 1 - Depto. de Biologia , Universidade Estadual do Maranh ão & Instituto Pró-Carn ívoros
Rua das Quaresmeiras, Qd -8, N°14, São Lu ís, MA 65076-270 tadeu 4 @ vahoo.com - 2- N úcleo de Pesquisa
em Ecologia e Conserva ção de Mam íferos do Maranh ão, Rua dos Pardais, Bl . 01 Apto. 504, Renascença
II , Sã o Lu ís, MA 65075-310 rafaelgerude @ hotmai 1.com - 3- Depto. de Biologia, UEMA, Cidade Universitá ria Paulo VI , CP 09, CEP 65055-098, São Lu ís MA.
O Maranh ão é o estado da Amazônia Legal com os maiores problemas ambientais. Entretanto, poucos
estudos tê m sido realizados com o objetivo de conhecer o componente faun ístico local , em especial a
mastofauna. Localizada no noroeste do estado, a Reserva Biol ógica (Rebio) do Gurupi, juntamente com as
Reservas Ind ígenas adjacentes, constituem praticamente a ú ltima e mais importante unidade biol ógica
para a conservaçã o na regi ão amazô nica do Maranh ão. Neste trabalho, apresentamos os resultados parciais
sobre a composi ção de espécies de mam íferos terrestres n ã o voadores da regi ão da Rebio Gurupi e á reas
ind ígenas adjacentes. Para tal realizou -se a captura de pequenos mam íferos ( 2.104 armadilhas/ noite) com
coleta de material testemunho e obteve-se registro dos mam íferos de porte atrav és de dados diretos e
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indiretos ( visualizações, rastros, crâ nio, etc.). A regi ão apresentou preliminarmente 62 espécies, com componente da fauna de mamíferos tipicamente de área amazônica. As guildas tróficas mais bem representadas foram as dos fol ívoros/on ívoros e inset ívoros/on ívoros, sendo seguidos pelos carn ívoros. Observou-se
uma maior frequência de espécies inset ívora/on ívora semi-arborícolas do que de espécies frug ívora/on í vora estritamente terrestres. A região é de extrema importâ ncia para a conservação tanto no n í vel local quan to no n ível Nacional , por abrigar espécies endé micas e ameaçadas de extinçã o, como o criticamente em
perigo e endémico cairara-kaapor (Cebus kaaporí ).
BASA/Gov. do Maranhão:Gerência Regional de Santa Inês
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AN Á LISE PRELIMINAR DA FAUNA DE MAMÍFEROS TERRESTRES NÃ O VOADORES EM
QUATRO Á REAS DA AMAZÔNIA ORIENTAL, Quixaba Vieira , O.1 ; Gerude, Rafael G.2; Dias, Pau lo A. 1; Mesquita , José W. C. de 1; Paula , Rogé rio C. de4 & Oliveira , Tadeu G. de3 - 1 - Depto. de Biologia,
UEMA, Cidade Universitá ria Paulo VI, CP 09, CEP 65055-098, São Lu ís - MA , 2 - NUPEC-MA, Rua dos
Pardais BOI AP504, CEP 65075-310, São Luís - MA - rafaelgerude @ hotmail.com, 3 - Depto. de Biologia,
UEMA & Instituto Pró-Carn ívoros, Rua das Quaresmeiras Qd -8 N°14 CEP 65076-270, São Lu ís - MA tadeu4 @ yahoo.br, 4 - Instituto Pró-Carn ívoros

-

A composição das comunidades de mam íferos na Amazônia brasileira , como um todo, permanece muito
pouco conhecida. O mesmo se estende à Amazônia oriental que, compreende parte dos estados do Pará ,
Tocantins e Maranhão, e que passa por um acelerado processo de degradaçã o ambiental, tomando-a como
a porção com maiores índices de impacto na Amazônia brasileira. O presente trabalho apresenta uma
an álise da composição das espécies de mamíferos terrestres não voadores em quatro á reas da Amazônia
oriental: duas á reas consideravelmente alteradas, uma no Rio Capim/Paragominas ( PA ) e outra no extremo
oeste do Maranhã o (área próxima ao “ Bico-do-Papagaio” ) » e duas á reas nativas/ pouco alteradas, uma na
Serra dos Carajás (PA ) e a outra nas Reservas Ind ígenas da regi ão do Gurupi ( MA ). A identificação das
espécies foi feita através da técnica de captura-recaptura , para pequenos mam íferos (com coleta de espéci mes testemunho ) e visualização direta e indireta (ossos, rastros, fezes etc.), para mam íferos de médiogrande porte. Os resultados foram complementados com entrevistas a alguns moradores locais. Os dados
referentes a Carajás são provenientes da literatura . Foram registradas, até o momento, 50 espécies na á rea
do Rio Capim e 47 na do “ Bico-do-Papagaio” , contrastando com 68 espécies em Carajás e 62 no Gurupi .
O n ú mero de espécies registradas até agora foi consideravelmente elevado, principalmente considerando
as á reas degradadas, já que as mesmas chegam a estar no mesmo patamar de algumas á reas nã o degradadas
de florestas tropicais equivalentes. Os resultados encontrados preliminarmente sugerem que mesmo á reas
degradadas, quando devidamente protegidas, podem chegar a ser importantes para a conservaçã o de mam íferos, inclusive para espécies amea çadas de extinçã o.

BASA/IPEVS/BIOMÉTRICA/CELMAR/Gerência Regional de Santa Inês
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ABUNDÂ NCIA DE MAMÍFEROS NO PARQUE NACIONAL DAS EMAS ESTIMADA ATRA V ÉS DE ARMADILHAS- FOTOGRÁ FICAS - Leandro Silveira, Anah T. A. J ácomo, Cyntia K .
Kashivakura , Natá lia M. Torres, Mariana M. Furtado, Cl á udia Ferro, Diego R. Suero, Davi M. IbanesAssociação Pró-Carn ívoros, Cx.P. 193, 75830-000, Mineiros, G
Parque Nacional das Emas (PNE) (18°19’S, 52°45’ W ) localiza-se no Brasil Central , no extremo sudoeste do
Estado de Goiás e abrange uma área de 132.000 hectares. Cerca de 98% desta á rea é constitu ída de paisagem
plana composta principalmente de cerrado. O PNE é a maior unidade de conservação do Cerrado, guardando
parcelas significativas deste ecossistema, possuindo uma rica fauna, incluindo espécies oficialmente declaradas como ameaçadas de extin ção. Por estes motivos, trata-se de uma regi ão que necessita de estudos detalhados de sua biodiversidade. Recentemente, novas técnicas de levantamento de fauna utilizando câ meras fotográficas automáticas têm se popularizado entre os biólogos que trabalham com animais silvestres. Apesar
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deste método ter um alto custo inicial , ele não depende das condições locais do ambiente, de assistência
cont ínua ou mesmo de uma equipe de campo experiente para manusear as câ meras, sendo por isto um dos
métodos mais eficientes para estimar diversos parâ metros das populações naturais, incluindo riqueza das
comunidades, além de abund â ncia relativa e absoluta (para espécies que permitam reconhecimento individual) e padrões de atividade das espécies, notadamente espécies crípticas. Neste trabalho, armadilhas-fotográfi cas foram utilizadas para avaliar a riqueza e abundâ ncia da mastofauna terrestre do PNE em 114 pontos
diferentes, no per
íodo de março de 2001 a novembro de 2002. O esforço total foi de 163.632 armadilhasfotográficas-horas, resultando em 1.945 fotografias, das quais 1.294 de mam íferos. Das 53 espécies de mamíferos com peso superior a 500 g esperadas para o Cerrado, 29 (55% ) foram registradas pelas armadilhasfotográficas no PNE, sendo 13 pertencentes à Ordem Carn í vora. As espécies que apresentaram maiores
abund â ncias foram: anta (Tapirus terrestris) - 17 %, n =220; lobo-guará (Chrysocyon brcichyurus ) - 14%,
n =178; tamanduá-bandeira ( Myrmecophaga tridactyla ) - 11%, n=143; onça-parda ( Puma concolor ) - 9 %,
n =117 e cachorro-do-mato (Cerdocyon thous ) - 8%, n=109. Como já era esperado, as armadilhas-fotográficas registraram uma elevada riqueza e abund â ncia de espécies no Parque Nacional das Emas, confirmando a
importância desta unidade de conservação para a preservação da biodiversidade do Cerrado.

Órgão financiador: Conservation International do Brasil , Fundo Nacional do Meio Ambiente/MMA, Associação Pró-Carn ívoros.
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MAMÍFEROS FÓSSEIS DO QUATERN Á RIO DO RIO GRANDE DO NORTE E DEPÓSITOS
FOSSILÍ FEROS ASSOCIADOS: UM RELATÓRIO PRELIMINAR . Kleberson de Oliveira Porpino
Departamento de Ciências Biológicas Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, Mossoró/
RN, kporpino @ bol.com. br - Maria de Fátima Cavalcante Ferreira dos Santos - Museu Câ mara Cascudo,
UFRN, Natal /RN, mfatima @ ufmet.br

.

As pesquisas paleontol ógicas nos depósitos quatern ários do estado do Rio Grande do Norte, iniciadas de
maneira mais sistemá tica no final da década de 60, têm resultado na descoberta de relevante quantidade de
f ósseis de mam íferos e outros vertebrados de ocorrência menos conspícua. O material coletado é proveniente de três tipos de depósitos: tanques, cavernas e ravinas. Correspondem os primeiro a depressões naturais de dimensões variá veis desenvolvidas sobre rochas do embasamento, as quais, normalmente, constituem depósitos fossil íferos. As cavernas e ravinas desenvolveram-se em decorrência de fenô menos cársticos
atuantes sobre rochas carboná ticas da Formação Janda íra , Cret áceo Superior da Bacia Potiguar. Este trabalho tem por objetivo apresentar um panorama, ainda que preliminar, da paleomastozoologia potiguar sintetizando os conhecimentos já obtidos, sintetizando dados de resumos, artigos e dissertações. As pesquisas
aqui sumariadas efetuaram a identificação e an á lises de peças depositadas no Museu Câ mara Cascudo.
Natal/RN e em outras coleções no interior do Estado, além do reconhecimento e interpretação de alguns
dados tafonômicos deste mesmo material . Os trabalhos realizados até o momento revelam um contraste na
diversidade taxonômica da mastofauna entre os diferentes depósitos. Os tanques caracterizam-se pela predominâ ncia de mamíferos de grande porte. Nas ravinas e cavernas, além dos megamam íferos, ocorrem
freqiientemente táxons de médio e pequeno porte. Evidências relacionadas aos tipos de ossos preservados,
padrão de quebra e desgaste, tomam plaus ível a hipótese de que processos tafonô micos distintos atuam nos
diferentes tipos de depósitos ( pelo menos na fase diagenética ), produzindo tendencionamentos marcantes,
principalmente nos tanques. A permineralização e a substituição (esta em menor escala ) são processos de
fossilização atuantes nas assembléias quatern á rias, como demonstra o estudo de lâ minas delgadas realizado em peças coletadas nos munic ípio de Rui Barbosa (em um tanque) e Apodi (em um sistema de ravinas ).
As espécies mais freqiientemente encontradas foram: Panochthus greslebini, Panochthus jaguaribensis,
Holmesina paulacoutoi, Xenorhitiothirium bahiense, Palaeolama major, Eremotherium laurillardi, Equus
( Amerhippus ) neogaeus, Hippidionprincipale, Haplomastodon warhigi e Smilodon populator . Estes achados, ao lado da ocorrência de Toxodontidae (sem material suficiente para determinação específica segura ),
Tapyridae, Tayassuidae e Hydrochoeridae, de registro menos freqUente nos jazigos potiguares, contrastam
com as condições ambientais atuais da maior parte do interior do Estado, com baixos índices pluviométricos.
cursos d’ água de cará ter intermitente e formações vegetais como a caatinga hiperxerófila e subdesértica.

Órgão financiador: Programa PRODEPE/ UERN
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OS MAMÍFEROS DO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA. Helena de Godoy
Bergallo1, Fernanda Martins-Hatano2, Daniel Santana Ra íces 1, Tatiana Teixeira Leite Ribeiro3, Aline Gaglia
Alves 1 , J ú lia Lins Luz 1 , Renato Mangolin 2 e Marco Aurélio Ribeiro de Mello4 - 1.Departamento de Ecologia , IBRAG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã, 20559900, Rio de Janeiro, RJ. E-mail: bergallo @ uerj. br: 2. Pós-Graduação em Biologia (Ecologia ), UERJ; 3.
Centro de Conservação e Manejo de Répteis e Anf íbios, IBAMA, Rua Tapajós 2267, Laguinho, 68040000, Santarém , PA.; 4. Pós-Graduação em Ecologia, UNICAMP, Cx.P. 6109, 13081-970, Campinas, SP
O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba é a maior á rea de restinga do Estado do Rio de Janeiro. Com
a introdução do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração em Jurubatiba, nós iniciamos estudos para conhecer a fauna de mam íferos do parque. Neste trabalho apresentamos as primeiras informações
obtidas sobre a comunidade de mamíferos do parque e a comparamos com aquela observada em Barra de
Maricá, Município de Maricá, RJ. São conhecidas 10 comunidades vegetais no Parque Nacional da Restinga
de Jurubatiba. As informações sobre os mam íferos concentraram-se em cinco dessas diferentes formações
vegetais: arbustiva fechada de pós-praia, arbustiva aberta de Clusia, arbustiva aberta de ericácea, mata
periodicamente inundada e herbácea brejosa. Como alguns sítios de armadilhamento encontravam -se no
ecótone de uma formação vegetal e outra ( mata x Clusia; brejo x Clusia), n ós criamos uma sexta formação
vegetal que denominamos “ de transi çã o” . Nós coletamos os pequenos mam íferos em transectos longitudinais paralelos. Em cada transecto, foram colocadas 20 armadilhas distantes 40 metros entre si. As armadi lhas foram abertas durante seis noites consecutivas a cada três meses. Nós també m colocamos 40 armadilhas em á rvores, nos transectos nas matas periodicamente inundadas durante cinco noites. As coletas foram feitas de janeiro de 2001 a dezembro de 2002. Os morcegos foram capturados em apenas duas noites
em março de 2001 sendo utilizadas seis redes. Nós registramos até o momento 23 espécies de mam íferos
no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, 11 espécies a mais do que aquelas observadas na Restinga
de Maricá. Das espécies de pequenos mamíferos não voadores capturados, sete eram roedores e quatro
marsupiais. A formação mais rica em espécies de pequenos mam íferos foi a mata, com oito espécies. A
transição també m apresentou uma riqueza elevada. A restinga aberta de Clusia foi a mais pobre em espécies, representada por apenas uma espécie nativa, Oryzomys subflavus. O brejo amostrado foi a segunda
formação com o maior n ú mero de espécies nativas: Akodon cursor e Oxymycterus dasytrichus. A restinga
de ericácea foi uma á rea com baix íssimas abund â ncias de espécies. O. subflavus foi a espécie mais abun dante e també m a ú nica que ocorreu em todas as formações vegetais. A segunda espécie mais abundante
em Jurubatiba, Micoureus travassosi,foi capturada nas formações de mata e á reas de transição. O roedor
Nectomys squamipes, foi capturado na mata periodicamente inundada, no brejo e na formação arbustiva
fechada de pós-praia . A quarta espécie nativa mais abundante, Akodon cursor, teve sua maior abund â ncia
observada no brejo. As outras espécies capturadas tiveram baixas abund â ncias nas formações vegetais
estudadas. Três espécies capturadas ou visualizadas em Jurubatiba são exóticas (Callithrix jacchus, Rattus
rattus e Mus musculus ). Ao todo foram capturadas seis espécies de morcegos em Jurabatiba , todas da
fam ília Phyllostomidae. O cachorro-do-mato, Cerdocyon thous parece ocorrer em altas densidades em
Jurubatiba. Por sua vez, o gato-mourisco, Herpailurus yaguarondi, foi visto apenas uma vez. N ão somente
a composição, mas também a abund â ncia das espécies foi diferente entre as restingas. Apesar das diferen ças, a fauna de mamíferos de ambas restingas parece ser formada por um subconjunto da fauna da Mata
Atlâ ntica. Consequentemente, parece n ão haver endemismos de mam íferos nas restingas.

HGB - Bolsa de Produtividade em Pesquisa CNPq ; FMH - Bolsa de Doutorado CNPq ; DSR , AGA, JLL e
RM - Bolsa de Iniciação Cient ífica CNPq; TTLR - Bolsa de Apoio Técnico FAPERJ e MARM - Bolsa de
Mestrado FAPERJ. Projeto financiado por Aux ílio à Pesquisa CNPq para HGB (Processo 462003/2000-0)
e PELD/CNPq site 05-Restinga de Jurubatiba.
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TESTE EM CAMPO DA NOVA METODOLOGIA DO “ QUADRO MÁGICO” , PARA A OBTENÇÃ O DE PEGADAS DE MAM ÍFEROS DE M ÉDIO A GRANDE PORTE. Natalie Olifiers ' & Rui
Cerqueira. - Universidade Federal do Rio de Janeiro, CCS, Inst . de Biologia, Dpto. Ecologia, Laboratório
de Vertebrados, CP 68020 - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro - RJ (natalieo @ biologia.ufrj. br ) - 1 Bolsista
Apoio Técnico/FAPERJ

-

Técnicas para a obtenção de pegadas de mam íferos têm sido amplamente utilizadas em levantamentos
faun ísticos e em trabalhos de ecologia de populações. Diversas metodologias já foram propostas para o
registro de pegadas de mam íferos, mas a maioria delas apresenta limitações quanto a condições climáticas
favorá veis, além de muitas vezes n ão serem prá ticas. Durante o I Congresso de Mastozoologia ( 2001),
Natalie Olifiers propôs e testou em laboratório um novo método para o registro de pegadas de mam íferos
de médio a grande porte. O método do “ quadro mágico” consiste em duas folhas de plástico superpostas,
sendo a superior um pl ástico fluorescente. Quando pressionada pela pata do animal , esta adere ao plástico
inferior mais fino, emitindo fluorescência e evidenciando a imagem da pegada. O objetivo deste estudo é
testar a eficiência da nova metodologia em campo e compará- la com a metodologia tradicional de areia
umedecida. Durante julho e agosto de 2002, e fevereiro, março e maio de 2003, n ós desenvolvemos um
experimento na Fazenda Alegria e Fazenda Rio Negro ( Pantanal , Mato Grosso do Sul ), onde um quadrado
do quadro mágico foi colocado ao lado de uma armadilha de pegada tradicional em cada estação de
armadilhagem . O n ú mero total de pegadas e o n ú mero de pegadas identificá veis de cada espécie em cada
armadilha foram comparados utilizando a prova de Wilcoxon . Em um outro experimento, os quadros
mágicos foram camuflados com areia fina, porque se suspeitou que alguns animais poderiam estar evitan do o novo método. Quando nã o corretamente camuflado, o quadro mágico mostrou ser menos eficiente do
que a armadilha tradicional, uma vez que observamos um n ú mero pegadas ( total e identificá veis ) menor
neste material. No entanto, quando camuflado com areia, o quadro m ágico mostrou eficiê ncia equivalente
à metodologia tradicional , apresentando vantagens adicionais por ser leve e poder ser protegido da chuva.
Os resultados deste trabalho salientam não só a necessidade de serem propostas novas metodologias para
o estudo de mam íferos utilizando seus rastros, como evidencia a necessidade de testá-los adequadamente.
Constatou-se que algumas espécies de mamíferos podem perceber e evitar armadilhas de pegadas feitas
com materiais estranhos ao ambiente, levantando a suspeita de que outras metodologias já amplamente
utilizadas por pesquisadores, como a de placas de alum ínio enfumaçadas, podem n ão ser t ão eficaz na
obtenção de pegadas.
(FAPERJ, FUJB, CNPq , PROBIO/MMA/GEF, PRONEX, Instituto Conservation International do Brasil/
Pantanal)

DV - 1 9

PALEOMASTOFAUNA PLEISTOCÊ NICA ASSOCIADA A PREENCHIMENTOS
SEDIMENTARES DA FORMA ÇÃO CACIMBAS , POÇÕES , BAHIA. João E. Addad - Instituto
Ambien - Rodovia do Sol 180, Itaparica, Vila Velha , Espírito Santo, eaddad @ hotmail .com

Os dois principais ambientes de recuperação de f óssies pleistocê nicos no Nordeste brasileiro são cavernas
e depressões superficiais preenchidas. Durante trabalhos de campo pelo Laboratório de Paleontologia do
DEGEO/UFOP, foram encontrados e amostrados preenchimentos sedimentares posicionados em depósitos da regiã o de Poções - Manoel Vitorino, Bahia, na unidade estratigráfica referida como Formação Cacimbas. A amostragem foi feita através da escavação manual de trincheiras até a base dos n íveis fossil íferos.
Os preenchimentos ocupam depressões da ordem de dezenas de metros quadrados de á rea e com má ximos
locais de 3,2 metros de profundidade, repousando sobre paleotopos rochosos, regolitos ou crostas
lateritizadas. Abaixo de uma camada, variando de 0, 15 a 0,8 metros de profundidade, desolo mais recente,
os preenchimentos são caracterizados por sedimentos inconsolidados, com a presen ça de matacões de até
1 ,7 metros de di â metro imersos em uma matriz areno argilosa rica em maté ria orgâ nica. Nã o foram observadas estratificações, imbricamentos de seixos ou estruturas sedimentares alé m de uma granodecrescê ncia
ascendente com n í veis basais ricos em material fossil ífero: ossos pós-crâ nio de mam íferos pleistocê nicos.

-
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A composição da fração arenosa, predominantemente feldspática , indica um clima mais árido, corroboran
do com os padrões encontrados para o final do Pleistoceno, enquanto que o modo de preenchimento
sedimentar pode ser associado fluxos de detritos, incluindo fragmentos de ossos de animais, condicionados pela passagem para um clima mais ú mido na transição para o Holoceno. A concentração fossil ífera
pode ter sido determinada pelo transporte de ossos soltos durante enxurradas eventuais, característica
indicada pelos estados de desarticulação, fragmentaçã o e abrasão apresentados no depósito, assim como
pela ausência de ossos pequenos ou mais frágeis, apenas representantes com estrutura mais massiva e/ou
mais resistentes. A grande quantidade de material fóssil indica um cená rio possível para este ac ú mulo,
onde os animais teriam procurado água em á reas mais baixas, durante períodos secos das oscilações clim áticas do Pleistoceno Tardio. O seu insucesso resultou na disponibilização de ossos para o retrabalhamento
durante eventos pluviais intensos, com convergência imediata para depressões de abrangê ncia local. A
falta de ossos de pequeno porte pode indicar a sua destruiçã o durante o transporte e retrabalhamento e/ou
ação de carniceiros. Os fragmentos que permitiram uma identificação imediata foram de osteodermo de
carapaça de Gliptodon e de astrágalos de Eremotherium. Outros Edentata, assim como representantes de
Artiodactylci e Proboscídea, estão presentes , necessitando ainda de identificaçã o. Os ossos apresentam
permineralização por hidróxidos de ferro, preenchimento dos canais por sedimento fino (argila, silte e
areia fina) e de cavidades por sedimento mais grosseiro.

DEGEO/UFOP

-

DV 20
USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA GEOPROCESSAMENTO NA ANÁ LISE DA
ÁREA DE USO DE MAMÍFEROS. Edsel Amorim Moraes J ú nior1, Joaquim de Ara ú jo Silva 2 & Rafael
Luiz Aarã o Freitas3. 1,3 Programa de Pós-graduaçã o em Zoologia de Vertebrados, Pontif ícia Universidade
Católica de Minas Gerais - Prédio 41; Av. Dom José Gaspar 500, Coração Eucarístico, Belo Horizonte,
MG, Brasil.CEP: 30.535-610. e- mail: 1 - edsel . bhz @ terra.com. br: 2- quincass @ hotmail . com 3rafisco @ hotmail .com
O uso de programas de computador na análise da área de uso de animais está cada vez mais comum .
Programas como CALHOME, HOME RANGER e outros sempre auxiliaram os pesquisadores na an á lise
dos dados coletados em campo. Poré m com o avan ço tecnológico e o surgimento de programas de
geoprocessamento proporcionaram uma melhora substancial nessa an á lise. Empregou-se o programa “ Ani
mal Movement Analyst Extension ( AMAE) version 2.0” , “ Spatial Analyst Extension ” e “ 3D Spatial Analyst
Extension ” para Arcview 3.2 ESRI Inc e gerou -se a á rea de ocupação de algumas espécies de mam íferos.
As localizações em UTM (Universal Transverse Mercator) de alguns animais foram plotadas em fotos
aéreas e modelos digitais de terreno ( DTM ), melhorando bastante a visã o espacial dessas localizações,
possibilitando a correçã o de dados coletados através de triangulação e permitindo uma an á lise mais detalhada do ambiente utilizado pelo animal . Realizaram-se os cá lculos de á rea de uso com os seguintes mé todos: pol ígono m ínimo convexo (PMC) e Kemel. Imagens em 3D das á reas do Kernel foram geradas para
uma melhor demonstraçã o do uso interno da á rea de uso dos animais. Constatou-se que o AMAE e as
demais extensões para Arcview melhoraram muito o resultado do estudo devido à precisão com que esses
programas trabalham e sã o ferramentas com recursos indiscut íveis.

-

Apoio: IBIAUARA - Grupo de Pesquisa em Biodiversidade.
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MONITORAMENTO DE MAMÍFEROS TERRESTRES DE MÉDIO E GRANDE PORTE NO

ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA UHE-GUAPORÉ (VALE DE SÃO DOMINGOS, MT): IMPACTO DA REDUÇÃO DE HABITAT NO ADENSAMENTO DE FAUNA . - Tarc ísio da Silva Santos
J ú nior - Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar. Rua
Greg ório de Matos Guerra; N ú mero 50; Casa 2 Bairro Santa Cruz Cuiabá , MT 78068-260:
tarcisiossj @ ig.com. br
Os impactos ambientais sobre a fauna, referentes ao processo de formação do reservatório da UHE-Guaporé,
foram iniciados com o desmatamento do remanescente de floresta estacionai semidecídua (280 hectares )
situada na margem esquerda do rio Guaporé. O desmatamento, de maneira semelhante ao enchimento do
lago, significa redução de habitat e, por esta razão, pode gerar adensamento de fauna. Nesse sentido, este
trabalho objetivou averiguar se a redução de habitat , devido ao desmate e enchimento, provocaria
adensamento de mamíferos terrestres de médio e grande porte ( M.T.M.G.P.) no entorno do reservatório da
UHE-Guaporé. Para tal, foram instaladas duas armadilhas fotográficas de disparo automático ( AF- l e AF2) em área com influência do desmate e duas em á rea sem essa influência ( AF-3 e AF-4). A hipótese de
trabalho previa que as câ meras registrariam maior n ú mero de fotos onde houvesse maior abund â ncia de
animais. A partir do n ú mero de visitas (eventos fotográficos independentes ) e do esforço amostrai foram
gerados índices de densidade, os quais foram submetidos à ANOVA para um fator ( Kruskal -Wallis, pósteste de Dunn ). As quatro máquinas funcionaram por 431 dias e possibilitaram obter 177 fotos ( 23 espécies
de mam íferos ). O teste de ANOVA entre os índices obtidos pela razão entre total de visitas ( todas espécies)
e o esforço para cada amostragem por área, não foi significativo ( KW = 5,249; p = 0,154 ), sugerindo, neste
caso, que não houve adensamento de fauna quando todos os M.T.M.G.P. foram considerados em conjunto.
No entanto, a ANOVA dos índices obtidos pela razão entre o total de visitas para cada espécie por amostragem
e o esforço para cada amostragem por á rea foi significativo apenas para cachorro-do-mato, jaguatirica e
irara (somente para os pares AF- l com AF-3 e AF-4 ). A tendência à homogeneidade na distribuição dos
M.T.M.G.P no entorno do reservatório da UHE-Guaporé provavelmente é devida à proporção do tamanho
da área desmatada em rela ção à á rea domiciliar da maioria das espécies delimitadas neste estudo, princi palmente no que se refere àquelas que foram fotografadas com maior frequê ncia ( n = 162 fotos ), a saber:
anta (16% ), caitetu ( 14% ) e queixada (12% ). A á rea derrubada (280 hectares ) representa aproximadamente 13% da á rea domiciliar de um grupo de queixada. A ausência de adensamento entre os ungulados sugere
que eles possuem mecanismos para lidar com a redução de habitat, mesmo quando ela é pequena. Supõese que a maior frequência de carn ívoros de médio porte em AF- l esteja ligada ao fato destas espécies
serem territorialistas. Se isto for verdade, o maior n ú mero de fotos em AF-01 seria devido a um mesmo
n ú mero de indiv íduos que utilizaram determinada á rea de modo mais intensivo.
Apoio: Bolsa CAPES

DV - 22

MONITORAMENTO DE OURIÇO-CACHEIRO, Coendou prehensilis , RELOCADOS NA Á REA

DE INFLUÊNCIA DO RESERVATÓ RIO DA UHE-MIR ANDA : ESTUDO DA RELOCA ÇÃO E
DO USO DO ESPA ÇO. Tarc ísio da Silva Santos J ú nior - Doutorando do Programa de Pós-graduação em
Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar (Bolsa CAPES ) Rua Gregório de Matos Guerra; N ú mero 50;
Casa 2 Bairro Santa Cruz Cuiabá , MT 78068-260: tarcisiossj @ ig.com.br
O ouriço-cacheiro ( Coendou prehensilis ) é um roedor arborícola, de há bitos noturnos, com dieta frug í voraherbívora. No Brasil ele é encontrado nos principais biomas, a saber: Amazônia, Cerrado, Pantanal , Caatinga e Mata atl â ntica . Apesar de sua ampla distribuição geográfica ( quase toda a América do Sul ) podese dizer que estudos sobre a biologia e ecologia da espécie são escassos. O presente estudo objetivou
monitorar por meio de biotelemetria sete indivíduos de C. prehensilis, sendo seis relocados ( provenientes
da opera ção de resgate conduzida na UHE-Miranda ) e um capturado na á rea de estudo ( Reserva do Jacob;
rio Araguari ; Nova Ponte, MG ). Os parâ metros analisados na fase anterior ao estabelecimento foram a
sobrevivê ncia e a dist â ncia deslocada entre os pontos de soltura e estabelecimento. As localizações ( localizaçã o direta ) obtidas na fase depois do estabelecimento foram utilizadas para estimar o tamanho da á rea
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domiciliar e para obter informações sobre frequê ncia de uso dos tipos fisionómicos locais. A coleta de
dados foi feita entre agosto de 1997 e agosto de 1998 (10 dias/mês ). Dos seis animais relocados dois
adultos morreram (Ml e F2) e o filhote de F2 não foi mais visto, resultando em uma sobrevivência de 50%
( n =6). A distâ ncia deslocada entre os pontos de soltura e estabelecimento para os indiv íduos M2, F2 and
M3 (sobreviventes) foi de 3.710, 1.910 e 975 metros, respectivamente. O n ú mero médio de localizações/
mês/indiv íduo foi variá vel (M2 ( 11); M3 (4); F2 (11); F3 (6)), mas suficiente para estimar o tamanho da
á rea domiciliar com confiabilidade, conforme curva cumulativa gerada. O tamanho médio da á rea domiciliar foi de 30,84 hectares (DP = 4,43) na estação chuvosa e de 10,38 na estação seca (DP = 3,38). O
maior valor (35,5 hectares; indiv íduo M3) foi registrado na estação chuvosa e o menor (6,95 hectares;
indiv íduo M2) na estação seca. A mata de galeria foi o ambiente utilizado com mais frequência, tento sido
superior a 90% (n = 290 localizações), em ambas estações. A sobrevivência de 50% (n = 6) dos animais
relocados é um bom resultado quando se considera que n ão havia informações referentes à biologia e
ecologia da espécie que pudessem ser utilizadas para elaborar um projeto de relocação seguindo as recomendações da literatura para este procedimento. O comportamento dos ouriços de se estabelecerem fora
da á rea de soltura também já foi observado para o macaco-aranha e para o bicho-pregui ça. Os valores de
á rea de vida estimados neste trabalho e os resultados referentes ao uso do “ habitat” sugerem que a espécie
apresenta boa plasticidade em relaçã o ao uso dos recursos em áreas de Cerrado com intensa influê ncia
antrópica. A preservaçã o da espécie e de outras que compõe a guilda de herbívoros arbor ícolas do Cerrado
depende da cuidados especiais com as á reas florestadas deste Bioma.
Fontes financiadoras: • Companhia Energética de Minas Gerias (CEMIG). • Durante a execuçã o do
projeto o autor estava ligado ao programa de pós-graduação ( mestrado) em Ecologia da UnB (Bolsa Capes).
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MAMÍFEROS NÃO VOADORES DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MARTÍ RIOS/AN
DORINHAS, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, PARÁ. MARQUES-AGUIAR, SA1; AGUIAR, GFS 1;
REIS FILHO, VO2; BARROS, CM 2; SOUZA Jr„ AP2 & QUEIROZ, JAL1 (1-Museu Paraense Em ílio
Goeldi, MPEG/MCT, CP 399, CEP 66.040-170, Belém, Pará samaguiar @ museu-goeldi . br: 2-Universidade Federal do Pará, Campus Universitá rio, 66.075-900, Bel é m, Pará).
,

A implantaçã o do Parque Estadual da Serra dos Mart írios/Andorinhas em 1996 representou um importante
avanço no programa de gestão ambiental no estado do Pará. Com cerca de 25 mil hectares, a Unidade
abriga savanas e florestas (encosta, galeria , dec ídua e pluvial ), entre outras formações, num em um territ ório considerado de muito alta importância para a conservaçã o da biodiversidade amazônica, devido à
expansão agropastoril e à atividade madeireira . O presente trabalho oferece um perfil de distribui ção de
tá xons n ã o-voadores da mastofauna do parque. Realizaram-se quatro campanhas, de maio de 2001 a março
de 2002, cada uma com duraçã o aproximada de 10-15 dias. O registro de t á xons foi admitido em caso de
avistamento por membro da equipe, reconhecimento de vocalização, achado de pegadas/fezes e, em alguns
casos, entrevistas orientadas com moradores. O invent á rio acusou um total de 36 espécies ( 17 fam í lias ): 2
na ordem Didelphimorphia (Chironectes e Didelphis), 6 Xenarthra (Cabassous, Dasypits , Euphroctus e
Priodontes ), 6 Primates ( Alouatta, Aotus , Callicebus , Cebus, Chiropotes e Saimirí ), 10 Carn í vora ( 4 fam ílias, gêneros Cerdocyon , Nasua, Potos , Procyon , Eira , Herpailurus , Leopardus , Pcinthera e Puma ) , 1 Cetacea
{ lnia geoffrensis ) , 1 Perissodactyla (Tapirus terrestris), 4 Artiodactyla (2 fam ílias, gêneros Pecari , Tayassu
e Mazama), 5 Rodentia (5 famílias, gêneros Sciurus , Galea , Hydrochaeris , Dasyprocta e Agouti ) e 1
Lagomorpha ( Sylvilagus brasiliensis ). Tal diversidade deve ser encarada , em princ ípio, como uma
subestimativa, correspondente a algo em torno de 20% da riqueza mastofaun ística estimada para o bioma
amazônico. No entanto, outras amostragens podem n ão oferecer grande incremento de riqueza, tendo em
vista tratar-se de espa ço de transi ção sob forte pressão antró pica. Três espécies caracterizadas como de
status de conservaçã o vulnerá vel pela IUCN (2002) tiveram registro: Alouatta belzebul (guariba ), Inia
geoffrensis ( boto-vermelho) e Tapirus terrestris (anta ). Ocorrê ncia confirmada de Dasypus kappleri ( tatuquinze-quilos). O parque ainda n ão dispõe de plano de manejo, cuja elaboraçã o dependerá de subs ídios de
,
levantamentos complementares. Recomenda-se um monitoramento regular da diversidade de mam íferos
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criando-se perspectivas em atividades aplicadas
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XENARTRAS DA COLEÇÃ O DE MAMÍFEROS DO MUSEU PARAENSE EMÍ LIO GOELDI , MCT.
SALDANHA, L. N.1, SILVA J Ú NIOR , J.S. & MARQUES-AGUIAR , S.A. (Museu Paraense Emílio Goeldi ,
MPEG/MCT, CP 399, CEP 66040-170, Belém, Pará. 1 - Bolsista DTI, e- mail nelio @ museu-goeldi.bh.
Os museus de zoologia exercem fun ção de base de dados para o conhecimento da biodiversidade. A
disponibilização correta desses dados permite avaliar os avanços e deficiê ncias dos inventá rios faun ísticos já
realizados, bem como dar acessibilidade a profissionais sistematas no estudo de variações intere intraespecíficas
atuais e ao longo do tempo, estudos-base para a definição de crité rios e abordagens de conservação de espécies e áreas na regi ão. A Coleção de Mam íferos do Museu Paraense Em ílio Goeldi teve in ício em 1894 a
partir de um exemplar de quiróptero ( Molossus molossus ) coletado por funcioná rio do próprio Museu . Atualmente o acervo conta com mais de 32 mil exemplares, inteiros ou parciais, conservados por via seca ( peles,
crâ nios e esqueletos) ou ú mida ( material preservado em á lcool ), provenientes principalmente da Região
Amazônica, ao tempo em que se prepara um catá logo anal ítico de suas peças. Através de cruzamento de
dados de campo e da literatura , o trabalho inclui a identificação e atualização sistemá tica dos exemplares em
um banco de dados para uso da comunidade cient ífica. Objetiva disponibilizar o n ú mero de indiv íduos coletados,
georreferenciar as localidades de registro e atualizar a distribui çã o de tá xons. A primeira etapa desse trabalho
visou aos registros da ordem Xenarthra. Foi catalogado um total de 392 indiv íduos pertencentes a 17 espéci es. Destas, dez são da família Dasypodidae, duas de Bradypodidae, duas de Megalonychidae e três de
Myrmecophagidae. Em sua maioria, estes espécimes resultaram de coletas realizadas na Amazônia Brasileira, salvo alguns dasipod ídeos provenientes das regiões Nordeste e Sul do pa ís, além de um exemplar de
origem boliviana , em um total de 121 localidades registradas e atualizadas.

Fonte: CNPq/MCT.
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APREENS Ã O DE ANIMAIS SILVESTRES NO PLANALTO SERRANO NO ESTADO DE SANTA
CATARINA , BRASIL. - Rosilé ia Marinho de Quadros 1; Sabrina Reis Anselmo2; José Bruno Hartmann
Neto3; Lúcia Ceccato de Lima4 - 1. Professora de Zoologia de Vertebrados da Universidade do Planalto
Catarinense - UNIPLAC. Av. castelo Branco, 170. CEP 88509-900 Lages, SC. E- mail: rosileia @ uniplac. net
- 2. Bióloga. E-mail : reissabrina @ hotmail .com - 3. Acad ê mico do Curso de Ciê ncias Biol ógicas da
UNIPLAC. E-mail: kilaueabruno @ bol .com . br - 4. Professora da Universidade do Planalto Catarinense

O Brasil apresenta uma das maiores diversidades da fauna terrestre, ocupando lugar de destaque no cen á rio
mundial e, em decorrência desta biodiversidade, enfrenta um alto índice de apreensão e tráfico de animais
silvestres. A lei de crime contra a fauna caracteriza -se pela puni ção da persegui çã o, captura de animais
silvestres, caça profissional , comé rcio de espécimes da fauna silvestre, produtos derivados de sua caça ,
além de proibir a introdu ção de espécie exótica e a caça amadorística sem autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renov á veis (IBAMA ). O presente trabalho teve por objetivo verificar a frequência de apreensão e captura de animais silvestres através de laudos da Pol ícia Ambiental
no Planalto Serrano no Estado de Santa Catarina no ano de 2002. Os dados da pesquisa foram coletados
junto aos processos de autua ção da Pol ícia Militar Estadual de Proteção Ambiental (Lages -SC ), entre os
meses de janeiro a dezembro de 2002. Conforme estes registros 270 animais foram apreendidos, sendo
que 207 foram aves apreendidas vivas e 14 mortas. Em relação aos mam íferos, 35 foram capturados vivos
e 14 mortos. Entre os mam íferos mais apreendidos, destacaram-se o veado campeiro (Ozotocerus
bezoarí icus ), o tat ú -verdadeiro ( Dasypus novemcinctus ), o tat ú-rabo-mole (Cabassous tatouay ), a paca
( Agoutipaca) e a lebre ( Sylvilagus asiliensis ). A maior frequência de apreensão de mam íferos verificou -se
entre os meses de junho a setembro, isso talvez se deva ao fato de nos meses de junho e julho ocorre a
temporada de caça na região. Dos 14 mam íferos mortos a maioria foi de pacas ( Agouti paca ), haja vista que
a carne deste animal é muito apreciada pela população serrana . Considerando os mam íferos capturados
vivos, a maior frequê ncia foi a do veado campeiro (Ozotocerus bezoarí icus ). Cabe ressaltar que a prá tica
de captura de animais é altamente danosa, uma vez que algumas espécies apresentam dificuldade de
readaptação ao ambiente natural, fato verificado durante a pesquisa nos locais de recuperação de mam íferos na sede da Pol ícia Ambiental.
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DIAGNÓSTICO DAS POPULA ÇÕES DE MAMÍFEROS E AVES CINEG ÉTICAS EM Á REAS
PROTEGIDAS DE MATA ATLÂ NTICA DO ESTADO DE SÃ O PAULO, BRASIL Galetti , M 1 \
Marques, R . M. 2, São Bernardo, C. S. 3 & Soares, M . 1 - 1- Departamento de Ecologia, Unesp, Rio Claro,
C.P. 190 - 2- PPGI-EA , Esalq/USP, Piracicaba - 3- mgaletti @ rc. unesp. br

-

Atualmente existe muita contrové rsia sobre a maneira mais eficiente para a conservação de ecossistemas,
e em particular, sobre o papel que á reas protegidas desempenham. Na Mata Atl â ntica apenas 2 % dos 5 %
remanescentes da mata original é destinado às Unidades de Conserva ção de Uso Indireto sendo este bioma
considerado um dos mais ameaçados do planeta . Aves e mam íferos frug ívoros de médio e grande porte
est ão entre os mais vulnerá veis, por isso a abund â ncia de v á rias dessas espécies, muitas delas ameaçadas
de extinção, foi obtida em 4 á reas protegidas, visando a comparação entre elas e també m com valores
obtidos para outras á reas de Mata Atl â ntica permitindo assim uma an á lise da conserva ção desse bioma no
Estado de São Paulo. As areas amostradas foram os N ú cleos Cunha ( NC ) e Santa Virg ínia ( NSV ), ambos
no Parque Estadual da Serra do Mar ( PESM ), no norte do estado, e Parque Estadual da Ilha do Cardoso
( PEIC ) e Estaçã o Ecol ógica Juré ia-Itatins ( EEJI ), no sul . Todas as áreas sã o chaves para a proteçã o da vida
silvestre sendo consideradas hotspots, podendo també m funcionar como poss í veis corredores biol ógicos.
A abund â ncia dos mam íferos e aves foi obtida pelo método de transectos que vem sendo empregado na
maioria dos estudos de censo nos neotrópicos. Foram percorridos um total de 200,1 km no NC, 200,95 km
no NSV, 228,55 km no PEIC e 113,2 km na EEJI , sendo que os dados obtidos foram transformados em
índices de abund â ncia ( n° de avistamento/ lOkm ). As á reas do PEIC e da EEJI apresentaram índices de
abund â ncia baixos, 0,175 e 0,088, respectivamente, para as duas espécies de porcos-do- mato (Tayassu
pecari e Pecari tajacu ) enquanto que as outras áreas apresentaram índices maiores, NSV = 0,297 e NC =
0,448. Poré m , o oposto foi observado para as aves cinegéticas ( Odontophorus capueira, Penelope spp.
Pipile jacutinga e Tinamus solitarius ) onde, nestas á reas do PESM, tais espécies apresentaram valores
mais baixos, NSV = 1,939 e NC = 1 ,747, que os ocorridos na EEJI e PEIC, 3,655 e 2,415, respectivamente.
O mono-carvoeiro ( Brachyteles arachnoides), espécie rar íssima hoje em dia na Mata Atl â ntica , foi avistado em apenas duas das áreas amostradas sendo que em ambas apresentou valores muito baixos; 0,099 para
o NC e 0,088 para a EEJI. O bugio { Alouatta guariba ) apresentou índices baixos nestas á reas, variando de
0,088 a 0,149, sendo que no PEIC esta espécie atingiu índices superiores a 1 ,22 avistamentos/10 km . O
sagui -da-serra ( Callithrix aurita ) só foi avistado nas á reas do PESM onde o índice de avistamento variou de
0,249 no NC a 0,398 no NSV. De modo geral podemos verificar que a Mata Atl â ntica apresenta í ndices
baixos de abund â ncia das espécies estudadas sendo que os valores observados para cada uma das á reas
estudadas depende provavelmente do histórico de uso e ocupaçã o do local e també m da pressão atual da
caça e do turismo.
%
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MASTOFAUNA DE UM REMANESCENTE DE MATA ATLÂ NTICA EM RIBEIR Ã O GRANDE,
SP. Juliana Quadros 1 ( panthera @ terra.com. br), Fabiana Rocha-Mendes 2 e Gledson Vigiano Bianconi 12 1- Miilleriana\ 2- UNESP, São José do Rio Preto e Laboratório de Chiroptera, UNESP, Araçatuba .
O presente estudo apresenta os resultados parciais do diagn óstico mastofaun ístico de um remanescente de
Mata Atl â ntica no Munic ípio de Ribeirão Grande, São Paulo, de propriedade da Companhia Brasileira de
Equipamentos (CBE). Foram realizadas duas fases de campo, nos meses de abril e outubro de 2002, com
duração de 10 dias cada, totalizando 20 dias de coleta de dados. Durante as fases foram estudados três
córregos da á rea, o Á gua Limpa , o Barracã o e o Fernandes, com 31 pontos de armadilhas ao longo de cada
córrego. Em cada ponto foram colocadas duas armadilhas, sendo uma modelo Tomahawk e outra modelo
Shermaiu totalizando um esforço de 3720 eventos amostrais. Alé m disso, quinze armadilhas de queda
( pitfalls), totalizando 75 baldes de 20 litros, forneceram dados importantes para o levantamento da
mastofauna. Adicionalmente, foi realizada a coleta intensiva de pequenos mam íferos que caem nas canaletas
artificiais constru ídas para condução dos córregos. A captura de morcegos foi realizada no Córrego Água
Limpa e no Córrego Fernandes. O esforço de coleta de morcegos foi de aproximadamente 75 m de redesde-neblina com 2,5 m de altura , abertas durante quatro horas após o crepúsculo, por oito noites na primeira
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fase (abril ) e sete noites na segunda fase de campo (outubro), totalizando 11.250 h .m 2. Os exemplares
coletados foram coligidos no acervo cient ífico do Museu de Hist ória Natural Capão da Imbuia ( MHNCI )
em Curitiba , PR , para compor uma coleção de referê ncia da á rea. Estes foram taxidermizados e tiveram o
crâ nio retirado para sua correta identifica ção. Ainda, caminhadas na á rea foram realizadas com o objetivo
de identificar e registrar visualizações, vocalizações, fezes e pegadas de outras espécies. Foram registradas
40 mam íferos das ordens Didelphimorphia : Didelphis aurita , Philander frenata , Gracilinanus sp.,
Monodelphis americana, Monodelphis rúbida, Monodelphis scalops\ Xenarthra: Dasypus novemcinctus\
Chiroptera: Anoura caudifera, Anoura geoffroyi, Glossophaga soricina, Carollia perspicillata, Artibeus
lituratus, Artibeus fimbriatus, Platyrhynus lineatus, Pygodenna bilabiatum, Sturnira lilium, Myotis ruber,
Myotis nigricans, Myotis sp., Epitesicus sp., Lasiurus borealis, gênero n.i.; Carn í vora: Cerdocyon thous,
Nasua nasua, Procyon cancr
í vorus Eira barbara, Leopardus pardalis, felino pequeno n.i.; Artiodactyla:
americana
, Mazatna sp.; Rodentia: Sciurus ingrami, Akodon sp., Delomys dorsalis, Juliomys
Mazama
pictipes , Oligoryzomys sp., Oryzomys sp., Oxymycterus judex , Coendou villosus , Hydrochaeris
hydrochaeris; Lagomorpha: Lepus europaeus. Comparando os resultados ora obtidos com os do Parque
Estadual Intervales, distante 20 km , observa -se que h á 31 espécies em comum, 9 que só ocorrem na á rea da
CBE e 53 que só ocorrem na á rea do Parque, totalizando 84 espécies para este ú ltimo. Considerando os
tempos de invent á rio realizados ( 20 dias na CBE e 110 no Parque ), a enorme diferen ça de tamanho (o
Parque tem 41.705 ha ) e grau de conservação, atual e histórico das duas á reas, justifica-se a menor diversidade mastofaunística na área da CBE. Observa-se a extinção local de espécies aloantrópicas, como Panthera
onca, Puma concolor, Tapirus terrestris, Tayassupecari, Brachyteles arachnoides e Alouatta fusca, além de
um grande n ú mero de registros de espécies sinantrópicas como Cerdocyon thous, Procyon cancr
í vorus e
Lepus europaeus.

.

Agente financiador: Companhia Brasileira de Equipamentos ( CBE) - Colaborador: Mulleriana: Sociedade
Fritz Mliller de Ciê ncias Naturais.
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AN Á LISE ECOMORFOL Ó GICA DE DUAS ESPÉ CIES DE MYRMECOPHAGIDAE
SIMPÁ TRICAS E COM SIMILARIDADE ECOLÓ GICA ( MAMMALIA , XENARTHRA ,
VERMILINGUA ). - Álvaro Araujo-Mendes 1 3; Érika Aparecida Leite Abrantes 2; Oscar Rocha-Barbosa 3;
Rafael Alencar Bandeira-Silva 3- 4 , Leonardo Santos Avilla 2 5 1- Bolsista PIBIC - CNPq / UERJ ,
calibam @ zipmail . com .br: 2- Laboratório de Macrofósseis, Departamento de Geologia , IGEO/UFRJ , Av.
Brigadeiro Trompowsky, Ilha do Fund ão, Rio de Janeiro, RJ , 21949-900. abrantes @ geologia . ufri . br ;
3-Laborat ório de Zoologia de Vertebrados (Tetrapoda ), UERJ -IBRAG, Depto. de Zoologia , Rua São Fran cisco Xavier, 524, 20550-013, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ . obarbosa @ uerj . br: 4- Bolsista PIBIC/UERJ .
rafaelband @ ig .com. br: 5- Herpetologia , Departamento de Vertebrados, Museu Nacional / UFRJ , Quinta da
Boa Vista s/n , Rio de Janeiro, RJ, 20940-040. lavilla @ compuland .com . br

-

-

'

Os Myrmecophagidae são característicos da fauna end é mica das Américas Central e Sul . Apresentam
morfologia extremamente adaptada ao seu h á bito alimentar, onde se destaca , um rostrum bem alongado,
que auxilia na mirmecofagia e garras extremamente desenvolvidas, que os habilita a atividade fossorial.
Poucos são os trabalhos que visam o estudo dessa fam ília sob o ponto de vista morfo- funcional . O objetivo
principal desse estudo é analisar os aspectos ecomorfológicos de duas espécies de Myrmecophagidae
simpá tricas, com distribui ção geográfica ampla e similaridades ecol ógicas. Foram analisados neste estudo
os aspectos pós-cranianos de 12 espécimes adultos de Tamandua tetradactyla ( n =8 ), e Myrmecophaga
tridactyla ( n =4). Para as an á lises biométricas foram medidos, com paqu ímetro digital de precisão ( 0.05
mm ), os ossos do membro anterior ( ú mero, rá dio, ulna, ol écrano e metacarpo III) e posterior (fémur, t íbia
e metatarso III). A metodologia empregada consiste na utiliza ção de índices que retratam os aspectos
ecomorfol ógicos - Habilidade Fossorial (IFA), que representa a capacidade fossorial do t á xon ; Braquial
( IBr ), que representa a adaptação do membro a movimentos rá pidos, no membro anterior; e o Crural ( IC ),
que sugere a capacidade de cursorialidade do animal, no membro posterior. Os valores desses índices
encontrados para T. tetradactyla e M . tridactyla são respectivamente: IFA 35 e 26; IBr = 80 e 104; e IC
=
= 911 89. O IFA sugere que, apesar do índice ser consideravelmente baixo (0< IFA <100), T. tetradactyla
seria mais fossorial que M . tridactyla. Estudos demonstram que tanto T. tetradactyla quanto M . tridactyla
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cavam formigueiros e cupinzeiros. Entretanto, T. tetradactyla apresenta uma estratégia alimentar distinta
de M . tridactyla , pois o primeiro forrageia també m nas árvores. O IBr corrobora esse argumento, pois o
menor valor encontrado para T. tetradactyla indica um movimento mais lento do membro anterior, o que
sugere um investimento em força ao invés de rapidez. Os valores de IC sugerem que T. tetradactyla seria
mais cursorial que M. tridactyla , ambas as espécies ocupam á reas abertas. T . tetradactyla apresenta uma
garra relativamente menor que M . tridactyla , isso sustenta o fato de T . tetradactyla apresentar maior valor
de IC, uma vez que a redução da garra não atrapalharia a sua locomoção. Contudo, T. tetradactyla apresenta atividade escansorial , o que denota um maior investimento em força justamente para auxiliar em sua
habilidade escaladora, contando ainda, com uma cauda preênsil que favorece um maior equil íbrio ao animal. Apesar dos Myrmecophagidae apresentarem uma morfologia geral conservadora, a estratégia de
forrageamento difere principalmente no há bito escansorial de T. tetradactyla , o que sugere que este teria
uma estratégia de forrageamento complementar a de M . tridactyla.
Órgãos Financiadores: FAPERJ , CNPq, PIBIC/UERJ, CAPES, Programa Pró-Ciência/ UERJ.
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DV 29
ANÁ LISE FILOGENÉTICA ENTRE PREGUIÇAS E TAMANDUÁS A PARTIR DE SEQUÊNCIAS
NUCLEOTÍDICAS DO GENE MITOCONDRIAL rRNA 16S. Barros MC.12; Sampaio I.1 & Schneider
H. 1 - 1 - Laboratório de Genética e Biologia Molecular - N úcleo de Estudos Costeiros, UFPA, Al. Leandro
Ribeiro s/n , Bragança/PA , 68600-000, Brasil hschneider @ uol.com. br - 2 - Departamento de Qu ímica e
Biologia - UEMA/CESC, Praça Duque de Caxias s/ n, Caxias MA, - 65600-000, Brasil mbclau @ ufpa. br
,

,

A natureza monofilética da Ordem Xenarthra ( Pregui ças, Tatus e Tamandu ás) é bem suportada por dados
morfológicos e moleculares. Dentro da ordem, aná lises morfol ógicas sugerem afinidade entre preguiças e
tamanduás (Pilosa) em relação aos tatus (Cingulatas ), convincentemente os dados moleculares també m
suportam esta afinidade. Entretanto, os dados moleculares atualmente avaliados para Pilosa ainda sã o
escassos e pobremente representados em termos de diversidade. Relações filogenéticas para os dois gê neros vivos de preguiças em relação aos já extintos ainda são controversos, e aná lises filogenéticas para
determinar as relações entre as espécies vivas e destas com as extintas ainda são bastante incipientes. Uma
outra importante questão na filogenia do grupo Pilosa é a relação entre os gê neros Tamandua, Myrmecophaga
e Cyclopes. Objetivamos aqui , através de an á lises moleculares, esclarecer alguns pontos na á rvore
filogenética de Pilosa e discutir o status taxonômico dos gê neros Cyclopes e Bradypus. Nós sequenciamos
parte do gene rRNA 16S para 17 espécimes de Pilosa (Preguiças e Tamandu ás) e estas sequê ncias, juntamente com outras retiradas do Genbank, foram submetidas à aná lise filogen ética de Má xima Parcimónia e
Máxima Verossimilhan ça através do programa PAUP e Inferê ncia Bayesiana através do programa MrBayes.
A divergência foi estimada para algumas das linhagens, e Cabassous unicinctus (tatu ) foi usado como
grupo externo. Nossos resultados mostraram Bradypodidae como monofilética para todas as aná lises. No
entanto, o fóssil pleistoceno Mylodon darwinii não agrupou significantemente com qualquer uma das
preguiç as, Bradypodidae ou Megalonychidae, indicando uma tricotomia como a melhor representação
para o ciado dessas famílias. Nossos resultados concordam que Mylodontidae ( Mylodon ) , Megalonychidae
( Choloepus ) e Bradypodidae ( Bradypus) representam um grupo monofilético. Em relação aos tamandu ás,
nossas aná lises sugerem a monofilia para o grupo, mostrando que Cyclopes é a linhagem de emergê ncia
mais antiga e que Tamandua e Myrmecophaga compartilham um ancestral mais recente. De acordo com a
estimativa de tempo de divergência sugerimos uma revisão para o status taxonômico do gê nero Bradypus
e, para ser coerente com a reconstrução filogenética justifica-se a colocação da espécie B. torquatus em um
gê nero separado das B. tridactylus e B. variegatus , discordando assim da literatura que as coloca no mesmo gê nero. Quanto a tamanduá, as diferenças são de tal magnitude que justifica a colocação de Cyclopes
em uma outra família como já sugerido na literatura.

Financiamento: UFPA , CAPES/UEMA.
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DV 30
OS MYLODONTOIDEA (PH YLLOPHAG A: XENARTHRA: MAMMALIA ) NÃ O FORAM FA VORECIDOS PELA GRANDE MUDAN Ç A AMBIENTAL OCORRIDA DURANTE O
OLIGOCENO NAS AMÉRICAS. Leonardo Santos Avilla1 2, Érika Aparecida Leite Abrantes 1 e Carla
Terezinha Sério Abranches1 - L Laboratório de Macrofósseis, Departamento de Geologia, CCMN/IGEO.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 21.949-900. Cidade Universit á ria - Ilha do Fund ão. Rio de Janeiro
- RJ. BRASIL. 2. Herpetologia, Departamento de Vertebrados, Museu Nacional, Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Quinta da Boa Vista s/n. Rio de Janeiro - RJ . BRASIL. E- mail: lavilla @ compuland.com .br

-

Preguiças são classificadas popularmente em arbor
ícolas ( viventes ) e terrestres (fósseis). Entretanto, preguiças do Mioceno possuem evidê ncias de arboriabilidade. Três linhagens são consideradas: Megatheriidae,
Megalonvchidae e Mylodontoidea. A locomoção bastante peculiar desses animais, sugere uma categoria
própria - traviportal , por apoiarem na parte dorso-lateral do tarso. Dessa categoria excluem -se os
Megalonvchidae plantígrados. Apesar do nome do grupo indicar há bitos fol ívoros (Phyllophaga ), a maioria dos autores sugerem há bitos pastadores para os milodontoídeos. Utilizando as filogenias existentes
para Phyllophaga, e calibrando-as à cronoestratigrafia, verificou -se que os milodonto ídeos provavelmente
teriam divergido durante o Oligoceno inferior- médio. Dados paleoclimá ticos indicam, nesse per
íodo, uma
queda brusca das temperaturas médias anuais e nas pressões de CO, ( pC 02),o que teria promovido uma
mudança ambiental drástica. A Amé rica do Sul que apresentava florestas ú midas, experimentou uma profusão de áreas abertas. Também ocorreu uma grande diversificação das gramíneas, que são selecionadas
em baixas />CO,. Ent ão, teriam os Mylodontoidea, que seriam os ú nicos Phyllophaga pastadores, sido
selecionados em resposta a essa mudança ambiental ? Nesse estudo utilizou-se o método de Hansen , que
estima o impacto de um ambiente na evolução de um cará ter cont ínuo. O método simula a evolu ção dos
organismos, em resposta a uma seleção estabilizadora imposta por uma variedade de fatores ambientais
potencialmente conflitantes. Assumindo que o fen ótipo expresso pelos t á xons seja a melhor resposta à
combinação de forças seletivas em qualquer momento, o método estima a importâ ncia relativa de um fator
ambiental em particular na expressão deste fenótipo. Ainda, o método indica se o padrão encontrado seria
uma resposta direta a mudança ambiental, ou se esse fenótipo tem uma carga filogen ética. Os parâ metros
mais importantes nesse método sã o: a taxa de adaptação (a), calculada a partir de um algor
ítmico de
,
.
a
á
xima
verossimilhanç Se o a for baixo o fenótipo expresso é limitado pela história filogenética, resm
pondendo lentamente às mudanças ambientais. Quando alto, a adaptação ao ambiente foi rá pida, e o fenótipo
independe dos efeitos filogenéticos; R 2 - representa quanto da variação do caractere é explicado pelo fator
ambiental em questão. Altos valores de R 2 indicam adaptação em resposta a variá vel do ambiente. As
variações ambientais escolhidas foram: tipo 1, formações florestais, e o tipo 2, á reas abertas. Os caracteres
cont ínuos selecionados, foram í ndices morfomé tricos geralmente utilizados nas caracterizações dos há bitos locomotores - robusticidade do fé mur; braquial ; crural ; e intermembral . As aná lises foram conduzidas
no sofnvore COMPARE 4.4. As mensurações indicaram uma grande diferenciação entre as tais linhagens
estudadas. Apesar dos altos valores de R 2 ( 78.05-82), o valor de alfa é baixo (0,2). Então, o fenótipo
expresso é limitado pela história filogenética, respondendo lentamente a mudanças no ambiente. Outro
parâ metro, Theta 1, direciona a mesma conclusão, pois seus valores apresentaram-se negativos. Contudo,
não podemos negligenciar os altos valores de R 2, que reforçam uma divergê ncia entre a estrutura locomotora
dos Mylodontoidea e a dos outros Phyllophaga. Conclui-se: ( 1 ) A mudança ambiental durante o Oligoceno,
n ão teve influê ncia direta na diversificaçã o dos Mylodontoidea; (2) O padrão locomotor dos Mylodontoidea
seria filogeneticamente divergente das outras linhagens, merecendo uma melhor caracterização.

Órgãos financiadores: CAPES, CNPq e FAPERJ.
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EVIDÊNCIAS ECOLÓGICAS E MORFO-FISIOLÓGICAS PARA AS EXTINÇÕES DE MAM Í FEROS NATIVOS SUL-AMERICANOS DURANTE O NEOGENO E QUATERN Á RIO Leonardo
S. Avilla 1 2; Érika Aparecida Leite Abrantes1; eLflian Paglarelli Bergqvisl 1- 1 . Laboratório de Macrofósseis,
Departamento de Geologia, CCMN/IGEO. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 21.949-900. Cidade
Universitá ria - Ilha do Fundão. Rio de Janeiro - RJ. BRASIL. 2. Herpetologia , Departamento de Vertebra
dos, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quinta da Boa Vista s/n . Rio de Janeiro RJ. BRASEL. E-mail: lavilla @ compuland.com.hr
,

-

A extinção dos megamamíferos sul-americanos (MgSA) durante o Pleistoceno é objeto de muitas discussões. Entretanto, as argumentações convergem em causas como, mudan ças climá ticas, ação humana, e
associação dessas causas. Contudo, poucos artefatos humanos foram associados a MgSA. A hipótese cli má tica apresenta muitos adeptos, entretanto nenhum desses estudos refere à forma com que essa mudança
teria afetado a MgSA. Nesse estudo corroborar-se a proposta climá tica como causa indireta da extinção da
MgSA. Confrontou -se evidências ecológicas e morfo-fisiológicas, a dados encontrados em um levanta
mento exaustivo da bibliografia sobre o assunto em questão. A evoluçã o dos biomas sul-americanos du
rante o Neogeno e Quaternário constitu íram cen á rios para sucessões na composiçã o dos ungulados. No
Mioceno médio, paisagens sul-americanas apresentaram uma proliferação de gramíneas. As savanas esta
beleceram-se principalmente pelas baixas pressões de dióxido de carbono atmosférico (“ IpCOJ. Esse
padrão climá tico favorece as gram íneas, principalmente aquelas que utilizam caminho fotossinté tico C, apresentam maior concentração de nutrientes, em detrimento a outros vegetais. Esse per íodo coincide com
o aumento da diversidade de pastadores, que apresentariam sistema digestó rio longo ( monogástrico ), e a
extinção da grande maioria das formas ramoneadoras de xenartras, toxodont ídeos, astrapolheri ídeos,
macrauqueni ídeos, etc. Gradativamente, a pC02 elevou -se, acarretando na substitui ção das gram íneas C,
(gC3) por gramíneas de dif ícil digestão ( mais celulose) e pouco nutritivas, que utilizam caminho fotossintético
C4 (gC4). A fauna selecionada positivamente de herbívoros monogástricos apresentava gradativamente
tratos digestivos mais longos, para otimização de gC4, e conseqiientemente esses tornaram -se maiores
(MgSA ). Diversos mam íferos nativos extinguiram-se durante essa transiçã o ambiental . Sincronicamente.
na América do Norte, acontecia um padrão climático inverso. As altas pCO, atmosf éricas foram declinan do, aumentado a abund â ncia de gC3 - selecionaram-se mam íferos monogástricos ( principalmente, equ ídeos
e probosc ídeos), em detrimento aos ruminantes (cerv ídeos, camel ídeos, etc.), de fermenta ção digástrica. O
soerguimento do Istmo do Panamá, (Plio-Pleistoceno) propiciou o grande intercâ mbio bi ótico entre as
Américas. As faunas dispersantes encontraram ambientes favorá veis em ambos continentes - principal mente, ruminantes na América do Sul (dig ástrico/gC4 ) e xenarthras na Amé rica do Norte ( monogástrico/
gC3). Assim, apenas xenartras, macrauqueni ídeos e toxodont ídeos representavam a MgSA . Glaciações e
interglaciações promoveram variações da pC 02 no Pleistoceno. Alterações na composição das gram íneas
acarretaram uma diversificação dos “ invasores” (ruminantes, urs ídeos, equ ídeos, probosc ídeos ) e da “ an tiga” MgSA, resultando numa “ nova” MgSA . No Pleistoceno superior, a pCO , elevou-se , permitindo um
mosáico de pastagens de gC4 e florestas tropicais. Ruminantes, taiassu ídeos e tapiri ídeos ( generalistas)
foram selecionados em detrimento aos mam íferos monog á stricos xenarthras pastadores, equ ídeos,
toxodontídeos, e proboscídeos. Os predadores ( ursídeos e Smilodon ), que forrageavam em ambientes abertos,
extinguem-se, devido à ausência de presas compat íveis, favorecendo-se predadores florestais ( fel ídeos).
Conclui-se: (1) mudanças climá ticas ocorridas do Neogeno ao Quatern á rio promoveram mudanças na
composi ção das gram íneas, que acarretaram nas extinções dos mam íferos; (2) Os mamíferos nativos encontravam-se em decl ínio, quando do intercâ mbio bi ótico das Amé ricas, de forma que os “ invasores" não
necessariamente estariam relacionados à sua extinção; (3) Taiassu ídeos e tapiri ídeos foram selecionados
positivamente por apresentarem dietas generalistas; (4 ) o gigantismo foi uma resposta a profusão de
gramíneas pouco nutritivas; (5) Essa hipótese não descarta argumentos de expansão e retração florestais.

-

-
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A UTILIZA ÇÃ O DE MAMÍFEROS NA MEDICINA POPULAR EM PERNAMBUCO, BRASIL
Luiz A . M. da Silva. Prof. Faculdade de Formaçã o de Professores da Mata Sul - FAMASUL; Doutorando
em Biologia Animal - UnB ; lamsilva @ unb.br.

No Brasil, os modos de interação homem/fauna vêm sendo registrados desde a época colonial. Nessa
relaçã o pode-se destacar a zooterapia ( uso de animais, suas partes ou produtos no tratamento de enfermidades), como sendo um fenômeno antigo e geograficamente disseminado. Atualmente, muitos pesquisadores
têm dado especial aten çã o a utilização de produtos naturais para a humanidade através de estudos em
comunidades tradicionais. Porém, a zooterapia é també m um tema preocupante do ponto de vista da con servação das espécies envolvidas, visto que, algumas podem apresentar populações em decl ínio ou estarem inclu ídas na lista de espécies ameaças de extin ção. Nesse trabalho pretende-se registrar os mam íferos
utilizados na medicina popular em Pernambuco, através de levantamento bibliográfico e entrevistas com a
população local . Nas entrevistas foram abordadas pessoas com conhecimentos em prá ticas zooterá picas, a
metodologia utilizada foi etnocient ífica e a abordagem êmica. Sempre que possível , o material zool ógico
foi coletado para identificação, quando n ã o, foram identificados através de pistas taxon ômicas fornecidas
pelos entrevistados. Ao todo foram levantadas 32 espécies de mam íferos, usadas na medicina popular,
sendo 21 silvestres e 11 domésticas, pertencentes à s ordens: Artiodactyla ( 10), Camivora (7), Rodentia ( 4 ),
Xenarthra (5), Cetacea (1), Didelphimorphia ( 1), Lagomorpha (1), Primates ( 1 ), Chiroptera ( 1 ), Sirenia
( 1). Destas espécies são extra ídos 95 produtos entre partes do corpo e produtos de seu metabolismo, como
secreções corporais e excremento, para uso no tratamento de 85 enfermidades classificadas popularmente.
O boi ( Bos taurus), o carneiro ( Ovis aries ) e o porco ( Sus scrofa) apresentaram m ú ltiplo uso medicinal
sendo usado no tratamento de 31, 21 e 15 doen ças, respectivamente. O animal mais citado nas entrevistas
foi o carneiro enquanto que o boi apresentou o maior n ú mero de partes utilizadas ( 16 ). A exploraçã o de
recursos medicinais em populações de mamíferos na regi ão merece destaque, pois os mesmos apresentam
uma situa ção populacional desconhecida nas matas de Pernambuco, entre eles temos espécies tais como
Ticaca - Conepatus semistriatus; Capivara - Hydrochaeris hydrochaeris; Tamandu á s - Myrmecophagidae;
Veado - Mazama gouazoupira\ tatus - Dasypus novemcinctus e Euphractus sexcinctus\ Coandu - Coendou
prehensilis\ porco do mato - Pecari tajaca\ pacas - Agouti paca\ Raposa - Cerdocyon thous; e furã o Galictis vitaíí a, sendo alguns amplamente explorados da zona da mata até o agreste como os tatus e coandus.

-

DV 3 3
MAMÍ FEROS COMO BIOINDICADORES DA ATIVIDADE ANTR Ó PICA EM TRILHAS DO
PARQUE NACIONAL DO IGUA ÇU, PARAN Á, BRASIL. OLIVEIRA , M. »; D AMICO, A. R .2; QUADROS, J .3; CÂ NDIDO -JR . J .F.4 - 1-Bi ólogo - Parque Nacional do Iguaç u ( biotelo @ yahoo.com );
2- Graduanda em Ci ê ncias Biol ó gicas - Universidade Estadual do Oeste do Paran á
(ardamico @ hotmail.com ); 3- Prof . Dra. Universidade Tuiuti do Paran á ( panthera @ terra.com. br ); 4- Prof.
Dr. Universidade Estadual do Oeste do Paraná (jflavio @ certto.com. br).

O monitoramento de trilhas é excelente ferramenta para a determinação e prevenção dos impactos do uso
p ú blico em unidades de conservação, subsidiando ações de manejo important íssimas à conservação de
valiosos patrim ónios naturais pelo mundo. No Brasil , é uma linha de estudos relativamente nova e em
desenvolvimento em alguns Parques Nacionais, como é o caso do Parque Nacional do Iguaç u (PNI). Ú lti mo grande remanescente de Floresta Atl â ntica no Sul do pa ís e guardi ão das Cataratas do Iguaç u , o PNI é
o Parque Nacional com maior n ú mero de visitantes no Brasil , recebendo anualmente, em média , 700.000
visitantes. Parcialmente revitalizado, o PNI tem sido referência dentro do novo modelo de gestã o de Parques Nacionais no pa ís, conferindo especial valor ao desenvolvimento de pesquisas que qualifiquem e
quantifiquem alterações ambientais decorrentes de atividades turísticas. A fim de determinar as taxas de
ocorrência de mastofauna silvestre em cinco trilhas do PNI, durante oito meses, entre agosto de 2002 e
março de 2003, foram efetuados levantamentos mastofaun ísticos nas á reas correspondentes com a realização de 17 incursões de campo em cada trilha. Os registros foram obtidos através de visualizações, identi fica çã o de pegadas e coleta de fezes e aplicados dois métodos estat ísticos para a an á lise de dados: índice de
diversidade de Shannon -Wiener e Coeficiente de Similaridade de Sorensen . Ao todo foram registradas 33
espécies de mam íferos terrestres, divididas em 18 fam ílias e oito ordens, 34% delas inclusas na lista ver147

melha de animais ameaçados no Paraná. A trilha do Poço Preto apresentou o maior índice de riqueza de
espécies, com 25 espécies registradas, e conseqtientemente o melhor índice de diversidade, 10,574. Em
ordem decrescente de índice de diversidade registrou se a trilha do Hidrômetro com 6,061, trilha da Represa com 5,619, trilha das Bananeiras com 5,552 e a trilha do Macuco com o pior índice apresentado, 3,668.
Por possuir a menor taxa de visitação e maior índice de diversidade dentre todas as trilhas, a trilha do Poço
Preto foi adotada como trilha padrão para comparações de similaridade. Tal comparação levou em consi deração as diferenças relacionadas às atividades desenvolvidas nas trilhas, características f ísicas do solo e
taxas de visitação. Quando comparadas com a trilha do Poço Preto, trilhas com baixos índices de visita ção
apresentaram alto coeficiente de similaridade, como a trilha da Represa , com 0,848 e trilha do Hidrômetro,
com 0,791, enquanto trilhas com altos n íveis de interferência antrópica apresentaram os menores índices
de similaridade, como trilha das Bananeiras com 0,737 e trilha do Macuco com 0,731. Os resultados
demonstram a íntima relação entre a atividade desenvolvida na trilha e a manutenção da qualidade do
ambiente. Á reas com menor impacto antrópico apresentam maior n ú mero de espécies bioindicadoras,
como onça-pintada ( Pcuithera oncci ), anta (Tapirus terrestris ) e lontra ( Lontra longicaudis), corroborando
os resultados estat ísticos obtidos. Tais resultados devem ser considerados na determinação da capacidade
de suporte das trilhas, bem como incorporados a metodologias como VIM ( Visitor Impact Management ) e
LAC (Limite Aceitá vel de Câ mbio) que venham a ser implementadas em projetos de monitoramento das
á reas de visitação do Parque Nacional do Iguaç u .

-

APOIO: IBAMA/Parque Nacional do Iguaç u

-

DV 34

LEVANTAMENTO DE MAMÍFEROS NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR , CRU-

ZEIRO DO SUL ( AC). Maria Aparecida de Oliveira Azevedo-Lopes ( bi ó loga , Associaçã o SOS
AMAZÓ NIA, cida @ sosamazonia.org. br) e Miguel Scarcello (geógrafo Associa çã o SOS AMAZÓ NIA,
miguel @ sosamazonia.org.br).

.

O Parque nacional da Serra do Divisor (PNSD), com uma á rea de 843.012 ha, est á localizado entre as
coordenadas geográficas 71432 S e 722430 W ao norte e 085624S e 725220W ao sul . A região em que está
assentado o PNSD é o divisor de águas das bacias hidrográficas do Médio Vale do Rio Ucayalli ( Peru ) e do
Alto Vale do Juru á (Brasil ). A cobertura vegetal , é composta principalmente por matas prim á rias. A densi dade das espécies de mam íferos diurnos foi estimada através do método de transecção linear percorrendose 449 km em duas trilhas de 6 km nas proximidades do Rio Juru á-Mirim e 250km em duas trilhas de 4 e
6km no Rio Ouro Preto, ambas ao Sul do PNSD. A tx de avistamento geral foi de 10,5 por lOkm percorridos no Rio Ouro Preto e 9,35 no Rio Juru á-Mirim, embora, neste ú ltimo caso a taxa de avistamento tenha
sido menor, a fauna de mam íferos mostrou -se mais diversa , já que, observou-se neste ponto um total de 25
espécies,enquanto que, no Rio Ouro Preto a diversidade mostrou -se menor com 19 espécies avistadas.
Como esperado, o n ú mero de espécies aumenta na medida que o esforço amostrai aumenta. Em ambos
locais, os dados apontam uma fauna de mam íferos diversa e de biomassa razoá vel. Por exemplo, foram
registradas quatro espécies de Artiodactyla - todos mamíferos de grande porte - esperadas para a localidade, o que indica uma pressão de caça baixa. Entretanto, nas trilhas do Rio Ouro Preto o ú nico avistamento
do macaco Uacari (Cacajao calvus ), área de sua distribuição geográ fica, ocorreu antes do in ício do recenseamento. O mesmo aconteceu para o Macaco Preto (Ateies chamek ) na á rea do Rio Juru á-Mirim , o que
pode indicar uma forte pressão de caça ou exigência muito forte de habitat. A redu ção dessas espécies no
ecossistema podem provocar verdadeiros ‘vazios’ dentro da floresta , com consequências ecol ógicas ainda
pouco conhecidas.

TNC/USAID
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COMUNIDADES DE PEQUENOS MAM Í FEROS DE UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂ NTICA
NO ESTADO DE SÃO PAULO - Costa , F.F. 1, Manzatd , L.2, Shimomaebara , S.Y.3 Universidade Braz
Cubas - Curso de Ci ê ncias Biol ógicas - 1 - fer faria @ hotmail .com ; 2- lmanzatti @ cemasi . org . hr:
3- shimomaebara @ ig.com . br.
O crescente desenvolvimento populacional causou a destruição da Mata Atl â ntica , especialmente no Sudeste
do Brasil , onde o desmatamento gerou a fragmentaçã o desta mata nativa em mosaicos de tamanhos pequeno
e médio. Devido às altas taxas de destruição, a Mata Atl â ntica ocupa 5% de sua cobertura original , com
menos de 1 % de sua vegetação original. Neste rico ecossistema são descritas aproximadamente 80 espécies
de pequenos mam íferos, sendo 23 marsupiais e 57 roedores. Os pequenos mam íferos sã o componentes essen ciais dos ecossistemas, participando das teias alimentares e da ciclagem de nutrientes. Desta forma, podemos
relacionar a diversidade de pequenos mamíferos com a complexidade ambiental , compostas por um conjunto
de fatores determinantes para a distribuição e abund â ncia das espécies. O objetivo deste trabalho foi inventariar
a fauna de roedores e marsupiais de um fragmento florestal com diferentes estágios de regeneração, assim
como comparar a eficiência do uso de 2 métodos de captura. O estudo foi realizado no Parque Natural
Municipal da Serra do Itapety (23°28’S 46°09W ), uma reserva de 352,3 hectares, localizada no munic ípio de
Mogi das Cruzes. A vegetação desta área é classificada como Floresta Ombrófila Densa Montana. As coletas
foram realizadas entre junho/2002 e março/2003. Utilizou-se a técnica de captura e recaptura, em 2 transectos,
sendo a primeira á rea denominada Trilha do Ouriço (TO), onde sua vegetação é classificada como secund á ria
inicial e a segunda em estágio secund á rio tardio, denominada Trilha da Canela Branca (TC). Em cada trilha
foram utilizadas 20 armadilhas de interceptação e queda e 30 armadilhas de arame média e pequena, durante
4 noites por mês, totalizando um esforço de captura de 4.000 armadilhas/noite. Foram capturados 211 indiv íduos, 134 na TC e 77 na TO, com rendimentos de 6,7 % e 3,85 %, respectivamente. Foram identificadas 11
espécies, sendo 7 marsupiais ( Diclelphis marsupialis, Philander opossum, Micoreits cinereus, Marmosops
incanus, Monodelphis americana, Monodelphis sp. e Gracilinanus microtarsus) e 4 roedores ( Akodon sp.,
Oligoryzomys sp., Oryzomys sp. e Sciurus ingrami ). Na TC foram capturados indiv íduos de todas as espécies. Micoreus cinereus, Monodelphis sp. e Sciurus ingrami foram as ú nicas espécies ausentes na TO. As
armadilhas de arame apresentaram uma taxa de captura de 67% e as de queda 33%. Monodelphis americana,
Monodelphis sp. e Gracilinanus microtarsus foram capturados exclusivamente nas armadilhas de queda e
Oryzomys sp. e Philander opossum nas de arame. Estes resultados reforçam a importâ ncia de métodos que
complementem amostragens para evitar subestimar a riqueza de espécies. O valor do í ndice de Similaridade
de Jaccard aplicado as 2 comunidades, foi de 78%, indicando, que os pequenos mam íferos dos locais estudados diferem pouco, apesar de estarem em diferentes estágios de regeneração.

Apoio: Centro de Monitoramento Ambiental da Serra do Itapety (CEMASI ).
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ATIVIDADE E USO DE HABITAT POR TAMANDU Á -BANDEIRA ( Myrmecophaga tridactyla ) NO
PANTANAL DA NHECOLÂ NDIA - MS, BRASIL. Constança da Sampaio e Paiva Camilo Alves ( l ) &
Guilherme de Miranda Mourão <2) ( 1 ) Mestrado em Ecologia e Conservação, CCBS, Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul , caixa postal 549, Cidade Universitária, CEP 79070-900 Campo Grande - MS (2) Embrapa
Pantanal CPAP, Rua 21 de Setembro 1880, caixa postal 109, CEP 79320-900 Corumbá - MS
O tamandu á - bandeira ( Myrmecophaga tridactyla ) tem metabolismo basal 33% mais baixo do que o esperado para o seu peso e a sua amplitude da termoneutralidade está entre 16° e 34°C. Estes animais est ão
restritos a ambientes tropicais onde as variações té rmicas não atingem um valor t ão baixo e prolongado
que impeça a sobrevivência de mam íferos com metabolismo baixo. No entanto, no Pantanal Mato-Grossense
a temperatura média di á ria pode variar de 0°C a 36°C. As variações na atividade e no uso do habitat
observadas para a espécie podem ser adaptações comportamentais que lhes permitam defenderem -se das
condições climá ticas adversas. Assim , o objetivo do trabalho foi relacionar a atividade e uso do habitat dos
tamandu á s- bandeira com as variações da temperatura ambiente. O trabalho foi realizado nas Fazendas
Nhumirim e Porto Alegre , Pantanal da Nhecol â ndia, Mato Grosso do Sul , entre abril e setembro de 2002.
Aparelhamos dez animais com um GPS modificado [Mourão & Medri 2002, Wildlife Society Bulletin
30(4): 1029- 1032] e um registrador de temperatura ambiente. Colocamos outro registrador de temperatura
149

na estação meteorológica da Fazenda Nhumirim. O tempo de monitoramento de cada animal durou de 4 a
12 dias. A temperatura que melhor explicou o comportamento dos tamandu á s foi aquela registrada na
estação meteorol ógica da á rea de estudo, porque a temperatura do registrador aparelhado no animal foi
influenciada pelo calor do próprio animal e pela radiaçã o solar. Essencialmente, os tamandu á s apresentaram um per
íodo de atividade e um per
íodo de repouso por dia . Entretanto, os horá rios de in ício e de
té rmino de atividade foram sendo adiantados com a diminuição da temperatura média di á ria. Como consequência, com o arrefecimento, os tamandu á s aumentaram a duração da atividade no período diurno e
diminu íram-na no período noturno. Com a diminuição da temperatura média di á ria , houve utilização progressiva de habitats cada vez mais descobertos. Em conclusã o, a atividade noturna nos dias quentes permi tiu aos animais protegerem-se da radiação solar, enquanto que a atividade diurna e a utiliza ção de habitats
descobertos, nos dias frios, permitiram-nos aumentar a exposi ção ao sol .

Financiamento: CNPq (auxílio # 520056/98-1); Capes ( bolsa de estudo); Conservation Internacional do
Brasil ; Embrapa CPAP Pantanal; Fundação para a Ciência e Tecnologia ( FCT) de Portugal e Fundo Social
Europeu (FSE) no âmbito do III Quadro Comunitá rio de apoio.
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MASTOFAUNA DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM FRAGMENTOS DE FLORESTA ATLÂ N TICA NO NORDESTE DO BRASIL. Amaro Cezar Ara ú jo Femandes 1 - Iran Campello Normande2 -

Antonio Rossano Mendes Pontes3 - 1. Laboratório de Estudo e Conservação da Natureza , Departamento de
Zoologia, CCB , Universidade Federal de Pernambuco, R. Prof. Moraes Rego, 1235, Cid . Universit á ria,
Recife, PE. CEP: 50740-620. Aluno de Pós-Graduação em Biologia Animal - Bolsista CNPq. 2. Laboratório de Estudo e Conservação da Natureza , Departamento de Zoologia, CCB, Universidade Federal de
Pernambuco, R. Prof. Moraes Rego, 1235, Cid . Universitá ria, Recife, PE. CEP: 50740-620. Aluno de
Graduação - Bolsista CNPq. - 3. Laboratório de Estudo e Conservação da Natureza, Departamento de
Zoologia, CCB, Universidade Federal de Pernambuco, R. Prof. Moraes Rego, 1235, Cid . Universit á ria,
Recife, PE. CEP: 50740-620. Professor Adjunto.

A floresta atl â ntica brasileira é um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. Suas altas taxas de diversidade biológica, alto grau de endemismo e intensa devastação sofrida ao longo da colonizaçã o brasileira
a tomam um ecossistema chave sob a ótica conservacionista. Entre os efeitos resultantes do processo de
fragmentação estão a interrupção de processos ecol ógicos chave, como dispersã o e migra ção. Neste con texto, os mam íferos são de extrema importâ ncia para o equil íbrio dos ecossistemas, sendo o conhecimento
de sua abund â ncia e diversidade, crucial para o planejamento e implementação de estratégias de manejo e
conservação. O trabalho foi realizado na usina Serra Grande de Alagoas, um dos ú ltimos remanescente de
floresta atl â ntica ao norte do São Francisco (9o00'00” S - 35°52’ 12 ” W ). Através do método de transecto
em linha foram realizados censos em 3 fragmentos de diferentes classes de tamanho, sendo dois de 500ha ,
e um maior de 3500ha, foram ainda coletadas informações adicionais, como registro de pegadas, carca ças,
e comera trapping, neste caso, visando obter dados especialmente sobre espécies de populações natural íodo entre junho e novembro de 20() 2. Foram
mente baixas. Foram percorridos 648 km em 576 horas no per
,
registradas 25 espécies sendo elas: Didelphis albiventris Didelphis marsupial is, Bradypus variegaras,
Dasypus novencinctus, Euphractus sexcintus, Tamandua tetradactyla, Agouti paca, Gallea spixxi Dasyprocta
prymnolopha, Hydrochaeris hydrochaeris, Coendou preliensilis, Sciurus alphonsei, Sylvilagus brasiliensis,
Tayassu tajacu, Cerdocyon thous, Herpailunis yaguarimdi, Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus Lontra
longicaudis, Eira barbara, Galictis vittata, Nasua nasua, Procyon cancrivorus, poios flavas e Callithrix
jacchus. Pertencentes a 8 diferentes guildas alimentares: fauni -frug í voro, grani-frug ívoro, frugi- faun í voro
( invert. ), foli-frug ívoro, faun í voro ( invert. ), frugi-fol ívoro, frugi-faun í voro e faun ívoro, de acordo com
Emmos & Feers (1997) . Entre os diferentes fragmentos n ão houve diferença significativa nas taxas de
avistamento, enquanto variou significativamente a diversidade de espécies e guildas alimentares. A fragmentaçã o da floresta atl â ntica nordestina tem causado um decl ínio geral na abund â ncia de mam íferos
independente do tamanho do fragmento, assim como nos fragmentos menores est ão representadas menos
guildas alimentares. Conclui -se portanto que o tamanho do fragmento é uma das vari á veis mais importantes na manutençã o de uma comunidade m ínima vi á vel de mam íferos, assim como, na diversidade das
guildas alimentares, especialmente em rela ção aos predadores de topo.

.

.

Projeto financiado pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza; CNPq - Ministé rio do Meio Ambiente (Probio).
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MAMÍFEROS DEPOSITADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES DA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ Fabiana Rocha- Mendes1, Rodrigo Picheth
Di Napoli2, Sandra Bos Mikich3 , Oriana André 4, l - gabi frm @ terra.com. br, PUCPR , UNESP S. J. Rio
Preto - SP e Laboratório de Chiroptera UNESP Araçatuba, SP - 2- pigoff @avalon .sul.com .br. PUCPR e
UFMS - 3- sbmikich @ cnpf.embrapa. br. Embrapa Florestas, PUCPR - 4- aoribio @ ig.com. br, PUCPR

-

_ -

'

No ano de 1999, a Pontif ícia Universidade Católica do Paran á (PUCPR ), em acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová veis (IB AMA ) e o Vivat Floresta Sistemas Ecol ógicos, criou o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), no acidente geográfico Serra do Cabral
no Município de Tijuca do Sul - PR . O CETAS tem como objetivo recuperar, readaptar e reintroduzir, em
seu há bitat natural , animais nativos do Estado do Paran á oriundos de apreensões e doações. Outra função
do centro é atuar como um n úcleo de aprendizado prá tico técnico-cient ífico para os cursos de Biologia,
Medicina Veterin á ria e Zootecnia da PUCPR , bem como, oferecer treinamento e cursos para outras Uni versidades nacionais e internacionais. Até agosto de 2002, o CETAS havia recebido 743 animais, dos quais
615 (82,8%) eram aves, 96 ( 12,9%) mam íferos e 32 (4,3% ) répteis. Dos mam íferos recebidos 36 (37,5% )
eram primatas, 16 (16,6 %) roedores, 14 (14,6%) carn ívoros, 14 ( 14,6% ) ungulados, 11 (11,5%) marsupiais
e 5 (5,2% ) edentados. Destes, 36 não possuem registros de destino ou ainda estão no CETAS, 20 vieram a
ó bito, 19 foram transferidos para criadouros, 19 foram soltos na Serra do Cabral , um (Gracilincmus
microtarsus ) fugiu e um ( Leopardus tigriíius ) foi solto na Serra Castelhanos no município de São José dos
Pinhais. Os espécimes recebidos pelo CETAS, em sua grande maioria , procedem de apreensões realizadas
pela Pol ícia Florestal e carecem de informações precisas sobre origem , dificultando sobremaneira o trabalho de reintrodu ção. Além disso, muitos dos mam íferos apreendidos e destinados ao CETAS, como os
sagiiis (Callithr
í x spp.), não fazem parte da fauna nativa do Estado e, portanto, representam uma sobrecarga para um sistema já frágil e deficiente, pois precisam ser ali mantidos até que possam ser encaminhados
a outras instituições. Animais nativos ( n = 14 ) trazidos pela comunidade vizinha, normalmente sofreram
alguma injú ria, acidente, ou ainda perambulavam em á reas urbanas e, neste caso o trabalho de reabilita ção
e soltura é facilitado, uma vez que o tempo de cativeiro é curto e a á rea de origem conhecida . Por ser um
centro relativamente novo muitas adaptações e melhorias precisam e vêm sendo feitas, como a elaboração
de protocolos de manejo, reabilitação e soltura específicos, adaptados às condições do CETAS, visando
aumentar a eficiência no cumprimento dos objetivos desta institui ção.

DV - 39
EFEITO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PROVOCADOS POR ESTRADAS SOBRE A COMPOSI ÇÃ O DE GUILDAS DE MAMÍFEROS TERRESTRES - Leandro Moraes Scoss - Universidade
Vale do Rio Doce - UNIVALE; Campus II - Antônio Rodrigues Coelho; Rua Israel - Pinheiro, 2000 Bairro Universitá rio - CEP 35.020-220 - lmscoss @ univale.br

Estradas podem atuar como barreiras, como corredores, ou ambos, podendo facilitar a movimentação de
plantas e animais, provocar a morte de animais por atropelamento, modificar o comportamento animal,
alterar os ambiente f ísico e qu ímico, favorecer tanto a dispersão de espécies exóticas, como a propagação
de dist ú rbios, por exemplo, o fogo e a ca ça. A fragmentação interna causada por estradas modifica habitats
naturais do n ú cleo destas áreas em direção à borda, aumentando a vulnerabilidade dos remanescentes
florestais. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência da estrada interna ao Parque
Estadual do Rio Doce (PERD ) sobre a composi çã o de guildas de mam íferos terrestres. O PERD, maior
remanescente de Floresta Atl â ntica de Minas Gerais, possui uma á rea de aproximadamente 36.000 ha
(floresta estacionai semidecidual ). A estrada intema ao PERD (22 km), atravessa em sua maior parte uma
á rea coberta por mata com estrutura primária. Duas grades ( AI ; 19° 41' 15,8” S e 42° 31' 08, 1” OeA2; 19°
42' 09,6" Se 42° 30' 31,6” O) de 160 x 200m foram instaladas às margens da estrada de Março a Novembro
de 2000. Cada grade continha três transectos paralelos à estrada, espaç ados 70 metros um do outro, no
sentido do interior da mata. Para cada transecto foram distribu ídas 20 parcelas de areia (50 x 50cm ) espaçadas em 10 metros . As parcelas foram utilizadas para estimar a riqueza de espécies de mam íferos através
da identificação de pegadas com aux ílio de guias de campo. Estimou -se a riqueza de espécies por guilda
( frug í voros/herbí voros, carn ívoros e on ívoros ) para cada á rea com aux ílio do programa EstimateS versã o
6.0bl , e foram consideradas apenas as estimativas geradas pelo procedimento Jackknife. Das 16 espécies
registradas Tapirus terrestris, Leopardus wiedii e Puma concolor estão no Livro Vermelho de Espécies
151

Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais. Na AI ( N =720) as guildas mais ricas em
espécies foram on ívoros ( n*8,02; DP= 1 ,42) seguidos de herbívoros ( n=5, 38; DP=0,55) e carn ívoros ( n =5,04;
DP* 1 ,01 ). J á na á rcn A 2 ( N =480), on ívoros (n =7,02; DP= 1 ,42) c herbívoros ( n =7; DP=1 ,41 ) n ão diferi ram no n ú mero de espécies, mas ambos diferem de carn ívoros ( n = 2, 14; DP=0, 14 ), nesta á rea observou -se
menor riqueza de espécies total ( inferê ncia por intervalo de confiança; p <(),05). Os resultados suportam a
hipótese de que a presença da estrada é uma fonte de variaçã o que induz a utilização diferenciada do
habitat pelas diferentes guildas de mam íferos, provocando efeitos sobre as interações interespec íficas e
ecol ógicas das comunidades. A hipótese de que a estrada provoca impactos sobre a mastofauna baseia-se
na observação de que há alteraçã o na composi çã o das guildas entre á reas, o que indica a presença de
efeitos biol ógicos indiretos, que se manifestam nas relações interespec íficas das espécies. Conclui -se que
a presença da estrada interfere na utilização do habitat, tanto pela modificação do habitat original, como
pelas caracter ísticas da própria estrada, que criam condições locais diferenciadas ao longo do seu trajeto,
determinando o uso do espaço entre as diferentes espécies e guildas de mam íferos.
Apoio: IPEMA , IEF, CAPES, IJFV /DBG/ Lab. Ecol . Quantitativa.

-
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Á REA DE VIDA E USO DE H Á BITAT DE TAMANDU Á BANDEIRA ( Myrmecophaga tridactyla )
NO PANTANAL DA NHECOLÂ NDIA - MS, BRASIL ísis Meri Medri 1 e Guilherme de Miranda
Mourão2 1 . Fundação Pantanal Com Ci ê ncia, Av. Rio Branco, 1270, CEP: 79304-020, Corumbá - MS.
( isis @ cpap.embrapa.br ) - 2. Embrapa Pantanal , R . 21 de Setembro, 1880, Caixa Postal 109, CEP: 79320900, Corumbá -MS. ( gui @ cpap.embrapa . br)

.-

-

Nossos objetivos foram estimar a á rea de vida e analisar o uso de h á bitat de tamanduá- bandeira numa
regi ã o de 104 km 2 no Pantanal da Nhecol â ndia, entre março e dezembro de 2001. Esta área é constitu ída
por lagoas permanentes e temporá rias, floresta , cerrado, campo cerrado e campo sazonalmente inund á vel.
Sete animais foram capturados com laço e cambão, contidos com o f á rmaco Zoletil 50® com a dose de
2 mg/ kg , e aparelhados na cintura escapular com rádio- transmissores VHF - Very High Frequency.
Monitoramos estes animais ao longo do ano e registramos suas localizações, que foram utilizadas para o
cá lculo das respecti vas á reas de vida , através do programa CALHOME, sob o mé todo do M ínimo Pol ígono
Convexo ( 100% ). Para dois destes animais obtivemos menos de 20 localizações e não estimamos suas
á reas de vida. A á rea de vida de quatro machos variou de 4,0 a 7,5 km 2 (5,7 ± 1,7 km 2 ), e uma f ê mea teve
á rea de vida de 11 ,9 km 2, praticamente o dobro da á rea dos machos. A curva de á rea acumulativa dos cinco
animais nã o atingiu a assintota , indicando que seriam necessá rias mais localizações para a obtenção de um
valor acurado de suas á reas de vida. A sobreposição das á reas de vida para cada par de animais monitorados
variou de 0 a 55%, e considerando a sobreposi ção de diferentes indiv íduos sobre a á rea de vida de um
ú nico animal , houve até 91 ,4 % de sobreposição. Dois tamanduás-bandeira, previamente monitorados por
rádio-telemetria VHF, receberam adicionalmente rádio-transmissores contendo um GPS - Global Positioning
System - programado para registrar localizações a cada 10 minutos (Mourão & Medri , 2002, Wildlife
Society Bulletin v.30, n . 4, p. 1029- 1032 ) e permaneceram com estes aparelhos funcionando por cerca de
nove dias. O sistema GPS adquiriu dados sobre á rea de vida, uso de h á bitat e atividade dos animais
monitorados. Para analisar o uso de h á bitat , foi utilizado o programa PREFER. A á rea de vida obtida pelo
GPS em nove dias para um tamandu á- bandeira macho (7,3 km2) foi maior do que a obtida por VHF em
nove meses (6,5 km 2), e a á rea de vida estimada pela combinação dos métodos foi de 9,2 km2. Para o outro
animal , uma fê mea , a á rea de vida obtida por GPS em nove dias foi de 9,5 km 2, enquanto que a obtida por
VHF em nove meses foi de 11 ,9 km 2, e a á rea de vida estimada pela combinação dos métodos foi de 19 km 2.
As á reas de vida obtidas pela combinação dos mé todos foram maiores do que as obtidas somente pelo
mé todo tradicional VHF. Os animais monitorados por GPS preferiram o cerrado e o campo sazonalmente
inund á vel e evitaram as lagoas e o campo cerrado. O padrã o de atividade para estes animais foi semelhan te, sendo mais ativos durante a noite e apresentando atividades diurnas sob temperaturas mais baixas. Os
tamandu á s- bandeira do Pantanal da Nhecol â ndia apresentaram á reas de vida maiores do que as estimadas
previamente por Shaw et al. ( 1987, Biotropica v.19, n .3, p.255-259) para os tamanduás- bandeira da Serra
da Canastra.
Órgã os Financiadores: Conservation International do Brasil , Embrapa Pantanal, Fundação Pantanal Com
Ciê ncia. Bolsa: CAPES
152

DV - 41

MASTOFAUNA DA RESERVA NATURAL SERRA DO ITAQUI , GUARAQUEÇABA , PARANÁ:
RESULTADOS PRELIMINARES . Juliana Quadros ( panthera @ terra .com . br) , Liliani Tiepolo
( litiep @ terra.com. br), Patr ícia Zeni de Sá e Juliane Cebola - Universidade Tuiuti do Paran á (UTP).
O presente estudo apresenta os resultados parciais do diagnóstico mastofaunístico da Reserva Natural
Serra do Itaqui em Guaraqueçaba , Paran á, o qual vem sendo realizado para subsidiar a elaboração do Plano
de Manejo da á rea. A Reserva é de propriedade da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação
Ambiental (SPVS) e apresenta 6526,16 ha de Floresta Ombrófila Densa (Submontana, Aluvial e de Terras
Baixas) e Formações Pioneiras (de influência fluvial , fluvio-marinha e marinha ) em diversos estágios de
conservação, além de pastagens destinadas à restauração florestal. Entre os meses de janeiro e março de
2003, foram realizadas três fases de campo com cinco dias de duração cada. Durante as fases foram feitas
capturas de pequenos mam íferos através de 100 armadilhas modelo Sherman (grande: 35 cm x 14 cm x 12
cm; pequena: 20 cm x 10 cm x 10 cm ) e 125 armadilhas modelo Tomahawk de vários tamanhos, sendo a
mais comum de 20 cm x 10 cm x 10 cm. As armadilhas foram iscadas e revisadas diariamente pela manhã.
O esforço total de captura com as armadilhas foi de 1708 armadilhas x noites. Para a captura de morcegos,
foram utilizadas redes-neblina de vá rios tamanhos (6 m, 9 m, 12 m e 14 m ) e malhas (36 mm e 56 mm )
totalizando um esforço de 6345 m2 de redes x horas de abertura. Os locais de colocação das armadilhas e
redes-neblina foram determinados pelos tipos de vegetação e grau de alteração indicados em base cartográfica
com escala 1:25.000. Adicionalmente às capturas com redes e armadilhas também foram registrados os
mam íferos que ca íram em armadilhas de queda ( pitfalls). Os exemplares capturados foram coletados e
coligidos no acervo cient ífico do Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI) em Curitiba, PR,
onde foram taxidermizados e tiveram o crâ nio retirado para sua correta identificação e para compor uma
coleção de referê ncia da á rea. Através de caminhadas por trilhas e percursos de barco pelos rios, foram
registradas e identificadas pegadas de mam íferos de médio e grande porte, també m foram coletados restos
de alimentação e amostras fecais. Somam-se às capturas, como evidê ncias diretas da presen ça de espécies
de mam íferos, as vocalizações e eventuais visualiza ções, as quais també m foram consideradas na elaboração da lista de espécies. Os resultados preliminares comprovam a presença de 29 espécies de mam íferos na
á rea sendo três marsupiais (Chironectes minimus, Didelphis aurita, Metachims nudicaudatus ), um edentado
( Dasypus novemcinctus ) , sete morcegos ( Artibeus litiiratiis, Artibeus obscurus, Stumira lilium, Carollia
perspicillata, Glossophaga soricina, Micronycteris sp., Myotis sp.), um primata (Cebus apella ), sete carn ívoros ( Cerdocyon í lioiis, Lontra longicaudis , Procyon cancrivoms Puma concolor , Leopardus pardalis ,
Herpailunisyaguarondi , Leopardus sp.), um cetáceo (Sotalia Jluviatilis ) , dois artiod áctilos ( Pecari tajacu ,
Mazama sp. ) e sete roedores ( Oryzomys sp., Oligoryzomys sp. , Akodon sp., Nectomys scjuamipes,
Kannabateomys amblyonyx, Cavia aperea , Dasyprocta azarae, Agouti paca, Hydrochaeris hydrochaeris ).
O n ú mero de espécies registradas reflete o cará ter preliminar deste trabalho e a necessidade de continuidade do levantamento de mam íferos na á rea da Reserva .

.

Agente Financiador: Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) Colaborador: Universidade Tuiuti do Paran á ( UTP).
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MASTOFAUNA DA RESERVA NATURAL DO RIO CACHOEIRA , ANTONINA , PARAN Á : RESULTADOS PRELIMINARES . Juliana Quadros ( panthera @ terra . com . br ) , Liliani Tiepolo
( litiep @ terra.com . br ), Patr í cia Zeni de Sá e Juliane Cebola - Universidade Tuiuti do Paran á ( UTP).
O presente estudo apresenta os resultados parciais do diagnóstico mastofaun ístico da Reserva Natural do
Cachoeira em Antonina, Paran á , que vem sendo realizado para subsidiar a elaboração do Plano de Manejo
da á rea. A Reserva é de propriedade da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educa ção Ambiental
( SPVS ) e apresenta 8,5 mil hectares de diferentes formações vegetais da Mata Atl â ntica em diversos n íveis
de conserva ção, al é m de pastagens destinadas à restaura ção florestal . Entre janeiro e março de 2003 foram
realizadas três fases de campo com cinco dias cada . Durante as fases foram feitas capturas de pequenos
mam íferos terr ícolas através de 100 armadilhas modelo Sherman ( grande: 35 cm x 14 cm x 12 cm e
pequena: 20 cm x 10 cm x 10 cm ) e 125 armadilhas modelo Tomahawk de vá rios tamanhos, sendo a mais
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comum de 20 cm x 10 cm x 10 cm. As armadilhas foram iscadas e revisadas diariamente pela manhã. O
esforço total de captura com armadilhas foi de 2199 armadilhas x noites. Para a captura de morcegos foram
utilizadas redes-neblina de v á rios tamanhos (6 m, 9 m, 12 m e 14 m ) e malhas ( 36 mm e 56 mm ) totalizando
um esforço de 4116 m 2 de redes x horas de abertura. Os locais.de colocaçã o das armadilhas e redes- neblina
foram determinados pelos tipos de vegetação e grau de alteraçã o indicados em base cartográfica com
escala 1:25.000. Adicionalmente à s capturas com redes e armadilhas també m foram registrados os mam íferos que ca íram em armadilhas de queda ( pitfalls). Os exemplares capturados foram coletados e coligidos
no acervo cient ífico do Museu de História Natural Capão da Imbuia ( MHNCI) em Curitiba, PR , onde
foram taxidermizados e tiveram o crâ nio retirado para sua correta identificaçã o e para compor uma coleção
de referência da á rea. Através de caminhadas por trilhas e percursos de barco pelos rios, foram registradas
e identificadas pegadas de mam íferos, també m foram coletados restos de alimentação e amostras fecais.
Somam-se às capturas, como evidências diretas da presen ça de espécies de mam íferos as vocalizações,
eventuais visualizações e entrevistas realizadas com guardas-parque, as quais també m foram consideradas
na elaboração da lista de espécies. Os resultados preliminares obtidos comprovam a presen ça de 34 espécies de mam íferos na área sendo quatro marsupiais (Chironectes minimus Didelphis aurita, Philander
frenata, Monodelphis americana), um edentado ( Dasypus novemcinctus), seis morcegos ( Artibeus lituratus,
Artibeus obscurus, Carollia perspicillata, Glossophaga soricina, Myotis sp., e Molossus molossus ) , dois
primatas ( Cebus apella, Allouata fusca ) , onze carn ívoros (Cerdocyon thous , Lontra longicaudis, Galictis
cuja, Eira barbara, Nasua nasua, Procyon cancrivorus, Panthera onca, Puma concolor, Leopardus pardalis,
Herpailurus yaguarondi , Leopardus sp.), três ungulados ( Tapirus terrestris, Pecari tajacu, Mazama sp. ),
sete roedores ( Oryzomys sp., Kannabateomys amblyonyx , Cavia aperea , Dasyprocta azarae, Agouti paca,
Hydrochaeris hydrochaeris, sigmodont íneo n.i.). O n ú mero de espécies registradas reflete o caráter preliminar deste trabalho e a necessidade de continuidade do levantamento de mam íferos na á rea da Reserva.
Agente Financiador: Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educa çã o Ambiental (SPVS )
Colaborador: Universidade Tuiuti do Paraná (UTP).

-
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MONITORAMENTO DA FAUNA TRANSLOCADA , REPRESENTADA POR ESPÉCIES RARAS
E AMEA ÇADAS DE MAM Í FEROS, NA Á REA DE INFLU ÊNCIA DA UHE LU ÍS EDUARDO
MAGALH Ã ES. Joaquim de Ara ú jo Silva12, Renata de Kassya da Silva Acácio Ogawa 1 & Edsel Amorim
Moares Jr2. - 1. Projeto Fauna CEULP/ULBRA. - 2. Programa de Pós-Graduaçã o em Zoologia de Vertebrados, PUC-Minas. Belo Horizonte, MG, 30535-610, Brasil quincass @ hotmail .com

-

,

Atualmente, uma das causas de grande descaracterizaçã o de extensas á reas de Cerrado tem sido a
implementação e constru çã o, em larga escala , de reservat órios para a geraçã o de energia el é trica , em
fun çã o do aumento da demanda energé tica mundial. Sua influê ncia sobre a fauna de mam íferos se d á em
função da perda de há bitats e modificação das paisagens do entorno. Para avaliar a adaptaçã o da fauna
resgatada e translocada aos novos ambientes, 15 indiv íduos, representando sete espécies de mam íferos
(seis Cydopes didactylus, três Myrmecophaga tridactyla, um Potosflavus, um Pseudalopex vetulus , um
Chrysocyon brachyurus, dois Aotus infulatus, e um Mazama gouazoubira ) foram aparelhados com rádiotransmissores e monitorados através da técnica da rádio-telemetria por triangulação entre março a dezembro de 2002. Para o cá lculo da á rea de ocupa çã o foi utilizado o mé todo Pol ígono M ínimo Convexo e, para
os indiv íduos com mais de 30 localizações també m foram utilizados os mé todos Elipse e Kernel . As á reas
ocupadas variaram entre de 0,7 ha ( para Cyclopes didactylus ) a 82,8 km 2 (para Pseudalopex vetulus ). Para
nenhum indiv íduo monitorado foi alcan çada a assintota da curva cumulativa de á rea . No total foram
registradas: sete mortes, 46,7%; cinco perdas de rádios transmissores, 33,3% ; e uma perda de sinal devido
ao término de bateria. Devido ao curto período de monitoramento, principalmente em se tratando de animais translocados, os resultados n ão foram conclusivos, poré m foram fundamentais para a identificaçã o de
estratégias de manejo que podem contribuir com programas futuros de translocação de fauna .

Realiza ção: CEULP/ULBRA -TO, INVESTCO.
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A IMPORTÂ NCIA DA MATA CILIAR PARA OS MAM ÍFEROS DE M ÉDIO E GRANDE PORTE
DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ 'OLIVEIRA, Pedro A. ; OLIVEIRA, Leonardo C.
; CÂ MARA , Edeltrudes M. V. C. 1 - ICBS-Departamento de Ci ências Biol ógicas - PUC-MG - 2- Museu
de Ciê ncias Naturais - PUC Minas - e- mail : oliveirapa @ hotmail .com.br / tudvc @ pucminas.br

-

-

A á rea original do Cerrado brasileiro era cerca de 1.783.200 km2, no entanto devido ao avançado processo
de fragmentação hoje restam aproximadamente 356.640 km2 desta á rea e apenas alarmantes 22.000 km2
protegidos. Atualmente, das 524 espécies de mam íferos do Brasil , 161 ocorrem neste bioma, com a presença de apenas 19 endemismos, contrastando com a vegetação que é um mosaico de formas fision ómicas
com diferentes graus de complexidade estrutural e alto endemismo. As matas ciliares são encontradas
acompanhando pequenos cursos d ' água ou rios e embora represente menos de 10% do Cerrado são enconítico para
tradas serpenteando milhares de quil ómetros por todo o bioma. Elas representam um ambiente cr
mais de 75 % dos mam íferos terrestres, em muitos casos agindo como uma extensã o das florestas Atl â ntica
e Amazônica dentro do Cerrado, permitindo que a maioria das espécies da região sejam reconhecidamente
t ípicas de florestas e n ã o de á reas abertas. Esta forma ção vegetal desempenha um papel fundamental na
manutenção da diversidade e riqueza dos mam íferos do Cerrado. O Parque Nacional da Serra do Cipó está
localizado entre os municípios de Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Itambé do Mato
Dentro, possui uma á rea de 33.800 ha e se encontra entre 800 e 1.600 m de altitude. Este trabalho teve
como objetivos inventariar a fauna de mam íferos terrestres de médio e grande porte do PARNA Cipó,
analisar a similaridade destas espécies com os biomas adjacentes e o tipo de associação entre estas (a n í vel
gené rico) e a mata ciliar, procurando demonstrar sua import â ncia e as implicações do ponto de vista da
conservação. Para isso realizamos campanhas mensais de cinco dias entre agosto de 2001 e julho de 2002,
utilizando para o registro das espécies evidê ncias diretas ( visualiza ção, vocaliza ção) e indiretas ( pegadas,
fezes, carcaças) durante censos diumos/ noturnos e encontros aleatórios na estrada principal do Parque e
suas trilhas adjacentes, percorrendo á reas de mata ciliar, cerrado sensu strictu , cerrad ão e campo ú mido na
porção aberta à visitação turística. Um total de 21 espécies de mam íferos de médio e grande porte foram
registrados na á rea estudada , sendo três Rodentia, 12 Camivora, dois Xenarthra um Lagomorpha. um
Primates e dois Artiodactyla. Destas 18 també m ocorrem na Mata Atl â ntica , 16 ocorrem na Amazônia, 13
est ã o presentes na Caatinga , 18 presentes no Chaco e 19 em outras formações ( Pampas e/ou Pantanal ).
Todas as espécies registradas manté m alguma associação com as matas ciliares do Parque, a destruição e a
fragmenta ção dos corredores que estas formações representam certamente afetariam na diversidade e riqueza dos mam íferos de médio e grande porte presentes no Parque Nacional da Serra do Cipó e provavel mente nas outras unidades de conserva çã o presentes no Cerrado brasileiro.

.

FIP - PUC minas / FBPN
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PROJETO TAMANDU ÁS DO RIO GRANDE DO SUL: DISTRIBUI ÇÃ O ATUAL, OCORR ÊN CIA E AMEA ÇAS À CONSERVA ÇÃ O DO TAMANDU Á - MIRIM ( Tamandua tetradactyla ) E
TAMANDUÁ - BANDEIRA ( Myrmecopliaga tridactyla ) ( XENARTHRA : MYRMECOPHAGIDAE)
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Mariana de Andrade Faria -Corrêa 1 & Fá bio Silveira Vilella 2
1 - Programa de Pós-Graduaçã o em Ecologia - UFRGS ( marianaafc @ hotmail .com ); 2- Departamento de
Ecologia - UFRGS ( hopIias @ cpovo. net )
O Projeto Tamandu ás do Rio Grande do Sul foi criado no ano de 1996 com o objetivo de compilar dados
referentes à atual distribui çã o de tamandu á - mirim ( Tamandua tetradactyla ) e tamandu á - bandeira
( Myrmecopliaga tetradactyla ) no estado do Rio Grande do Sul , identificando as principais ameaças a sua
conservaçã o. Para isso, foram estabelecidos contatos com pesquisadores, instituições de pesquisa , pol ícia
ambiental , zool ógicos, centros de triagem e reabilitação de fauna silvestre e cl ínicas veterin á rias, criando
uma rede de informações sobre esses animais no RS. A partir desses contatos, dos dados compilados dos
arquivos de instituições e coleta de novas informações foi criado um banco de dados, constantemente
atualizado que, quando analisado, gera valiosas informações sobre as espécies no estado. Consta no banco
de dados as seguintes informações: local do registro e/ou proced ê ncia do animal ; coletor; data do registro;
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situação do animal ( morto/ vivo); causa mortis\ destino atual (zool ógico, coleção ou outros). Até o momen to, 96 tamandu á s-mirins foram registrados em 62 localidades estando, aparentemente, distribu ídos em
todas as regiões fitogeográficas sendo necessário, entretanto, a intensificação de esforço de campo na
região sudoeste do Rio Grande do Sul. Dos 58 animais encontrados mortos, 49% foram v ítimas de atropelamentos, 24.6% relacionados à atividades de ca ça e o restante relacionados a outros fatores como impacto
de barragens e doenças. Esses resultados evidenciam duas das mais significativas causas de morte desses
animais: o atropelamento - que també m está relacionado à fragmentação de habitat - e a pressão de caça
que, embora não esteja diretamente relacionada aos tamandu á s - visto que não têm valor comercial - está
intimamente ligada a questões culturais, isto é, à crença de que tamanduás são animais ferozes e devem ser
mortos quando encontrados. Quanto ao M. tridactyla , n ã o houve até o momento registros confirmados da
espécie no estado nas ú ltimas três décadas, devendo haver maiores investigações. O Projeto Tamanduás do
Rio Grande do Sul est á vinculado ao Laboratório de Ecologia de Populações e Comunidades da UFRGS e
conta com o apoio de pesquisadores da UFRGS, Fundaçã o Zoobotâ nica (FZB -RS) e PUCRS, Zool ógico
de Passo Fundo, Sapucaia do Sul e Cachoeira do Sul, cl ínicas veterin á rias e outras instituições. As informações obtidas pelo projeto foram valiosas para a classificação do síatus de conservação do tamanduámirim e do tamandu á-bandeira na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul (Dec.
41672/02). A compilação de informações bibliográficas aponta a grande lacuna de informações sobre a
biologia de ambas as espécies, sendo que no RS não existem outros estudos. No momento, o projeto está
em busca de apoio financeiro para a realização de pesquisas ecológicas e gené ticas mais aprofundadas
sobre T. tetradactyla.

-

DV 4 6
EFEITOS DA INTRODU ÇÃO DE MAMÍFEROS NO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA (RJ ).
Carolina Lima Neves, Paula Chemicharo & Simone R. Freitas 1 - Lab. de Vertebrados, Depto. Ecologia,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, C.P. 68020, 21941-590, Rio de Janeiro, RJ, sfreitas @ biologia.ufrj.br
O Parque Nacional da Tijuca (PARNA-Tijuca) foi palco de dois experimentos conservacionistas hist óricos: o reflorestamento da maior parte da á rea anteriormente ocupada por fazendas de caf é no século XIX ,
e a introdução e manejo da fauna e flora do Parque nos anos 70. O objetivo desse estudo é comparar a
composição da mastofauna do PARNA -Tijuca antes e depois do projeto de manejo da fauna realizado pela
equipe de Coimbra-Filho e Aldrighi entre 1970 e 1973. Os registros de espécies de mam íferos se basearam
em dados bibliográficos e espécimens depositados no Museu Nacional do Rio de Janeiro (1940 a 1999). O
projeto de manejo tinha a preocupação de controlar as numerosas populações de Callithr
í x jacchus, espéde
,
casos
devido
ovos
de
de
o
.
a
predaçã
aves A inten ção era substituir C. jacchus por
cie ex ótica
Leontopithecus rosalia , espécie end é mica e extremamente escassa na é poca . O crité rio de inclusão das
espécies introduzidas foi tamanho populacional reduzido, á rea de vida menor do que a do PARNA Tijuca,
n ão desencadeadoras de processos erosivos, dispersoras de sementes e/ou presas de predadores raros.
Foram introduzidos 58 indiv íduos das seguintes espécies: Dasyprocta leporina ( 25 indiv íduos), Bradypus
variegaí us ( 14), Bradypus torquatus ( 11 ), Tamandua tetradactyla (4 ), Sciurus aestuans (2), Dasypus
novemcinctus ( 1 ) e Mazama americana ( 1). Dessas espécies, B. torquatus e Mazama americana eram
consideradas espécies extintas nos limites do PARNA -Tijuca antes do experimento. Em 1973, B. torquatus
e D. leporina foram consideradas como estabelecidas com sucesso no PARNA-Tijuca. Dos anos 80 até
hoje, a mastofauna do PARNA-Tijuca é composta por três espécies da ordem Primates (Callitrix jacchus,
Cebus apella e Saimiri sciureus ), três da Xenarthra ( Bradypus variegatus , Tamandua tetradactyla e Dasypus
novemcinctus), quatro da Camivora (Cerdocyon thous , Nasua nasua, Procyon cancrivorus e provavelmen te Leopardus wiedii ) , oito da Didelphimorphia (Caluromys philander , Chironectes minimus, Didelphis
aurita , Metachirus nudicaudatus , Micoureus demerarae , Monodelphis americana , Monodelphis aff. theresa ,
Philanderfrenatus ) , seis da Rodentia ( Agouti paca , Dasyprocta leporina , Oxymycterus dasytrichus , Rattus
rattus , Sciurus aestuans , Sphiggurus villosus ) e 25 da Chiroptera ( Anoura caudifer, Artibeus cinereus,
Artibeus fimbriatus , Artibeus jamaicensis , Artibeus lituratus , Artibeus obscurus , Carollia perspicillata ,
Chiroderma doriae , Desmodus rotundus , Dipliylla ecaudata , Eptesicus brasiliensis , Eumops auripendulus ,
Glossophaga soricina , Histiotus velatus, Lasiurus borealis , Lonchophylla mordax , Micronycteris megalotis,
Molossus molossus , Myotis nigricans , Myotis ruber , Platyrrhinus lineatus, Pygoderma bilabiatum , Stumira
lilium , Tonatia bidens , Vampyressa pusilla ). Das 49 espécies, 8 est ão na lista de espécies amea çadas de
extinção do munic ípio do Rio de Janeiro. Aparentemente, a introdu çã o de D. leporina obteve sucesso

-

.
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sendo importante para a conserva çã o dessa espécie de roedor ameaçada de extin çã o. O incremento
populacional sofrido por B. variegatus parece ter garantido a permanecia dessa espécie no PARNA-Tijuca.
No entanto, B. torquatus e Mazama americana não possuem registros de ocorrência no PARNA-Tijuca nas
ú ltimas décadas, o que pode indicar o fracasso do estabelecimento dessas espécies introduzidas. As espécies T teí radactyla, S. aestuans e D. novemcinctas parecem n ão ter sido influenciadas pelas introduções,
provavelmente devido ao baixo n ú mero de indiv íduos introduzidos.

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ, Bolsista da CAPES. Financiamento:
CAPES, CNPq, FUJB, PROBIO (MMA/GEF) e PRONEX.
1

-

DV 47
DADOS PRELIMINARES SOBRE A OCORRÊNCIA DA MASTOFAUNA NO PLANALTO DAS
ARAUCÁ RIAS (CAMPOS DE CIMA DA SERRA ) - RIO GRANDE DO SUL. - Stolz, José F. B . 1;
Marinho, Jorge R.2; Cunha, Adriano S.3 & Freitas, Thales R.O.1 ( 1-Departamento de Gen ética/UFRGS.
kikobio @ bol.com.br e thales.freitas @ ufrgs.br. 2-Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal/ UFRGS.
jreppold @ cpovo.net. 3-BIOLAW Consultoria ambiental , biolaw @ biolaw.com.br).
A fauna de mam íferos da regi ã o dos campos de cima da serra está inserida em uma formação onde se
destacam os campos de altitude e a mata mista com araucá rias, além disto, sofre influê ncia de diversos
elementos da fauna da mata do alto Uruguai e da Mata Atl â ntica. Deste modo, é esperada a ocorrência de
praticamente todos os elementos da fauna de mam íferos terrestres do Estado do Rio Grande do Sul , excetuando-se grupos de distribuição claramente endé mica e espécies ameaçadas de extinção que têm sua
distribuição restrita ao Parque Estadual do Turvo. Sendo assim, o levantamento da fauna de mamíferos
realizado nas proximidades dos municípios de Erechim e Cazuza Ferreira foi realizado de acordo com a
metodologia tecnicamente empregada e envolveu a análise dos dados dispon íveis em literatura sobre a
mastofauna da regi ão: para os animais de médio e grande porte foram considerados vest ígios ( restos de
repastos, fezes, carcaças, tocas, rastros e vocalizações), visualização (foram realizados transectos no interior das manchas florestadas, sem preocupação com direção ou tempo de dura çã o, através de trilhas e
mesmo das estradas existentes nas proximidades em diferentes horários de modo a visualizar os diferentes
grupos de interesse) e entrevistas com os moradores do local . Para os pequenos mam íferos foram utilizadas armadilhas tipo gaiola de arame galvanizado, padrã o Tomahawk , dispostas qualitativamente de modo
a abranger á reas de campo e mata nativa, durante três noites, usando-se pasta de amendoim sobre rodela de
milho com isca para roedores e marsupiais. Entre os mam íferos registrados destaca-se a grande diversidade de espécies. Ocorrem bandos de bugio-ruivo ( Alouotta guariba) e també m sã o comuns os relatos da
ocorrência do puma ou leão-baio ( Puma concolor ) na região, ambos presentes na lista de espécies da fauna
brasileira sob ameaça de extinção. Merecem destaque ainda os registros de outros habitantes de áreas
florestadas, como o tamanduá-mirim (Tamanclua teí radactyla ), o quati ( Nasua nasua ) e o ouriço-cacheiro
( Sphiggurus spinosus), sendo a primeira delas, uma espécie que se encontra em acentuado decl ínio
populacional no Estado. Foram ainda registradas outras espécies que são consideradas comuns no Estado,
como os veados ( Mazama americana e Mazama gouazoubira ) , o cateto ( Pecari tajacu ) , a capivara
( Hidrochaeris hidrochaeris), a cotia ( Dasyprocta azarae ) e outras. Ocorrem na regiã o, no rio Lajeado Gran de, populações de lontra ( Lontra longicaudis ) , que encontram ali recursos para manutenção da viabilidade
populacional . Foi ainda relatada a captura de um exemplar de jaguatirica ( Leopardus pardalis ), nas armadilhas utilizadas para captura de javalis. Por representar um ambiente de características cont ínuas, a fauna
de pequenos mam íferos inventariada na á rea de mata apresentou-se extremamente homogé nea . Por outro

.

lado, as pequenas variações ambientais encontradas na á rea de campo explicam a maior diversidade de
espécies encontradas neste local . Os locais amostrados representam claramente uma vegetação de porte
baixo, fisionomicamente definida como campo sujo. Particularmente, esta área de campo representa um
ambiente de extremo interesse por apresentar mosaicos de vegetação entre á reas com solo exposto e outras
com grande capacidade de irrigação, suportando assim grande riqueza da mastofauna e merecendo estudos
mais aprofundados.

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient ífico e Tecnol ógico.
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PADR Ã O DE ATIVIDADE E USO DE ÁREA DE Bradypus torquatus EM SANTA TERESA , ES.
Leandro S. Moreira *, Adriano G. Chiarello 2, Paulo DeMarco Jr 3. ( 1,3- Laboratório de Ecologia Quantita-

tiva/ UFV, lcvoando @ bol .com . br. 2- PUC-Minas, bradvpus @ terra.com. br )

Uma fêmea adulta ( mãe ) de preguiça-de-coleira foi monitorada durante 19 meses na Mata Atl â ntica da
região montana do Espírito Santo. Neste período a preguiça teve duas crias sucessivas, sendo que a primeira foi monitorada simultaneamente com a fê mea durante 9 meses - per íodo entre a separação da mãe e sua
morte. A segunda cria morreu no primeiro mês após se separar da m ãe, n ão sendo observada independen temente. O total de observações foi de 280 horas, onde as preguiças (equipadas com rádio-transmissores)
eram localizadas e dados a respeito de seus territórios e atividades eram coletados. A mãe e o primeiro
filhote repousaram durante 60% e 48% do tempo respectivamente. Durante as horas do dia, foi observado
um decréscimo de repouso e aumento dos comportamentos ativos ( movimentação, alimentação e autocata çã o) principalmente na primeira parte do dia , de 9 às 12 horas. 0 deslocamento diurno, com média de
12,7 metros/dia foi superior ao noturno, 1,7 metros/dia e houve uma correla ção positiva entre deslocamen to e atividade, sugerindo um padrã o de atividade predominantemente diurno para as pregui ças estudadas.
O desenvolvimento dos filhotes enquanto ainda carregados pela m ãe, n ão influenciou o comportamento
desta. O território ocupado pela mãe enquanto criava o primeiro filhote (0,3 ha ), representou apenas uma
parte do território total ocupado por esta preguiça no decorrer do estudo ( 1 ,2 ha ), sendo que após se separar
deste filhote a mãe se deslocou para a extremidade de seu territ ório. O primeiro filhote ocupou dois terri t órios distintos após se separar da m ãe, sendo a á rea utilizada no primeiro mês (0,07 ha ) localizada no
interior da á rea da mãe e uma segunda á rea (0,2 ha ) utilizada a partir do segundo mês, para qual o filhote
migrou e onde se estabeleceu. Estes comportamentos de deslocamento não convencionais nas épocas de
separação mãe-filhote, a migração de jovens pregui ças e a ocupação de novos territórios, indicam um
poss ível mecanismo natural de dispersão e controle populacional para esta espécie, al é m de diminuir as
interações competitivas entre as preguiças da á rea. Estudos genéticos, al é m do aprofundamento na questão
territorial , poderão futuramente responder com clareza sobre estes mecanismos e sobre a ecologia profun da desta espécie.
National Geographic, Fauna & Flora International , MBML
\
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METODOLOGIA PARA A CAPTURA DE PREGUI ÇAS- DE-COLEIRA , Bradypus torquatus , EM
AMBIENTE NATURAL. Leandro S. Moreira ', Adriano G. Chiarello 2, (1- Laboratório de Ecologia
Quantitativa/UFV, levoando @ bol .com . br. 2- PUC-Minas, bradvpus @ terra .com. br )
A pregui ça -de-coleira ( Bradypus torquatus ) é uma espécie end é mica da Mata Atl â ntica . É a ú nica dentre as
pregui ças brasileiras, considerada amea çada de extinção, sendo que o desmatamento de á reas nativas da
Mata Atl â ntica é o principal agente de impacto sobre suas populações remanescentes. Poucos são os estudos envolvendo as preguiças-de-coleira. São mam íferos arbor ícolas estritamente fol ívoros. Cada animal
possui á rvores preferenciais nas quais concentram sua atividade e são regularmente encontrados. A captura de indiv íduos em seu território natural , indispensá vel para estudos ecológicos, comportamentais e gen éticos é dificultada pelos há bitos da espécie, que seleciona á rvores altas (20-30 metros) e desloca-se para a
extremidade das copas ao se sentir ameaçada . A estrutura da mata, com dossel descont ínuo e sub-bosque
com boa quantidade de cipós e á rvores de pequeno porte, impossibilita a ascensão às copas por meio de
cordas fixas. Foram desenvolvidas, portanto, t écnicas espec íficas para a captura das pregui ças, de modo a
maximizar a segurança dos pesquisadores e minimizar o estresse de captura dos animais. Doze pregui ças
adultas foram capturadas com sucesso, sendo que 4 destas foram fêmeas com filhotes, neste caso capturados junto com as m ães. Ao localizar cada indiv íduo, a á rvore em que este se encontrava foi analisada
quanto ao di â metro do tronco, altura, estado dos galhos e grau de obstru ção do sub-bosque, avaliando-se as
possibilidades de captura do animal. Á rvores vizinhas també m foram avaliadas, caso houvesse necessidade de utiliza - las para a captura. Foram escolhidas as á rvores mais fortes, limpas e que permitiram o acesso
mais f á cil ao animal . As á rvores foram escaladas com o aux ílio de esporões e equipamentos de escalada
(cadeirinha , fitas, mosquetões e cordeletes). Uma corda está tica foi utilizada para rebocar materiais e para
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a descida ao final das capturas, utilizando técnicas de rapei . Após se alcançar cada copa, foram montados
sistemas de ancoragem, utilizando fitas de escalada transpassadas entre os galhos ( geralmente forquilhas ).
Um pod ão de coleta botâ nica foi utilizado para conduzir as preguiças até o raio de alcance do pesquisador
ou para puxar galhos flex íveis em que o animal pudesse eventualmente passar. Uma vez no raio de alcance,
as preguiças foram seguras, cuidadosamente colocadas em sacos de pano e descidas lentamente com o
auxílio da corda. Para a descida do pesquisador a corda foi passada numa forquilha forte, permitindo a
prá tica do rapei. As pregui ças foram manipuladas no ch ão e em seguida soltas na á rvore em que foram
capturadas ou em á rvores próximas a esta. Quatro preguiças capturadas foram equipadas com rádiostransmissores, para estudos comportamentais. Foram retiradas amostras de sangue de todos os indiv íduos
capturados para an á lises genéticas.
National Geographic, Fauna & Flora International , MBML, Calango Verde Montanhismo

-
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MAMÍFEROS DO AHE QUEBRA QUEIXO, MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS E IPUA ÇU,
OESTE DE SANTA CATARINA. Cherem, J . J.1 & Althoff, S.L.2 (1 - Serv. Adélia Cherem, 20; Có rrego
Grande, Florianópolis, SC, 88037-080 - jjcherem @ zipmail .com.br; 2 - FURB, Univ. Regional de Blumenau,
DCN/CCEN, Blumenau , SC, C.P. 1507, 89010-971.
Santa Catarina é ainda um estado brasileiro pouco conhecido quanto à sua mastofauna , principalmente em
sua regi ão oeste, que tem sofrido grande alteração ambiental particularmente a partir da segunda metade
do século passado. Visando preencher essa lacuna, foi desenvolvido um levantamento dos mam íferos nas
á reas de influências do Aproveitamento Hidrelétrico Quebra Queixo (AHEQQ), no rio Chapecó, munic ípios de São Domingos e Ipuaç u, de outubro de 2000 (elaboração do projeto ) a março de 2003 (enchimento
do reservatório). A metodologia empregada incluiu levantamento bibliográ fico, observação direta, iden tificação de vest ígios, captura de pequenos mam íferos com armadilhas de arame de diferentes tamanhos,
captura de morcegos em redes de neblina e entrevistas. An á lise cariot ípica e parasitológica ( hantav írus ) foi
feita em pequenos mam íferos, estando em estudo. O material coletado foi depositado nas coleções de
mamíferos da FURB e UFSC. Na á rea de influência direta do AHEQQ (á rea do canteiro de obras, reservatório e faixa ciliar de lOOm ), foram registradas 46 espécies: Chironectes minimus, Didelphis cilbiventris,
Graciluianus sp., Monodelphis sp., Philcmder opossum (Didelphimorphia); Ccibcissous tatouay, Dcisypus
novemcinctus, Dasypus septemcinctus, Euphractus sexcinctus ( entrevista ) ( Xenarthra ); Cynomops cf
abrcisus, Chrotopterus auritus, Stumira sp., Eptesicus sp., Lasiurus sp., Myotis sp. ( Chiroptera ); Cerdocyon
thous, Herpailurus yaguarondi, Leopardus pardalis, Leopcirdus tigrinus, Eira barbara, Galictis sp.. Lontra
longicaudis, Nasua nasua, Procyon cancrivorus (Camivora ); Mazama nana ( Artiodactyla ); Sciums aestuans;
Akodon sp. ( possivelmente A . montensis e A. paranaensis ), Bolomys sp., Nectomys scjuatnipes,
Oligoryzomys sp., Oryzomys angouya, Oxymycterus sp., Scapteromys sp., Mus niusculus , Rattus
norvegicus , R. rattus, Sphiggurus villosus , Cavia aperea, Cunicuhis paca , Dasyprocta azarae,
Euryzygomatomys spinosus, Kannabateomys amblyonyx, Hydrochoerus hydrochaeris, Myocastor coypus
(Rodentia ); Lepus europaeus e Sylvilagus brasiliensis (Lagomorpha ). Para a á rea de influ ê ncia indireta do
AHEQQ, foram registradas outras seis espécies: Tamandua tetradactyla, Cebus nigritus, Alouatta guariba,
Conepatus chinga e Mazama gouazoubira, por entrevistas ( Piuna concolor e Pecari tajacu, se existentes,
são muito raros ), e Tadarida brasiliensis, capturada em rede, e Mazama americana, por pegadas. Espécies
de grande porte ou foram extintas local mente, como Panthera onca, Tapirus terrestris e Tayassu pecari, ou
são, no mínimo, raras, como P concolor, P. tajacu e M . americana. Quanto às espécies de pequeno e médio
porte, é dif ícil saber se alguma já foi extinta devido à falta de estudos anteriores. No entanto, a extinção a
médio e longo prazo de algumas espécies mais exigentes quanto ao ambiente é esperada em vista principalmente da ampla fragmenta çã o das áreas florestadas no oeste de Santa Catarina.
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DV - 51
EFEITOS DA FRAGMENTA ÇÃ O EM ESPÉCIES DE MAM ÍFEROS M ÉDIOS NA REGI Ã O DE
CAUCAIA DO ALTO, MATA ATLÂ NTICA, SÃ O PAULO. Negrão, M.F.F. ( mestrado Ecologia UnB,
monegrao @ unb. br) e Valladares-Pá dua , C.B. (Departamento de Engenharia Florestal UnB ).
A manutenção de comunidades e de processos biológicos está relacionada à presen ça de componentes da
fauna. Estudos mostram a importâ ncia dos mamíferos de maior porte na preservação dos sistemas biol ógicos
em florestas tropicais. No entanto, este grupo está entre os mais suscet íveis à extinção em paisagens fragmentadas como a Mata Atl â ntica. O presente estudo tem como objetivo: verificar a influência de dois elementos
da paisagem, tamanho dos fragmentos florestais e conectividade entre eles, na ocorrê ncia das espécies de
mam íferos médios presentes em uma regi ão de Mata Atlâ ntica próxima à cidade de São Paulo. O levantamento de espécies foi realizado utilizando a metodologia de censo em transecto linear em nove fragmentos de
Mata Atlântica na região de Caucaia do Alto, a 40km de São Paulo. Foram estudados três fragmentos grandes
( >50ha), três médios ( 10< e >50ha) conectados aos fragmentos grandes por corredores de mata e três fragmentos médios isolados. Foram registradas cinco espécies pertencentes a quatro ordens: um Marsupialia,
gambá ( Didelphis auriíá)\ um Primates, bugio ( Alouatía fusca ) ; um Cami vora, gato do mato pequeno ( Leopardus
sp.) e dois Rodentia, esquilo (Sciurus aestuans ) e ouriço-cacheiro (Sphiggurus uisidiosus ). As duas espécies
mais comuns foram Alouatta fusca e Sciurus aestuans , sendo que a primeira estava presente em sete dos nove
fragmentos e a segunda apareceu em todos eles. A ocorrência das espécies foi analisada por LogLinear e a
diferença encontrada entre os tratamentos n ão foi considerada significativa para nenhuma das cinco espécies
encontradas na região de Caucaia do Alto. O resultado nos indica que as espécies registradas para a região
não possuem preferências por fragmentos maiores ou conectados a fragmentos médios ou isolados, apresentando a mesma probabilidade de ocorrerem em qualquer um dos três tratamentos estudados.

Bolsa de mestrado CNPq e CAPES, financiamento FAPESP.
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EFEITO DA FRAGMENTA ÇÃ O NA RIQUEZA E ABUNDANCIA DE MAMÍFEROS MÉDIOS
NA REGIÃO DE CAUCAIA DO ALTO, MATA ATLÂNTICA, SÃO PAULO. Negrão, M.F.F. ( mestrado
Ecologia UnB. monegrao @ unb. br) e Valladares-Pádua. C.B . (Departamento de Engenharia Florestal UnB ).
A manuten ção de comunidades e de processos biol ógicos está relacionada à presença de componentes da
fauna. Estudos mostram a importâ ncia dos grandes mam íferos na preservação dos sistemas biol ógicos em
florestas tropicais. No entanto, este grupo está entre os mais suscet íveis à extinção em paisagens fragmentadas como a Mata Atlântica. O presente estudo tem como objetivos verificar a influencia de dois elementos da
paisagem, tamanho das áreas e conectividade entre elas, na riqueza e abund ância desse grupo. O levantamento de espécies foi realizado utilizando a metodologia de censo em transecto linear em dez á reas na região de
Caucaia do Alto, sendo nove fragmentos e uma Unidade de Conservação próxima a eles. Foram estudados
três grandes (>50ha ), três médios (< 10 e >50ha) conectados aos fragmentos grandes por corredores de mata,
três fragmentos médios isolados e a Reserva de Morro Grande que possui mais de 8.000ha de floresta ombrófila
densa. Foram registradas oito espécies pertencentes a quatro ordens: um Marsupialia ( Didelphis aurita ) , três
Primates (Callithrix penicillata , Callithrix aurita e Alouatta fusca ) , dois Camivora ( Leopardus sp ( tigrina,
wiedii), Nasua uasua ) e dois Rodentia ( Sciurus aestuans e Sphiggurus insidiosus ). As diferenças entre as
riquezas médias dos tratamentos foram significativas para os dados obtidos no censo (F46= l l ,77; p<,0053),
sendo que os fragmentos grandes apresentaram 3,97 espécies, os médios conectados 2,67, os médios isolados
2,23 e a Reserva 8 espécies. A utilização de teste a posterior indicou diferenças significativas entre os valores
médios da Reserva e dos dois tratamentos dos fragmentos médios (p<0,0408 fragmentos conectados e p<0,0327
fragmentos isolados). A abund â ncia das três espécies exclusivas da Reserva ( Callithrix aurita, Callithrix
penicillata e Nasua nasua ) e de uma presente em todas as á reas ( Sciurus aestuatis ) foram significativamente
diferente entre os tratamentos (F46=5,89; p<,0283), mas nenhuma delas apresentou diferença entre cada
tratamento. Os resultados indicam que a Reserva possui uma maior riqueza e que as espécies presentes
somente nessa área apresentam diferença de abund â ncia, alé m do esquilo, presente em todas as á reas que,
també m, apresentou diferen ça significativa na sua abund â ncia entre os tratamentos. Apesar de n ã o terem sido
observadas diferen ças entre os tratamentos, tudo indica que o tamanho é de alguma forma responsá vel por
esse resultado, já que as três espécies eram exclusivas da Reserva e o esquilo apresentou abundancia quatro
vezes menor na Reserva do que nos demais tratamentos.

Bolsa de mestrado CNPq e CAPES; financiamento FAPES.
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DV - 5 3
USO DE ARMADILHAS FOTOGRÁ FICAS NO LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA DA RESERVA BIOLÓGICA DE ARARAS, IEF- RJ . Luiz Cl á udio Pinto de Sá Alves e Artur Andriolo. Departamento de Zoologia , ICB, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universit á rio. 36036-330,
Juiz de Fora , MG, Brasil andriolo @ icb.ufjf. br.

-

,

Os estudos de mam íferos em seus ambientes naturais são geralmente complicados devido a fatores como a
dif ícil visualização e as dificuldades em capturar-se tais animais. As armadilhas fotográficas vêm sendo
utilizadas nesses casos, especialmente para o estudo de animais de floresta, com os mais diversos propósitos. Isso é possível , pois tal metodologia implica em um baixo estresse aos animais capturados nas imagens. O presente estudo propôs a utilização de armadilhas fotográficas para a realiza ção de um levantamento das espécies de mam íferos na á rea da Reserva Biol ógica de Araras ( RBA-IEF/RJ ), em Petrópolis,
RJ. A pesquisa foi realizada no período de setembro de 2002 a janeiro de 2003, utilizando-se dois tipos de
armadilhas: dois equipamentos Buckshot 35-A e dois equipamentos artesanais ; ambos marcavam digital mente dia e horário em que as fotografias eram tiradas. Foram utilizados oito pontos de amostragem na
á rea da RBA. Para atraçã o dos animais, foi utilizado ceva, que variou entre vegetais encontrados nas
proximidades, carne, creme de amendoim e sardinha . Os sistemas ficaram permanentemente em funcionamento, sendo inspecionados duas vezes por semana. As fotografias obtidas foram analisadas para identificação das espécies. Foi avaliada a eficiê ncia de ambos os sistemas fotográficos. Foram registradas 235
fotografias de animais, sendo 190 provenientes dos sistemas artesanais e 45 dos sistemas Buckshot. Os
mamíferos registrados foram: Didelphis aurita ( gambá-de-orelhas-pretas ), Philanderfrenata e Micoureus
sp. (cu ícas), Canis familiaris (cã o doméstico), Nasua nasua (quati ), Agouti paca ( paca ), Eyra barbara
( irara ), Dasypus sp. ( tatu ) e duas espécies n ã o identificadas de rato silvestre. Foram també m fotografados
jacus ( Penelope obscura ). Algumas espécies, de sabida ocorrê ncia na á rea, como por exemplo, cachorrodo-mato, cateto e alguns primatas, n ã o foram registradas pelas armadilhas fotográ ficas. Os indiv íduos que
possu íam marcas individuais foram acompanhados em sucessivas recapturas fotográficas. Duas fêmeas de
P. frenata foram acompanhadas, reaparecendo sempre no mesmo local , indicando há bitos territoriais. Os
cães domésticos também puderam ser identificados e acompanhados, aparecendo em vários pontos da
Reserva. O índice de eficiê ncia dos equipamentos fotográ ficos n ão apresentou diferen ça significativa ,
após aplicação do teste estat ístico F ( p= 0,3414). P frenata e D. aurita foram registrados em gestação
durante dezembro e janeiro, e indiv íduos muito jovens de N. nasua foram fotografados em dezembro;
marsupiais e roedores apresentaram há bitos noturnos, enquanto que cães domésticos, quatis e iraras foram
fotografados no período diurno. Esses dados concordam com os encontrados na bibliografia . As armadilhas fotográ ficas mostraram -se eficientes: para o levantamento de algumas espécies de mam íferos, especialmente para mam íferos noturnos e de dif ícil visualizaçã o, inclusive de pequeno tamanho; para estudos de
horá rio de atividade; para uma avaliaçã o da situaçã o atual de uma á rea, a partir da presença de espécies
bioindicadoras. As armadilhas fotográ ficas mostraram -se como uma excelente ferramenta adicional no
levantamento de mastofauna .

-
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MASTOFAUNA DE M ÉDIO-GRANDE PORTE DO ESTADO DO MARANH ÃO - Gerude, Rafael
G. 1 ; Oliveira, Tadeu G. de2 - (1 - NUPEC-MA. rafaeIgerude @ hotmail.com. 2 - Depto. de Biologia. UEMA
& Instituto Pró-Carn ívoros, tadeu 4 @ yahoo.com ).
O Estado do Maranhão está localizado em uma posi ção geográfica que sofre influê ncias dos dom ínios
Amazônicos, do Cerrado, da Caatinga do Nordeste e da extensa zona costeira, apresentando caracter ísticas
fitoclimá ticas particulares, sendo considerado um Estado ec ótono. O presente trabalho pretende compilar
informa ções acerca da mastofauna de médio grande porte (>0,8 kg) do Estado, comparando a fauna de
mam íferos das principais ecorregiões e discutindo suas implicações para a conservação da biodiversidade
de mam íferos. Os registros foram obtidos através de levantamentos de campo em seis diferentes localida des do Estado ( Reserva Biol ógica do Gurupi , Reservas Ind ígenas Alto-Turiaç u , Caru e Awa, duas á reas
próximas ao “ Bico-do-Papagaio” , Parque Estadual de Mirador e Delta das Amé ricas [ Delta do Pama íba ] ),
através de visualizaçã o direta/indireta ( rastros, fezes, carca ças etc.). As informações foram complementadas
com entrevistas a moradores locais e levantamentos de Literatura e espécimes depositados em coleções

-
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zoológicas do Museu Paraense Emílio Goeldi e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Os
dados obtidos até o presente momento, revelam que a fauna de mam íferos de médio-grande porte do
Maranhão é composta por 60 espécies, distribu ídas da seguinte forma : Amazônia 45 spp., Cerrado spp.,
41
Zona Costeira do Delta 22 spp. O n ú mero de espécies de mam íferos de m édio grande porte do Maranhão
é elevado, comparado com outras á reas: Cocha -Cashu (Peru ): 39, Urucu -AM : 41, Manaus
-AM: 26, Médio
Rio Negro-AM: 21, Ilha de Marajó-PA: 47, Serra da Capivara-PI: 17. Este n ú mero reflete a
importâ ncia do
Maranh ã o para a conserva ção da mastofauna, uma vez que a fauna de mam feros
í
de médio-grande porte é
composta por espécies associadas aos vários biomas que caracterizam o Estado. As
ordens mais representativas são Carn í vora, que está representada por 12 espécies, seguida por
Xenarthra , com nove. A ordem
Primates merece uma aten ção especial, pois, apresentando sete espé
cies, esta ordem apresenta duas espécies ameaçadas de extinção no Estado ( Alouatta belzebul
e Chiropotes satanas ), ambas presentes na Lista
de Espécies Ameaçadas do IBAMA e uma vulnerá vel (
Cebus kaapori). Mesmo com o estado precá rio de
conservação do Maranhão, os dados sugerem que as á reas,
mesmo as degradadas, quando devidamente
protegidas, podem ser importantes para a conservação de mam
íferos, inclusive de espécies ameaçadas de
extinçã o. Estas chegam a um total de 20 no Estado, das quais
seis sã o consideradas criticamente ameaçadas
na região.

-

-
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DESCRI ÇÃO DA ORNAMENTA ÇÃ O OSTEODÉRMICA DE Dasypus hybridus ( DESMAR
EST,
1804): ESCUDO ESCAPULAR 1 (FACCIN, José R . M.2; MACHADO, Heidimar .3
,
F
OLIVEIR
&
dison
É
A
V.4 )5 - 1- Projeto Coleta e Estudo de Mam íferos Xenarthra ( Mammalia,
Edentata) da Região do Municí pio
de Alegrete, RS. financiado pela FAPERGS, Processo N.°: 01500405; 2 Bolsista
FAPERGS, Fone: 0xx 55
422 8732, E-mail: josefaccin @ hotmail.com: 3- Acad êmico do Curso de Ciê ncias
Biológicas, E-mail:
machadohf @ yahoo.com . br 4- Professor, PUCRS, Campus II, Uruguaiana , RS e 5 Equipe do N cleo
ú
de
Pesquisas e Estudos Mastozool ógicos - NUPEM
São inexistentes os trabalhos sobre a descri çã o osteod érmica de Dasypus hybridus no Rio Grande
do Sul ,
que são de extrema importância para estudos filogenéticos. Este trabalho tem por objetivo contribuir
para
uma identificação morfol ógica mais pormenorizada de D. hybridus, uma espécie de tatu característica
do
Bioma dos Campos Sulinos, na regi ã o do Munic ípio de Alegrete RS. A carapa ça de D. hybridus apresenta
7 cintas móveis, com aproximadamente 52 placas ósseas na sua 4* cinta móvel. Foram observados
os
caracteres morfol ógicos e anat ô micos de seis carapaças depositadas na Coleçã o Mastozool gica
ó
da
URCAMP Alegrete. As carapaças são constitu ídas de placas ósseas móveis (Pm ), placas pélvicas ( Pp) e
placas escapulares (Pe), escamas cómeas (Ec), forâ men piloso (Fp), forâ men piloso pequeno ( Fpp ), zona
de articula ção ( Za ) e zona rugosa ( Zr ). A morfologia da placa óssea da cintura escapular revela a seguinte
característica: formato hexagonal sutil, com uma figura central convexa em forma de alvéolo circundada
geralmente por 5 a 7 figuras perifé ricas sendo tomado como padrão geral ( n =7 ) , apresentam in ú meras
(Fpp) geralmente proporcionais ao n ú mero de figuras perifé ricas. Suas ( Ec) sã o independentemente
ornamentadas sobre as figuras perifé ricas e centrais da (Pe) com uma coloraçã o marrom escuro acinzentado.
Contê m (Fp ) que partem da borda da figura central e n ão da margem da placa óssea , como no caso de
Euphractus sexcirtctus (tatu peba ). Aparentemente a figura central está inserida levemente em sua parte
anterior sob e na regi ã o posterior est á sobre as figuras perif é ricas na qual partem de 1 à 2 (Fp) tomando
como padrã o ( n =2). As (Pe) apresentam em sua parte ventral um forâ men central que provavelmente est á
ligado à secreção da camada cómea que reveste a placa óssea. Uma das diferenças notórias entre D. hybridus
e D. novemcinctus, al é m do tamanho, est á nas figuras perifé ricas de D. novemcinctus, que apresentam
ranhuras mais acentuadas e a figura central é mais ornamentada com ( Fpp) do que as de D. hybridus
.
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USO DO ESTRATO VERTICAL POR Micoureus demerarae (Marsupialia , Didelphidae) EM UMA
Á REA DE FLORESTA ATLÂ NTICA DE PLANÍCIE NA ILHA DE SANTA CATARINA , SUL DO
BRASIL. Fernando Vilas Boas Goulart 1, Fernando Luiz de Souza 2, Helena B. Pavese3, Maurício E.Graipel 4
1,2,3,4- Departamento de Ecologia e Zoologia/CCB/UFSC, Campus Universitário, Trindade, 88.040-970,
Florianópolis, SC. l ,e-mail: fervbgoulart @ vahoo.com.br: fersjc @ bol .com.br: 4 e-mail: graipel @ccb.ufsc.br.

-

Através de um programa de captura-marcaçã o-recaptura objetiva se verificar a diferen ça no uso do estrato
vertical por M. demerarae de acordo com a sazonalidade e o n ível de regenera ção em fragmentos florestais
localizados na Ilha de Santa Catarina.Os trabalhos tiveram início em janeiro de 2003, sendo realizadas
sa ídas mensais com três dias de amostragem em três fragmentos florestais, em estágios de capoeirinha.
capoeira e mata secund ária . Utilizou -se armadilhas do tipo” live-trap” no solo ( N=60), sub- bosque ( N =30)
e no dossel ( N=30), em transecto, com 15 metros de dist â ncia entre as estações. Até o terceiro mês de
amostragem foram obtidas 22 capturas de nove indivíduos, com um esforço de 1080 armadilhas-noite,
representando um sucesso de captura de 2,03%. Aproximadamente 82% das capturas aconteceram na
formação de capoeirinha, sendo 40,9% no sub- bosque e 59,1% no dossel , com uma significativa diferença
entre os estratos ( , = 12,091; gl = 2; p= 0,024). Durante o verão nenhuma captura foi registrada no solo,
o que pode estar relacionado a uma maior disponibilidade de alimento no estrato arbóreo durante esta
esta çã oAtravés das capturas registrou -se maior uso do dossel por este marsupial , em rela ção aos demais
estratos, evidenciando o h á bito arbóreo da espécie. A presen ça da espécie em á reas mais alteradas corrobora também o observado previamente. Acoleta de um maior n ú mero de dados permitirá uma melhor compreensão dos hábitats utilizados por esta espécie.

x22

DV - 57
COMUNIDADES HIERÁ RQUICAS DO PONTAL DO PARANAPANEMA : DA BIOGEOGRAFIA
1
À CONSERVA ÇÃ O. Fl á via Souza Rocha12; Fernando Pacheco Rodrigues3 & Cl á udio B. Valladares Pádua
1- IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecol ógicas (E-mail: flarocha @ uol.com.br ) - 2 Pós-Gradua çã o em Ecologia, IB, USP - 3- Universidade Estadual Paulista ( UNESP - Jaboticabal ) e Programa de pós-graduaçã o em
Genética , IB, USP

-

A an á lise da composi çã o de espécies é muito importante para o conhecimento de como as comunidades
estão estruturadas. Um “ subconjunto hierá rquico” ( nested subset ) é um padrão biogeográfico no qual
habitats pequenos contêm apenas um subconjunto das espécies encontradas em habitats maiores. Assim,
as mais comuns são encontradas em todos os tamanhos de fragmentos, e aquelas encontradas apenas em
á reas grandes são normalmente as mais vulnerá veis à fragmentação. Quatro processos são capazes de gerar
o padrão hierá rquico de composiçã o de espécies: diferenças nas probabilidades de extinçã o e nas habilidades de colonização, hierarquia na estrutura de habitats e amostragem passiva. O conceito de comunidades
hierá rquicas é importante na Biologia da Conservação porque podemos, por exemplo, entender a ordem de
extin ção entre as espécies e identificar populações individuais que est ão perto ou no seu tamanho m ínimo
vi á vel. Al é m disso, se este padrã o é fraco, ou seja, se n ã o há perfeita hierarquia , cada fragmento tem maior
valor de conservação porque deve comportar espécies de distribui ção restrita que ocorrem em poucos
sítios. A composi ção de espécies foi analisada através de uma matriz de presença e ausê ncia, na qual as
linhas representam as á reas amostradas, e as colunas, as espécies. O grau de hierarquia foi calculado
através do programa “ Nestedness Temperature Calculator” , onde a temperatura do sistema representa a
quantidade de “ ru ído” , ou desordem na matriz, e simula ções de Monte Cario calculam a probabilidade do
padrão ser ao acaso. As comunidades de pequenos mam íferos do Pontal do Paranapanema foram amostradas
com armadilhas em seis fragmentos e três á reas dentro do Parque Estadual Morro do Diabo (PEMD)
durante 12 meses ( 17447 armadilhas/noites), totalizando 12 espécies: Didelphis albiventris, Micoureus
í ravassosi , Gracilinanus microtarsus , Metachirus nudicaudatus , Philamlerfrenatus ( é a correta grafia para
a espécie agora! ( concordância de masculino e feminino ), Oecomys sp., Akodon sp., Nectomys squamipes,
Dasyprocta azarae , Oligoryzomys nigripes, Oligoryzomys cf. flavescens e um roedor Oryzominii ainda
n ão identificado. A composi ção das espécies na regi ão mostrou -se altamente e significativamente hierá rquica ( P<0,01), tendo sido obtida uma temperatura de 16, 14° para o sistema em questã o. Algumas espéci es, como os roedores Nectomys squamipes e Oligoryzomys nigripes e o marsupial Metachirus nudicaudatus
são encontradas exclusivamente no PEMD, e ausentes de fragmentos grandes ( 2000 hectares) e conserva163

dos, e/ou com presença de cursos d'água. no caso de N. squamipes. Didelphis albiventris, que é provavelmente a mais generalista das espécies capturadas, é encontrado em todas as áreas, sendo
dominante em
todos os fragmentos. Nossos resultados sugerem que a fragmentação fez com que os remanescentes flores
tais tenham ficado com uma fauna de pequenos mamíferos depauperada , resultante principalme
nte de dois
processos: a alta probabilidade de extinção de algumas espécies e a baixa habilidade de coloniza o acen
çã
tuada pelo aumento do isolamento. As análises de padrões hierá rquicos não devem
ser vistas como “ má gi cas” , mas são descritores importantes para revelar um padrão não-rand ômico que tenha sentido ecológico.
Sã o ferramentas exploratórias para sugerir mecanismos que podem estar contribuindo
para a estrutura das
comunidades em questão, e podem ser usadas para direcionar ações de manejo
e restauração. No caso do
Pontal do Paranapanema, o aumento da conectividade da paisagem parece
ser a a çã o mais indicada para o
restabelecimento das comunidades de pequenos mamíferos dos fragmentos.
Apoio financeiro: Fundação O Boticá rio de Proteção à Natureza, WWF Brasil,

Lincoln Park Zoo e Idea Wild.

DV - 58
A COMUNIDADE DE PEQUENOS MAM Í FEROS DA
PAISAGEM FRAGMENTADA DO
PONTAL DO PARANAPANEMA. Fl á via Souza Rocha 1 2; Fernando Pacheco Rodrigues3 & Cl á udio B.
Yalladares Pádua 1 1 -IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas ( E mail : flarocha @ uol.com.br ) 2-Pós Graduação em Ecologia , IB. USP - 3-Universidade Estadual Paulista ( UNESP
)
Jaboticabal
Programa
de
e
pós-graduaçã o em Gené tica , IB. USP
*

-

O Pontal do Paranapanema. conhecido por seus conflitos pela posse da terra , passou por um processo
de
fragmentaçã o recente, poré m acelerado, que resultou numa paisagem formada por fragmentos dispersos e
isolados, imersos em uma matriz composta principalmente por pastagem. Estas manchas, junto com o
Parque Estadual Morro do Diabo (PEMD ). constituem cerca de 84% dos remanescentes de Mata Atl â ntica
de Interior. Em janeiro de 2002 demos in ício ao Projeto Pequenos Mam í feros, estimulados pela ausê ncia
de estudos sobre esses animais na regi ã o e pela necessidade de se gerar conhecimento sobre o valor biológico desses fragmentos, visando a sua conservaçã o. Seu objetivo principal é entender os efeitos da fragmentação de habitats sobre as comunidades de pequenos mam íferos, numa perspectiva de ecologia da
paisagem, agregando novas informações sobre o estado desses remanescentes florestais e fornecendo subsídios para a restauraçã o da paisagem. As amostragens tê m sido feitas em seis fragmentos, com áreas entre
30 e 2000 hectares, e três locais dentro do Parque Estadual Morro do Diabo, de aproximadamente 36000
hectares. Em cada local é montada uma grade padrã o, totalizando 12 hectares, com 72 armadilhas, sendo
duas por estação de captura, abertas durante quatro noites consecutivas. Todos os indiv íduos capturados
são marcados com brincos, pesados e medidos, e tê m suas condições reprodutiva e etá ria verificadas.
Coletamos ainda ectoparasitas, fezes para an á lise da dieta e tecidos para estudos gené ticos. Em 12 meses
foram obtidas 590 capturas, de 290 indiv íduos de 12 espécies, em 17447 armadilhas-noites, obtendo-se um
sucesso de captura de 3,38%. Didelphis albiventris e Micoureus travassosi representaram 85,52% do total
de indiv íduos e 90.85% das capturas. D. albiventris foi capturado em todas as á reas, enquanto que M .
travassosi só não foi encontrado na menor delas. O PEMD é a á rea com o maior n ú mero de espécies,
seguido pelos fragmentos grandes e médios. No menor fragmento, composto por 30 hectares de uma mata
muito alterada e sob intenso efeito de borda , encontramos apenas uma população de Didelphis albiventris ,
sem nenhuma captura de espécies exclusivamente florestais e/ou arborícolas. Metachirus nudicaudatus foi
capturado apenas no PEMD, sugerindo que mesmo os fragmentos grandes n ã o são capazes de manter
populações viá veis desta espécie. Alé m destas, també m foram capturados os marsupiais Gracilinanus
microtarsus e Philander frenatus e os roedores Nectomys squamipes , Akodon sp., Oecomys sp.,
Oligoryzomys cf. flavescens, Oligoyzomys nigripes e Dasyprocta azarae. A literatura relata que é preciso
um grande esforço para obter-se uma alta taxa de captura de marsupiais. Entretanto, sã o beneficiados por
locais com alimento em abundância e matas secundá rias, como as do Pontal, o que deve explicar a proporção capturada no nosso estudo. O fato de a fauna de grandes predadores ser praticamente intacta na regi ão
parece ser a razão pela qual tivemos uma baixa taxa de captura de roedores, como reportado para outras
áreas de Mata Atl â ntica. Este trabalho aponta a importâ ncia da conservaçã o dos fragmentos do Pontal do
Paranapanema. uma vez que cont é m a maioria dos remanescentes de Mata Atl â ntica de Interior, que abri gam ainda muitas espécies importantes da fauna de pequenos mamíferos.

Apoio financeiro: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, WWF Brasil , Lincoln Park Zoo e Idea Wild .
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DV 5 9
REGISTRO DE PÊLOS DE TAMANDU Á -BANDEIRA ( Myrmecophaga tridactyla ) EM FEZES DE
ONÇA -PINTADA ( Panthera onca ) NO PARQUE NACIONAL DO IGUA ÇU , PARAN Á. D‘AMICO,
A. R.1, OLIVEIRA, M.2, QUADROS, J.3, CÂ NDIDO JR. J .F.4 1- Graduanda em Ciências Biológicas Universidade Estadual do Oeste do Paraná (ardamico @ hotmail.com ); 2- Biólogo - Parque Nacional do
Iguaç u ( biotelo @ yahoo.com ); 3- Prof. Dra. Universidade Tuiuti do Paran á ( panthera @ terra.com. br );
4- Prof. Dr. Universidade Estadual do Oeste do Paran á ( jflavio @ certto.com. br).

-

O tamanduá- bandeira ( Myrmecophaga tridactyla ) é um dos mamíferos mais facilmente reconhec íveis e
conhecidos da América do Sul. Apesar de constar nos mapas de distribuição em trabalhos de vá rios autores
como presente na região sudoeste do Paraná, praticamente inexistem registros confiá veis de sua presen ça
atual na região, em especial no Parque Nacional do Iguaç u (PNI). Uma constatação dessa situação é que a
espécie não é citada no plano de manejo do parque, datado de 1999 nem no Livro Vermelho dos Mam íferos
Brasileiros Ameaçados de Extinção, na seção que trata da ocorrência da espécie em unidades de conservação. O ú ltimo registro formal da espécie no PNI data de 1974 , e até mesmo esse registro é considerado
duvidoso por vá rios autores. Entre agosto de 2002 e janeiro de 2003, foi realizado em cinco trilhas do
Parque Nacional do Iguaç u um levantamento de mastofauna, visando avaliar o efeito antrópico da visitação
nessas trilhas, bem como um levantamento complementar da fauna de mamíferos do parque. Entre os
mé todos de levantamento utilizados, foi realizada a coleta das fezes de mam íferos nas trilhas. Esse mé todo
permite, a partir da análise microscópica dos pê los encontrados nas amostras e outras evidê ncias, identifi car a espécie depositora das fezes, bem como suas espécies-presa. Em agosto de 2002 foram coletadas, a
cerca de dois quil ómetros uma da outra, duas fezes identificadas como sendo de onça -pintada ( Panthera
onca ) pela presença de pegadas associadas e nessas fezes foram encontrados pêlos de tamanduá - bandeira .
As fezes foram depositadas em uma á rea do interior parque que se encontra acerca de 2 km de á reas abertas
cont íguas ao PNI. Deste modo, é prová vel que este tamandu á tenha sido capturado em á reas abertas do
entomo, embora sua presença dentro do parque n ão possa ser descartada. É importante ressaltar que em
trabalho realizado entre 1990 e 1994 com onças do Parque Nacional do Iguaç u e no Parque Nacional Del
Iguazú ( na Argentina ) foram coletadas e analisadas 73 amostras de fezes de onça pintada e nenhuma delas
apresentou pêlos de tamandu á-bandeira. Os pêlos do tamandu á encontrados nas amostras possuem um
padrão característico e facilmente diferenciá vel , com medula ausente e córtex com distribuição fusiforme
dos pigmentos, o que possibilitou sua identificação microscópica. Cabe ressaltar que este diagn óstico n ão
teria sido possível somente através da an á lise macroscópica dos pê los. Na sequência desse trabalho, estão
sendo planejadas entrevistas com moradores do entorno do PNI para verificação da ocorrência de
avistamentos recentes de tamandu á -bandeira.

-
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USE OF TRACK STATIONS TO EVALUATE THE OCCURRENCE OF DOMESTIC DOG ,
MANED WOLF, GIANT ANTEATER , CRAB-EATING RACOON AND TAPIR AT BRASÍ LIA
NATIONAL PARK, BRAZIL. - 'Lacerda, Ana Cristyna Reis; 2Tomás, Walfrido Moraes, e •'MarinhoFilho, Jader Soares - 1- IBAMA - Coordenação de Proteção de Espécies da Fauna. SAIN Av. L4 - Ed.
Sede do IBAMA - Bloco B - Subsolo - 70.800-200 - Bras ília/DF - E-mail: acrl 2 @ vahoo.com . hr 2- EMBRAPA Pantanal , Rua 21 de Setembro 1880, CEP 79320-900, Corumbá , MS Brasil . E- mail :
tomasw @ cpap.embrapa. br - 3- Departamento de Zoologia - ICC - Universidade de Brasília - 70910-970 Brasília - DF - Brasil E- mail:jmarinho @ unb. br

.

The occurrence of domestic dog ( Canis familiaris ), maned wolf (Chrysocyon brachyurus ), giant anteater
( Myrmecophaga tridactyla ), crab-eating racoon ( Procyon cancrivorous ) and tapir ( Tapirus terrestris ) with
regard to habitat variables was studied at Brasília National Park (PNB ), in Brazil , between July and
October 2001. Track stations ( n = 143) were constructed along dirt roads in the PNB. Each track station
consisted of a box filled with sand measuring 2 x 2 m, and was separated from each other by one kilometer.
The track stations were examined for presence/absence of tracks of the studied species. A stepwise logistic
regression was run to model the occurrence of the five species in relation to the habitat variables, with a
= 0,05 to enter and retain a variable in the model. A simulation of the probability of occurrence of each
165

species was conducted using the combination of selected habitat variables in a resource selection probability
function . A stepwise logistic regression showed a significantly negative association between the occurrence
of C. familiaris and distance from the park edge (P=0.0246, df = l ). From an ecological perspective, the
presence of dogs in PNB is an edge effect. The occurrence of maned wolf was positively associated to the
distance of the dumping site ( P = 0,0101, df = l ), and negatively associated to presence of dog tracks in the
track stations ( P = 0.001, df= l ). The probability of occurrence maned wolf species In areas where domestic
dogs were present, the probability of maned wolf occurrence was 0.268, and in areas with no dog signs it
was 0.634. The occurrence of crab-eating racoon was associated to the ecotone of “ campo sujo” and
gallery forest ( P = 0.0250, df = l ). The occurrence of the giant anteaters was positively associated to the
ecotone of “ cerrado sensu strictu” and “ campo cerrado” ( P = 0,0089, df = l ). The occurrence of the tapir
was not significantly associated to the habitat variables examined in this study ( % ’= 35.1732, P < 0.0001 ).
Control programs for domestic dogs should be addressed to the matrix surrounding the park , as the results
suggest that dogs are restricted to its border and to human settlements, especially urban and sub- urban

areas.

DV - 61
COMPARA ÇÃO DA COMUNIDADE DE PEQUENOS MAMÍFEROS DE DUAS Á REAS COM
DIFERENTES GRAUS DE SUCESS Ã O FLORESTAL NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL
NASCENTES DO RIBEIRÃ O GARCIA , BLUMENAU - SC. - Beduschi, PJ ; Testoni, C.; Francisco,
R. C., Zimmer, E.; Atique, M, S.; Vegini, G, A, M.; Laps, R. R . & Althoff, S L.2 (2-DCN -CCEN, FURB,
R. Antônio da Veiga, 140 - CEP 89010-971; l -beduschip @ hotmail.com, 2-althoff @ furb.br )
O Parque das Nascentes localiza-se na regi ão sul do munic ípio de Blumenau e conta com á reas que sofreram intensa exploração madeireira. As duas á reas analisadas, conhecidas como Terceira Vargem e Vale do
Espingarda, sofreram cortes rasos para retirada de madeira na mesma é poca. Neste trabalho comparamos a
comunidade de pequenos mam íferos destas duas localidades, que possuem diferentes graus de regeneração. Na Terceira Vargem foram amostradas duas áreas; em cada uma delas foram abertos três transectos de
300 m, distanciados entre si por lOm e em cada um deles foram alocadas 30 armadilhas de 10 em lOm em
um ponto Fixo. No Vale do Espingarda foi amostrada somente uma á rea, utilizando a mesma metodologia .
Na Terceira Vargem foram realizadas 19 coletas na á rea I e 20 coletas na á rea II, totalizando 14.040
armadilhas/noite. No Vale do Espingarda foram realizadas 24 coletas, totalizando 8640 armadilhas/ noite.
Foram capturadas 13 espécies de roedores: Akodon montensis , Oligoryzomys nigripes, Oxymycterus cf.
JUDEJC, Oryzomys russatus, Thaptomys nigrita, Delomys dorsalis, Brucepattersonius sp., Oryzomys ratticeps,
Nectomys squamipes e quatro espécies n ã o identificadas. També m foram capturadas seis espécies da ordem Didelphiomorphia: Micoureus demerare, Monodelphis sp., Monodelphis americana, Philander
opossurn, Didelphis albiventris e Gracilinanus sp.. A riqueza encontrada no Vale do Espingarda ( 15 espécies) foi maior do que na Terceira Vargem ( 12 espécies). As espécies dominantes na Terceira Vargem
foram Akodon montensis e Oryzomys russatus, enquanto que no Vale do Espingarda foram A . montensis
seguida de Oligoryzomys nigripes. A ocorrê ncia de Oxymycterus cf . judex somente no Vale do Espingarda e de N. squamipes exclusivamente na Terceira Vargem provavelmente se deve ao fato destas espécies
serem especialistas em determinados ambientes. Oxymycterus cf . judex prefere locais com grande quantidade de serapilheira, como a capoeirinha, ambiente inexistente na Terceira Vargem. Nectomys squamipes
habita preferencialmente banhados e margens de pequenos rios, locais n ão amostrados no Vale do Espingarda. Novas coletas poderão modificar os resultados pois a vegetação local encontra-se em processo de
regeneração e consequente aumento da heterogeneidade ambiental.

PIPe/FURB, PIBIC/CNPq , FNMA
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PEQUENOS MAMÍFEROS OCORRENTES EM UMA
Á REA DE FLORESTA ATL Â NTICA DE RESTINGA ARB Ó REA NA ILHA DE SANTA
CATARINA, SUL DO BRASIL. Fernando L . de Souza 1 ; Fernando V. B . Goulart 1 ; Helena B. Pavese1:
Maurício E. Graipel 1. 1( Departamento de Ecologia e Zoologia/CCB / UFSC. Campus Universit á rio. Trindade, 88040-970, Florian ó polis, SC; e-mail : capueira @ hotmail.com )
A exploração da plan ície costeira brasileira reduziu as florestas a pequenos fragmentos isolados e levou
várias espécies de mamíferos à extinção local. Isto é particularmente expressivo na Ilha de Santa Catarina.
Com o objetivo de avaliar os efeitos da perturbaçã o ambiental nestes ambientes, sobre a comunidade de
pequenos mamíferos, vem sendo realizado um estudo de captura , marcaçã o e recaptura em três fragmentos
florestais de diferentes estágios de preservaçã o ( A = capoeirinha; B floresta secund á ria e C capoeira ,
=
=
com aproximadamente 4, 10 e 4 hectares, respectivamente) em uma á rea de restinga arbórea na Ilha de
Santa Catarina. Os trabalhos de campo tiveram in ício em janeiro do corrente ano, com previsão de duração
de 12 meses e amostragens mensais de três dias de duração. Est ã o sendo utilizadas 10 esta ções amostrais
distribu ídas em transecto, com aproximadamente 135 metros de comprimento em cada fragmento florestal, totalizando 120 armadilhas. As estações encontram-se distantes uma das outras quinze metros e possuem, cada uma, quatro armadilhas do tipo “ live trap” (duas no solo, uma no sub-bosque e uma no dossel ),
iscadas com banana e pasta de amendoim ( Amendocrem ). A identificação est á sendo realizada usando
como base o material depositado na Coleçã o Cient ífica de Mam íferos da UFSC, onde os exemplares
coletados estão sendo depositados. Quando necessá rio será realizada an álise de cariótipo. Até o presente
momento foram realizadas três saídas, resultando em esforço amostrai de 1080 armadihas noite e um
sucesso de captura de 3,14%. Foram capturadas três espécies de pequenos mam íferos: Micourous demererae
(n = 9), Akodon montensis ( n 7) e Didelphis aurita ( n 3 ), sendo as duas primeiras espécies marcadas
=
=
por corte de falanges e D. aurita marcada por combinações de furos nas orelhas. As capturas aconteceram
principalmente nos fragmentos A e B ( mais afastados da área residencial ), representando 76,6% e 20%.
respectivamente. O fragmento A registrou as maiores porcentagens de captura totais para M . demererac e
D. aurita, 81,82 % e 80 %, respectivamente, enquanto A. montensis foi encontrado mais comumente no
fragmento B, onde se deu 57,14% dos registros. Até agora, D. aurita foi a ú nica espécie n ã o registrada em
todos os três fragmentos ( nenhuma captura registrada no fragmento B ). Com relaçã o à distribuiçã o pelos
estratos, temos 100% dos registros de M . demererae nas armadilhas arbor ícolas (sub- bosque e dossel ),
100% dos registros de A montensis nas armadilhas de solo e 80% dos registros de D. aurita també m nas
armadilhas de solo. O mês de fevereiro registrou o maior n ú mero de capturas totais (50%) enquanto o mês
de janeiro o menor ( 13,3% ). A riqueza de espécies mostrou-se relativamente baixa durante os meses de
verão, possivelmente isto se deva a uma maior disponibilidade de alimentos neste per íodo, o que tende a
afetar negativamente a probabilidade de captura. A continuidade dos estudos poderá contribuir para um
melhor entendimento da presen ça e da flutuaçã o das espécies.

-

.

-

DV 6 3
EVOLUÇÃO DO CÓRTEX CEREBRAL DE MAM Í FEROS SUGERIDA PELA ONTOGENIA DOS
CIRCUITOS C Ó RTICO - CORTICAL E T Á LAMO - CORTICAL DE MARSUPIAIS E
PLACENTÁ RIOS -Danilo Arruda Furtado- Laboratório de Neuroplasticidade , Depto. Anatomia. UFRL
A evolução do sistema nervoso pode ser abordada através de estudos ontogené ticos. Para tanto, propomos
a compara çã o do desenvolvimento dos circuitos tá lamo-cortical, ipsocortical e contracortical do córtex
cerebral de gambás ( Didelphis marsupialis ) e de ratos ( Rattus norvegicus ). Particularmente, analisando a
distribui ção espacial dos corpos celulares e a morfologia de seus dendritos e axô nios. A distribuição e a
morfologia das células foram obtidas pela deposição post - mortem de cristais do corante lipof ílico fluorescente Dil, no dorso posterior do có rtex cerebral , correspondente ao có rtex visual , ou na linha média das
comissuras inter- hemisf éricas de gambás e ratos. Cristais de DiA foram inseridos no t álamo dorsal de
gambás e ratos, para an á lise da distribuição laminar dos axônios tal â micos. Cortes coronais do tecido
foram desenhados e/ou fotografados. Células cujo dendrito apical arborizava na camada I e cé lulas cujo
dendrito apical situava -se abaixo da camada I foram quantificadas levando se em consideração a posição
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laminar do corpo celular no tecido.Os resultados obtidos revelam: 1- diferenças na distribuição espacial
dos corpos celulares nas á reas visuais de ratos e gambás; 2 ocorrência de regressão da arborização do
dendrito apical das células inter-hemisféricas das camadas Vc e VI somente no córtex de ratos. A comparação do desenvolvimento do córtex de marsupiais e placentá rios sugere uma transformação do padrão
relativamente tangencial da arborização dos axônios tá lamo-corticais e córtico-corticais para uma organi zação mais radial em rela ção à superf ície do cé rebro. Em répteis, os ax ônios se organizam de maneira
tangencial. Nossos estudos permitem supor homologia entre cé lulas comissurais nos córtices de marsupiais e de placent á rios e sugerem que as diferenças morfol ógicas destas células de gambás e ratos possam ser
decorrentes de alterações na organização laminar dos axônios corticais. As diferenças na organização
geométrica dos circuitos cerebrais podem ser discutidas sob a perspectiva do comportamento adaptativo e
do custo energé tico do desenvolvimento do córtex, levando-se em consideraçã o a biologia reprodutiva dos
marsupiais e placent ários.

-
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DV 6 4

FORRAGEAMENTO DE TAMANDUÁ -BANDEIRA (Myrmecophaga í ridactyla) EM COLM ÉIA,
NO PARQUE NACIONAL DAS EMAS - Guilherme H. B. de Miranda 1 ; Fl á vio H. G. Rodrigues 2, fsis
M. Medri3 e Fernanda V. dos Santos4 - 1- Instituto Nacional de Criminal ística/Departamento de Pol ícia
Federal e Universidade de Brasília - Departamento de Ecologia, Bras ília, DF, Brasil guihbm @ unb. br 2- Associação para Conservação dos Carn ívoros Neotropicais - Pró-Carn ívoros e Departamento de Zoo,

logia, Universidade de Brasília, Bras ília , DF, Brasil , rodrigues @ procarnivoros.org. br - 3- Fundação Pantanal Com Ci ê ncia , Av. Rio Branco, 1270, UFMS ( sala da ADUFMS ) isis @ cpap.embrapa . br 4- fervincivet @ hotmail .com .

No final da tarde do dia primeiro de fevereiro de 2003, numa á rea de campo limpo do Parque Nacional das
Emas, sudoeste de Goiás, acompanhamos uma dupla de tamandu ás- bandeira ( Myrmecophaga í ridactyla )
um deles marcado com radiotransmissor e o outro a ser capturado naquela tarde para receber equipamento
semelhante. Próximo ao local da captura, observamos e fotografamos marcas produzidas por garras de
tamandu á, entorno de um orif ício aproximadamente circular ( medindo cerca de 20 cm de di â metro ) presente num cupinzeiro com cerca de 1 ,5 metros de altura. No interior do referido orif ício, foram encontrados restos de mel e das paredes e favos de uma pequena colmé ia de Apis melifera, recé m-destru ída , ainda
com a presen ça de algumas abelhas. Foi encontrada uma abelha no pêlo do tamanduá -bandeira recé mcapturado e um pequeno enxame em volta dele, indicando que, ao menos este animal, atacou a colmé ia
para se alimentar dos insetos e/ou do mel e outras subst â ncias, o que é pobremente relatado na literatura
especializada sobre a dieta dessa espécie. Subst â ncias produzidas por abelhas são muito nutritivas e a
associação de colméias aos cupinzeiros, normalmente forrageados pelos tamandu á s-bandeira, pode propiciar o consumo das mesmas.

.

Órgãos financiadores: Fundação O Boticá rio de Proteção à Natureza/MacArthur Foundation ; The Whitley
Laing Foundation/Rufford Small Grants; CENAP/IBAMA e Conservation International do Brasil.
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USE OF TRACK STATIONS TO EVALUATE THE OCCURRENCE OF DOMESTIC DOG ,
MANED WOLF, GIANT ANTEATER , CRAB-EATING RACOON AND TAPIR AT BRASÍLIA
NATIONAL PARK , BRAZIL. ' Lacerda , Ana Cristyna Reis; 2Tomás, Walfrido Moraes e 3Marinho-Filho, Jader Soares - 1- IBAMA - Coordenaçã o de Proteção de Espécies da Fauna. SAIN Av. L4 - Ed . Sede
do IBAMA - Bloco B - Subsolo - 70.800-200 - Brasília ,DF, Brasil . E-mail: acrl 2 @ vahoo.com.br
2- EMBRAPA Pantanal, Rua 21 de Setembro 1880, CEP 79320-900, Corumbá, MS. Brasil. E- mail:
tomasw @ cpap.embrapa . br - 3- Departamento de Zoologia - ICC - Universidade de Brasília - 70910-970 Brasília , DF, Brasil. E-mail: imarinho @ unb. br
The occurrence of domestic dog (Canisfamiliar
í s ) , maned wolf ( Chrysocyon brachyurus ) , giant anteater
( Myrmecophaga tridactyla ) , crab-eating racoon ( Procyon cancrivorous ) and tapir (Tapirus terrestris ) with
regard to habitat variables was studied at Bras ília National Park ( PNB ), in Brazil , between July and
October 2001. Track stations ( /? = 143) were constructed along dirt roads in the PNB. Each track station
consisted of a box filled with sand measuring 2 x 2 m, and was separated from each other by one kilometer.
The track stations were examined for presence/absence of tracks of the studied species. A stepwise logistic
regression was run to model the occurrence of the five species in relation to the habitat variables, with a
= 0,05 to enter and retain a variable in the model. A simulation of the probability of occurrence of each
species was conducted using the combination of selected habitat variables in a resource selection probability
function. A stepwise logistic regression showed a significantly negative association between the edge and
the probability of occurrence of C. familiar
í s ( P = 0.0246, df = 1). From an ecological perspective, the
presence of dogs in PNB is an edge effect. The occurrence of maned wolf was positively associated to the
distance of the dumping site ( P = 0,0101, df = 1 ), and negatively associated to presence of dog tracks in
the track stations ( P 0.001, df = 1 ). In areas where domestic dogs were present, the probability of maned
wolf occurrence was 0.268, and in areas with no dog signs it was 0.634. The occurrence of crab-eating
racoon was associated to the ecotone of “ campo sujo” and gallery forest ( P = 0.0250, df = 1 ). The occurrence
of the giant anteaters was positively associated to the ecotone of “ cerrado sensu strictu” and “ campo
cerrado” ( P = 0,0089, df = 1 ). The occurrence of the tapir was not significantly associated to the habitat
variables examined in this study ( %’ = 35.1732, P < 0.0001). Control programs for domestic dogs should be
addressed to the matrix surrounding the park , as the results suggest that dogs are restricted to its border
and to human settlements, especially urban and sub- urban areas.

=
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VARIA ÇÃ O DA ESTRUTURA DAS COMUNIDADES DE PEQUENOS MAM Í FEROS AO LONGO DE UM GRADIENTE CERRADO sensu síricfw - CERRADÃO NO BRASIL CENTRAL. André
Faria Mendon ça 0’ (Departamento de Ecologia, UnB ; andre- kid @ uoI.com . br ); Raimundo Paulo Barros
Henriques (Departamento de Ecologia, UnB; henriq @ unb. br ); Juliana Bragan ça (Faculdade da Terra de
Brasília ; julianabc01@ hotmail.com ); Pablo Sebastian (Departamentode Ecologia , UnB ; pstamaral @ unb.br)
Foi estudada a variação da estrutura das comunidades de pequenos mam íferos em um gradiente vegetacional
a partir do fragmento de cerrad ão até a matriz de cerrado sensu strictu e a relação desta com as caracter ísticas
do habitat. O fragmento de cerrad ão possu ía uma á rea de aproximadamente 3,4 ha e estava.localizado no
Jardim Botâ nico de Brasília, DF. Os animais foram amostrados pelo método de captura e recaptura utilizando
armadilhas do tipo “ Sherman ” em dois períodos de 30 dias; de fevereiro a março de 2002 durante a
esta çã o de chuva e de setembro a outubro de 2002 ao longo da estaçã o seca. As armadilhas foram dispostas
ao longo de três transeções orientadas em diferentes lados do fragmento, sendo que cada transeção (75 m )
iniciava-se na matriz de cerrado s.s. (25 m ) em direção ao centro do fragmento de cerrad ã o (50 m ). O
esforço total de captura foi de 8.640 armadilhas/ noites. As variá veis da estrutura do habitat (cobertura da
copa , altura e di â metro médio das plantas, cobertura de serapilheira e herbáceas e porcentagem de indiv íduos
arbóreos) foram tomadas em parcelas de 5 m X lOm cont íguas ao longo das transeções por amostragem
quantitativa estratificada. Para analisar a rela ção entre os pequenos mam íferos e as vari á veis da estrutura
do habitat foi utilizada a correlação de Pearson. Foram capturadas 8 espécies: Oryzomys subflavus , Calomys
callosus , C. tener , Bolomys lasiurus , Rhipidomys macrurus , Gracilinanus agilis , Thylamys velutinus e
Monodelphis americana. A riqueza apresentou um decréscimo em direçã o ao centro do fragmento, sendo
que a matriz de cerrado s.s. possu ía seis espécies, sendo três exclusivas ( Bolomys lasiurus, Calomys tener
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e Thylamys velutinus) enquanto o fragmento de cerrad ão apresentou cinco espécies, sendo duas exclusivas
(/?. macrurus e M . americana ). Apenas três espécies ocorreram nos dois ambientes ( O. subflavus, C.
callosus e G. agilis ). A diversidade e equitabilidade também diminu íram em direção ao centro do fragmento
de cerrad ão. Foram registradas 303 capturas durante o estudo, sendo significativamente maior no fragmento
de cerrad ã o (75 % das capturas) em relaçã o à matriz de cerrado s.s (%2 = 9,33; GL= 1; p<0,01 ). Gracilinanus
agilis (86% das capturas) foi mais abundante no fragmento de cerrad ã o (218 capturas ) decrescendo para a
matriz de cerrado s.s (41 capturas). Oryzomys subflavus (7,6% das capturas) foi a segunda espécie mais
abundante durante o estudo, apresentou uma menor abundância dentro do fragmento de cerrad ã o (5
capturas), aumentando em direçã o ao cerrado s.s ( 16 capturas). Apenas O. subflavus apresentou correlaçã o
significativa e negativa com a cobertura de copa. O padrão de distribui çã o dessas duas espécies parece
estar relacionado com o possível risco de predação para G. agilis e com a estrutura do habitat para O.
subflavus. O decréscimo da diversidade e equitabilidade de espécies em direção ao centro do fragmento
foi causado principalmente pela diminuição da riqueza e pelo maior n ú mero de capturas de apenas uma
espécie (G. agilis ) dentro do fragmento. Estes resultados sugerem que a composi ção, estrutura da
comunidade e abund â ncia das populações de pequenos mam íferos variaram significativamente ao longo
do gradiente estudado.

_
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DV 6 7
UTILIZA ÇÃO DE ARMADILHA FOTOGRÁ FICA COMO COMPLEMENTO NO LEVANTA MENTO DA MASTOFAUNA NO “ PARQUE NATURAL MUNICIPAL NASCENTES DO GARCIA ,
BLUMENAU-SC” Dallacorte, F. 1; Atique, M. Gruener, C. G. 1; Vegini, G. A. 1 & Zimmer, E.1; Laps, R.
2;
Althoff , S. L.2; ( 1- Acad ê micos de Ci ências Biol ógicas/Laborat ório de Taxidermia -Zoologia dallacorte. bio @ terra.com . br - 2- Professor coordenador do Laboratório de Taxidermia- Zoologia da Uni versidade Regional de Blumenau - althoff @ furb. br - rudilaps @ furb.br )

-

O uso de metodologias adequadas para o levantamento da mastofauna tem sido utilizado intensivamente por
pesquisadores de diversos locais, possibilitando desta forma levantamentos mais abrangentes, complementando
informações já existentes sobre esta fauna. Entre estas metodologias destaca-se a armadilha fotográfica, que
tem mostrado diversos resultados interessantes. Foram utilizados dois equipamentos tipo trail master passivo
com sensor infravermelho em quatro á reas com tipologias vegetais diferenciadas, dentro dos limites do Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia, que encontra-se no domínio da Floresta Ombrófila Densa Atl ântica. Esta floresta se caracteriza por apresentar uma grande gama de espécies arbóreas com alturas de 25 e 35
metros, tomando este ambiente propício para uma diversificada variedade de epífitas, lianas e cipós. As
armadilhas tiveram sua distribuição temporal aleatória nestas quatro á reas. Foram vistoriadas pelo menos
uma vez por semana, durante o período de janeiro de 2001 a outubro de 2002, a fim de verificar o n ú mero de
poses registradas, troca de filme e troca de área. Programamos as armadilhas para funcionarem entre 18:00 as
06:00 e também para amostrar animais de pequeno, médio e grande porte, já que o modelo do sensor ( primeira pessoa do plural , enquanto o resto do texto está na terceira pessoa ) possibiltava esta possibilidade. Foram
adquiridas fotografias de quatorze espécies de mamíferos distribu ídos em quatro (cinco ordens, na verdade:
Didelphimorphia, Xenarthra, Camivora, Artiodactyla e Rodentia ) ordens: Didelphis aurita, Philanderfrenata
Dasypus novemcinctus, Tamandua tetradactyla, Cerdocyon thous, Leopardus wiedii, Leopardus pardalis
Procyon cancrivorus, Mazama americana, Mazama gouazoubira, Pecari tajacu, Agouti paca, Dazyprocta
azarae e Oryzomys russatus. Através desta metodologia foram amostradas 25% das 56 espécies registradas
para o Parque das Nascentes, possibilitando a identificaçã o concisa de espécies ( 19,6% ) de mamíferos que
haviam sido amostrados somente por avistamento e a inclusão de nova espécie ( Agouti paca ) para a lista da
mastofauna. Animais de grande porte não foram registrados por esta metodologia, mas sabe-se da existê ncia
de Puma concolor para a regi ão através de registro visual. Com a continuidade dos trabalhos as armadilhas
serã o colocadas próximas a locais de passagem desta espécie, caracterizados por pegadas e outros vest ígios.
Destacamos as fotos retiradas de duas espécies de felinos de médio porte, já que este grupo é de dif ícil
amostragem em levantamentos. O uso desta metodologia possibilitou o incremento de espécies novas à lista
de mam íferos do Parque das Nascentes e na identificação correta de espécies avistadas, auxiliando nos esforços de conservação desta área.

.
.
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-

,RELA ÇÕES ECOLÓGICAS ENTRE PEQUENOS MAMÍ FEROS E ECTOPARASITOS EM Á RE

AS DE MATA ATLÂ NTICA DA ILHA GRANDE, RIO DE JANEIRO, BRASIL. Emerson Brum
Bittencourt 1 & Carlos Frederico Duarte da Rocha 2 - 1 - Lab. de Ixodides, Dept. de Entomologia, Instituto
Oswaldo Cruz , FIOCRUZ , Av. Brasil 4365 , Rio de Janeiro , RJ , CEP: 21045 - 900, E - mail :
ebbittencourt @ ig.com.br - 2 - Lab. de Ecologia de Vertebrados, Setor de Ecologia, DBAV, IBRAG, UERJ

O conhecimento sobre as relações entre espécies de ectoparasitos e pequenos mamíferos ainda é reduzido
no Brasil. Na Ilha Grande, estado do Rio de Janeiro, estudos pontuais tê m demonstrado a diversidade da
comunidade de ectoparasitos associados aos pequenos mam íferos. Este trabalho visou estudar as relações
ecol ógicas entre as espécies de ectoparasitos e os pequenos mamíferos hospedeiros em á reas de Mata
Atlâ ntica da Ilha Grande, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Entre março de 1996 e abril de 1997 um total de
7474 armadilhas/noite (tipo “ live traps” ) foram montadas em quatro á reas de Mata Atl ântica próximas da
Vila Dois Rios, lado oceânico da Ilha Grande (localizada a aproximadamente 150 km da cidade do Rio de
Janeiro no litoral sul do estado). Cada pequeno mam ífero capturado era anestesiado com éter, marcado,
medido e tinha o pelo penteado em busca de ectoparasitos. Os ectoparasitos coletados eram devidamente
preservados e posteriormente identificados e quantificados. Para as oito espécies de pequenos mam íferos
capturadas ( Proechimys iheringi , Sciurus aestuans, Mus musculus, Oxymycterus sp, Oryzomys russatus,
Necí omys squamipes , Didelphis aurita e Mcirmosops incanus ) foram coletadas 27 espécies de ectoparasitos:
Acari, Acariformes: Cheyletidae e Listrophoridae; Acari , Paras i ti formes: Macronyssidae, Ixodes didelphidis,
Ixodes sp, Amblyomma sp, Turturki, Tursp , Gigantolaelapsgoyanensis Gigantolcielcips oudemansi , Laelaps
manguinhosi , AndrolaelapsfahrenholzitAndrolaelapsmarmosops\ Insecta, Amblycera: Gyropus, lineatus
e Gliricola porcelli:; Insecta, Anoplura: Poliplcix spinulosa, Pterophthims wemecki e Hoplopleura sciuricola\
Insecta, Siphonaptera: Craneopsylla miner\>a minerva , Hechtiella lakoi , Polygenis ( Polygenis ) rimatus,
Polygenis ( Polygenis ) roberti roberti , Polygenis ( Polygenis ) occidentalis occidentalis , Polygenis ( Polygenis )
tripus e Polygenis ( Neopolygenis ) prador, e Insecta, Coleó ptera: Amblyopinodes sp e Amblyopinus sp. De
cada espécie de pequeno mam ífero foram recolhidos espéciems-testemunhosdepositados, respectivamente, na Coleção de Mam íferos do Setor de Zoologia UERJ (S. aestuans, M. musculus , Oxymycterus sp, O.
russatus , N. squamipes, D. aurita e M . incanu ) e na Coleçã o de Mam íferos do Museu Nacional do Rio de
Janeiro ( P. iheringi ). As espécies de ectoparasitos foram depositados nas coleções de entomologia do IOC/
FIOCRUZ. Apenas M . musculus n ão se encontrava parasitado e, para as demais espécies de hospedeiros a
maior associação com ectoparasitos foi em P. iheringi (13 espécies de ectoparasitos Prevalência = 91% ) e
a espécie com a menor associaçã o foi D. aurita ( uma espécie de ectoparasito Prevalê ncia = 50 % ). Os
índices Global Padrão ( GP) e Global Modificado ( GM) foram maiores para os á caros ( GP = 36,8 e GM =
36,2) que para os outros grupos: anopluros (GP = 7,8 e GM = 26,5 ), mal ófagos ( GP = 0,9 e GM = 3,2) e
sifoná pteros (GP = 0,5 e GM = 2,4 ). Ocorreram infestações m ú ltiplas de ectoparasitos com até duas espécies em M. incanus , três espécies em O. russatus , quatro espécies em N . squamipes, cinco espécies em S .
aestuans , seis espécies em Oxymycterus sp e oito espécies em P. iheringi . Novas ocorrê ncias para o estado
( P. wemecki , H . sciuricola e P. ( P. ) o. occidentalis ) e para hospedeiro ( P. ( P. ) tripus em S. aestuans ) foram
registradas. Os dados obtidos neste trabalho ampliam o conhecimento das relações entre espécies de
ectoparasitos e pequenos mamíferos no estado do Rio de Janeiro e no Brasil .

.
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Financiamento: CAPES, CEADS-Ilha Grande, UERJ - 1 - Bolsa de Doutorado CNPq ( processo: 142.140/
01-5 ) - 2 - Bolsa de Pesquisador CNPq ( processo 300.814/94-3) - Bolsa Proci ê ncia UERJ
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DV 69
A MASTOFAUNA DO CERRO DAS ALMAS, MUNICÍPIO DE CAPÃ O DO LEÃ O, RIO GRANDE DO SUL: UMA ANÁ LISE PARCIAL. Mazim, F. D.1, Dias, R. A.1 & Schlee, J. M., Jr. (1- Museu de
Historia Natural, Universidade Católica de Pelotas, Rua Félix da Cunha, 412, Bairro Centro, Pelotas, Rio
Grande do Sul , CEP 96010-000, e- mail: felinosdosul @ bol .com. br)

Com exceção de inventá rios realizados na década de 1890, as á reas florestadas da extremidade meridional
da Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul foram pouco investigadas em termos mastofaun ísticos. O presente trabalho inventariou a mastofauna do Cerro das Almas (31°46’ S, 52°35’ W), um agrupamento de
morros gran íticos testemunhos de 267 m s.n . m. e ca. 1 km de extensão localizado no município de Capão
do Leão, Rio Grande do Sul . Embora esteja inserido na regi ão fitogeográí
f ca da Savana, a face sudeste do
Cerro das Almas é dominada por uma mancha de Floresta Estacionai Semidecidual Submontana de 700 ha
distante 12 km para o sul do limite meridional estabelecido para as florestas outrora contínuas da vertente
atl â ntica da Serra do Sudeste. Foram realizadas 16 amostragens entre março 2002 e março de 2003,
totalizando 2.039 horas de campo. A mastofauna foi inventariada através de métodos diretos e indiretos de
detecção, incluindo observações visuais, identificação de vest ígios (e.g ., pegadas, fezes, odores), coleta de
espécimes atropelados em rodovias ou caçados por comunidades rurais e emprego de armadilhas fotográficas. Quirópteros, roedores pertencentes às fam ílias Cricetidae, Muridae, Ctenomydae, Echymydae e pequenos didelfimorfios foram omitidos dos invent á rios. Foram registradas 21 espécies de mamíferos pertencentes a 14 fam ílias e 7 ordens, incluindo seis tá xons considerados ameaçados de extin ção no Rio
Grande do Sul, a saber, Didelphis albiventris, Lutreolina crassicaudata, Dasypus hybridus, Dasypus
novemcinctus, Euphractus sexcinctus, Tamandua tetradactyla (ameaçada, inserido na categoria “ vulnerá
vel” ), Cerdocyon thous, Lycalopex gymnocercus , Leopardus wiedii (ameaçada , inserido na categoria “ vul nerá vel ” ), Lontra longicaudis (ameaçada , inserido na categoria “ vulnerá vel ” ), Conepatus chinga, Galictis
cuja, Nasua nasua ( ameaçada, inserido na categoria “ vulnerá vel ” ), Procyon cancrivoms, Cavia aperea,
Cuniculus paca ( ameaçada, inserido na categoria “ em perigo” ), Sphiggurus spinosus, Hydrochoerus
hydrochaeris, Myocastor coypus, Mazama spp. (todas as espécies ga ú chas desse gênero são consideradas
ameaçadas ) e Lepus sp. (espécie exótica ). Inserida no limite austral da mata atl â ntica, é possível encontrar
espécies ameaçadas e especialistas co-existindo na região. Todos os t á xons inventariados foram mencionados por outros autores para a regi ão da Serra do Sudeste ou á reas próximas situadas em território uruguaio.
Por outro lado, espécies conhecidas de registros do Século XIX da regi ão, como Puma concolor, Pcuithera
onca , Tapims terrestris e Tayassu pecari, encontram-se localmente extintas. Considerando seu contexto
regional , o Cerro das Almas possui elevado potencial de conservaçã o.
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DV 70
TAXIDERMIA DE MAMÍ FEROS PARA COLEÇÕ ES DE ESTUDO: UM A PRI MOR A MENTO
DO MÉTODO VISANDO À PRESERVA ÇÃ O DE ESTRUTURAS ABDOMINAIS EXTERNAS.
Carlos Augusto Caetano & João Alves de Oliveira - Museu Nacional / UFRJ - Depto Vertebrados
Quinta da Boa Vista s/ n. 20940-040 - Rio de Janeiro, RJ - 20940-040 - Rio de Janeiro, RJ
A taxidermia é uma técnica utilizada para a preservaçã o de peles de vertebrados, especialmente mam íferos
e aves. Uma das finalidades desta técnica é possibilitar a formação de sé ries de mam íferos para comparações taxonômicas. Os procedimentos para a taxidermia de mam íferos compreendem a retirada da pele do
corpo do animal, a remoção de camadas adiposas, o tratamento da pele com agentes estabilizantes ( p.e.
bórax ou al ú men ) e o seu preenchimento com uma estrutura r ígida, em geral composta por algod ã o e
arames, para a sustentaçã o da peça preparada . Nã o obstante muitas modifica ções tenham sido propostas
nas etapas de preserva ção e montagem, via de regra inicia-se o processo com uma incisão abdominal
através da qual o corpo do espécime é separado da pele. Infelizmente a incisã o abdominal e a necessá ria
suturaçã o da mesma ao final do processo frequentemente danifica gl â ndulas mam á rias situadas nesta parte
do organismo, bem como partes externas da genitá lia e, no caso de alguns marsupiais, o próprio marsupio,
determinando a perda de evid ê ncias reprodutivas externas importantes se estas n ão forem registradas no
momento da prepara çã o. No procedimento aqui descrito a pele é retirada através de uma incisã o no dorso
posterior, uma regi ão frequentemente homogé nea em termos da coloraçã o da pelagem e livre de estruturas
anexas. Através desta abertura são separadas da pele primeiramente a cauda, as partes internas da genit á lia
e os membros posteriores, prosseguindo-se à parte anterior do espécime, conforme o procedimento tradici 172

onal . Esta modificação da técnica tem sido testada com roedores, marsupiais e primatas resultando em
séries melhor preservadas no que tange às estruturas abdominais, sem que se comprometa a rapidez no
processamento e tampouco a aparê ncia dorsal dos espécimes assim preparados.
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MAM Í FEROS DO INTERFL Ú VIO TAPAJ ÓS XINGU: RESULTADOS DO ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL NA REGI Ã O DO TRECHO PARAENSE DA BR 163 ( RODOVIA
CUIABÁ SANTARÉM) Alexandra M. R. Bezerra 1, Ana Paula Carmignotto2, Adriano S. Cunha3 e José
de Sousa e Silva J ú nior4 - 1- Mastozoologia, Dept. Zoologia, Inst. Biologia, Universidade de Brasília.
70910-900, Brasília, DF; abezerra @ fst.com.br - 2- Mastozoologia, Museu de Zoologia da Universidade
de São Paulo, Av. Nazaré 481, Ipiranga, 04263-000, São Paulo, SP; apcarmig @ yahoo.com . br - 3- Biolaw
Consultoria Ambiental, Porto Alegre, RS; adriano @ biolaw.com.br - 4- Setor de Mastozoologia, Coord.
Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, C.P. 399, 66040-170, Belém, PA; cazuza @ museu -goeldi . br

-

-

O presente trabalho apresenta os resultados obtidos na caracterização da mastofauna presente na á rea de
influência do projeto de asfaltamento das rodovias Cuiabá-Santaré m (BR-163) e Transamazônica ( BR230), no trecho paraense situado entre a divisa dos estados de Mato Grosso e Pará e o município de
Rurópolis. A região do interfl ú vio Tapajós-Xingu é reconhecida como uma das á reas de mais alta diversidade de espécies de mam íferos neotropicais, apresentando, inclusive, alguns endemismos. Entretanto,
poucos invent á rios sistemá ticos foram realizados na região, considerada por essa razão de grande import â ncia tanto para a realização de novos levantamentos zool ógicos, como para a criação de Unidades de
Conservação. Para a confecção da lista de mam íferos da á rea de estudo foram utilizados dados de espéci mes depositados nas coleções do Museu Nacional/UFRJ , Museu Paraense Em ílio Goeldi e Museu de
Zoologia da USP, além de dados da literatura e de registros diretos e indiretos obtidos durante excursão à
á rea de estudo em julho de 2002. Através de amostragens em campo, foram registradas 51 espécies de
mamíferos para a regi ão de entorno da BR-163. Esses registros, somados aos dados obtidos em museus e
na literatura, indicaram um total de 198 espécies, distribu ídas em 127 gêneros e 37 fam ílias, para a região
do interfl ú vio Tapajós-Xingu. A partir desses dados constatou -se uma substituiçã o de espécies ao longo do
gradiente Sul - Norte. Na região sul da á rea estudada foram observadas espécies habitantes de á reas abertas, como Cerdocyon thous, Pseudalopex vetulus, Herpailurus yaguarondi e Euphrcictus sexcmctus. Essas
espécies foram registradas em uma área de tensão ecológica entre a Amazônia e o Cerrado, na serra do
Cachimbo, sendo este o limite norte da distribuição destas espécies na região. Os primatas também apresentaram substituição latitudinal de espécies, principalmente entre os representantes do gê nero Mico, onde
M . emiliae foi registrado apenas no trecho ao sul do povoado de Moraes Almeida , sendo substitu ído por
M . leucippe ao norte desta localidade. Portanto, as espécies não se distribuem de maneira homogénea ao
longo do trecho amostrado, apresentando variações latitudinais de acordo com o tipo de ambiente. Particularmente no trecho sul , caracterizado por representar um ecótono entre o Cerrado e a Amazônia, apresentando um mosaico de tipos de vegetaçã o, entre eles savanas e florestas estacionais decíduas submontanas,
verificou -se a ocorrência de espécies de áreas abertas e de espécies que apresentam populações isoladas e
formas end émicas. O cará ter particular desse tipo de ambiente, refletido na composi ção das espécies, está
em acordo com os resultados dos Workshops Ações Prioritá rias para a Conservação da Biodiversidade do
Cerrado e Pantanal ( 1998) e da Amazônia Brasileira ( 1999), que definiram á reas ao sul da Amazônia e de
regiões de ecótono com o Cerrado como sendo de alta importância biológica e possível centro de endemismos.
Portanto, a preservação deste tipo de ambiente toma-se muito importante, principalmente quando a região
entre os rios Tapajós e Xingu n ão conta com Unidades de Conservação de uso indireto, ficando à mercê da
invasão e especulação de terras por posseiros e madeireiros.
Apoio: Ecoplan ; Biolaw; DNIT. Bolsista: 1. Pesquisador/FINATEC.
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instaladas duas armadilhas, no chão e a uma altura de aproximadamente 2 m. Foram utilizadas como isca
bacon , abacaxi e pasta de amendoim. O período de captura compreendeu cinco noites mensais em cada
fragmento selecionado; assim foi utilizado um esforço amostrai de 1000 armadilhas/noite. Os animais que
tiveram sua identificação duvidosa foram depositados na coleção de mam íferos da UFMG ( DZUFMG ).
Os mam íferos de médio e grande porte foram identificados através de visualização, entrevistas e identifi caçã o indireta como fezes e pegadas, durante o per íodo de estudo. No PARNA Descobrimento, foram
registradas quatro espécies de pequenos mam íferos, no PARNA do Pau Brasil 5 espécies, e na Rebio de Una
8. Os índices de diversidade para as á reas foram 1,5, 1,8 e 1,6, respectivamente. Considerando os mamíferos
de médio e grande porte no PARNA do Descobrimento foram registradas 33 espécies, incluindo 8 espécies
ameaç adas segundo portaria do Ibama e IUCN; dessas, 5 são endémicas da Mata Atl â ntica. No PARNA do
Pau Brasil foram registradas 27 espécies sendo 6 ameaçadas e 3 endé micas e na Rebio de Una 29 espécies, 9
ameaçadas e 5 endémicas. Dentre as ameaçadas destacam-se: Cebus xanthostenios ( macaco-prego-do peitoamarelo), Leontopithecus chrysomelas (mico-leão-da-cara-dourada), CallicebusmeIanochir ( gu\ gó ), Allouata
guariba ( barbado), Panthera onca (onça pintada ), Puma concolor (su ç uarana ), Bradypus íorquatm ( preguiça
de coleira ), e Chaetomys subspinosus (ouriço preto).

Financiadores: Projeto PROBIO/MMA, Conservation International , IESB, CNPq.
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EFETIVIDADE DAS UNIDADES DE CONSERVA ÇÃ O DA MATA ATLÂ NTICA PARA A PROTEÇÃ O DE MAMÍFEROS AMEA ÇADOS DE EXTINÇÃ O - Sé rgio Lucena Mendes, Bruno Rocha
Coutinho e Danielle de Oliveira Moreira - Departamento de Ciê ncias Biol ógicas - CCHN, Universidade
Federal do Esp írito Santo, slmendes @ npd . ufes. br

A Mata Atl â ntica está entre os seis principais “ hotspots” mundiais de biodiversidade, de acordo com a
organizaçã o Conservation International , que usa como parâ metros a riqueza de espécies de plantas e vertebrados, o grau de endemismo biol ógico e o grau de ameaça. Ocupando, originalmente, cerca de 1.500.000
km2, a Mata Atl â ntica foi drasticamente reduzida a menos de 10% de sua cobertura original . A maioria dos
remanescentes florestais são fragmentos de pequeno a médio porte, muitos dos quais continuam sofrendo
pressões antrópicas e podem desaparecer. A principal alternativa para a conservação da biodiversidade da
Mata Atl â ntica está nas unidades de conservação ( UCs), que são á reas oficialmente protegidas, abrangen do os maiores remanescentes florestais. Na Mata Atl â ntica ocorrem cerca de 260 espécies de mam íferos,
sendo 55 endémicas a este bioma e 37 constam da lista de mam íferos brasileiros ameaçados de extinçã o,
publicada pelo IBAMA em 2003. O objetivo deste estudo, portanto, é responder quantas destas espécies
est ão efetivamente protegidas em unidades de conservaçã o. A metodologia adotada constou de uma an á lise do banco de dados de UCs do Conservation International do Brasil , na regi ão do bioma Mata Atl â ntica,
e o cruzamento dessas informações com os dados de literatura sobre a distribuição geográfica das espécies
de mam íferos ameaçadas de extinçã o. Usando-se sistemas de informações geográ ficas (SIGs ) estão sendo
demarcadas, em mapa do leste do Brasil , as UCs existentes e a distribui ção das espécies, para verificar a
sobreposi ção destes dois temas. Como resultados, verificamos que na Mata Atl â ntica existem cerca de 660
UCs federais e estaduais sendo que, destas, 460 são de proteção integral , incluindo-se aqui as Reservas
Particulares do Património Natural. Apesar do grande n ú mero de UCs, observa-se que praticamente 70%
delas possuem menos de 1.000 ha , cerca de 20% possuem entre 1.001 e 10.000 ha e apenas 10% acima de
10.000 ha . Embora muitas destas UCs se sobreponham às á reas de distribuição geográfica das espécies
ameaçadas, a maioria, com menos de 1.000 ha, certamente n ão é efetiva para a sua proteção a longo prazo.
Alguns tá xons, aparentemente só ocorrem em pequenas UCs, enquanto outros provavelmente não estão
presentes em nenhuma á rea oficialmente protegida . Os casos que mais se destacam são os primatas altamente end é micos, os roedores com distribuições geográficas restritas ou pouco conhecidas e espécies
í dactyla , Priodontes maximus e Pteronura brasiliensis, que est ão presentes em
como Myrmecophaga tr
outros biomas, mas praticamente extintas da Mata Atlântica. Como muitas espécies de mamíferos ameaçadas
de extinçã o são de médio a grande porte e ocorrem em baixas densidades populacionais, os dados obtidos
sugerem que é necessá rio um investimento urgente na melhoria do sistema de UCs. Faz-se necessá ria a
proteção desses táxons e compatibiliza ção do tamanho e distribuição das áreas protegidas com a necessidade de preservação da diversidade taxon ômica, ecológica e genética dos mam íferos da Mata Atl â ntica .

Apoio: IPEMA - Instituto de Pesquisas da Mata Atl â ntica e Conservation International do Brasil
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DIAGNÓSTICO DAS COLEÇÕES DE MAM Í FEROS NO BRASIL Sérgio Lucena Mendes, Vagner
Souza e Claudia M á rcia M. Ferreira - Departamento de Ci ê ncias Biol ógicas - CCHN, Universidade Federal do Espírito Santo, slmendes @ npd . ufes. br
Os mam íferos atuais já descritos somam cerca de 4.630 espécies, das quais, mais de 520 ocorrem em
territ ório brasileiro. Só os mam íferos terrestres que vivem no Brasil representam mais de 10% das espécies
de todo o Planeta. Entretanto, h á v á rios ind ícios de que a diversidade de mam íferos brasileira está
grandemente subestimada . Dentre os fatores responsá veis por isto encontram-se, provavelmente, o n ú mero pequeno de taxonomistas, a baixa representatividade das nossas coleções e as condições de trabalho dos
mastozoólogos. Com o objetivo de diagnosticar a situação das coleções de mamíferos no Brasil, enviamos
um question á rio para 26 instituições brasileiras, incluindo perguntas sobre a representatividade das coleções, as condições de trabalho, o pessoal envolvido e o processo de informatização. Foram contabilizados
201.283 espécimes de mam íferos nas 13 instituições que responderam o question ário. Dentre as instituições que forneceram dados por táxon , a ordem com maior n ú mero de exemplares é Chiroptera, com cerca
de 50% dos espécimes, seguida por Rodentia, com 26%, Didelphimorphia, com 8%. e Primates, com um
pouco mais de 6%. As demais ordens somadas não chegam a 10% do total . Em ordem de importâ ncia, as
principais dificuldades enfrentadas nas coleções são ( 1) acondicionamento dos espécimes, ( 2 ) falta de
profissionais de n ível superior e (3) falta de equipamentos adequados. Nas coleções de mamíferos das 13
instituições atuam 110 pessoas, sendo que cerca de 70% são estudantes de graduação e pós-graduação. No
total, são apenas 22 pesquisadores, o que d á menos de dois pesquisadores por coleção. Das 13 instituições,
8 armazenam seus dados em livros de tombo e meio digital , 4 apenas em livros de tombo e uma não
informou. Das 8 coleções de mam íferos que est ão informatizadas ou em processo de informatização 5
forneceram a porcentagem da informatização, o que permitiu estimar em , pelo menos, 73.400 espécimes
informatizados, o que representa cerca de 36% do total de espécimes levantados. Em ordem de importâ ncia, as principais dificuldades para a informatização são a ( 1) falta de equipamento adequado, a ( 2) falta de
pessoal para digitaçã o e (3) a indefini ção de protocolo de informatização. Nenhuma coleçã o est á
disponibilizando dados via Internet, mas de um modo geral há interesse dos responsá veis pelas coleções
em participar de uma rede que favoreça este procedimento.
,

Apoio: CNPq e IPEMA - Instituto de Pesquisas da Mata Atl â ntica
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MAMÍ FEROS DA MATA ATLÂ NTICA: RIQUEZA, ENDEMISMOS E AMEA ÇAS Sérgio Lucena
Mendes e Simone Lóss - Departamento de Ci ências Biol ógicas - CCHN, Universidade Federal do Esp írito
Santo slmendes @ npd . ufes. br
,

A Mata Atl â ntica foi alvo de forte pressão antrópica desde o descobrimento do Brasil pelos europeus. A
extração madeireira e os grandes ciclos da cana-de-açúcar, café, ouro e, mais recentemente, a expansão da
pecuária e da silvicultura com espécies exóticas, foram fragmentando a floresta nativa, transformando a
cobertura vegetal cont ínua num mosaico de fragmentos de tamanho médio a pequeno. A fragmentação da
Mata Atl â ntica produziu graves consequências para a biota nativa, em função da drástica redução de habitats
e isolamento genético das populações, facilitando a incidê ncia de outras perturbações, como a caça, os incê n dios e a poluição ambiental. Os mamíferos, por serem vertebrados homeotérmicos, em geral de maior porte
que os demais, necessitam de á reas maiores para a sobrevivência. Em função disto, muitas espécies foram
severamente afetadas pelo desmatamento, especialmente aquelas de maior tamanho e de n í veis tróficos superiores. Além da óbvia consequência da redução de habitats, muitas espécies de mamíferos são apreciadas
como caça ou como animais de estimação e são permanentemente perseguidas em seus habitats naturais. A
Mata Atl â ntica está numa região que comporta a maior densidade demográfica humana do Brasil, com uma
malha rodoviária bem desenvolvida, e onde se localizam as grandes universidades e institutos de pesquisa.
Nela a mastofauna está sendo colecionada e estudada há séculos, mas assim mesmo há grandes lacunas no
conhecimento dos mamíferos da região. Poucas localidades foram satisfatoriamente inventariadas e há lacunas importantes no conhecimento taxonômico e biogeográfico. O presente trabalho, portanto, tem por objetivo apresentar uma lista atualizada dos mamíferos da Mata Atl â ntica, destacando as espécies endé micas.
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cinegéticas, de interesse económico e ameaçadas de extinção. A metodologia básica constou de um diagnóstico inicial , com base em pesquisa bibliográfica, elaborado por um dos autores (S.L. Mendes), que foi
complementado no “ Workshop Áreas Prioritá rias para a Conservação da Mata Atlântica e Campos Sulinos” ,
realizado em 1999, em Atibaia, SP, e alterado de acordo com revisões taxonômicas realizadas recentemente.
A lista de espécies ameaçadas foi atualizada de acordo com o “ Workshop para a Definição das Espécies da
Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção” , realizado em 2002, em Belo Horizonte, MG, que está sendo
publicada pelo IBAMA em maio de 2003. Como resultados observamos que na Mata Atlântica ocorrem cerca
de 260 espécies de mamíferos, sendo 55 endémicas a este bioma. Destas, 28 são consideradas cinegéticas e 14
de interesse económico direto. Cruzando-se a lista de espécies da Mata Atlâ ntica com a lista de mam íferos
ameaçados, observamos que das 43 espécies que constam da lista de mamíferos brasileiros ameaçados de
extinção, 37 ocorrem neste bioma, sendo 15 primatas, 7 roedores, 7 carnívoros, 4 quirópteros, 3 edentados e
1 artiodáctilo. Os resultados reforçam a importância da Mata Atl ântica não só pela sua riqueza faun ística, mas
também como um “ hotspot” em termos de prioridade para a conservação de mam íferos neotropicais.

Apoio: IPEMA - Instituto de Pesquisas da Mata Atl â ntica e Conservation International do Brasil
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DV 77

COMPOSIÇÃO E ABUNDÂ NCIA RELATIVA DAS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS DE MÉDIO E
GRANDE PORTE DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ MG. - Oliveira, V.B. Martins.
L. Manata, F.P. l ; Câ mara, E.M.V.C. 2; Oliveira, L.C. 2. - 1- Curso de Ciê ncias Biol ógicas da Pontif ícia
Universidade Católica de Minas Gerais. - valbuchemi @ bol.com. br. manatafp @ hotmail .com . br - 2-Laboratório de Mastozoologia do Museu de Ciências Naturais da Pontif ícia Universidade Católica de Minas

-

Gerais. - tudyc @ pucminas.br. leonardoco @ pucminas. br

Estudos de comunidades de mamíferos de médio e grande porte sã o importantes uma vez que muitas destas
espécies são bioindicadoras de qualidade de habitat, além de atuarem como dispersores de sementes e
reguladores de n íveis tróficos inferiores. Devido a caracter ísticas peculiares como baixa densidade
populacional e ocupação de grandes territórios, muitas destas espécies vêm sofrendo com os efeitos da
fragmentação de á reas naturais, estando sujeitas a extin ção a médio e longo prazo. Ainda são poucos os
estudos realizados com comunidades de mamíferos de médio e grande porte no estado de Minas Gerais. O
Parque Nacional da Serra do Cipó, localizado na região central do estado, é uma importante reserva incluída no bioma Cerrado, considerado um dos vinte e cinco hotspots, possuindo atualmente 20% de sua
cobertura original. Este trabalho objetivou avaliar a composiçã o da comunidade de mamíferos de médio e
grande porte no PARNA Serra do Cipó, além de verificar a abund â ncia relativa das espécies. Considerou se mais abundante, aquelas espécies que tiveram maior quantidade de registros, notando-se que estes registros n ão indicam quantidade de indiv íduos. A amostragem foi realizada de agosto de 2001 a julho de 2002,
utilizando-se estações de pegadas e censos, concentrando-se, principalmente, na região mais impactada do
parque, onde já foi intenso o uso de lavoura, e atualmente o n ú mero de visitantes é alto. Foram registradas
vinte e seis espécies das seguintes ordens: Rodentia (4), Didelphimorphia ( 1), Lagomorpha ( 1 ), Carn í vora
( 13), Xenarthra (2), Primates (3), e Artiodactyla (2). Das espécies catalogadas, sete sã o ameaçadas de
extin ção de acordo com a lista oficial do Estado de Minas Gerais ( Chrysocyon brachyurus, Lontra
longicaudis, Puma concolor, Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Pseudalopex vetulus, e Tamandua
tetradactyla ). As espécies que apresentaram maior abund â ncia de registros foram CallithrLx penicillata,
Didelphis albiventris, Agouti paca e Mazama americana . Nota-se ainda grande abund â ncia do cachorro
doméstico, espécie prejudicial à fauna de mam íferos. As espécies menos abundantes foram: Puma concolor,
Leopardus tigrinus, Leoparduspardalis, Lontra longicaudis, Pseudalopex vetulus. As espécies que mostraram maior abund â ncia de registros neste estudo, apresentam características ecol ógicas como alta densidade populacional e grande facilidade de adaptação a ambientes modificados e á reas abertas, exceto Agouti
paca, que se mostra sensível a perturbações ambientais e foi not á vel sua abund â ncia no presente estudo. As
espécies menos abundantes foram, em sua maioria, espécies predadoras de topo e/ou ameaçadas de extin ção,
de ocorrê ncia naturalmente rara e de baixa abund â ncia . Apesar da á rea de estudo ser altamente impactada,
nota-se a presen ça de cerca de 51 % das espécies de mam íferos de médio e grande porte que habitam o
Cerrado, registradas em apenas um ano de estudo, demonstrando que o parque vem cumprindo o seu papel
na conservação, oferecendo á reas de ref ú gios para estas espécies. Estudos nas demais á reas do parque e de
longa dura ção devem ser feitos a fim de verificar a ocorrê ncia e abund â ncia de espécies em á reas menos
impactadas e observar como estas comunidades se comportam frente a diferentes pressões antrópicas.

Apoio: FlP/PUC-Minas, Fundação O Boticá rio de Proteção à Natureza.
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DV 7 8
COLEÇÃ O DE MAMÍ FEROS DE M ÉDIO E GRANDE PORTE DO MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓ LICA DE MINAS GERAIS Paschoal , O.A .M.
1 ; Oliveira, V.B. 1; Oliveira, L.C. 2; Câ mara, E.M.V.C. 2 - 1. Acadêmicos do Curso de Ciências Biol ógicas
da Pontif ícia Universidade Católica de Minas - anapaschoaloliveira @ bol.com.br, valbuchemi @ bol .com.br
- 2. Laboratório de Mastozoologia do Museu de Ciências Naturais da Pontif ícia Universidade católica de
Minas Gerais - leonardoco @ pucminas. br, tudyc @ pucminas. br.

-

Coleções cient íficas têm como objetivo principal a conservação de materiais zool ógicos, de maneira apropriada, a fim de servirem como referências e fontes de pesquisas para estudos morfol ógicos, taxon ô micos
e/ou did á ticos. A Coleção de Mastozoologia do Museu de Ciências Naturais da Pontif ícia Universidade
Católica de Minas Gerais começou a ser formada em 1989, e através deste trabalho visamos a divulga ção
do acervo de mamíferos de médio e grande porte. A coleção é composta principalmente de exemplares
oriundos de consultorias ambientais, coletas para trabalhos cient íficos, e de doações realizadas pela Fun dação Zoobotâ nica de Belo Horizonte-MG (FZB-BH ) e pela comunidade. Est ão catalogados atualmente
228 exemplares no setor de Mastozoologia do MCN. Os espécimes catalogados se distribuem em 10 ordens e 31 fam ílias: Artiodactyla: Camelidae ( 2 espécies ), Tayassuidae ( 2 espécies ), Cervidae (3 espécies ),
Giraffidae (1 espécies), Hippopotomidae ( 1 espécie ), Bovidae (3 espécies); Carn í vora: Canidae (4 espéci es), Felidae ( 10 espécies), Procyonidae (2 espécies ), Mustelidae (3 espécies), Otariidae ( 1 espécies), Ursidae
(2 espécies); Cetacea: Delphinidae (2 espécies), Balaenopteridae ( 1 espécie ), Physeteridae ( 1 espécie ),
Platanistidae (2 espécies ); Lagomorpha: Leporidae (1 espécie ); Proboscidea: Elephantidae (2 espécies);
Perissodactyla: Tapiridae ( 1 espécie ), Equidae ( 1 espécie); Primates: Cebidae (7 espécies ), Callitrichidae
(3 espécies ), Hominidae (2 espécies ), Cercopithecidae (2 espécies); Rodentia: Hydrochaeridae (1 espécie), Dasyproctidae ( 1 espécie), Agoutidae ( 1 espécie ), Erethizontidae (2 espécies ); Sirenia: Trichechidae
(1 espécie); Xenarthra: Myrmecophagidae (3 espécies), Bradypodidae (2 espécies ), Dasypodidae (6 espécies). A coleção possui cerca de 178 espécimes pertencentes a fauna nativa e os demais são exóticos. São
oriundos da FZB-BH, 124 exemplares. Estes n ão possuem procedência conhecida, estando sem munic ípio,
estado ou região de origem. Os demais exemplares possuem proced ê ncia conhecida. O material depositado
encontra-se sob a forma de pele, crâ nios e esqueletos, sendo que a osteoteca possui 50 esqueletos completos, 106 incompletos e 57 apresentam somente crâ nio e mand íbula. Muitas das peças n ã o podem ser utilizadas para consulta de estudos zoogeográficos ou sistemá ticos, restringindo-se apenas a estudos morfol ógicos
e did á ticos por n ão apresentarem procedência. Ainda são escassos estudos sobre a distribui ção de mam íferos de grande e médio porte uma vez que estes animais por apresentarem caracter ísticas peculiares tais
como baixa densidade populacional e ocupação de grandes territórios, são dif íceis de serem observados.
Coleções cient íficas que contenham exemplares destes animais podem auxiliar na compreensão da distribuição das espécies e da morfologia destas, sendo assim fundamental a conservação e implementa ção
destas coleções. O acervo do MCN-PUC/Minas referente aos mam íferos de médio e grande porte encon tra -se à disposi çã o dos pesquisadores da á rea e afins.

Apoio: FIP PUC-Minas
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DV 7 9
COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS NÃO VOADORES EM UMA Á REA PERTURBADA DE MATA ATLÂNTICA NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS, RJ. - Joana Macedo1-2.
Diogo Lorettou, Marcus Vinícius Vieira4 e Rui Cerqueira41. Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de
Biologia - Bacharelado em Ecologia 2. Bolsista CNPq 3. Bolsista PIBIC/CNPq 4. Universidade Federal do Rio de
Janeiro - Instituto de Biologia - Departamento de Ecologia Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de
Ciências da Sa úde, Instituto de Biologia, Departamento de Ecologia, Laboratório de Vertebrados - sala A 2-084 CP: 68020. Av. Brigadeiro Trompovsky s/n° - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ. ( ioanasm @ terra.com.hr')
Foi feito um inventá rio da mastofauna em uma á rea de Mata Atl â ntica dentro dos limites do Parque Nacional
da Serra dos Órgãos, no munic ípio de Guapimirim , Estado do Rio de Janeiro. A á rea de estudo apresenta
dossel contínuo, mas é recortada por pequenas estradas e casas de veraneio. Para este levantamento foram
usados dados de mais de seis anos de captura- marcação-e-recaptura alé m de mam íferos eventualmente avis178

tados. O trabalho teve in ício em dezembro de 1996 e se estende até os dias de hoje. As coletas foram bimestrais
com cinco noites de captura em três grades fixas. Cada grade possu ía 25 estações de captura equidistantes 20
metros. Cada estação recebeu uma armadilha Sherman ( modelo XLK - 7,64 x 9,53 x 30,48) e uma Tomahawk
( modelo 201 - 40,64 x 12,7 x 12,7), al ém de cinco Tomahawks ( modelo 105 - 50,80 x 17,78 x 17,78), todas no
chão. A partir de abril de 2000 foram colocadas armadilhas suspensas por plataformas nas á rvores de 13
pontos de cada grade, com alturas variando entre cinco e 20 metros. Foram usados dois tipos de isca, uma
composta de banana, creme de amendoim , aveia e bacon e outra de carne e bacon . Consideramos todos os
mamíferos capturados e avistados pela equipe do Laboratório de Vertebrados durante o tempo de estudo.
Foram registradas 21 espécies sendo 15 delas capturadas em nossas armadilhas e seis avistadas. O esforço
total de captura foi de 37.445 armadilhas-noite e o sucesso de captura foi de 3,5%. Foram capturados 618
indiv íduos pertencentes à sete espécies de marsupiais e sete de roedores, além de três capturas de gato doméstico. Os marsupiais capturados foram: Didelphis aurií a (219 indivíduos), Metachirus nudicaudatus (79 indi víduos), Marmosops incanus (149 indivíduos), Philanderfrenatus (58 indivíduos), Gracilinanus microtarsus
(21 indivíduos), Micoureus travassosi (18 indivíduos) e Caluromys philander (4 indivíduos). Dentre os roedores foram capturadas cinco espécies de Sigmodontinae, uma de Echymyidae e uma de Sciuridae, respecti vamente, Akodon cursor (oito indivíduos), Oryzomys russatus (21 indivíduos), Rhipidomys sp. nov. (22
indivíduos), Juliomys picíipes (cinco indivíduos) e Oligoryzomys nigripes (uma captura), Trinomys dimidiatus
(11 indivíduos) e Sciurus aestuaus (dois indivíduos). Foram avistados indivíduos de Nasua nasua, Cebus
apela, Bradypus variegatus, Dasyprocta sp. , e Dasypus sp. Além destes, gatos e cães domésticos ( Felis
domesticus e Canis familiaris ) foram capturados e avistados na mata, dentro das grades de amostragem. As
populações de marsupiais, com exceção dos estritamente arborícolas, estiveram presentes durante todo o
estudo. Entretanto, as populações de roedores apresentaram baixa abund â ncia e estiveram ausentes em vá rios
períodos. Este padrão pode estar sendo influenciado pelas casas de veraneio, que provém alimento extra para
as espécies de marsupiais mais sinantrópicas e afastam os roedores da mata.

Financiamento: FUJB, CNPq, PIBIC/CNPq, PROBIO (MMA -GEF), PRONEX.
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DV 8 0
ACERVO E INFORMATIZA ÇÃ O DA COLEÇÃ O DE MAMÍFEROS DO DEPARTAMENTO DE
ZOOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Leonora Pires Costa 1 \ Yuri L.
R. Leite2, Bá rbara M. A . Costa 1,4, Gustavo A. B . da Fonseca 1,5 - 1. Departamento de Zoologia, Instituto de
Ciências Biol ógicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antô nio Carlos, 6627 Cep:31270-901
Belo Horizonte, MG - 2. Conservation International do Brasil, v.leite @ conservation . org . br - 3. Bolsista
Recém-Doutor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient ífico e Tecnol ógico, leonora @ icb. ufmg. hr
- 4. Aluna da PUC-MG, andradebarbara @ uol.com.br - 5. Center for Applied Biodiversity Science,
Conservation International, Washington , DC, g.fonseca @ conservation . org
A Coleção de Mamíferos do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais (DZUFMG) foi criada em dezembro de 1977 pelo professor Célio Valle. Dada a sua representatividade regional e taxon ômica, constitui hoje uma das melhores coleções de referê ncia no pa ís de mam íferos recentes da
região de Minas Gerais. Existem hoje 1105 exemplares tombados e cerca de 2500 espécimes em processo
de catalogação, perfazendo mais de 3500 exemplares. Em termos de diversidade biol ógica, ela abrange as
nove ordens e 27 das 36 famílias de mam íferos terrestres que ocorrem no Brasil. V á rias espécies de mamíferos de médio e grande porte dif íceis de se obter hoje em dia encontram-se representadas, muitas delas
ameaçadas de extinção, como Tolypeutes tricinctus, Lontra longicaudis, Chrysocyon brachyurus, Leopardus
tigrinus , Pantheraonca, Puma concolor, Leontopithecus chrysomelas , Brachyteles hypoxanthus, Ozotocerus
bezoarticus e Chaetomys subspinosus , além de gêneros de pequenos mamíferos pouco representados em
coleções cient íficas, como Chironectes, Lutreolina, Blarinomys , Brucepattersonius, Delomys, Neacomys ,
Thaptomys, Clyomys , Euryzygomatomys e Kannabateomys. Nessa ú ltima categoria destacam -se formas
muito raras, como Abrawayaomys ruschii e Phyllomys brasiliensis, dos quais se conhecem apenas três
exemplares de cada um em museus ; além de Gracilinanus e Juliomys dos quais a coleção possui uma das
maiores séries existentes em museus no Brasil e no exterior. Alé m dessa diversidade taxon ômica, a
abrangência geográ fica é também ampla, com 14 dos 26 estados e todos os biomas brasileiros representados, com ê nfase na Mata Atl â ntica e Cerrado, mas també m com espécimes da Amazônia, Pantanal e Caatinga. Alé m disso, a coleção do DZ-UFMG possui ainda uma significativa e crescente coleção de tecidos
biológicos preservados em á lcool e material esquelético pós-cranial de vá rias espécies de marsupiais e

-
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roedores, umbus raros em coleções no pu ís. Tul paiiiculuridudc, somada aos dados acima citados, atesta a
sua relev â ncia nacional . No momento u coleçã o passa por um processo de organização, que prevê a cataloga çã o de todo o material depositado e a informatiza çã o do acervo, com o geo-referenciamento de todas as
localidades de coleta. Para a informatiza ção est á sendo utilizudo o progruma "Spccify ” , uma base de dados
relacionul desenvolvida pela Universidade do Kansas cspccialmcnlc para o gerenciamento dc coleções
biol ógicas. No momento lodo o material tombado já se encontra informatizado. Em termos de acervo de
mam íferos nflo- voudores a coleçã o do DZ UFMG inlcui-se dentre um pequeno grupo de coleções no pa ís
com n ú mero estimado de exemplares acima dc 3000 espécimes c abaixo somente das três coleções de
grande porte no Urasil , o que a classifica como de porte médio para o pa ís. Como Minas Gerais abarca a
Mata Atl â ntica , Cerrado, Caatinga e á reas de transição entre esses biomas, esta coleção assume também
grande import â ncia em estudos dc sistem á tica e biogeografia.

.
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PROPOSTA EVOLUTIVA DOS H Á RITOS ALIMENTARES EM CINGULATA ( MAMMALIA ,

-

XENARTURA ) É rika Aparecida Leite Abrantes ' ; Liliun Paglarelli Bergqvist 1; Sé rgio Fá bian Vizca íno2
I - Laborat ório de Mucrof ósseis Departamento de Geologia. 1GEO/UFRJ , Av. Brigadeiro Trompowsky,
Ilha do Fund ã o, Rio de Janeiro, RJ 21949-900. ealabrantes @ ig.com . br; 2- Departamento Cient ífico
Paleontologia de Vertebrado, Museo de La Plata. Pasco dcl Bosque s/n , 1900 La Plata , Argentina.
vizcaino @ nclvcrk .com .ar

.

.

Os Dasypodidae sã o considerados um dos grupos de mam í feros mais característicos da regi ão Netropical.
Apresentam como uma das principais enraeterístieus uma curapa ça constitu ída dc placas ósseas denomi nada osteodermos. Através de um estudo aprofundado sobre as relações filogenéticas do grupo, que funda mentou se principalmente nus rela ções entre os gê neros viventes c fósseis, uma proposta fdogené tica foi
formadu baseando se em caracteres morfol ógicos de regi ões como: crâ nio, pós-crâ nio e exo-esqueleto. Na
literatura corrente , observamos diversos estudos sobre as principais dietas alimentares dos espécimes recentes c algumas inferê ncias aos fósseis. Talvez, isto se deva a exeassez de material em boas condi ções a
serem analisados. O presente estudo, se baseou na filogenia do grupo em quest ão utilizando a topologia
resultante deste, para formalizar a prov á vel evolu çã o dos há bitos alimentares nos Cingulata. Cada taxa
terminal da topologia resultante, incluindo os grupos -externos, foi substitu ído pelo respectivo tipo de alimenta çã o caracteríslico. A seguir, cada um dos há bitos |herb ívoro pastador ( Glyptodon, Panochthus e
Pampatherium ), herbí voro ramoncador { Prociilalus e Eutatus), herb ívoro fossorial ( Peltephilus ), on í voro/
carn í voro ( Macrocuphradas, Chlamyphorus, Euphractus , Chactophractus, Prozaedyus e Zaedyus ) ,
mirmecó fago ( Sle olhcrium , Tolypcutcs , Priadontcs e Cabassous ), inset ívoro generalisla ( Dosyptts e
Propraopus ) , herbívoro generalisla ( poderia estar presente no estoque ancestral ) ] foi testado como o possível h á bito do "estoque" ancestral dos Cingulata. Para cada uma das propostas de "há bito ancestral” foi
contado o n ú mero de passos lotais entre os ciados da topologia resultante. Utilizando-se o crit é rio de
parcimónia, considerou se como há bito alimentar do "estoque" ancestral aquele que sofreu o menor n ú mero de transforma ções para chegar aos há bitos de cuda grupo. A partir dessa an á lise de parcimónia , com
dados dos há bitos alimentares nos Cingulata, concluiu se que a mirmecofagia seria o há bito do “ estoque”
ancestral deste grupo. Os h á bitos de onivoria/carnivoria e pastoreio sugiram duas vezes independentemen te na hist ória dos cingulados, e todos os há bitos aqui considerados evolu íram diretamente do h á bito
mirmecófago do "estoque" ancestral. Estes resultados podem indicar que os ambientes durante o Terciá rio
da Amé rica do Sul eram mais complexos do que se supunha, como també m, este cen á rio pode ter sido uma
das causas para o surgimento de uma fauna nativa t ã o peculiar e diversa. Esta hipótese corrobora v á rias
proposições de uma poss í vel linhagem "Edcntaln"( incluindo Xennrlhrn, Palaeanodonta e Pholidota , prin cipalmente - PATTERSON B. SEGALL, W. & TIJRNBULL. W. D. 1989. The ear region in xenarthrans
( Edenlata , Mammalia ). Pari I . Cingulates. Fieldiana, Geology n. s. 18: 1 46; GAUDIN, T. J . 1995. The
ear region of I ídcnlulcs and lhe phylogeny ofthe Tardigruda ( Mammalia Xenarthra ). Jounal of Vertebrate
Palcontology 15 ( 3):672 705 ; GAUDIN , T. J . & BRANHAM D. G . 1998. The phylogeny o f t h e
Myrmecophagidae ( Mammalia Xenarthra , Vermilinguu ) and lhe relationship of Eurotamandua to the
Vcrmilingua . Journal of Mammalian Evolution , 5 ( 3):237 265 ). A grande maioria de grupos que foram
relacionados aos Xenarthra provavelmente possu ía h á bitos mirmecófagos, como os Pholidota e os
Palaeanodonta Entretanto, n ã o objetivou se aqui indicar algum desses como grupo irmão dos Xenarthra ,
uma vez que os nossos dados dispon í veis n ã o permitem tal inferê ncia.
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Ó rgã os Financiadores: FAPI ÍRJ , CNPq , CAPES
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ESTUDOS ECOLÓGICOS DE LONGA DURAÇÃO: UMA AVALI ÇÃO DA COMUNIDADE DE PE
QUENOS MAM Í FEROS N Ã O VOADORES NO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE - MINAS
GERAIS Costa Bá rbara A. I ,w \ Paglia, Adriano A.2, Vieira Leonardo G. ' ( 1 - Laboratório de Mastozoologia
e Manejo de Fauna - 1CB / UFMG Av. Antonio Carlos, 6627 Pampulha - Belo Horizonte - MG. CEP
31.270-901 Cx Postal 486 e mail: *andradehahara @ uol.com . br. ‘lgvieira @ uol .com . br; 2- Conservation
International do Brasil e Unicentro Izabela Hendrix, e- mail: a.paglia @ conservation .org. br; 3- Aluna PUCMG; 4- Bolsista CNPq Iniciação Cient ífica )
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Como parte do Programa Integrado de Ecologia, subprograma de Pesquisas Ecol ógicas de Longa Duração
-PELD), realiza se no Parque Estadual do Rio Doce, maior fragmento de Mata Atlâ ntica em Minas
Gerais, este estudo que tem como um dos objetivos formar uma base de dados sobre a comunidade de pequenos mam íferos não voadores na Mata Atlâ ntica. Iniciado em novembro de 2000, este projeto prioriza duas
á reas de estudo distintas: uma mata secund á ria (Mata do Vinhá tico) atingida por incêndios, e uma mata
considerada primária (Mata do Campolina ). Em cada á rea foram abertos três transectos, paralelos entre si,
distantes 100 metros. Cada transecto é composto por 15 postosdecaptura com duas armadilhas cada, dispostas alternadamente no solo e à média altura. As capturas ocorrem durante 5 noites consecutivas e as armadilhas são vistoriadas a cada manhã. Os animais capturados são anilhados, suas medidas padrões corporais são
anotadas e sua condição reprodutiva é avaliada. Até o momento foram realizadas 14 campanhas bimestrais,
com um esforço amostrai de 6300 armadilhas-noite em cada á rea. No decorrer do projeto o sucesso de
captura variou no Vinhá tico, sendo de 1,8% até meados de 2001, atingindo 6,01% atual mente. Já no Campolina
(5,6% ) n ão houve grande destaque na sua variação. A espécie dominante no Campolina é Micourens Aemerarae
com 33, 1 % das capturas, seguida, agora, por Didelphis aurita (25,67 % ) e não mais Metachirus nudicaudatus
(8, 1 % ). Alé m dos marsupiais citados acima , Caluromys pliillander (4,72% ) e Gracilinanus agilis (0,67% )
també m foram coletados. Entre os roedores est ão Akodon cursor (3,37), Oryzomys sp ( 7,43% ), Dasyprocta
agouti ( 2,02% ), Oecomys cotherinae (2,02% ), Rattus rattus (1%), Rhidomys mastacalis (2,02% ) e Oryzomys
laticeps (4,05% ). Como representante da ordem Lagomorpha, Silvilagus brasiliensis ( 1,35% ) foi registrado.
Durante o primeiro ano de desenvolvimento do projeto a espécie dominante no Vinhá tico foi Didelphis
aurita. Na fase atual. Akodon cursor tomou essa posição com 33,7%, seguido de Micoureus demerarae
(27,07 %), Didelphis aurita (20,99% ), Metachirus nudicaudatus (6,62% ), Caluromys philander (3,31 % ),
Oecomys catherinae (3,86% ), Oligoryzomys sp (1,65%), Sciurus aestuans (1,1% ), Rattus rattus (0,55%),
Mannosops incanus e Dasyprocta agouti (0,55 % ). Campolina e Vinhá tico tiveram um aumento na sua riqueza de espécies, 11 e 13 respectivamente. Uma determinante que possa ter alterado os resultados no decorrer
do projeto é o aumento de capturas de roedores nas duas á reas que, até o primeiro ano era quase insignificante. Esta base de dados fornecerá subsídios que possam colaborar para projetos futuros sobre a fauna inserida
neste bioma e para elaboração de planos de conservação.
( P1E

-

.

Órg ão financiador: CNPq

-

DV 83
AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE DE PEQUENOS MAMÍFEROS NÃ O VOADORES NO CERRADO
BRASILEIRO. Costa , Bá rbara A.1 3, Sá bato, Marco Aurélio L.2 ( 1- Laboratório de mastozoologia, Depto
de Zoologia ICB/UFMG Av. Antonio Carlos, 6627 Pampulha - Belo Horizonte - MG. CEP 31.270-901
Cx . Postal 486 , andradebarbara @ uol . com . br ; 2 - Biom é trica An á lise Ambiental Ltda ,
corelsabato @ bol .com . br ; 3- Acadê mica PUC-MG).

-

O Cerrado é considerado uma das regiões de maior biodiversidade do planeta e cobre 25 % do território
nacional . Devido a essa excepcional riqueza biol ógica, o Cerrado figura entre os 25 hotspots mundiais, ou
seja , um dos biomas mais ricos e ameaçados do planeta. Nas ú ltimas décadas, sua á rea tem sido alvo de
explorações agrícolas e ocupa ção humana intensificada. Neste estudo, objetiva-se o monitoramento das
espécies de pequenos mamíferos n ão voadores na á rea de inserção da Usina Hidrelé trica de Queimado, em
implantação no Rio Preto, munic ípio de Cabeceira Grande, noroeste de Minas Gerais. Iniciado em junho
de 2002, o monitoramento est á sendo realizado em cinco á reas que abrangem diferentes ambientes: Cerrado, Cerrad ão e Matas Ciliares. Em cada á rea foi montado um transecto de 20 postos, com duas armadilhas
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em cada posto. As armadilhas foram dispostas no estrato terrestre e acima do solo, a uma altura média de
1,5 metros, com exceção de uma á rea de cerrado cuja altura e conectividade do estrato arbóreo n ão justificavam capturas no alto. As campanhas contam com quatro noites de captura e a metodologia empregada
consiste em um programa de captura- marca ção-recaptura de pequenos mam íferos. Até o momento foram
coletados onze espécies, sendo dois marsupiais e nove roedores: Gracilinanus agilis, Didelphis albiventris,
Oryzomys megacephalus, Rhipidomys macrurus, Ccilomys sp, Oligoryzomys sp, Oecomys sp, Proechimys
sp, Pseudoryzomys sp, Nectomys squamipes e Oryzomys subflavus. Algumas espécies não identificadas
foram encaminhadas à especialistas da á rea para identificaçã o e serão posteriormente depositadas na coleção de referência de mamíferos da UFMG. A variedade de espécies observada até o presente momento,
reforça a diversidade do Cerrado e ressalta a necessidade de preservação e de maiores estudos ambientais
nesse importante bioma .
Apoio Financeiro: Consórcios CEMIG/CEB e YKS/LINKER
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DV 8 4

LEVANTAMENTO DA COMUNIDADE DE PEQUENOS MAMÍFEROS EM REMANESCENTES

DE MATA ATLÂNTICA , EM ÁREA IMPACTADA , NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL. Costa,
Bárbara A.1 -3, Sá bato, Marco Aurélio L.2 (1- Laboratório de mastozoologia, Depto de Zoologia ICB/UFMG Av.
Antonio Carlos , 6627 Pampulha - Belo Horizonte - MG . CEP 31.270-901 Cx . Postal 486,
andradebarbara @ uol.co.br: 2-Biométrica Análise ambiental Ltda, corelsabato @ bol.com.br: 3- Aluna PUC-MG).

Apesar de ser detentora de altos n íveis de endemismo e biodiversidade, a Mata Atlâ ntica encontra-se
reduzida a menos de 8 % de sua extensã o original . Desde o in ício da colonização do Brasil , a maior parte
dos ecossistemas naturais deste bioma foi eliminada devido a grandes impactos referentes a diferentes
ciclos de exploração coloniais. Em Minas Gerais, principalmente na regi ão de Ouro Preto e Ponte Nova, a
corrida do ouro e a exploraçã o de açúcar converteu florestas naturais em pequenos remanescentes de Mata
Atlântica, resultando na destruiçã o de habitais extremamente ricos e, posteriormente, na sua fragmentação
e perda da biodiversidade. Devido à futura implantação do Aproveitamento Hidrelétrico de Ba ú I, próximo
ao município de Ponte Nova , Minas Gerais foi proposta a realização de um estudo de impacto ambiental a
partir de rápido levantamento da comunidade de pequenos mam íferos não voadores em áreas que serão
afetadas ou que est ão próximas à regi ão de implantaçã o. A amostragem foi realizada em três á reas, nos
meses de julho e setembro de 2002. A Mata do Guará ( munic ípio de Rio Doce ) é uma mata ciliar explorada
e modificada por pressão antrópica. Já a Mata do Buieié (divisor dos munic ípios de Santa Cruz do Escalvado
e Barra Longa ), referente a uma á rea de drenagem, e a Ilha do “ Zé Lizardo” ( município de Ponte Nova ),
sofreram corte seletivo de madeira e caça. A metodologia empregada constou de um programa de capturamarcação-recaptura de pequenos mam íferos n ão voadores, perfazendo um esforço amostrai de 460 armadilhas/noite. Uma coleçã o de referência foi produzida e depositada na Coleçã o Científica de Mam íferos da
UFMG. Foram realizadas 38 capturas de 34 indiv íduos pertencentes a 10 espécies, sendo cinco marsupiais
e cinco roedores: Didelphis aurita , Marmosops incanus, Monodelphis americana, Caluromys philander,
Gracilinanus agilis, Oryzomys subflavus, Nectomys squamipes, Trimomys sp, Akodon cursor e Calomys
sp. O sucesso de captura total das á reas amostradas foi de 8,26%. A Ilha do “ Zé Lizardo” apresentou baixa
riqueza de espécies, com uma grande captura de Nectomys Squamipes. As matas ciliares, como a Mata do
Buieié e Mata do Guará, eram encontradas em poucos e reduzidos fragmentos dispersos na área de estudo,
mas ainda assim apresentaram uma riqueza de espécies elevada assumindo um papel relevante na preservação da biodiversidade local .

Órgão financiador: Cataguazes Leopoldina e Delphi Projetos e Gestão S/C
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DV - 85
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA MASTOFAUNA TERRESTRE DA RESERVA DE SÃO
LOURENÇO, SANTA TERESA, ES. J ú lio C. Dalla1 ('juliodalla @escelsa.com.br~) e Rita de Cassia Bianchi1
( bianchi @ npd . ufes. br ) - 1- Escola do Ensino Superior do Educand á rio Seráfico São Francisco de Assis.
A Reserva de São Louren ço, localizada no município de Santa Teresa - ES é uma APA ainda em fase de
institucionalização. Está situada bem próximo à sede do município e por este motivo, vem sofrendo constantes intervenções antrópicas, tais como caça, desmatamento, presença de animais exóticos, entre outros.
Assim, são urgentes os inventários da fauna, visando sua conservaçã o e manejo. Esse trabalho tem como
objetivo inventariar as espécies de mamíferos terrestres não voadores, através de suas pegadas. Para o
registro das pegadas foram utilizadas 20 parcelas de areia, mantidas sempre umedecidas, distribu ídas ao
longo da trilha principal, com ou sem iscas. As parcelas foram monitoradas semanalmente no período de
outubro/02 à abril /03 e as impressões deixadas pelos mam íferos registradas. Foram identificadasll 3 pegadas das quais 35 são de cães domésticos, o que comprova a forte pressã o de caça na regi ão. As demais
pegadas encontradas foram: 36 da ordem Carn í vora ( 19 Procyon cancrivorus, 3 Nasua nasua, 4 Cerdocyon
thous, 2 Leopardus pardalis, 2 Leopcirdus sp., 1 Puma concolor, 3 Eira barbara e 2 Potos flavus ), 3 da
ordem Edentata ( 3 Dasypus sp. ), 10 da ordem Artiodactyla ( 8 Pecari tajacu.t 2 Mazama sp. ), 20 da ordem
Rodentia (2 Chaetomys spp, 2 Cavia spp., 1 Sciurus aestuans, 8 Agouti paca, 3 Dasyprocta leporina., 4
Nectomys squamipes ) e 9 da ordem Didelphimorphia ( 9 Didelphis aurita ). A apesar da constante ameaça
representada pela caça , este levantamento, ainda que preliminar, demonstra que a regi ã o apresenta uma
grande riqueza de mamíferos, levantadas através de uma técnica barata e eficiente.

DV - 86
COMPOSIÇÃO DA FAUNA DE MAMÍFEROS NÃ O VOADORES EM Á REAS DE FRAGMENTOS FLORESTAIS NO NORDESTE DE MINAS GERAIS. COSTA, C. G‘; DUARTE. A. P. G.21UnilesteMG e MCN PUC Minas / cacaugcosta @ ig.com.br - 2-MCN PUC Minas / anapaulagot @ hotmail .com
A urbanização e a agropecuária podem ser consideradas uma das maiores ameaças aos biomas naturais.
Empreendimentos de grande porte, juntamente com esses dois fatores também influem na composição da
fauna dos mamíferos. Este trabalho teve como objetivo registrar a fauna de mamíferos presentes em áreas
alteradas, tais como fragmentos de mata secund á ria e pasto, localizadas em regiões de criação de gado e
agricultura no entomo de duas hidrel étricas no nordeste de Minas Gerais, nos munic ípios de Nanuque e
Carlos Chagas. Foram realizadas cinco campanhas de campo entre agosto de 2001 e dezembro de 2002,
sendo três na estação seca e duas na estação chuvosa . Para o inventariamento de pequenos mam íferos
utilizou -se armadilhas de captura viva. Já para a amostragem de mamíferos de médio e grande porte foram
realizados censos diurnos e noturnos em busca de evid ê ncias diretas e indiretas, complementadas com
entrevistas com moradores da região. Até o presente momento foram registradas 26 espécies pertencentes
as seguintes Ordens: Rodentia, Didelphimorphia, Artiodactyla, Edentata, Carn í vora e Lagomorpha. Após
um ano do enchimento de um dos reservat órios (Usina Hidrelétrica de Santa Clara) localizada no município de Nanuque, percebeu -se o retomo de animais de médio a grande porte às fazendas do entomo do
empreendimento. A fauna de pequenos mamíferos permaneceu está vel durante a amostragem , com uma
maior abund â ncia de marsupiais na estação chuvosa e roedores na estaçã o seca , respectivamente. Ainda
serão realizadas mais duas campanhas de campo dando continuidade à coleta dos dados e para
complementação do trabalho será realizada amostragem de quirópteros. Este monitoramento da mastofauna
faz parte do plano de monitoramento ambiental proposto pelo empreendedor.

Apoio Finaceiro: Queiroz Galvão e Limiar Engenharia Ambiental
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DV 87

COMUNIDADE DE MAM Í FEROS NÃ O- VOADORES DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO
CIPÓ, MINAS GERAIS Câ mara, E.M.V.C. 1; ' Morais, C.M.G. 1; Santiago, F.L.2; Perilli, M.L.L.2 & Oliveira, L.C.1 - 1-Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, 2-Acadê micos do curso de Ciê ncias Biológicas
da PUC.Minas. E-mail: carlamor @ uai .com .br

-

O Cerrado brasileiro é a segunda maior formação vegetal do Brasil ocupando quase 25 % do territ ório
nacional e ocupa quase 50% do Estado de Minas Gerais. Apesar desta grande extensão possui apenas
22.000 km2 (6,2 % ) protegidos. Os mam íferos estão presentes em vá rios n íveis tróficos e alguns destes
desempenham papéis fundamentais dentro de uma comunidade que vão desde reguladores populacionais a
dispersores de sementes, sendo essenciais na dinâ mica de comunidades. O presente trabalho foi realizado
no Parque Nacional da Serra do Cipó localizado nos municípios de Jaboticatubas, Santana do Riacho,
Morro do Pilar e Itambé do Mato Dentro, a 90Km de Belo Horizonte; situado na parte sul da Cadeia do
Espinhaço. Tem uma á rea de 33.800 ha e um per ímetro de 154Km . A vegetação característica é formada
por Cerrado com á reas de Campo Rupestre devido à sua altitude (700-1600 m ) e fragmentos de Mata
Atlâ ntica. O objetivo deste estudo foi avaliar a comunidade de mamíferos não voadores do Parque, durante
o per íodo de agosto de 2001 a janeiro de 2003. Foram armadilhadas oito á reas localizadas tanto na parte
baixa (±800m de altitude) quanto na parte alta (±1.294m ). Na parte baixa do Parque foram amostradas
duas áreas de mata ciliar, duas de cerrado stricto sensu e uma de campo de altitude; e na parte alta do
Parque, um fragmento de mata atl ântica, uma de campo rupestre e uma outra de campo rupestre com
presença de Velozias gigantes. Utilizou -se na amostragem de pequenos mam íferos, armadilhas de captura
viva, as quais foram iscadas com uma mistura especial; e a amostragem de mam íferos de médio e grande
porte foi realizada através de estações de pegadas, censos e evid ê ncias indiretas encontradas aleatoriamente. Com um esforço de captura de 16.250 armadilhas/noites obteve-se um sucesso de captura de 9,4%.
Foram registradas 46 espécies de mamíferos no Parque Nacional da Serra do Cipó, sendo 20 espécies de
pequenos mam íferos e 26 de mamíferos de médio a grande porte. A comunidade de pequenos mam íferos
foi dominada por roedores, enquanto a de mam íferos de médio e grande porte por carn ívoros. Foi observada a presença de espécies endé micas de Mata Atl â ntica como Callithrix geoffroyi e Oxymycterus dasytrichus.
Outros registros constituem informações importantes por serem raras como, Trinomys moojeni, Thalpomys
lasiotis e Oryzomys russatus. Foram registradas, também sete espécies ameaçadas de extinção para o
Estado de Minas Gerais Chrysocyon brachyurus, Leoparduspordalis , Leopardus tigrinus Lontra longicaudis,
Lycalopex vetulus, Puma concolor e Tamandua tetradactyla.. Alé m disso, a presença de espécies predadoras
de topo de cadeia alimentar e outras ameaçadas de extinção sugere um certo grau de preserva ção da á rea
estudada, comprovando a import â ncia deste Parque para a conservação de comunidades de mam íferos.

.

-

DV 88
RIQUEZA DE PEQUENOS MAMÍFEROS EM Á REAS DE MATA DAS Á REAS DE PROTEÇÃ O
ESPECIAL ( APEs) MUTUCA E FECHOS , NOVA LIMA , MINAS GERAIS. - Rocha, E. C. L. D. 1 ,
Bemardes, M. L.1; Duarte, A. P. G. 1; Talamoni, S. A. 1 1- Programa de Pós-Graduação em Zoologia de
Vertebrados./ lilicesar @ globo.com. marcelalanza @ vahoo.com . br
O presente trabalho foi realizado em duas á reas de mata mesófila semi -dec ídua de crescimento secund á rio.
Uma das matas, inserida na APE Mutuca , possui sub- bosque denso com grande porção de gramínea invasora, e outra, na APE Fechos, apresenta um melhor estado de conservação. O objetivo deste estudo foi
analisar o conjunto de populações de pequenos mam íferos presentes nestas duas á reas, observando a ocorrência de variação sazonal das mais abundantes. O método empregado para o estudo foi o de captura,
marcação e recaptura com o uso de armadilhas distribu ídas em transectos, subdivididos em pontos de
amostragem. Utilizou -se um esforço de captura de 4312 armadilhas/noite na APE Mutuca, no per íodo de
janeiro de 2002 a março de 2003, e de 5460 armadilhas/noite em Fechos, no período de outubro de 2001 a
dezembro de 2002. Na mata da Mutuca foram capturadas quatro espécies de marsupiais ( Didelpliis
albiventris , Didelphis aurita, Marmosops incanus , Philanderfrenatá) e quatro espécies de roedores { Akodon
montensis, Nectomys squamipes , Oligoryzomys nigripes , Oryzomys subflavus , ) e na APE Fechos, duas
espécies de marsupiais ( Marmosops incanus, Philander frenata ) e seis espécies de roedores { Akodon sp. ,
Mus musculus , Nectomys squamipes , Oligoryzomys nigripes , Oxymycterus dasytrichus, Rhipidomys
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mastacalis ). Em Fechos obteve-se o maior sucesso de captura (2,43% ) que em Mutuca (2,34% ). Em ambos
os estudos o n ú mero de capturas foi maior na estação seca, demonstrando a ocorrência de variação sazonal,
provavelmente devido a uma ligeira escassez de alimentos (frutos e artrópodes) registradas nas á reas. As
espécies capturadas em ambas as á reas se encontram dentro das seguintes categorias tróficas: inset ívoroon ívoro, frugívoro-gran ívoro e frug ívoro-on ívoro. Quanto ao modo de locomoção observou -se os tipos
escansorial, terrestre e semi-aqu á tico em ambas as á reas e arborícola somente em Fechos. A mata de
Fechos possui maior n ú mero de espécies com grau de especialização mais elevado que as presentes na
APE Mutuca , tal resultado indica que a APE Fechos se encontra em melhor estado de conservação. Este
fato pode ser corroborado pelo n ú mero de espécies de roedores capturados, onde a maior riqueza ocorreu
em Fechos, bem como pelos valores do índice de diversidade de Shannon -Wiener, H’ =2,22 (E=0,792) para
Fechos e H’ =2,15 (E=0,717) para Mutuca.
Apoio financeiro: FAPEMIG.

DV - 89

COMUNIDADE DE PEQUENOS MAMÍFEROS EM TR ÊS Á REAS DE CERRADO DE MINAS
GERAIS . Vieira, L.G.1, Costa, B. A.1, Lopes, W. 1 & Paglia , A.P.2. - 1-Laboratório de Mastozoologia e
Manejo de Fauna ICB / UFMG Av. Antonio Carlos, 6627 Pampulha - Belo Horizonte - MG. CEP 31.270901 Cx. Postal 486 e- mail: lgvieira @ uol .com . br: - 2-Conservation International do Brasil e Unicentro
Izabela Hendrix. e-mail: a.paglia @ conservation.org.br)
Apresentamos aqui os dados relativos a um monitoramento de longo prazo das espécies de pequenos
mamíferos do Cerrado de Minas Gerais, estudo que vem sendo realizado em três propriedades da Vallourec
& Mannesmann Florestal (fazendas Santa Cruz, Brejã o e Corredor), nos munic ípios de Felixl â ndia.
Brasil â ndia de Minas e Bocai ú va, noroeste de Minas Gerais. O ambiente predominante nos três sítios de
estudo é o Cerrado, bioma altamente ameaçado e com elevado grau de endemismo, sendo esta uma das
á reas prioritá rias para conservação da biodiversidade. Estudos desta natureza se mostram importantes pelo
fato de auxiliar na avaliação de custos e estratégias alternativas para o uso dos recursos naturais, compat íveis com a manutenção da riqueza biol ógica. Os resultados aqui apresentados são relativos ao monitoramento,
realizado no per íodo de maio de 2001 a junho de 2002. Os métodos empregados consistem de um programa de captura- marcação-recaptura, onde em cada sítio de amostragem , Cerrado e Mata de Galeria, foram
estabelecidos 2 transectos paralelos, cada um com 20 postos de captura e 2 armadilhas instaladas em cada
posto. Com um esforço global de 9.280 armadilhas-noite para as três á reas como um todo. ocorreram 483
capturas de 318 indiv íduos, com uma riqueza de 17 espécies de pequenos mam íferos. Os marsupiais estão
representados por 5 espécies enquanto os roedores por 12. O sucesso de captura foi diferente entre as
fazendas, sendo 1 % para Santa Cruz, 7,36% para Corredor e 7,41 % para Brejão. A riqueza de espécies
també m variou entre os sítios de estudo, sendo a fazenda Corredor a mais rica , com 14 espécies, a fazenda
Brejão com 9 e a fazenda Santa Cruz com 5. Uma coleção de referê ncia foi criada com sé ries dos representantes capturados, onde al é m do espécime testemunho propriamente dito també m foram coletados material
biol ógico para aná lises de DNA e suspensões celulares para aná lises cariot ípicas. Todo o material coletado
está depositado na Coleçã o de Mam íferos do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Mi nas Gerais. Portanto, pretende-se neste trabalho, comparar a estrutura da comunidade de pequenos mam íferos entre as três localidades acima descritas além de uma listagem atualizada das espécies de pequenos
mam íferos ocorrentes no Cerrado do noroeste de Minas Gerais.

Apoio Financeiro: Vallourec & Mannesmann Florestal
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DV - 9 0
A ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEQUENOS MAMÍFEROS EM UM FRAGMENTO DE
MATA ATLÂ NTICA SOBRE PRESSÃO ANTRÓPICA , NO LESTE DE MINAS GERAIS, NA
REGI ÃO DE AIMORÉS . Vieira, L.G.1 & Sábato, E. L.2 (1- Lab. de Mastozoologia e Manejo de Fauna ICB / UFMG Av. Antonio Carlos, 6627 Pampulha - Belo Horizonte/MG. Cx. Postal 486. e-mail:
lgvieira @ uol.com.br; 2- Sete Soluções e Tecnologia Ambiental, Av. Getú lio Vargas, 1420 / Sala 805 Savassi
- Belo Horizonte - MG CEP 30.112-021 e-mail: elsabato @ uol.com.br)
O mais significativo impacto ecológico decorrente da ação humana sobre os sistemas naturais nos ú ltimos
séculos parece ser a perda de há bitat, e apenas nas ú ltimas décadas começamos a ter conhecimento da
amplitude de suas consequências. Em decorrência deste processo, as regiões Tropicais apresentam -se atualmente em elevado processo de fragmentação da paisagem, e consequentemente na perda de sua
biodiversidade. A Mata Atlântica, categorizada como um dos principais hotspots mundiais devido o alto
grau de devastação e elevado endemismo de espécies, enquadra-se neste contexto. Colaborando com esta
premissa, apresenta-se aqui os resultados do desenvolvimento de um estudo sobre a composição da comunidade de pequenos mamíferos, efetivado para a elabora ção de relatório do Plano de Controle Ambiental
(PCA) durante a implantação da UHE Aimorés, no município de mesmo nome, leste de Minas Gerais. A
área de estudo, um remanescente de Floresta Atl ântica denominda Mata do Alemão, é um fragmento de
mata estacionai semidecidual de pequeno tamanho e bastante insularizado, o qual encontra-se exaustivamente explorado e modificado por açã o antrópica. A Mata do Alemão está situada próxima a margem
esquerda do rio Doce, quase em frente ao município de Itueta - MG. Para a coleta dos dados foram realizadas campanhas bimestrais entre agosto de 2001 e setembro de 2002. A metodologia empregada consistia
de um programa de captura-marcação-recaptura de pequenos mam íferos, com 5 noites consecutivas de
captura, através de três transectos paralelos, cada um com 15 postos de capturas, sendo que em cada posto
foram instaladas 2 armadilhas. O esforço amostrai foi de 1.760 armadilhas x noite. Ocorreram 104 capturas de 55 indiv íduos, distribu ídos em 4 espécies, sendo elas: Didelphis aurita , Marmosops incanus ,
Gracilinanus agilis e Oryzomys subflavus O sucesso de captura foi de 5,9%. A composi ção da comunidade
dos pequenos mamíferos foi acentuadamente dominada por marsupiais, tanto em n ú mero de espécies quanto
em n ú mero de indiv íduos. Este grupo totalizou 93,2% de todas as capturas. Já os roedores, foram bem
menos representativos, com apenas 6,7 % das capturas de uma ú nica espécie. Didelphis aurita foi a espécie
dominante, o que já representa um diagnóstico da situa ção de desiquil íbrio para a Mata do Alemã o. Neste
estudo, descrevemos a estrutura da comunidade de pequenos mam íferos em um fragmento de Mata Atl â n tica inserido na regi ão leste do estado de Minas Gerais.

Apoio Financeiro: Consórcio UHE Aimorés / Holos Engenharia Ambiental

DV - 91
ANÁ LISE DA COMPOSI ÇÃ O DA FAUNA DE MAM Í FEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE
EM Á REA DE CERRADO NO NOROESTE DE MINAS GERAIS UTILIZANDO ARMADILHAS
FOTOGRÁ FICAS . Vieira, L. G.1 & Paglia, A. P.2 ( 1- Laboratório de Mastozoologia e Manejo de Fauna
- ICB/UFMG. Av. Antonio Carlos, 6627 Pampulha - Belo Horizonte/MG. CEP 31.270-901 Cx. Postal
486, e- mail: lgvieira @ uol.com. br; 2- Conservation International do Brasil e Unicentro Izabela Hendrix , email: a. paglia @ conservation .org.br)
O Cerrado é erroneamente considerado pobre no que diz respeito à sua diversidade biológica. Cobrindo
aproximadamente 25 % do territ ório nacional por sua elevada diversidade e alto grau de ameaça o Cerrado
é considerado um dos hotspots mundiais. Os mam íferos com ocorrê ncia no Cerrado totalizam 195 espécies, sendo 18 endé micas, muitas das quais ameaçadas de extin çã o. Estudos que auxiliem na conservação
dos grupos mastozoológicos do Cerrado são de grande importâ ncia. Apresentamos aqui os resultados
preliminares de um monitoramento de mam íferos de médio e grande porte através de armadilhas fotográficas (Camera Trap ). Este estudo vem sendo realizado na fazenda Brejão ( 16°59’ 51’’ S e 46°00’ 38'’ W ), de
propriedade da Vallourec & Mannesmann Florestal , no noroeste de Minas Gerais, munic ípio de Brasil â ndia
de Minas. A área de estudo possui remanescentes de Cerrado, Matas de Galeria e Vereda. O monitoramento
da mastofauna iniciou -se em janeiro de 2003 e os resultados aqui apresentados correspondem a quatro
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meses de amostragem. Estão sendo usadas quatro câ meras, sendo duas instaladas em reservas florestais
situadas em á rea de exploração de eucalipto e outras duas em á rea não explorada. O esforço amostrai é de
268 armadilhas-dia ( n ú mero de câmeras x n ú mero de dias em funcionamento). Para os cá lculos de sucesso
de captura e do índice de Abundâ ncia Relativa ( IAR ) consideramos um registro efetivo como sendo uma
íodo de 24 horas, excluindo-se da estimativa os
foto de uma espécie em uma armadilha-fotográfica num per
registros sequenciais de um mesmo indiv íduo. Para a estimativa do IAR de cada espécie multiplicamos o
n ú mero de registros efetivos de cada espécie por 100 e dividimos pelo esforço amostrai. Obtivemos 75
fotos com 41 registros de 14 espécies de mamíferos, das quais 7 espécies estão listadas como ameaçadas de
extinção no Brasil ou no estado de Minas Gerais. Registramos também 37 fotos de 7 espécies de aves e 20
fotos de vacas e bois. O sucesso de captura efetivo para os mam íferos silvestres corresponde a 15,3%, ou
seja, um registro efetivo a cada 6,5 dias de amostragem. As espécies registradas foram (em ordem decrescente de IAR com os valores entre par
ênteses): Pseudalopex vetiilus (2,98); Tayassupecari (2,98); Dasyprocta
azaraea (2,98); Leopardus pardalis ( 1,86); Procyon cacrivonis ( 1,86); Sylvilagus brosiliensis (1,86 );
Crysocyon brachiurus ( 1,20); Tapirus íerrestris ( 0 ,14 );Tamandua tetradactyla; Mymercophaga tridactyla;
Panthera onca\ Hydrochaeris hydrochaeris e Eira barbara ( IAR para essas ú ltimas espécies é de 0,37 ).
Existe també m registro de um tatu, contudo a fotografia n ão permite que o mesmo possa ser identificado.
Os resultados obtidos pelas armadilhas fotográficas reforçam os levantamentos preliminares realizados no
inventario da mastofauna da área de estudo e registram quatro novas espécies ( Tayassu pecari, Leopardus
pardalisf Eira barbara, Tamandua tetradactyla) que n ã o haviam sido detectadas através de metodologias
convencionais.

Apoio Financeiro: Vallourec & Mannesmann Florestal

-

DV 9 2
PADRÃO DE DISRIBUIÇÃ O TEMPORAL DE PEQUENOS MAMÍFEROS DE UMA Á REA DE
CERRADO NA REGI Ã O METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, MG . Bemardes, M L. 1;
Rocha, E.C.L.D.1; Duarte, A.P.G.1; Talamoni , S.A1. 1- Programa de Pós Graduação em Zoologia de Vertebrados. Pontif ícia Universidade Católica de Minas Gerais, Av. Dom José Gaspar, 500, Belo Horizonte,
MG . fmarcelalanza @ vahoo.com .br: lilicesar @ globo.com )
O presente trabalho teve como objetivo investigar se ocorre variação sazonal bem como variação no con junto taxonômico de pequenos mam íferos em uma á rea de cerrado na Area de Proteção Especial da Mutuca
em dois per
íodos de estudos n ã o consecutivos. Em ambos os estudos os animais foram amostrados por
quatro noites consecutivas durante treze meses através do método de captura , marcaçã o e recaptura. O
primeiro estudo (El ) foi realizado durante o período de agosto/ 1998 a agosto/ 1999 e o segundo ( E2 )
íodo de março/2002 a março/2003. Foram utilizadas 77 armadilhas dispostas em seis transectos
durante o per
de 130 metros e distanciadas 10 metros entre si , utilizando-se um esforço de captura de 3640 armadilhanoites no primeiro estudo e 4004 armadilha - noites no segundo. A identificação das espécies foi realizada
através de comparações com material de museus e consultas à especialistas. Material testemunho das
espécies registradas encontra -se depositado no Museu de Ciê ncias Naturais da PUC Minas. No El , 134
indiv íduos foram marcados e capturados 237 vezes, e o sucesso de captura foi de 6,6%. No E2 foram
marcados 85 indiv íduos capturados 211 vezes, e o sucesso de captura foi de 5,3%. Foram registradas
quatro espécies de marsupiais ( Didelphis albiventris, Gracilinanus agilis, Monodelphis domestica. Philander
frenata ) e seis de roedores ( Akodon cursor, Bolomys lasiurus Oligor\' zomys sp., Onzomys subflavus.
Oryzomys sp., e Oxymycterus delator ) no El , e no E2 foram registradas duas espécies de marsupiais ( D.
albiventris e Marmosops incanus ) e sete de roedores ( A. cursor, B. lasiurus, Calomys tener, Mus nntsculus,
Oligoryzomys nigripes , O. subflavus, , Oryzomys sp.). Foi observada uma variação no conjunto taxonômico
local. Esse fato reforça a id é ia da necessidade de estudos mais longos para uma melhor visualizaçã o da
dinâ mica das comunidades de pequenos mam íferos. A maioria das capturas foi realizada nos meses secos
nos dois per
íodos, o que demonstra que ocorreu varia ção populacional em ambos os estudos. Essa variação
ocorre aparentemente influenciada pela marcada sazonalidade caracter
ística do cerrado. B. lasiurus foi a
espécie mais abundante, representando 50,6% das capturas totais do El e 65,4% do E2. No El , 40,6% dos
machos e 34,6% das fê meas dessa populaçã o permaneceram na á rea de estudo por mais de dois meses,
enquanto no E2, 46,4 % dos machos e 36,4 % das fê meas permaneceram por mais de dois meses. Os aumentos nas abund â ncias ocorreram nos meses secos em ambos os estudos, de abril a agosto/99 no primeiro e de
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maio a agosto/2002 no segundo. O N ú mero Mínimo de Animais desta espécie nos dois estudos foi similar
e apresentou um padrão de distribuição equivalente nos meses de maio a agosto de 1999 e 2002. O recrutamento foi cont ínuo ao longo dos dois estudos. O mesmo padrão de distribuição do recrutamento e MNA
de B. lasiurus indica que sua população no local está em aparente equil íbrio em detrimento da variação nos
conjuntos taxonômicos investigados.

-

Apoio financeiro: FAPEMIG e FIP PUC Minas.

DV - 93

AVALIAÇÃO DO MÉTODO DE ARMADILHA DE PEGADAS PARA AMOSTRAGEM DE MAMÍFEROS
DE MÉDIO E GRANDE PORTE NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ/MG Manata, F.P.1 ;
Oliveira, V.B.1; Martins, L.L.!; Oliveira, L.C.2; Câ mara, E.M.V.C.2 . l .Acadê micos do curso de Ciências
Biol ógicas da Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais. 2. Museu de Ciências Naturais da Pontif ícia
Universidade Cat ólica de Minas Gerais , museu @ pucminas.br

-

Os mamíferos terrestres de médio e grande porte são um grupo heterogé neo quanto à morfologia externa ,
ecologia, há bito e habitat. Estes mam íferos apresentam geralmente grande á rea de vida com baixa densidade populacional e seus estudos, principalmente no bioma Cerrado ainda são escassos. Dentre as metodologias
existentes para o estudo destes mam íferos, os mais utilizados são os censos e a armadilhas de areia pela
capacidade de amostragem ampla dos grupos e menor custo. O Parque Nacional da Serra do Cipó (PARNA
Serra do Cipó) está inserido no bioma Cerrado que é uma entre 25 á reas prioritá rias para a conservação da
biodiversidade mundial ( hotspots ). Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com
a metodologia de armadilhas de areia e sugerir propostas para esta. De setembro de 2001 a julho de 2002
realizou-se no PARNA Serra do Cipó a caracterização da comunidade de mam íferos de médio e grande
porte, utilizando-se as metodologias de censo e armadilhas de areia. As armadilhas consistiam de caixas de
madeira com 70 x 70cm e 50 x 50cm, com 3cm de altura. Em seu interior foi colocado areia fina e um pote
contendo iscas variadas: sardinha, abacaxi e uma massa feita de canjiquinha, banana , aveia e óleo de
sardinha. As caixas foram distribu ídas em cinco á reas distintas, abrangendo tipos vegetais como á rea
antropizada, mata ciliar, borda de mata, interior de mata e cerrado strictu sensu. As caixas de areia ficaram
distantes 60 m entre si e nesta, as iscas distribu ídas de forma alternada, ficando o mesmo tipo de isca
distante pelo menos 180 m uma da outra. As armadilhas foram iscadas durante quatro noites consecutivas
por mês, verificadas pela manhã, onde as pegadas eram medidas e identificadas com base em um guia de
identificação de pegadas e umedecida sempre que necessá rio. Com um esforço amostrai de 1.518 armadi lhas/noites foram registradas cinco espécies de mam íferos silvestres e três espécies de mam íferos domésticos. Apesar da grande incidê ncia de rastros dos roedores nas armadilhas de pegadas, nenhuma espécie
pôde ser identificada. As espécies silvestres identificadas foram: mão pelada ( Procyon cancrivorus ), o
furão ( Galieiis cuja ) , o lobo guará (Chrysocyon brachyurus ), a paca ( Agouti paca ) , o gambá ( Diclelphis
albiventris) e a jaguatirica ( Leopardus pardalis , ainda animais domésticos como cavalos, bois e cachorros.
Os baixos resultados obtidos são consequê ncias principalmente da açã o de fatores ambientais (clima ). Em
á rea aberta, na estação seca a areia n ão manteve a umidade ficondo solta, o que dificultou a identificação
dos rastros. Na estação ú mida, as pegadas foram apagadas pela chuva que compactou a areia e espalhou a
isca. No interior de mata o método mostrou-se relativamente eficiente registrando duas das cinco espécies
silvestres ( paca e furão) corroborando a literatura que sugere este método bastante satisfat ório em florestas. Conclu ímos que este método foi ineficiente principalmente em á reas abertas não sendo portanto recomendado para amostragem de mam íferos neste tipo de ambiente. Para aplica ção deste método em á reas
abertas, recomenda-se a utilização de abrigos, ressaltando entretanto que este fato poderia influenciar na
aproximaçã o do animal.
Apoio: FIP-PUC.MINAS e Fundação O Boticá rio de Proteçã o a Natureza.
9

188

DV - 94
M ÉTODOS GEODÉSICOS E TOPOGRÁ FICOS NO CONTROLE DE TRANSECTOS PARA O
ESTUDO DA MASTOFAUNA DO PANTANAL DO RIO NEGRO/TABOCO S í mone Mamcde 1
Silvio Jacks dos Anjos Garn és1 1 Programa de Mestrado em Meio Ambiente c Desenvolvimento Regio
nal - UNIDERP

.

--

-

Os mam íferos, assim como outros grupos da fauna do Pantanal , são relativamente pouco estudados, contu do, os invent á rios realizados, até ao momento, permitem afirmar que a riqueza e abundâ ncia de mam íferos
na região c bastante significativa, possivelmente devido à diversidade de há bitats naturais c à oferta sazonal de recursos, principalmentc os alimentares. Em estudos com mastofauna, é comum a utilização de
transectos como método de amostragem em campo, principal mente quando se pretende avaliar alguns dos
parâ metros populacionais, tais como: riqueza, abund â ncia e densidade populacional . Desta forma, o presente trabalho visa mostrar a import â ncia da utilização de mé todos geod ésicos e topográ ficos na instala çã o
e ordenamento de transectos para o estudo da mastofauna , tendo como referência, o trabalho ora desenvol
vido na regi ão do Pantanal do Rio Negro/Taboco, no Estado do Mato Grosso do Sul . Foram adotados os
procedimentos necessá rios à defini ção e manutenção de alinhamentos no terreno, utilizando coordenadas
geodésicas e do Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator ( UTM ), bem como as correções
necessá rias, tais como: convergência meridiana e declinação magn ética . Para a caracterização ambiental ,
foram determinadas as alturas das á rvores e de outros componentes naturais, através de um clin ômetro. Foi
utilizado a técnica stop andgo na definição do perfil do terreno em transectos realizados com rastreamento
GPS. Na manutenção de alinhamentos dos transectos foi utilizado GPS de navegação. Desse modo. foram
instalados 3 ( três) transectos, um deles (de l .óOOm ) incluindo a altimetria do terreno, transpondo lagoas,
capões e cordilheiras. Os outros dois, de comprimento superior a 2km, contemplaram al é m dessas unidades de paisagem, outras bastante frequentes na regi ão, por exemplo, cerrado, mata de galeria e campo
sazonalmente inund á vel , os quais constituem -se em h á bitats naturais para vá rias espécies de mam íferos da
região. A utilização de métodos geodésicos e topográficos para a instalação e controle de transectos, tem
proporcionado maior precisão na geraçã o de base de dados e representações cartográ ficas georeferenciadas.
contribuindo assim, para o estudo e monitoramento da mastofauna nos diferentes há bitats do Pantanal
Mato-grossense.

-

DV - 95
CARACTERIZA ÇÃ O DA FAUNA DE PEQUENOS MAM Í FEROS NUM ECOSSISTEMA DE
MATA ATLÂ NTICA, SERRA DO BRIGADEIRO, MUNICÍ PIO DE MURIA É MG - José Ant ônio
Carneiro* Jôsse Pereira de Oliveira * Ana Teresa César S. Reis** * Programa de Inicia ção Cient ífica da
FAFISM de Muriaé **Prof * de Zoologia da FAFISM

-

-

Como a grande diversidade de mam íferos roedores e marsupiais permanece desconhecida por seus há bitos
noturnos e falta de levantamentos nesta regi ão, o objetivo deste trabalho foi o levantamento da fauna de
pequenos mam íferos n ão-voadores da á rea de Pedra Alta na Serra do Brigadeiro, em Belisá rio, distrito de
Muriaé. A á rea fica nas coordenadas S 20°54’ 30,4"e W 42° 29’ 32" e consiste em um fragmento de floresta
secund á ria de Mata Atl â ntica a 1.01 lm de altitude, com temperatura média de 23,7°C, á rvores de até lOm
de altura, diâ metros variados, com sub-bosque ralo, cobertura de gram íneas e serrapilheira , algumas epífitas
e um córrego temporá rio cortando longitudinalmente toda á rea. O levantamento foi realizado de janeiro de
2001 a janeiro de 2002, utilizando armadilhas ( tipo gaiola ) de captura viva, dispostas de 15 em 15 m em
seis transectos equidistantes 30m. As armadilhas eram armadas ao final de duas tardes consecutivas com
banana e pasta de amendoim e vistoriadas pelas manh ãs. Os animais foram amostrados através do mé todo
de captura marca ção e recaptura.. A identificação das espécies foi realizada através de compara ções com
material de museu (PUC Minas ), consultas à especialistas e literatura. Material testemunho das espécies
registradas encontra-se depositado no laboratório da FAFISM. As espécies foram medidas com paqu ímetro:
o corpo, tarso, orelha, e cauda , e a massa foi aferida com balança de mola Os crâ nios foram devidamente
preparados. Foram consideradas as classes adulto e sub-adulto, baseadas nas características reprodutivas
externas, quando aparentes. O sucesso de captura foi de 3, 1 %, determinado pela razã o entre o n ú mero total
de capturas e o esforço de captura, que resultou em 1200 armadilhas- noite. Esse índice foi calculado pelo
total de armadilhas multiplicado pelo n ú mero de noites de captura. No total foram capturados 26 indiv ídu 189

os. sois espécies foram capturadas o recapturadas, quatro marsupiais o dois roedores, Até março foram
capturadas mais fémeas o depois desse per íodo at é agosto mais macho, indicando sazonal idade reprodutiva.
I \ vs marsupiais, a espécie mais abundante, com maior hlomassa e maior utill /.iiçflo da d roa total foi Philander
firnata a qual pode ser observada sua condi ção escansorlal e sua reprodu ç ilo sazonal no per íodo mais
favorá vel , A ocorrê ncia desse marsupial é apaivntemente distribu ída pela presença de á gua . A segunda
espécie mais capturada foi Marmosopx inniim, espécie també m escansorial . Resultado semelhante foi
obtido em levantamento em Rio ( 'asea, Minas ( ierais. Outras espécies capturas, poré m com menor frequê ncia
loram: ( li\icilinanus agilis um pouco mais exigente em termos de habitat e Pidclphis albiventris comum
acima de l .tXHlm de altitude , Os roedores registrados foram: Oligoryzomys sp, onde foi observado seu
há bito de formar ninhos dentro das gaiolas com material externo, folhas e gravetos e Rhipidomys mastacalis
espécie essencialmente arbor ícola com grandes olhos e vibrissas.

.

.

.

.

-

Apoio financeiro: FAFISM Faculdade de Filosofia Ciê ncias e Letras "Santa Marcclina"

-
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DIVERSIDADE 1) K FEOUKNOS MAM ÍFEROS TERRESTRES 1)A ZONA DA MAIA DE MI NAS GERAIS: UMA ANALISE DO ACERVO DO MUSEU DE ZOOLOGIA I ) A UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VI ÇOSA . Manduca 1. E.G.; Moreira 1 , J .C.; Gonçalves ’. P.R .; Feio1 , R. N.; Lessa 1 \ G. - I

-

-

Museu de Zoologia João Moojcn de Oliveira , Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de
Vi ç osa , 36571 000 - Vi ç osa - MG - rfeiofftmnil . nfv . hr. janio . hio (fthuynel . eom . hr.
manduca bio é vahoo.com. br 2 Museu Nacional, l Iniversidade Federal do Rio de Janeiro - prgCftacd . ufri . hr
^

-

O conhecimento sobre a composi ção da fauna de pequenos mam íferos brasileiros ainda é incipiente e
provavelmente o n ú mero de espécies conhecidas das ordens Rodentia e Mursupiulia encontra se subesti
mado. Assim , verifica se a necessidade da criação de coleções de referê ncia que representem a diversidade
mastofaunistica de regiões pouco estudadas, facilitando estudos tuxon ômicos e biogeográ ficos. A coleçã o
de pequenos mam íferos do Museu de Zoologia João Moojen de Oliveira da Universidade Federal de Viçosa - Minas Gerais ( MZUFV ) é resultado de pesquisas realizadas ao longo da história da UFV e representa
uma das maiores amostras de roedores e marsupiais coletados na região da Zona da Mata mineira . O
objetivo deste trabalho foi estimar o n ú mero de espécies de pequenos mam íferos terrestres presentes nesta
região a partir da aná lise do acervo mastozoológico do MZUFV alé m de divulgá lo atrav és da compilação
completa das espécies amostradas. Iniciulmente, os registros foram organizados em banco de dados
informatizado onde foram considerados somente aqueles cuja identificação taxon ômica havia sido confirmada a partir da comparação com a literatura e/ou acervos de outros museus. Assim , a coleção regional de
pequenos mam íferos conta atualmente com cerca de 080 indiv íduos distribu ídos em duas Ordens ( Rodentia
e Didelphimorphia ) abrangendo cinco fam í lias, sendo uma de marsupiais ( Didelphidae ) e quatro de roedores (Caviidae, Echimyidae Muridae e Sciuridae ). Na fam ília Muridae há registro de 14 gê neros e 19
espécies, sendo que as mais abundantes correspondem a Akodon cursor ( 170 espécimes) e Oligoryzomys
nigripes ( 236 espécimes). Ocorrem també m registros de llolomys lusiurus, Culoniys sp. Pclomys dorsalis,
Pclomys sublineatus Holochilus brasiliensis, Ncciomys stpmmipcs, Oryzomys subjlavus , O.xymycterus
dasytrichus, O.xymycterus rufus, Rlupidomys mastuculis e Tlmptomys nigrita. Dentre estes registros destacam -se espécies endé micas da Mata Atl â ntica como: Pclomys dorsalis, Pclomys sublineatus Thaptomys
nigrita Bibimys labiosus Blarinomys brcviccps e Juliomys sp. sendo estas três ú ltimas geralmente raras em
invent á rios laun ísticos. Na fam ília Echimyidae ocorre registro de duas espécies, lutryzygomatomys spinosus
e rhyllomys sp. Nas fam ílias Caviidae e Sciuridae há registro somente de Cavia apcrca e Sciurus aestuans
rcspectivamente. A fam ília Didelphidae apresenta registro de oito espécies: Caluromys philander Didelphis
omita, Cracilinamis micivtarsus, Marmosops incamis Mctac/iirus mulicaudatus Micoureus demerarae,
Monodclphis americana e Philanderfrenata. O acervo mastozoológico do MZUFV representa, de maneira
significativa , a diversidade de pequenos mam íferos terrestres da Zona da Mata, com destaque para as
amostragens realizadas no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (42"4( )’ e 40H 20' W ; 20°33’ e 2 l "(X)’S) e
nos munic ípios de Vi çosa ( Mata do Para íso, 20” 45’ S; 42” 51’ W ), Rio Novo e Ponte Nova, o que demonstra
a importâ ncia da conservação destes fragmentos florestais, como forma de dificultar o processo de extinção
de espécies de pequenos mam í feros verificada nos ú ltimos anos. A manutenção da coleção do MZUFV
possibilitará que a diversidade de espécies desta regi ão seja adequudumente representada e documentada
servindo como base para estudos posteriores sobre a mastofauna de Minas Gerais e da Mata Atl â ntica .
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A IMPORTÂ NCIA DE Á REAS DE REFLORESTAMENTO PARA COMUNIDADES DE MAM ÍFEROS NA AMAZÔNIA - Oliveira L.C1.; Mendel, S.M2.; Femandes G.W3. & Castilho A4. l - Departamento de
Ciências Biológicas PUCMinas/Museu de Ciências Naturais da PUCMinas Rua Dom José Gaspar 290, Coração
Eucar
ístico, 30.535-610.1leonardoco @ pucminas.br - 2 Programa de Pós Graduação em Ecologia Conservação e
Manejo da Vida Silvestre smmendel @ terra.com.br - 3- Departamento de Ecologia/ICB, Universidade Federal de
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A Floresta Amazônica é um dos principais biomas do mundo, constituindo-se numa á rea priorit á ria para
conservação da biodiversidade. Abriga cerca de 325 espécies de mamíferos, sendo 173 endémicas. Este
bioma vem sofrendo, nas ú ltimas décadas, o desmatamento intensivo devido ao corte seletivo de madeira e à
extração mineral. Em raras situações, as á reas desmatadas sã o recuperadas através de reflorestamentos e
monitoradas. Áreas reflorestadas caracterizam-se por apresentar espécies vegetais em diferentes está gios de
crescimento e de estágios iniciais de sucessão. Por outro lado, matas maduras são compostas praticamente em
sua totalidade por espécies em estágios avançados de sucessão ou cl í max. Á reas de reflorestamento, portanto,
apresentam uma maior produtividade em relação à biomassa total, já que espécies pioneiras normal mente
possuem pouco tecido de sustenta çã o em relação às cl ímax. Consequentemente, em se tratando de pequenos
mamíferos, espera-se maior abundância de indiv íduos nessas á reas em relação à mata madura. O objetivo
deste estudo foi comparar a comunidade de mam íferos das á reas de reflorestamento das d écadas de 80 e 90
em Porto de Trombetas (PA), a mastofauna da mata madura da regi ão. Foram realizadas três campanhas, com
oito noites de captura cada. Nas áreas de mata madura, utilizadas como controle, foram dispostas duas trilhas
paralelas, distantes 300 metros entre si, contendo 25 pontos de captura cada. Os pontos eq íiidistavam 20
metros e possu íam duas armadilhas de arame ( uma no ch ã o e outra em á rvore a 1,5 metros de altura ). Os
reflorestamentos das décadas de 80 e 90 inclu íam os anos de 1983 a 1987 e de 1993 a 1997, respectivamente.
Algumas á reas da década de 90 situavam-se próximo a uma mata madura. Na á rea de cada ano foi estabelecida
uma trilha com 10 pontos de capturas, equidistantes 20 metros com duas armadilhas no ch ão cada . Após 24
noites de armadilhagem, com um esforço amostrai de 7136 armadilhas/noites, obtivemos um total de 102
capturas de 54 indiv íduos, pertencentes a dez espécies de pequenos mam íferos. Na mata madura e reflorestamentos foram registradas espécies t ípicas tanto de mata primária como de habitats alterados. Os marsupiais
foram os dominantes neste estudo, tanto em n ú mero de espécies quanto em abund â ncia , sendo Mannosa
murina a espécie com maior n ú mero de indiv íduos. A maior abund â ncia foi registrada nas á reas de reflorestamento. Os controles apresentaram seis espécies de pequenos mam íferos, enquanto os reflorestamentos das
décadas 80 e 90 apresentaram seis e oito espécies, respectivamente. A presença de espécies t ípicas de mata
primária no reflorestamento da década de 90 foi responsá vel pela maior riqueza de espécies encontrada. A
proximidade desta á rea a uma mata madura pode ter favorecido o deslocamento de espécies. A maior produtividade nos reflorestamentos favorece uma maior abund â ncia de pequenos mam íferos, quando comparada à
mata controle. Desta forma, podemos concluir que os reflorestamentos est ã o atendendo às necessidades das
espécies de pequenos mam íferos, na medida em que, além do habitat , fornecem condições para a reprodução.
O acompanhamento a longo prazo dessas á reas permitirá uma melhor avaliação da eficácia dos reflorestamentos em abrigar e manter tais espécies.

Fonte financiadora: Mineração Rio do Norte ( MRN ).
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INVENTARIO DE MAM ÍFEROS EM Á REAS DE CERRADO NOS MUNICÍ PIOS DE BURITIS,
FORMOSO E UNA Í, MINAS GERAIS, BRASIL . - Meyer, R .L. ' & Camara , E. M . V.C.’ 1 Acadê mico
do curso de Ciências Biol ógicas da Pontif ícia Universidade Cat ólica de Minas Gerais liramever @ hol .com . hr
- 2- Laboratório de mastozoologia do Museu de Ci ê ncias Naturais da Pontif ícia Universidade Católica de
Minas Gerais tudyc @ pucminas. br
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-

Estudos de comunidade e inventariao da fauna de mam íferos normalmente são feitos em unidades de conser
vação. Em á reas onde existe forte ação antrópica ou onde estas ações são potenciais, estas informações são
escassas ou ausentes. Estudos que visam a aná lise de impacto ambiental são importantes uma vez que adiciona informações sobre a presença de espécies no local alé m de sua distribui ção geográ fica em uma escala
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Além ilislo osios OSUKKVS sorvem como subsídio para avaliar com maior precisflo o que estes impactos
ivalmcittc causam na comunidade de mnmifoixvs, ( 'om o objetivo de elaborado de estudos de impacto ambiental,
este ttaKdbo visou inventariar as espécies de mam í loros de uma ivgiilo localizada nos munic ípios de Buritis,
Formoso e l ] nat\ listes munic í pios estilo localizados no noroeste do estado de Minas Gerais, onde o ( 'errado
o suas Matas i 'iliatvs caracteri / am a vejjolaçflo, Apesar da grande expunsilo agr ícola, na diva a regiflo ainda
se encontra txdativamente conservada , Hm novembro de 2001, janeiro e abril de 2( X )2 foram realizadas cole
tas de pequenos mam íferos em á reas de ( Vrrado e Mata ( 'iliur, Para a captura de pequenos mam í feros foram
utilizadas armadilhas tipo gaiola usando se duas variedades de iscas: uma contendo massa feita de creme de
amendoim, banana, capjiquinha, saalinha e lamlo de aveia e outra de algodilo embebido em Emulsão Scott e
um jxxiaço de Ktnatra , No mesmo per í odo foi feito o levantamento de mam íferos de médio e grande porte
através de ohsorvações e evidê ncias como carcaças, fezes e rastros, ( 'om um esforço de capturas de I 8( X )
armadilhas/noites loi obtido um sucesso de capturas de 2,9% pertencentes n 16 espécies: quatro marsupiais
{ DiJelpIus albi\Yntris, ( tiucilinanus agilis , Momnlclpliis
Domestica, Thylamys sp.) e 12 roedores ( Akodon
cursor Rolomys lasiurus Calmuys callosus Oecomys sp, , Oryzomys gr, capito Oryzomys gr. sttbflavus
< > ryromwv subjlavus ( Vigoryzonm cliurus Oligoryzomys sp., Rhipulomys mastacalis Mus mtisntlus
I riclu vmw a/ hcrcoulcs ), Duas espécies tiveram seu registro através de visualizaçfio: um roedor ( Cavia apcrca )
e um lagomorfo ( Sylvilagus bwsilicnsisX Quanto á fauna de médio e grande porte, foram registradas 14
espécies: dois primatas { { 'allithrixi >cni( Hlata ( 'cbusapclla ), três xennrthras ( Tamanduá tctradactvla, Dasypus
nowmcinctus, (\tlmssous unicinctus ) seis carn í voros ( ('enlocyon thous Chrysocyoti bracliyurus Lycalopex
\Ytulus Dnnyou cancriunus ( laliciis sp.. Ilcrpailums vaguanmndi ) um
perisodactila ( Tapirus terrestris),
um artiodactilu ( Mazama guoazoupim ) e um roedor ( Dasvpnnta azante ) , Alguns registros constituem informações importantes, A captura de Thylamys sp., espécie considenida rara e de dif ícil captura em armadilhas
e a presença de cinco espécies ameaçadas de cxtinçtlo pani o estado de Minas Gerais: Tapirus terrestris,
Taakuklua tctnklaayla, Calktssous unicinctus Chrysocyon brachyurus e Lycalopex vetulus. Alé m disto, a
presença de Mus muscu / us, espécie exótica que ocupa é reas próximas a habitações humanas mostra que a
atividade antrópica influencia diretamente a áiva de estudo. Esta lista de espécies é muito importante para
arcas de Cerrado visto que a fauna do bioma é pouco conhecida no estado e mostra a import â ncia dc estudos
de invent ário de fauna para estudos de impacto ambiental, pois fornece alé m de uma lista de espécies, informações sobre a sua á rea de distribuição.
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Apoio: MCN PUC Minas, POENTE Engenharia Ltda.
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AN Á LISE DA FAUNA DF. PEQUENOS MAM ÍFEROS N ÃO VOADORES DE DUAS Á REAS COM
DIFERENTES GRAUS DE PERTURBA ÇÃO NO CORREDOR CERRADO PANTANAL. - Vitor
Radcmaker 1 Vanderson ( 'orréa Vaz 1. TUtiana Pádua Tavares de Freitas’, 1 leitor Herrera Ana Maria Jansen*
e Paulo Sé rgio D‘Andreal ( 1 Laboratório de Biologia e Controle da Esquistossomose Departamento de
Medicina Tropical ; 2 Laboralório de Biologia de Tripanossomat ídeos, Departamento de Protozoologia
KX' /F!OCRl IZ Av. Brasil 4365 Munguinhos .Rio de Janeiro - RJ Cep 21045-900) vrademaker @ yahoo.com
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O Pantanal mato grossense é uma região de especial import â ncia biogeográfica por ser o elo de ligação
analisar a composição de
espécies do pequenos mam í feros não voadores de duas fazendas no corredor Cerrado Pantanal, conside
rando sc o sucesso de captura total o a abundâ ncia relativa das espécies por habitat . A fazenda Alegria tem
como atividade económica â criaçã o de gado extensiva, apresentando perturbaçã o do ambiente pela perda
de habitat original. A fazenda Rio Negro é um centro de pesquisas e apresenta pequena densidade de gado.
com grande parte do habitat original preservado. Foram realizados dois invent á rios, um na estação cheia e
outro na seca. com 7 noites de duração, em cada uma das duas fazendas. Na Alegria as coletas foram
realizadas cm agosto de 2000 e janeiro dc 2 ( X ) I . Na Rio Negro as coletas foram realizadas em fevereiro de
2002 e agosto de 2002 . As capturas foram feitas em transectos com 30 ( Alegria ) e 20 ( Rio Negro) pontos
dc captura , com espaçamento entre os pontos de 10 metros , alternando se armadilhas tipo Sherman e
Tomahawk . Os esforços de captura na estação seca e na cheia foram respectivamente 1906 e 1145 arma
dilhas noite ( Alegria ) e 4872 e 3822 armadilhas- noite ( Rio Negro). Ambas as localidades apresentaram
riqueza dc 8 espécies. A riqueza dc espécies n ão variou da esta çã o seca para a cheia nas duas fazendas, e a
entre outros grandes ecossistemas do continente. O objetivo deste trabalho foi
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composiçã o de espécies variou pouco. O sucesso de captura foi maior na Alegria do que na Rio Negro (4,3
e 2,7 respectivamente). O sucesso de captura foi maior na estação cheia (3,4 Rio Negro e 5,0 Alegria) do
que na seca (2,1 Rio Negro e 3,9 - Alegria ). A abund â ncia relativa das espécies diferiu pouco entre as
fazendas. As espécies que mais diferiram foram Thrichomys pachiurus e Oecomys sp. Na área com maior
perturbação, Alegria, a primeira espécie foi representada por 66% das capturas e a segunda por 6%, en quanto que na Rio Negro as proporções foram de 26% e 30%, respectivamente. Thrichomys pachiurus foi
capturado no peridomic ílio na fazenda Alegria sugerindo que esta espécie se favorece com a degradaçã o
dos habitats. Oecomys sp. por ser uma espécie arborícola , seria prejudicada com a perturbação e consequente perda de habitat no Pantanal. Os resultados encontrados indicam que a fazenda Alegria apresenta
maior grau de perturbação, provavelmente devido à menor quantidade de habitat original do que na fazenda Rio Negro. Esta redução de habitat estaria favorecendo espécies generalistas como Thrichomys pachiurus ,
em detrimento de espécies arborícolas mais sensíveis como Oecomys sp.

Fontes: IOC/FIOCRUZ, Instituto Conservation International do Brasil/USAID

DV - 100
MAM Í FEROS N Ã O VOADORES DA FLORESTA NACIONAL DE IBIRAMA , SANTA
ício E. Graipel 2 ( 1 . rcreinicke @ bol .com . br; 2.
CATARINA , SUL DO BRASIL Rafael Reinicke ' e Maur
Depto. de Ecologia e Zoologia, CCB/UFSC, CEP 88040-970, Florian ópolis-SC, graipel @ ccb. ufsc. br)

-

O conhecimento da fauna de uma regi ão é imprescind ível para que sejam tomadas medidas necessá rias a
sua preservação e do ambiente onde vivem. A Floresta Nacional de Ibirama (FLONA), Santa Catarina
ocupa uma á rea de 578,58 hectares, onde a vegetaçã o original era característica de Floresta Ombrófila
Densa Montana, sendo explorada seletivamente para extração de madeira antes da criaçã o da FLONA .
Atualmente são encontradas á reas de vegetação nativa em est ádio secund á rio avançado de sucessão vegetal. Há també m á reas de reflorestamento de Pinus , eucaliptos e araucá ria . Utilizou-se três metodologias
para o levantamento das espécies: captura com armadilhas pequenas (c ), rastros ( r ) e visualizaçã o direta
( v ). Até o momento foram registradas 25 espécies, em quinze meses de coletas e observações: Akoclon
montensis (c), Thaptomys nigrita (c), Oryzomys russatus (c), O. angouya (c), Oligoryzomys sp. (c ), Juliomys
sp. (c ), Kannabateomys amblyonyx (c ), Nectomys squamipes (c), Sciurus aestuans (c ), Dasyprocta azarae
( v, r ), Cavia sp. ( v ), Hydrochoerus hydrochaeris ( r), Gracilinanus microtarsus (c ), Micoureus demerarae
( c ), Didelphis albiventris (c ), Dasypus novemcinctus ( r), Tamandua tetradactyla ( r ), Eira barbara ( r ), Procyon
cancrivorous (r), Lontra longicaudis ( v ), Cerdocyon thous ( r), Leopardus sp. ( r ), Leopardus pardalis ( r),
Mazama sp. ( r), Cebus nigritus ( v ). Em entrevistas realizadas com funcionários da FLONA e moradores
'
locais, foram citados o puma , o porco-do-mato, o bugio e a cu íca-d água. A caça indiscriminada ainda é
pratica comum na regi ão segundo os entrevistados, sendo o tatu -galinha, o veado, o porco-do- mato, a paca
e o quati as espécies mais ca çadas. Dessas, as três ú ltimas ainda n ã o foram registradas na FLONA , sendo
que os próprios moradores da regi ão há tempo n ão vêem o porco-do- mato e a paca. Com estudos desse
gê nero, al é m de dados sobre a ecologia das espécies, tê m-se ferramentas para viabilizar medidas que visem
a conservação das espécies e seu ambiente.

DV - 101
A SIMPLE GROUND-BASED METHOD FOR TRAPPING SMALL MAMMALS IN THE FOREST
CANOPY Maur ício E. Graipel '. I ) Departamento de Ecologia e Zoologia, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitá rio, Trindade, 88.040-970, Florianópolis
- SC - Brazil; e- mail : graipel @ ccb. ufsc.br

-

A simple and effective alternative method ground- based for trapping small mammals in the canopy was
developed during a small mammal survey in lhe Atlantic rainforest in Southern Brazil . The study was
developed within the boundaries of the town of Itapoa , Santa Catarina State, Southern Brazil . The study
site was the ‘Reserva Particular do Património Natural ( RPPN ) Volta Velha - Palmital Farm ’ ( 1.186 ha .).
Spatial arrangement of grids consisted of lOOstations in a 10 by lOconfiguration . A total of 225 traps were
used , including 100 traps set on the ground , 100 on the understory shrubs, and 25 on canopy. The distance
193

between each line and between each station on the same line was 20m . Canopy traps were set 40m distant
from each other. All traps were monitored daily for four consecutive days each month. The trapping period
for canopy technique analysis was 10 months, from November 2000 to August 2001. Two cables 3 to 5 mm
in diameter were used in the operation of lifting a platform. One of the cables lifts the pulley. The other
cable is inserted through the pulley and will hold the plataform. When the pulley is fastened to the branch,
the cable that was inserted through it is used to lift the platform. The mean time of hoisting the trap to the
canopy after the cable has been thrown over a branch was 3 min ± 50 seconds (n = 25; range 2:02 - 5:44
seconds). The mean time for bait reposition, including the lowering and lifting of the trap, was 47 seconds
± 12 seconds (n = 25; range from 30 - 85 seconds ). The mean height of the platforms was 7.25m ± 1.40m
( n = 25; range from 4.8 - 9.8m). This height is directly related with canopy’s height, which ranged from 12
to 15 m at the RPPN Volta Velha. The average distance from the predetermined trap site based on grid
( trapping post) and the actual trap site (scatter) was 3.91m ± 2.08m (n 25; range 0.5 - 9.3 m). Although
there is no recorded data on such variation of trap scatter, it is most likely that the method described here,
allowing the trap set up on branches with diameter inferior to five centimeters, or even on vines as I have
done, will result at lower scatter than other methods. During the capture period in the canopy I recorded
608 captures on the ground (4,000 trap-nights), 155 captures on the understory (4,000 trap-nights ), and 69
captures on the canopy (1,000 trap-nights ). The overall trapping success was 15.2% at ground levei, 3.88%
at understory and 6.9 % for the canopy. By using this method traps can be quickly set on several places,
avoiding climbing and the scatter produced by others methods, which is a problem mainly when using
grids. In this study this method is described and its efficiency and feasibility are discussed.
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DIN Â MICA POPULACIONAL DE MARSUPIAIS E ROEDORES EM UMA Á REA DE FLORESTA ATLÂ NTICA DE PLANÍCIE NA RESERVA VOLTA VELHA , SANTA CATARINA , SUL DO
BRASIL - Maurício E. Graipel ' e Luiz Glock 2; 1) Departamento de Ecologia e Zoologia, Centro de
Ciências Biol ógicas. Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universit ário, Trindade; 88.040970; Florianópolis, SC - Brasil , e-mail: graipel @ ccb. ufsc. br. 2) Programa de Pós-Graduação em Biociê ncias,
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul , Brasil.
Durante dois anos, de setembro de 1999 a agosto de 2001, realizou-se um estudo de captura, marcação e
recaptura de pequenos mamíferos em uma área de Floresta Atl â ntica de plan ície no Estado de Santa Catarina,
sul do Brasil . Em uma grade de armadilhas com formato 10X10 e um esforço total de 20.200 armadilhasnoite, instaladas no solo, sub-bosque e dossel , 457 indiv íduos foram capturados 1.564 vezes. Foram captu rados quatro marsupiais, Didelphis aurita, Metachirus nudicaudatus, Micoureus demerarae e Gracilinanus
microtarsus, e cinco roedores, Akodon montensis, Nectomys squamipes, Juliomys sp. , Oligoryzomys
nigripes e Oryzomys russatus, registrando-se aspectos da din â mica populacional , ecologia e biologia das
principais espécies capturadas. A proporção sexual foi , em geral, favorá vel aos machos, sendo a diferença
significativa ( p<0,05) apenas para A. montensis e O. russatus. As maiores densidades, e também as menores flutuações, foram registradas para A . montensis O. russatus e N . squamipes. Variações na densidade
foram influenciadas principalmente pelo recrutamento e pela temperatura. Em geral , registrou -se correlação positiva entre a densidade e o recrutamento do mês correspondente, rela ção inversa com a temperatura
do mês correspondente e a elevaçã o da temperatura a partir de três e quatro meses de atraso resultou em
aumento nos níveis populacionais, possivelmente, em fun ção da entrada de juvenis na população. Os
roedores reproduziram praticamente ao longo de todo ano ou quando presentes na á rea de estudo e poucas
fêmeas de marsupiais foram capturadas com filhotes. A á rea de atividade foi maior para os marsupiais e o
tempo médio de permanê ncia foi curto para todas as espécies, em média menos de quatro meses. Os
roedores O. russatus, N. squamipes e A . montensis contribu íram, cada um deles, com maior biomassa que
todos os marsupiais juntos.

.
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DINÂ MICA POPULACIONAL DE MARSUPIAIS E ROEDORES EM UMA Á REA DE FLORESTA ATLÂNTICA NO PARQUE MUNICIPAL DA LAGOA DO PERI, ILHA DE SANTA CATARINA ,
SUL DO BRASIL - Maur
ício E. GraipelJorge J. Cherem 1 e Luiz Glock 2; 1) Departamento de Ecologia
e Zoologia , Centro de Ciê ncias Biol ógicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário, Trindade; 88.040-970; Florian ópolis, SC - Brasil e-mail: graipel @ ccb.ufsc. br. 2) Programa de Pósícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul , Brasil.
Graduação em Biociências, Pontif
,

Durante dois anos, de abril de 1998 a março de 2000, realizou-se um estudo de captura, marcação e recaptura
de pequenos mamíferos em uma área de Floresta Atl â ntica de encosta no estado de Santa Catarina, sul do
Brasil. Foi utilizada uma grade de armadilhas (live traps de duas dimensões ) com formato retangular
( 11X7). As armadilhas foram armadas no solo e no sub-bosque (± 2 m ), totalizando 12.132 armadilhasnoite. No total , 372 indivíduos foram capturados 1.391 vezes. Quatro espécies de marsupiais, Chironectes
minimus, Didelphis aurita, Lutreolina crassicaudata e Micoureus demerarae, e sete roedores. Akodon
montensis, Juliomys sp., Nectomys squamipes, Oligoryzomys nigripes, Oryzomys angouya, Oryzomys
russatus e Oxymycterus aff . judex, foram capturados, registrando-se aspectos da din âmica populacional,
ecologia e biologia das principais espécies capturadas. A proporção sexual foi favorá vel aos machos de
todas as espécies, sendo, em geral , significativamente diferente (p<0,05). O. russatus, D. aurita e A. montensis
apresentaram as maiores densidades, as menores flutuações e queda na taxa de sobrevivê ncia com o aumento da densidade. M . demerarae, N. squamipes e O. angouya tiveram um aumento da densidade
populacional após períodos cont ínuos de incremento da taxa de sobrevivê ncia. Embora as taxas de recrutamento para todas as espécies tenham sido relativamente baixas ( <50% ), houve uma quase total substituição dos indivíduos de M . demerarae, L crassicaudata, O. nigripes, O. angouya e O. aff. judex em determinados per
íodos. As taxas de sobrevivê ncia foram consideradas relativamente altas (>50% ) para a maioria
das espécies. D. aurita, O. nigripes e O. aff. judex registraram aumento da densidade em períodos mais
frios e secos. Os marsupiais reproduziram-se sazonalmente, do fim do inverno ao fim do verão, e os roedores, ao longo de todo ano ou quando presentes na á rea de estudo. A á rea de atividade foi maior para os
marsupiais e o tempo médio de perman ência foi relativamente curto, em média menos de seis meses. Os
marsupiais, principalmente D. aurita, contribu íram mais para a biomassa total que os roedores.
PICDT/CAPES
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CAPTURABILIDADE E APRENDIZADO EM PEQUENOS MAM Í FEROS - Maur ício E Graipel ';
Emygdio Monteiro-Filho2 e Luiz Glock3; 1) Departamento de Ecologia e Zoologia, Centro de Ciê ncias
Biol ógicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universit á rio, Trindade; 88.040-970;
Florian ópolis, SC - Brasil , e-mail: graipel @ ccb. ufsc. br. 2) Departamento de Zoologia, UFPR ; 3) Programa
de Pós-Graduaçã o em Biociê ncias, PUCRS.

Estimativas de vá rios parâ metros populacionais de dados obtidos através de programas de captura-marcação-recaptura devem considerar, sempre que possí vel , os fatores que influenciam na captura . Durante 24
meses, realizou -se um estudo com pequenos mam íferos em uma á rea de Floresta Atl â ntica de encosta no
estado de Santa Catarina, sul do Brasil . Foram realizadas sa ídas mensais com quatro dias de dura çã o.
Quatro espécies de marsupiais e sete de roedores foram capturadas, estimando se a capturabilidade m ínima, o índice de retorno às armadilhas (IR ) após a primeira captura em cada per íodo de amostragem das
principais espécies capturadas e, a partir deste índice, testou -se a existência de aprendizado para retomar
às armadilhas. A capturabilidade foi, em geral , superior a 50%, sem se verificar diferença significativa
entre sexos (p>0,05). Verificou -se correlaçã o positiva ( p<0,05) entre capturabilidade e temperatura para
Oryzomys russatus e pluviosidade para Micoureus demerarae e Oryzomys angouya. Roedores e marsupi
ais tenderam a evitar as armadilhas após a primeira captura, exceção feita a Nectomys squamipes. Fê meas
de roedores e marsupiais evitaram mais as armadilhas que os machos, sem ser registrada diferença significativa ( p>0,05), o que pode estar relacionado ao fato de estas apresentarem , em geral , maior tempo de
resid ê ncia na á rea de estudo. Verificou -se rela ção inversa (p<0,05 ) entre o IR e a pluviosidade para Akodon

-

-
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montensis e Oligoryzomys nigripes. Os marsupiais Didelphis aurita e M. demerarae demonstraram apren -

dizado para retomar às armadilhas (p<0,05) e Lutreolina crassicciudata apresentou valores marginais para
aprendizado (p=0,051). Os roedores também tenderam a ser cada vez mais capturados depois de seguidos
períodos de amostragens, porém, os valores n ão foram significativos (p>0,05 ). De um modo geral , os
marsupiais apresentaram menor capturabilidade, por outro lado, foram as espécies que registraram os
maiores níveis de aprendizado para retomar às armadilhas.

PICDT/CAPES
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DV 105
MASTOFAUNA DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO UFRPE : LEVANTAMENTO PRELIMINAR. ' Bárbara Lins Ca í das de Moraes; 2 Luzinalva Mendes
Revorêdo Mascarenhas Leite - 1- Estagiá ria do Lab. de Mam íferos/ UFRPE/ cerdocvon @ hotmail .com ,
2- Prof * adjunto/ Dept° de Biologia/ Lab. Mam íferos/ UFRPE/ mascleit @ terra .com . br

-

Das 26 ordens e 4.629 espécies de mamíferos conhecidos na atualidade, 161 espécies distribu ídas em 10
ordens e 33 famílias são encontradas em Pernambuco. A Universidade Federal Rural de Pernambuco
situada em ambiente urbano, próximo ao remanescente de Mata Atl â ntica é o local desta pesquisa ,
objetivando identificar as espécies de mamíferos e executar plano de manejo nas áreas verdes do campus.
O trabalho refere-se à primeira fase do projeto “ Mastofauna do campus da Universidade Federal Rural
Pernambuco, iniciado em agosto de 2002. Foram aplicados question á rios, com a finalidade de obter informações sobre a fauna encontrada na universidade. O local foi dividido em 11 á reas: A- Dept. Biologia,
Botâ nica e Anatomia; B - Biblioteca , PROPLAN; C- Dept. Veterin á ria; D- Dept. Agronomia e Floresta ; EDept. De Engenharia de Pesca , Economia Doméstia; F- DLCH; G - Dept. Zootecnia; H-Dept. Matemá tica ;
1- CEGOE; J - Restaurante Universitá rio e Dept. de Qu ímica; L- Transrural. Estes questioná rios foram
aplicados em dois períodos: agosto de 2002, a 110 pessoas entre vigilantes, professores, funcion á rios e
demais pessoas que frequentam a universidade no turno da noite e abril de 2003 a 45 pessoas incluindo
moradores que residem dentro e no entorno da universidade e vigilantes n ã o entrevistados anteriormente.
No primeiro document á rio 51 entrevistados afirmaram a presença de animais na á rea , com ê nfase a espécie
Didelphis albiventris conhecido por timbu. No segundo document á rio 100% dos entrevistados relataram
a presen ça do sagiii do tufo branco ( Callithrix jacchus), 80,4 % timbu de orelhas branca ( Didelphis
albiventris ); 28,6% raposa de cachorro (Cerdocyon thous), 50% preá (Cavia sp ), 50% tamandu á de colete
Tamandua tetradactyla ), 54,4% morcegos ( Sturnira lilium, Artibeus lituratus, A. jamaicensis, Eumops sp
Peropteryx sp. ), 13% cu íca ( Micoureus cinereus); 26% preguiça ( Bradypus variegatus )\ 8,6% capivaras
( Hydrochaeris hydrochaeris), 19,5 % rato de casa ( Rattus sp ); 4,3% esquilo ( Sciurus sp, ) lontra ( Lutra
longicaudis ) e quati ( Nasua nasua ) , 6,52% coelho do mato ( Sylvilagus brasiliensis ) . Morcegos, timbu ,
cu íca , tamandu á e pregui ça são colocadas a n ível de espécie, uma vez que existem trabalhos, com captura
dessas espécies . Ações antrópicas diversas, incluindo podas peri ódicas das á rvores, tem provocado o
desaparecimento ou mesmo dificultado o deslocamento de algumas espécies de mam íferos dentro da á rea
de estudo. A constru çã o de cercas, com o intuito de dificultar a ca ça e a destruição do habitat , bem como
a implantação de um programa de Educação Ambiental deveriam ser as primeiras medidas efetivas para a
preservação da mastofauna dentro do campus da UFRPE.

-

DV 106
PEQUENOS MAM Í FEROS DO PARQUE NACIONAL DO PANTANAL MATOGROSSENSE E
DE DUAS RESERVAS PARTICULARES ADJACENTES Rogé rio Vieira Rossi ( rogrossi @ nsp. hri ,
Ana Paula Carmignotto (apcarmig @ yahoo.com . br ) - Mastozoologia, Museu de Zoologia da Universidade
de São Paulo - Av. Nazar é, 481 , Sã o Paulo - SP, CEP 04263-000 - Mario Manoel Rollo J ú nior
( mario. rollo @ csv. unesp. br ) - Universidade Estadual Paulista , Campus do Litoral Paulista P a.
- ç Infante
Dom Henrique , s/n , São Vicente - SP, CEP 11330-205

-

O Pantanal abrange uma á rea de aproximadamente 140 mil km 2, caracterizada pela presença de grandes
plan ícies que permanecem alagadas durante a maior parte do ano. Invent á rios mastofaun ísticos são escas196

sos neste ecossistema e raramente realizados de forma sistemática, incluindo a coleta de espécimes em
uma mesma localidade e em diferentes estações do ano. Realizamos o inventá rio da fauna de pequenos
mam íferos do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense , Poconé, MT, e Reservas Particulares do
Património Natural Acurizal e Penha , Corumbá, MS. Nove diferentes há bitats, incluindo á reas abertas e
formações florestais livres ou sujeitas a inundações, foram amostrados durante 14 dias na estação chuvosa
( meses de março e abril ) e 12 dias na estaçã o seca ( mês de setembro). Pequenos roedores e marsupiais

foram capturados em armadilhas do tipo gaiola e Sherman dispostas no solo e em ramos e cipós a uma
altura má xima de 2 metros, empregando-se um esforço de 3.326 armadilhas-noite. Utilizamos també m
armadilhas de queda para a captura destes animais, empregando-se um esforço de 2.120 baldes-noite.
Quirópteros foram capturados em redes de neblina, empregando-se um esforço de 1.995 metros de redehora . Os exemplares coletados foram depositados no Museu de Zoologia da USP. O sucesso de captura nas
gaiolas e Shermans foi 4,6% e nas armadilhas de queda , 0,4%. Em ambos os mé todos o sucesso de captura
foi superior na estação chuvosa. Registramos 14 espécies de pequenos mamíferos n ão voadores (sete de
marsupiais, cinco de roedores murídeos e duas de equimídeos), das quais 11 coletadas na estação chuvosa
e 13 na estação seca. Este n ú mero representa a maior riqueza de espécies deste grupo já registrada para
uma localidade no Pantanal . Dentre as espécies registradas, 28,6% encontraram-se associadas a á reas
sujeitas à inundação, 21,4% a á reas abertas n ão inund á veis, 42,9 % a formações florestais decíduas e
semidec íduas n ão inund á veis e 7, 1% à mata semidecídua e campo inund á vel simultaneamente. Thrichomys
apereoides foi a espécie dominante ( n =42), seguida por Philander opossum e Monodelphis domestica ,
igualmente frequentes ( n = 17). Monodelphis kunsi foi a espécie menos frequente ( n = l ), seguida por
Micoureus constantiae (n =2). Este inventá rio resultou no primeiro registro de Monodelphis kunsi para o
Pantanal e de Marmosops dorothea e Oecomys mamorae para o Brasil. Resultou també m no primeiro
registro comprovado de Micoureus constantiae para o Pantanal e na coleta de exemplares de uma nova
espécie do gê nero Gracilinanus. Em rela ção à fauna de quirópteros registramos 20 espécies pertencentes a
cinco famílias, das quais 19 coletadas na estaçã o chuvosa e 14 na estação seca. Este valor assemelha-se ao
obtido por outros pesquisadores em inventá rios de longo prazo realizados no Pantanal . Dentre as espécies
registradas, 30,0% encontraram-se associadas a áreas sujeitas à inundaçã o, 60,0% a á reas n ão inund á veis
e 10,0% a ambos os ambientes. Artibeus jamaicensis foi a espécie mais abundante ( n =29), seguida por
Molossus rufus ( n=23 ) e Platyrrhinus lineatus (n=19). Desmodus rotundus , Molossops temminckii e Myotis
simus foram as espécies mais raras ( n = l ). Este inventário resultou no primeiro registro de Myotis simus
para o Pantanal e na primeira ocorrê ncia comprovada de Chrotopterus auritus e Urodenna magnirostrum
neste bioma.

Projeto financiado por: TNC do Brasil , IBAMA e Programa Biota/FAPESP ( processo 98/05075-7 )

-
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PEQUENOS MAM ÍFEROS TERRESTRES DE MANANCIAIS DA SERRA , PIRAQUARA ,
PARANÁ - J ú lio F. Vilela ; Liliani M. Tiepolo; Pablo R . Gonçalves; João A. Oliveira - Seção de Mam ífe
ros, Departamento de Mastozoologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro 20940040 (e- mail: juliofviIela @ yahoo.com.br)

-

Apesar da regi ão serrana do Paran á ter sido objeto de estudos de naturalistas desde o in ício do século
passado, sua mastofauna ainda é pouco conhecida, sendo que a maioria das espécies não está adequadamente representada em coleções cient íficas. No sentido de obter amostras para aná lises moleculares e
citogen é ticas que facilitem a delimitação taxon ômica das espécies da regi ão, foi realizada uma expedição
cient ífica para a coleta de pequenos mamíferos na localidade de Mananciais da Serra, munic ípio de Piraquara
- PR entre os dias 02 a 07 de setembro de 2002. Esta etapa do trabalho teve como objetivos espec íficos o
levantamento preliminar da fauna de pequenos- mamíferos terrestres da região semana de Piraquara, e a
avaliação da relaçã o entre a distribui ção das espécies e a variação altitudinal . Para a captura destes animais
foram utilizadas armadilhas tipo “ live-trap” (Sherman ) dispostas em transectos lineares em intervalos de
lOm no chão e em á rvores. Para as 5 noites de captura houve um esforço total de 530 armadilhas-noite,
amostrando formações vegetais situadas a 900m de altitude (Floresta Ombrófila Densa - Floresta Ombrófila
Mista ), e a 1350m de altitude (Morro do Canal - Campo de Altitude). Os animais coletados foram pesados,
medidos, sexados e taxidermizados tendo sido identificados com base na morfologia externa e posterior197

mente craniana. A maioria dos animais coletados foi car
íotipada segundo a técnica de cultura de medula
óssea. Todo o material coletado será depositado nos acervos do Museu Nacional ( Rio de Janeiro ) e no
Museu de História Natural Capão da Imbu í a ( Curitiba ). Foram coletados 64 animais resultando em um
sucesso de captura de 11,9%. Dentre as capturas, foram coletados 2 marsupiais, Philanderfrenaia e. Didelphis
albiventris, este foi encontrado atropelado próximo ao Tanque dos Ingleses. Os outros demais animais
capturados correspondem a roedores sigmodont íneos pertencentes aos seguintes gê neros: Akodon.
Brucepattersonius, Delomys, Oligoryzomys, Oxymycterus e Thaptomys. De acordo com an á lises
morfol ógicas e citogené ticas preliminares pode se detectar a presença de duas espécies do gênero Akodon:
A . montensis (2 n = 24) e A . serrensis ( 2n = 46). Similarmente, as aná lises morfológicas evidenciam a
ocorrê ncia de duas espécies simpá tricas do gênero Oxymycterus ( O. judexe Oxymycterus sp., ambas 2n =
54) e duas espécies simpá tricas do gê nero Oligoryzomys ( O. nigripes e O.Jlavescens ). A frequê ncia relativa de captura de cada espécie foi: Didelphis albiventris ( 2% ), Philanderfrenaia ( 2% ). A.montensis ( 14% ).
A. serrensis (31 % ), Brucepattersonius sp. (2% ), Delomys dorsalis ( 2% ). Oligoryzomys flmescens (8% ),
O. nigripes (6% ), Oxymycterus judex (11 % ), Oxymycterus sp. (8% ) e Thaptomys nigrita ( 16% ). Apesar
da maior parte das espécies terem sido registradas em sintopia. as espécies dos gê neros Oligoryzomys e
Oxymycterus apresentaram distribuições altitudinais diferentes, sendo Oxymycterus sp. e O. flavescens
coletadas somente em cotas altimétricas mais elevadas (>1300m ).

Financiamento: CNPq, CAPES
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AS COMUNIDADES DE PEQUENOS MAMÍFEROS DE TR ÊS LOCALIDADES DA CAATINGA
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A substituição dos habitats naturais por áreas cultivadas, explora ção mineral e vegetal e a ocupação humana tem alterado a estrutura das comunidades de plantas e de animais, principalmente em relação à composição e abund â ncia das espécies. Os mam íferos desempenham um papel ecológico especial nestas áreas
perturbadas sendo considerados bons indicadores do grau de perturbação. Al é m disso, muitas espécies de
pequenos mam íferos estão envolvidas em ciclos de parasitos que afetam o homem, agindo como reservatórios silvestres. Este trabalho teve como objetivo estudar as comunidades de pequenos mam íferos em
diferentes á reas de Caatinga, onde são desenvolvidos trabalhos eco-epidemiológicos sobre a transmissão
da doen ça de Chagas. Comparou-se a diversidade de espécies entre cada á rea ( atrav és do Í ndice de diversidade de Shannon - H’ ), e as relações entre as espécies e seus habitats. Os munic ípios estudados foram:
Caetité (sudoeste da Bahia ), Curaçá ( norte da Bahia ) e Jaguaruana ( nordeste do Ceará ). Foram selecionadas
para captura dos pequenos mam íferos áreas representativas dos diferentes tipos vegetacionais presentes
nas localidades estudadas: Mata ( Á rea florestal ); Lajeiro ( Afloramentos rochosos e vegetação arbórea
degradada com clareiras de vegetação arbustiva ); Mata ciliar ( Vegetação arbustiva e á rvores esparsas às
margens de corpos d’ água ); Peri -domic ílio agrá rio ( Á reas de cultivo); Campo Sujo ( Vegetação herbácea e
arbustiva). Os animais foram coletados em transectos lineares com n ú mero de armadilhas variando entre
íodo
10 e 30 pontos de captura. As armadilhas foram espaçadas em 10 metros e estabelecidas por um per
se
baseando
na
identificados
e
morfologia
no
foram
complemen
capturados
má ximo de 8 dias. Os animais
to cromossômico. Foram capturados exemplares das seguintes espécies de marsupiais: Gracilinanus agilis.
Monodelphis domestica e Didelphis albiventris em Jaguaruana ; Aí. domestica e D. albiventris em Curaça:
e G. agilis , Marmosops incanus, Thylamys sp. Aí. domestica. D. albiventris em Caetité. Foram capturados
també m , exemplares das seguintes espécies de roedores: Rhiphidomys mastacalis Ratms rattus Galea
spixii , Thrichomys apereoides em Jaguaruana; Oligoryzomys sp., Wiedomys pyrrhorhinos G. spLxii
Kerodon rupestris e T. apereoides em Curaçá; e Oryzomys sp., Oryzomys gr. subflavus R. mastacalis. W.
pyrrhorhinos , Bolomys lasiunis , Calomys expulsus, G. spixii , Trinomys sp. e T. apereoides em Caetité. O
sucesso de captura geral foi maior em Jaguaruana (5% ), seguido por Caetité (4% ), tendo sido menor em
Curaçá (1,5%). O índice de diversidade para Caetité foi de 2,23, para Jaguaruana 1.72 e para Curaçá 1.56.
Caetité apresentou maior diversidade provavelmente por esta ser uma área de Caatinga de maior comple-
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xidade devido à influência do Cerrado, e pelo melhor estado de conservação dos habitats estudados. As
localidades de Jaguaruana e Curaçá demonstram alto grau de atividade antrópica, favorecendo as espécies
mais tolerantes a presença do homem.
IOC/FIOCRUZ, CNPq, FAPERJ, PAPES/FIOCRUZ, FUNDHAM.
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A MASTOFAUNA E A EDUCA ÇÃ O AMBIENTAL EM PESQUISAS DE CAMPO, - 'Luzinalva
Mendes Revorêdo Mascarenhas Leite; 2Alexandre Rodrigues Malta - 2Francisco Machado G. L. Neto; 2
Bá rbara Lins Ca í das de Moraes, 2Ricarda Toscano de Mello. - 1- Professor Adjunto- Dept° de BiologiaLaboratório de Mamíferos - UFRPE ( mascleit @ terra.com . br) 2- Estagiá rio do Laboratório de Mamíferos
- UFRPE
A grande diversidade regional do Brasil , caracterizada por uma rica heterogeneidade cultural e uma exten sa variedade econ ómica associada ao estilo de desenvolvimento adotado pelo pa ís, d á lugar a um complexo
conjunto de questões ambientais. Essa problemá tica tem - se aprofundado rapidamente nos ú ltimos anos,
demandando soluções eficazes e a curto prazo. A rica fauna terrestre de Pernambuco e o baixo poder
aquisitivo da populaçã o das Zonas da Mata, Agreste e Sertão são um incentivo à ca ça de subsistência,
comércio e uso em crendices populares. A educa ção ambiental representa hoje, uma das alternativas para
alcançar a interação com as comunidades. Deve-se levar em consideração a conscientização de que a
alteração do ambiente pelo homem pode acarretar o desaparecimento de algumas espécies, inviabilizando
o próprio desenvolvimento de atividades de pesquisa de campo. Este trabalho relata a interaçã o pesquisador-comunidade, do Grupo de Pesquisa do Laboratório de Mam íferos da Universidade Federal Rural de
Pernambuco nas atividades de campo. Inicialmente foram feitas observações em excursões de pesquisa
zoológica ao interior do estado de Pernambuco, entre 1997 e 2002. O primeiro contato dos pesquisadores
com os integrantes das comunidades visitadas foi a partir de questionamentos abordando desde dados
individuais do entrevistado até o uso de objetos cotidianos na ca ça, pesca e atividades oriundas de crendices populares. Paralelamente vá rias atividades extensionistas de Educação ambiental foram proporcionadas pelo grupo: documentá rios de campo; brigada ecol ógica com crianç as; trabalho direto com caçadores
e atividades de desenhos. A brigada ecol ógica é uma forma de açã o direta para envolver as crianças nos
trabalhos de pesquisa de campo. O trabalho com os caçadores locais facilita o desenvolvimento de atividades conservacionista . Os documentá rios de campo servem como base de dados para os atuais e futuros
trabalhos de pesquisa. As crianças sã o mensageiras da Educação ambiental em suas fam ílias; Os desenhos
retratam a mastofauna de cada localidade e açã o antrópica. Pesquisas de campo devem apresentar medidas
para solucionar os problemas relacionados com a preserva ção da mastofauna . As crianças sã o atuantes e
formadoras de opiniões na comunidade. Os adultos repassam experiê ncias e são fontes de conhecimento
sobre a mastofauna local. Os caçadores tornaram - se os mais fortes aliados dos pesquisadores. Dados
obtidos a partir do relacionamento pesquisador - comunidade são ferramentas importantes.

*

-

DV 1 1 0
A FAUNA MASTOZOOLÓGICA OBSERVADA VIVA AO LONGO DE ESTRADAS DO RIO
GRANDE DO SUL, BRASIL Maria, Luciane [atratus @ terra.com. br]*; Nisa-Castro- Neto, Walter
[ nisacn @ terra.com. br]**; D’ Oliveira, Cristiane Barbosa [crixdoliveira @ yahoo.com. br]*; Glock, Luiz
[ luizglock @ yahoo.com]**. *Instituto das Ciê ncias da Sa úde; Centro Universitá rio Feevale; RS 239, 2755;
Vila Nova, Novo Hamburgo, RS, Brasil ; CEP 90510-250. **Grupo de Pesquisa em Din â mica de Populações; Faculdade de Biociências; Pontif ícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul ; Ipiranga, 6681;
Porto Alegre, RS Brasil; CEP 90610-001.

O táxon Mammalia apresenta uma ampla variedade de há bitos relacionados aos aspectos de vida vegetativa
e reprodutiva . Em função destes há bitos estes animais estão sofrendo um enorme impacto com o
desenvolvimento urbano ao longo das estradas, desencadeado pela perda de vegetação que influencia seus
há bitos. Objetiva-se apresentar um relato pré vio quali-quantitativo das espécies visualizadas ao longo das
estradas, sem considerar-se a maturidade sexual dos mesmos. Durante o in ício de fevereiro ao final de
abril , verificou -se a quilometragem percorrida nas estradas do RS em função das espécies e do n ú mero
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espécimes de mamíferos avistados. As estradas percorridas com as respectivas quilometragens: BRs [101
(=720km ), 116 ( =90km ), 287 ( =400km ), 290 ( 2536km ), 386 ( 200 km ), 392 ( 84km ) e 471 ( 164 km ),
=
=
=
=
472 (=240km )]; RSs [ 389 (=130km )]; estradas vicinais [ 234 ( 48 km )] e estradas não pavimentadas
=
(=100km ), totalizando 4612km . A cidade de Porto Alegre foi o ponto de partida e de retomo para todas
=
as expedi ções com destino às cidades de Cachoeira do Sul, Capão da Canoa , Imbé, Osório, Santa Maria,
São Sepé, Tramanda í e Uruguaiana. Também foram percorridos trechos em estradas nã o pavimentadas em
propriedades nas Cidades de Cachoeira do Sul , Capã o da Canoa e Uruguaiana . As espécies observadas
foram: Dusicyon gymncercus (graxaim do campo), Lepus ccipensis ( lebre), Ozotocems bezoarticus ( veado
campeiro), Dasypus novemcinctus ( tatu galinha), Procyon ccmcrivorus ( mão pelada), Didelphis marsupialis
(gambá ), Gcilea spixii spixii ( preá ), Hidrochoerus hidrochaems (capivara ) e Myocastor coypus ( ratão-do
banhado). D. gymncercus foi avistado em Uruguaiana (2 vezes) e em Cachoeira do Sul (3 vezes). Aí.
coypus ( 12 vezes ) em Cachoeira do Sul e Uruguaiana , próximo às sangas durante o amanhecer e ao
entardecer. H. hidrochoerus (32 vezes), em Uruguaiana e 14 em Cachoeira do Sul . D. marsupialis (9
vezes), G. spixii spixii (29 vezes ), inclusive v á rias mães com filhotes e D. novemcinctus (6 vezes ) foram
avistados à noite. D. novemcinctus, D. marsupialis e G. spixii spixii foram visualizados ao amanhecer ao
longo de todas as estradas percorridas. P. cancrivorus ( lvez) foi avistado em Uruguaiana à noite. L.
capensis ( 10) foram avistadas à noite em uma fazenda próximo a BR 290 em Uruguaiana e o L. bezoarticus
foi avistado em Rosá rio do Sul també m a noite. Foram avistados 118 animais, que perfaz uma m édia de
uma visualização a cada 39km em estradas do RS, sejam elas BRs, RSs, estradas municipais e estradas
n ã o pavimentadas.

-
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A FAUNA MASTOZOOLÓGICA DO PARQUE PAMPA SAFÁ RI , GRAVATA Í, RIO GRANDE
DO SUL , BRASIL Maria , Luciane [ atratus @ terra . com . br ] ** ; Nisa -Castro- Neto , Walter
[ nisacn @ terra.com.br]**; D’ Oliveira, Cristiane Barbosa [crixdoliveira @ yahoo.com.br]*; Basile, Leandro Alvim [labasili @ terra.com.br]*; Luiz Glock [luizglock @ yahoo.com]**. Instituto das Ci ê ncias da Sa ú de;
Centro Universitá rio Feevale; RS 239, 2755; Vila Nova, Novo Hamburgo, RS, Brasil ; CEP 90510-250.
*Parque Pampa Safári , Gravata í, Rio Grande do Sul, Brasil. **Grupo de Pesquisa em Dinâ mica de Populações; Faculdade de Biociê ncias; Pontif ícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul ; Ipiranga, 6681;
Porto Alegre, RS Brasil ; CEP 90610-001.
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O Parque Pampa Safá ri é um parque particular que está localizado em Gravata í, Rio Grande do Sul, no km
20 na faixa que liga Gravata í à Taquara. O Parque possui uma á rea de 40 hectares, onde os animais não
estã o encerrados em jaulas ou em viveiros, os mesmos encontram-se 4 recintos interligados e sem barreiras
com aproximadamente lOha cada . Nestes recintos, os animais sã o distribu ídos em grupos, conforme suas
características naturais de forma çã o de manadas. Avaliou-se o aspecto quantitativo, com censos mensais
de contagem direta no per íodo de X/ 2002 a IV/2003 e comparou -se com o semestre anterior. Para a realização do mesmo todos os animais foram identificados e catalogados, juntamente com o auxílio da literatura especializada. Sistematicamente, a composiçã o faun ística foi diagnosticada até espécie. O Parque conta
com a regulamentação do EB AMA para a manutenção de animais nativos como para exóticos. MAMMALIA:
Cammelus bactrianus ( n = 8); Hidrochoerus hidrochaerus ( n = 369 ); Dama dama ( n = 60); Cervus elaphus
( n = 149 ); Rusa unicolor ( n = 48); Hippopotamus amphibius (n = 3); Lama glama ( n = 55 ); Cebus apella ( n
=
15); Equus burchelli (n= 19); Antí lope cervicapra (n = 13); Myocastor coypus ( n = 82); Tapyrus terrestres
( n = 1). O Parque apresenta uma popula çã o de 822 espécimes e demograficamente ficou estabelecida em
20,6 animais/ha. Comparativamente ao semestre anterior o n ú mero de animais cresceu em cerca de 22%,
devido às novas atividades de manejo. O grupo que mais cresceu em populaçã o foi os dos cerv ídeos.
decorrente à intervençã o antrópica. Verificou -se que grande parte dos animais encontrados são exóticos.
Mediante esta proposta o Parque procura incentivar a apreciação da diversidade da fauna e criar um vínculo poderoso e universal com a natureza , principalmente em relação à esta fauna. Pois, a partir destas
características são desenvolvidos programas de conservaçã o de acordo com crité rios internacionalmente
aceitos. Envolvendo os meios mais adequados de manejo e bem-estar no cuidado com os animais, principalmente nos nativos, avaliando a dieta oferecida e controlando cruzamentos para evitar consanguinidade,
desenvolvendo técnicas que aumentem o sucesso reprodutivo dos animais.
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LISTA PRELIMINAR DAS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS DO REINVENT Á RIO FAUNÍSTICO
DA RESERVA AMBIENTAL DE PETI, MUNICÍPIO DE SANTA B Á RBARA, MINAS GERAIS.
Cunha, H. M. l ,2 Lopes, M.O .G,2 Perini, F. A.2 & Paglia , A. P. 1,2,3 I - Centro Universitá rio Izabela Hendrix ,
2 - Laboratório de Mastozoologia , Dept. de Zoologia ICB/UFMG 3- Conservation International do Brasil ,
( heitor cunha @ vahoo.com / a. paglia @ conservation .org.br )
A reserva de PETI, pertencente a CEMIG está localizada no município de Santa Bá rbara, MG. A região
está inserida na transição entre o Cerrado e a Mata Atl â ntica e tem a vegeta ção composta de mata e campo
rupestre. O trabalho realizado tem como objetivo o reinventá rio da fauna de mamíferos da á rea comparan do com trabalhos anteriores. Foram realizadas até o momento três campanhas nos meses de maio, agosto e
dezembro de 2002, cada uma com a duraçã o de cinco noites. Para captura de pequenos mam íferos não
voadores foram feitas cinco trilhas em áreas diferentes, onde foram colocadas armadilhas de 15 em 15
metros, sendo que em cada ponto eram colocadas duas armadilhas de captura viva, dispostas alternadamente
no solo e à média altura. As armadilhas foram iscadas ( banana caturra com canjiquinha e creme de amendoim ) e vistoriadas pelas manhãs. Os morcegos foram capturados com o uso de redes de neblina (“ mist
nets” ) de 6 e 12mts, sendo armadas cinco redes por noite. Mam íferos de médio e grande porte foram
identificados a partir de evidê ncias diretas e indiretas. Na coleta de mam íferos não voadores foi obtido um
total de 187 capturas de 136 indiv íduos pertencentes a 15 espécies, resultando em um esforço amostrai de
2730 armadilhas-noite e um sucesso amostrai de 6,9 %. As espécies capturadas foram: Dicielphis albiventris
(3% ), Mcinnosops incanus (6%), Trinomys setosus (20% ), Bolomys lasiurus ( 11 % ), Akodon cursor ( 16% ),
Oryzomys subflavus ( 14%), Oecomys sp . (0.5% ) Oryzomys sp (0.5% ) Oligoryzomys sp ( 17% ), Nectomys
squamipes (4% ), Oxymicterus sp ( 1 % ), Rattus novergicus ( 1 % ), Sylvilagus brasiliensis (2% ), Callitrix
geojfroy (3%) e Nasua nasua (0.5% ). Foram capturados 104 morcegos pertencentes a 12 espécies:
Chrotopterus aur
í lus ( 1 % ) Carollia perspicilatta (4.5 % ) Glossophaga soricina (4.5 % ) Artibeus lituratus
(32.5 % ) Artibeus cf . fimbriatus ( 8.5 % ) Sturnira lilium (3%) Plathyrhinus lineotus ( 29.5 % ) Pygoderma
bilabiatum ( 1% ) Vampyressapussilla (1% ) Desmodus rotundus ( 11.5% ) Myotis sp. (2%) Myotis cf. nigricans
(2% ). Alé m das espécies de morcegos e pequenos mam íferos listados acima, foram registrados mais 6
espécies de mam íferos: Caluromys philander , Didelphis aurita , Callicebus personatus, Mazama america na , Cerdocyon thous e Tamandua tetradactyla . Até o momento, foram registradas 8 espécies que ainda não
tinham sido registradas na EPDA Peti , são elas, os morcegos Artibeus fimbriatus , Sturnira lilium , Myotis
sp . , Pygoderma bilabiatum e Vampyressa pusilla\ os roedores Bolomys lasiurus -, o marsupial Caluromys
philander e o Tamandua tetradactyla . Essa ú ltima espécie est á na lista das espécies ameaçadas de extinção
do Estado de Minas Gerais. Algumas espécies registradas anteriormente ainda n ão foram capturadas neste
estudo. Como esta pesquisa faz parte de um projeto de reinvent á rio, de cará ter crescente para a região e
para Minas Gerais, fornecerá subs ídios para o desenvolvimento de futuros projetos.

Ó rgão Financiador: CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais )
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MAM Í FEROS DE M ÉDIO E GRANDE PORTE DA FAZENDA PARA ÍSO, MUNICÍ PIO DE
AMAMBAI, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - ' Almeida, R ; 2Klemann J ú nior, L. & 3Ramos, F.
M. - 1- Idéia Ambiental , Instituto de Pesquisa e Conservação da Natureza R . Euclide Bandeira. 1635,
Centro Cí vico-Curitiba/PR . E mail : Rodrigo @ ideiaambiental .org . br - 2- Idé ia Ambiental , Instituto de
Pesquisa e Conservação da Natureza R . Euclide Bandeira , 1635, Centro Cí vico-Curitiba/ PR . E-mail:
Louri @ ideiaambiental.org. br - 3- Idé ia Ambiental , Instituto de Pesquisa e Conservação da Natureza R.
Euclide Bandeira, 1635, Centro Cívico-Curitiba/PR. E- mail: Femando @ ideiaambiental .org.br
A pressã o urbana e o rá pido estabelecimento de atividades agropecu á rias na regi ã o do Cerrado vê m
reduzindo rapidamente a biodiversidade deste ecossistema . Por esse motivo se faz necessá rio o maior
n ú mero de estudos nestas á reas. Neste estudo foi feito um invent á rio da mastofauna em uma á rea de
formação savâ nica, encontrada na Fazenda Para íso, no Sul do Mato Grosso do Sul , a qual apresenta todas
as conformações do cerrado desde campo limpo até cerrad ão e ainda apresenta fragmentos de floresta
estacionai . O objetivo principal do trabalho é a realização de uma lista de mam íferos de médio e grande
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porte que embase uma campanha de conscientização ambiental dos proprietá rios de terras na regi ão do
presente estudo, evitando desta forma a extin ção local de algumas espécies ameaçadas. Para a realização

do invent á rio foram realizadas 06 coletas de campo com período de três dias cada, nos meses de Setembro
e Novembro de 2001 e Janeiro, Março, Maio e Junho de 2002. As informações foram obtidas através de
vest ígios (fezes, pelos, pegadas) e a observação direta. Registrou-se a ocorrência de cinco espécies de
marsupiais ( Didelphidae), quatro de edentadas ( Dasipodidae), uma de primata (Cebidae), dez de carn í voros (Canidae, Procyonidae, Mustelidae e Felidae), quatro artiodactylas (Cervidae, Tayassuidae), quatro de
roedores (Sciuridae, Hydrochaeridae, Agoutidae, Dasyproctidae). Das espécies encontradas na regi ã o é
importante salientar a presen ça de dois grandes felinos, Puma concolor e Panthera onca, dois ótimos
bioindicadores, mas que podem desaparecer da regi ão, caso não haja uma conscientizaçã o dos fazendeiros
com o intuito de evitar a caça desses animais. A fazenda Para íso é uma á rea de influê ncia antrópica, mas
devido a algumas atitudes do proprietário, tomou-se possível à existência de espécies selvagens com a
criação de gado.

DV - 114
MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM FRAGMENTOS FLORESTAIS SITUADOS
EM ZONA DE TRANSI ÇÃ O ENTRE FLORESTA OMBR Ó FILA MISTA E FLORESTA
OMBRÓFILA DENSA , MUNICÍPIO DE DR. ULISSES, ESTADO DO PARAN Á. Almeida , R .;
Klemann J ú nior, L. & 3Ramos, F. M. - 1- Idéia Ambiental, Instituto de Pesquisa e Conservaçã o da Natureza
R. Euclide Bandeira, 1635, Centro Cívico-Curitiba/PR . E-mail: rodrigo @ ideiaambiental.org.br 2 Idé ia
Ambiental, Instituto de Pesquisa e Conservação da Natureza R. Euclide Bandeira, 1635. Centro CívicoCuritiba/PR. E-mail: louri @ ideiaambiental.org.br 3- Id éia Ambiental , Instituto de Pesquisa e Conservação
da Natureza R. Euclide Bandeira, 1635, Centro Cívico-Curitiba/PR. E-mail: femando @ ideiaambiental .org.br

-

‘

_

*

A fragmentação das florestas brasileiras devido às atividades agr ícolas, expansão urbana e industrial é sem
d ú vida uma dura realidade. Os remanescentes dos fragmentos florestais sã o importantes para a persistê ncia de diversas espécies de mamíferos. Neste estudo foi feito um inventá rio da mastofauna em fragmentos
florestais na á rea de transi ção da floresta ombrófila densa e ombrófila mista ( mata de araucá ria ) no Norte
do Estado do Paraná, no munic ípio de Doutor Ulisses. O objetivo principal do trabalho é a realizaçã o de
uma lista de mam íferos de médio e grande porte que embase o estabelecimento de Reservas Particulares do
Património Nacional-RPPNs e ainda sirva de subsídio para futuros projetos envolvendo Educaçã o Ambiental
e fragmentação (conceito de corredores). Para a realização do invent ário foram realizadas 06 coletas de
campo com per
íodo de sete dias cada , nos meses de setembro e novembro de 2001 e janeiro Março, Maio
e junho de 2002, també m foi feito um levantamento de dados secundários com base em estudos já realizados na regi ã o e no livro tombo do Museu de História Natural Capã o da Imbuia, localizado na cidade de
Curitiba. Nas coletas as principais fontes de informaçã o foram os vest ígios ( fezes, pê los, pegadas ) e a
observação direta. Registrou-se a ocorrência de duas espécies de edentadas ( Dasipodidae ), duas de primatas
(Cebidae ), dez de carn í voros (Canidae, Procyonidae e Mustelidae , Felidae ) , quatro artiodactylas ( Cervidae,
tayassuidae). A regiã o do presente estudo é uma á rea que sofre muito com a ação antrópica, na qual os
fragmentos encontram se ilhados por um mar de Pinus spp. e mesmo assim apresentam um n ú mero razoável de espécies. Durante as coletas de campo também foram feitas entrevistas com moradores da região, se
adicionarmos os seus relatos, a lista aumenta de 18 para 45 espécies. Entretanto, estas espécies n ão foram
somadas a lista, pois os relatos geralmente arremetiam a observação h á muito tempo atrás.

.

-
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TRANSLOCA ÇÃ O MONITORADA DE TAMANDUÁ -MIRIM (Tamandua tetrdactyla ) EM Á REA
DE CERRADO NA REGIÃO CENTRAL DO TOCANTINS . - Roberto Guilherme Trovati', Bernardo
Alves de Brito2 ' Mestrando em Ecologia de Agroecossitemas ESALQ-USP - 2IB AMA-DF/Departamento
de Criação de Unidades de Conservação - rtrovati @ esalq.usp.br - *Projeto Fauna - Convénio INVESTCO/
ULBRA -Centro Universit á rio Luterano de Palmas.

-

As translocações são amplamente praticadas como estratégia de manejo, visando minimizar o impacto
causado em uma espécie de determinada regi ão. Existem muitas d ú vidas sobre a viabilidade e a eficiê ncia
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desta técnica na conserva çã o das espécies. Alguns fatores como a predaçã o, o conflito interespec ífico de
espécies e a introdu çã o de doenças em uma comunidade saud á vel são alguns pontos que colocam em
d ú vida a viabilidade desta técnica. O presente estudo tem como objetivo avaliar a técnica de translocação
para o tamandu á- mirim ( Tamandua tetradactyla ). Foram capturados dois tamandu ás- mirim no munic ípio
de Palmas-TO, na margem direita do Rio Tocantins (cerrado sensu stricto ). A captura foi feita dentro da
á rea de formação do reservatório da UHE Lu ís Eduardo Magalhães-Lajeado como parte do Projeto FaunaINVESTICO/ ULBRA -CEULP. Os animais foram sedados, utilizando a associação Ketamina/Xilaxina

para a realização de exames f ísicos e cl ínicos e o aparelhamento com radiotransmissor. O transmissor foi
adaptado a uma coleira de três pontos em forma de colete e o monitoramento dos animais foi realizado até
a sua morte. Os dados foram analisados com aux ílio do programa LOCATE de triangulação e as á reas de
vida analisadas utilizando o programa ARCVIEW, onde foi calculada a á rea de uso pelo M ínimo Pol ígono
Convexo (MCP) com 95 % das localizações. Os dois indiv íduos apresentaram inicialmente um comportamento exploratório, deslocando aproximadamente 6 km. O primeiro indiv íduo diminuiu seu deslocamento
após uma semana e foi encontrado morto, dentro de uma toca de tatu -peba ( Euphrcictus sexcinticus ) após
14 dias da transloca ção. A defini ção da causa de sua morte n ão foi possível de ser estabelecida. O segundo
animal se estabeleceu em uma regi ão de transição de cerrado e o cerrad ã o, utilizando como abrigo, cavidades confeccionadas por tatu-peba e buraco formado pela raiz, de uma á rvore ca ída. Após quatro meses de
monitoramento, a á rea de vida deste animal se estabilizou em 1,06 km 2, somando 32 localizações até a sua
predação por onça parda ( Puma concolor ). Os resultados evidenciam a complexidade dessa forma de
manejo para conservaçã o de populações ameaçadas por impactos ambientais, como as hidrelétricas. Apesar da pequena amostra , nota-se que a longevidade dos animais após a soltura foi nula . A primeira perda
comentada pode ter sido decorrente de uma situaçã o de estresse agudo, em detrimento ao manejo de
translocação. Com relaçã o ao segundo animal, que apresentou maior sobrevida e aparentemente um estabelecimento de área , a sua perda pode ser considerada como evento natural de predação ou també m um
processo decorrente de inabilidade de proteger no ambiente novo. Esses acontecimentos demonstram a
necessidade de outros estudos de translocação para avaliação e experimentações técnicas deste tipo de
manejo frente aos impactos com perda de habitats.
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EFICI Ê NCIA DE ISCAS NATURAIS E ARTIFICIAIS NA ATRA ÇÃ O DE MAM ÍFEROS. D.A.
GASPAR - Curso de Pós Graduaçã o em Ecologia , Departamento de Zoologia , I.B., UNICAMP. - Caixa
Postal 6109, Cep 13083-970 Campinas, SP/ hz @ lexxa .com . br

Em florestas tropicais a observa ção de muitos mam íferos é dificultada devido aos h á bitos noturnos e
solitá rios e à baixa densidade populacional. Os sinais indiretos como pegadas e rastros deixados por espécies de médio e grande porte em terrenos arenosos ou ú midos e ao longo de trilhas são especialmente ú teis
em avaliações de distribui ção e abund â ncia dessas espécies. Pegadas de boa qualidade podem ser obtidas
em parcelas de areia, com iscas atrativas. Ao inspecionar a isca o animal deixa a marca de suas pegadas
impressas na areia, o que possibilita a identifica ção da espécie. As iscas podem ser naturais ( frutas ou
carne) ou artificiais ( odores sintéticos de alimentos, de á cidos graxos saturados, de ovo fermentado, odores
glandulares e de urina ). Com o objetivo de verificar a eficiê ncia de iscas naturais e artificiais na atração de
mam íferos de médio porte foi montado um experimento com parcelas de areia no Parque Estadual de
Intervales, Sul do Estado de Sã o Paulo. Dez blocos experimentais casualizados foram elaborados, cada um
com cinco parcelas de areia quadradas de 0,6m de lado, distantes 50 metros entre s í, ao longo de trilhas
largas e estradas. Durante cinco dias consecutivos, no mês de Janeiro de 2002, foi oferecido como isca
banana madura , fatias de bacon , pastilhas de gesso embebidas em mistura de óleo de soja e essê ncias
artificiais hidroalcoólicas de banana ou de bacon . Parcelas sem isca foram usadas como controle. Testou se as diferenças de visitas às parcelas entre blocos e entre tratamentos por ANOVA, e para as diferenças
significativas foi submetido os resultados ao teste a posterior de t. Em cinco dias de experimento uma
média de 41 % das parcelas foram visitadas por dia ( n = 103 visitas ). As parcelas com iscas naturais foram
significativamente mais visitadas que as artificiais (66% x 34% para banana e 62 % x 34 % para bacon ), e
estas mais que as parcelas controle ( 14% ). Visitantes inclu íram cachorro do mato, Cerdocyon thous; cachorro doméstico Canis familiaris\ irara , Eira barbara ] m ão pelada , Procyon cancrivorous; gatos do mato,
Leoparclus spp; tatu , Dasypus sp, e um marsupial cf Didelphis sp. Os can ídeos visitaram um maior
n ú mero de parcelas, e as iscas de banana natural e bacon artificial foram significativamente mais visitadas
que o controle. Houve també m uma forte heterogeneidade na visita ção dos diferentes blocos, evidenciando

.
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uma variação na atividade das espécies amostradas entre localidades dentro da á rea de estudo. O método
mostrou -se eficiente para a detecção de carn ívoros e carn ívoros-frugívoros florestais que também utilizam bordas e á reas abertas, como estradas. A ausência de herbívoros como veados, Mazama spp, e a paca,
Agouti paca, na amostragem pode sugerir ineficácia das iscas, necessidade de um maior esforço amostrai
e necessidade de amostragem no interior da mata. Fatores na preparação das iscas artificiais, como quan tidade da essência no óleo, nível de absorção da pastilha de gesso, além da rá pida evaporação da essê ncia
no ambiente podem ter colaborado para o menor sucesso das iscas artificiais.
Apoio Bolsa CAPES
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DIETA DE UMA POPULA ÇÃO DE PREGUI ÇAS ( XENARTHRA , Bradypus variegatus ) EM UMA
Á REA URBANA DO MUNIC Í PIO DE TEÓ FILO OTONI - MG
Manchester, A . 1
2
(andrea_ manchester @ yahoo.com.br); Jorge, W. ( wiljorge @ icb.ufmg.br); Souza , E. R.3; Magalhães, L.4
( 1, 2, 3 - Laborat ório Citogenética da UFMG; 4 - Prefeitura de Teófilo Otoni )
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As preguiças atuais estão agrupadas em duas fam ílias: Megalonychidae, com o gênero, Choloepus e
Bradypodidae, també m com um ú nico gênero, Bradypus. O gê nero Choloepus engloba as preguiças com
dois dedos nas patas dianteiras, C. didactylus e C. hoffinanni e o gê nero Bradypus inclui as pregui ças com
três dedos, B. torquatus, B. tridactylus, B. variegatus e B. pygmaeus O presente trabalho tem como objetivos analisar a presença de parasitoses e a dieta consumida por uma população de 25 animais da espécie
Bradypus variegatus, que habita uma praça no centro da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Segundo
relatos de antigos moradores, estes animais vivem neste local desde a fundaçã o do munic ípio, entretanto,
com o processo de urbanização eles ficaram restritos a esta pequena á rea. Este processo culminou em
mudanças nos há bitos destes animais, com alterações comportamentais, gené ticas e alimentares. Para avaliar se as á rvores que compõem a paisagem da praça são adequadas para servir de alimento para as pregui ças, uma equipe formada por biólogos e por uma engenheira agrônoma realizou um levantamento das
espécies dispon íveis como fonte potencial de alimento e coletou amostras de fezes em diferentes locais de
defecaçã o afim de se verificar possíveis parasitoses. Devido à inexistência de dados sobre a nutriçã o de B.
variegatus , a dieta de B. torquatus foi utilizada como comparação. O trabalho de identificação das plantas
só as classificou ate o n ível de fam ília , uma vez que uma taxionomia mais detalhada demandaria muito
tempo e recursos técnicos. Este levantamento demonstrou que existem 85 á rvores na praça , de 20 diferen tes espécies, pertencentes a 12 fam ílias. Entretanto, somente nove á rvores de Ficus, fam ília Moraceae, que
correspondem a 10,6% do total de espécies vegetais, fazem parte da alimentação natural das preguiças.
Não existem ainda estudos sobre a utilização das demais espécies na dieta destes animais. Observações
recentes mostraram uma frequente mortalidade dos recé m -nascidos. Por outro lado, o comportamento
seletivo na escolha do alimento é um fator de sobrevivê ncia dos animais, considerando que a variabilidade
de plantas é necessá ria para que cada animal possa escolher sua pró pria dieta e permite que algumas
plantas neutralizem compostos t óxicos de outras. Os exames de fezes foram negativos em todos os locais
amostrados, indicando que os animais n ão estavam acometidos por parasitos.

.
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O EFEITO DA ENDOGAMIA EM UMA POPULA ÇÃO DE PREGUIÇAS ( XENARTHRA, Bradypus
variegatus ) EM UMA Á REA URBANA DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI MG. Manchester. A.'
3
2
4
(andrea manchester @ yahoo.com.br); Jorge, W. ( wiljorge @ icb. ufmg. br ); Souza , E. R . ; Magalhães, L.
( I , 2, 3 - Laborat ório Citogen ética da UFMG; 4 - Prefeitura de Teófilo Otoni )

-

_

Com a crescente perda de á reas de preservação, o n ú mero de espécies e de indivíduos vem diminuindo
drasticamente e estes decréscimos causam vá rios dist ú rbios genéticos nas popula ções afetadas. A endogamia
em grandes populações n ão altera as frequ ê ncias alélicas, mas aumenta a proporçã o de homozigotos e
diminui a de heterozigotos. A endogamia em animais depende do acasalamento entre indiv íduos aparentados e a probabilidade de que isto ocorra depende da capacidade de dispersão dos mesmos. O resultado
desta endogamia em popula ções pequenas, devido aos efeitos de fundador e de deriva gen ética, podem
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ocasionar o nascimento de animais portadores de altera ções genéticas e a diminui ção do valor adaptativo
da progé nie. A exist ê ncia de uma popula ção de pregui ças, com cerca de 25 animais da espécie Bradypus
variegatus isoladas numa praça no centro da cidade de Teófilo Otoni , Minas Gerais, há muitas décadas, e
acasalando-se de forma endogâ mica , motivaram as observações do presente trabalho. O nascimento de
animais albinos, a morte prematura de filhotes que nã o tiveram a causa de suas mortes elucidada., a ocorrê ncia de indivíduos com malforma ções nos membros ( ausê ncia de patas traseiras) notadas em v á rias
preguiças desta população, podem ser consequências deste endocruzamento. A alta taxa de acasalamento
entre indiv íduos aparentados ocorre principalmente devido a n ã o introduçã o de novos animais na popula ção e uma completa interrupção de fluxo gê nico. Foram realizadas duas coletas de sangue dos animais,
uma em 2001 e outra em 2003 para a aná lise citogenética . O protocolo utilizado é o padrão para cultura de
leucócitos com adi ção de fitohemaglutinina e soro fetal bovino, com período de incubação de 72 horas, à
37°C. Os resultados mostraram que alguns dos machos analisados possu íam dois cromossomos Y, apon tando um novo sistema de determinação sexual para a espécie, XX / XYY alé m do sistema usual do tipo
XX / XY. Os filhotes albinos n ão foram cariotipados, pois foram surrupiados da praça, provavelmente por
traficantes de animais silvestres. Não foram identificadas fê meas XO, cuja existê ncia demonstraria problemas na disjunção zigótica, uma das prová veis causas deste sistema an ómalo de determinação do sexo.
Contudo precisa ser ressaltado que nem todas as fê meas da população foram tipadas. pois o interesse
primá rio deste trabalho era diagnosticar o grau de comprometimento genético dos machos. Por isso deverão ser realizadas novas coletas, com a amostragem de mais f ê meas e dos filhotes. Visando a conserva ção
e perpetuação desta população, estes fatos servirão de argumentos cient íficos para alertar os órgãos competentes sobre a necessidade de um manejo adequado destas preguiças para um novo local , com indiv íduos
da mesma espécie, permitindo assim o restabelecimento do fluxo gê nico.

Apoio: CNPq
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MAMÍ FEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓR
G Ã OS: RESULTADOS PRELIMINARES André de Almeida Cunha 1 2 & Vieira. Marcus Vin ícius- 1- Bolsa de Mestrado da CAPES; 2- Laboratório de Vertebrados, Depto. Ecologia , 1B. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Email : cunha @ biologia.ufrj. br: mvvieira @ biologia . ufrj.br

-

-

As espécies de mam íferos de médio e grande porte compõem um dos grupos faunísticos mais ameaçados
pela degradaçã o, alteração e fragmentaçã o na Mata Atl â ntica. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos PARNA/SO ( 11800 hectares ), outras Unidades de Conserva ção e demais á reas florestadas da região formam um grande corredor ecol ógico no Estado do Rio de Janeiro, uma á rea reconhecida intemacionalmente como priorit ária para conservaçã o. O PARNA/SO é uma Unidade de Conservação relativamente antiga
e mais protegida, podendo funcionar como fonte de espécies para á reas florestais do entorno. Entretanto,
até o momento não existem estudos específicos sobre a mastofauna de médio e grande porte na região.
Além disso, a sede Teresópolis do PARNA/SO abrange, ao longo do gradiente altitudinal de 000 a 2263
metros, três tipos vegetacionais distintos: Floresta Ombrófila Densa Montana. Floresta Ombrófila Densa
Alto Montana, e Campos de Altitude. Mudanças de composiçã o e estrutura na comunidade de mam íferos
de médio e grande porte podem ocorrer ao longo deste gradiente. Este estudo analisa a presença e abund â ncia destas espécies e suas relações com a estrutura da vegetação em que ocorrem. Através de observações
diretas, vocalizações e rastros, foram identificados até o momento presença de 18 espécies nas três formações vegetacionais encontradas na á rea de estudo ( * = espécies ameaçadas ou presumivelmente ameaçadas
de extinçã o): quatro primatas (Cebus nigritus - macaco prego, Alouatta guariba* - bugio. Calicebus
nigrifrons* - guig ó ou sau á, primeiro registro na Serra dos Ó rgã os. CallitbrLx penicillata - mico-estrela.
sendo este ú ltimo uma espécie exótica para a regi ã o), quatro roedores (Sphiggurus cf . villosus ouriço,
Agoutipaca* - paca , Dasyprocta agouti cutia , Sciurus aestuans - caxinguelê), um lagomorfo ( Sylvilagus
brasiliensis - tapiti ou lebre-brasileira ), quatro carn ívoros ( Leopardus sp.* - gato do- mato- pequeno,
Herpailurusyaguaroundi - gato mourisco ou jaguaroundi , Nasua uasua - quati, Galictis vittata - furão), três
espécies de edentatas (Tamandua tetradactyla - tamandu á- mirim, Dasypus sp - tatu , Bradypus variegatus
preguiça ), e dois marsupiais ( Didelphis aurita - gambá , Chironectes minimus* - cu íca d ' água ). Além do
cachorro e gato domésticos ( Canis familiaris e Felis catus ).

-

-

-

-
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DISTRIBUI ÇÃ O DE CINGULATA E VERMILINGUA EM RELA ÇÃ O À S REGI Õ ES
FITOGEOGR Á FICAS DO EXTREMO SUL DO RIO GRANDE DO SUL. Mazim , F. D.'. Fermum,
M .2 & Dias, R . A. 1 ( 1- Universidade Católica de Pelotas, Rua Fé lix da Cunha , 412, Bairro Centro, Pelotas,
Rio Grande do Sul , CEP 96010-000, e-mail : felinosdosul @ bol.com. br; 2- Rua Bento Gon çalves, 469,
Bairro Centro, São Lourenço do Sul , Rio Grande do Sul , CEP 96170-000)
Além da carência de registros publicados, n ã o existem trabalhos que relacionem a distribuição de tatus e
tamandu ás no sul do Rio Grande do Sul às formações vegetais dominantes. Buscando suprir essa carê ncia ,
o presente trabalho coligiu registros inéditos de Cingulata e Vermilingua no sul do Estado e analisou a
distribuiçã o dos t á xons em relaçã o à s distintas regi ões fitogeográ ficas locais. Entre 2001 e 2003, diversas
á reas da regi ão de estudo foram percorridas em busca de registros de tatus e tamandu ás. As localidades
amostradas est ã o inseridas nas regiões fitogeográ ficas da Floresta Estacionai Semidecidual , Savana e Estepe, associadas a Serra do Sudeste, e Á reas de Formações Pioneiras que dominam a plan ície costeira. Os
tá xons foram inventariados através de observações diretas, emprego de armadilhas fotográ ficas, caracteri
zaçã o de vest ígios e localiza çã o de carcaças encontradas em rodovias ou em poder de caçadores. Foram
obtidos 9 registros de Dasypus hybridus , 16 de Dasypus novemcinctus, 1 de Cabassous tatouay , 10 de
Euphractus sexcinctus e 11 de Tamandua tetradactyla. De ampla distribui çã o, D. Iiybridus, D. novemcinctus
e E. sexcinctus foram verificados em todas as regiões fitogeográficas, ao passo que C. tatouay foi registrado unicamente na regi ã o da Savana. Tamandua tetradactyla , considerado ameaçado de extin çã o no Estado,
foi encontrado nas regi ões da Savana e da Floresta Estacionai Semidecidual . Todas as espécies de Cingulata
reportadas para o Rio Grande do Sul foram registradas no extremo sul do Estado. Embora habitantes rurais
tenham relatado que Myrmecophaga tridactyla ainda pode ser encontrado na regi ã o da Savana , T. tetradactyla
foi o ú nico Vermilingua seguramente registrado na área de estudo.

-

-
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GEOGRAFIA DA MASTOFAUNA DA BA CIA DO ARROIO PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL.
Mazim, F. D. ' & Dias, R . A. ' ( I - Universidade Católica de Pelotas, Rua Fé lix da Cunha , 412, Bairro
@
Centro, Pelotas, Rio Grande do Sul , CEP 96010-000, e- mail: felinosdosul bol.com. br )
ípios de Cangu ç u ,
A bacia do arroio Pelotas, localizada no sul do Rio Grande do Sul , abrange os munic
nasce na Serra do
Pelotas
,
arroio
Arroio do Padre, Morro Redondo e Pelotas. Com ca. 90 km de extensão o
, e deságua no canal de Sã o
Sudeste, em meio à regi ã o fitogeográ fica da Floresta Estacionai Semidecidual
,
localidades
e
Gonçalo, em Áreas de Formações Pioneiras da plan ície costeira. Entre 2001 2003 cinco
os
)
foram
bacia
(
inventariad
da
BC
curso
baixo
situadas no alto curso (AC) e quatro pontos inseridos no
)
,
é
ci
de
,
esp
coleta
odores
, fezes
,
(
através de observa ções visuais, identificaçã o de vestígios e.g . pegadas
.
á
ficas
armadilhas
de
fotogr
emprego
e
rurais
es
comunidad
por
mes atropelados em rodovias ou caçados
,
e
e
Echymydae
pequenos
,
Ctenomyda
,
Muridae
Quirópteros, roedores pertencentes às fam ílias Cricetidae
espécies de mam íferos pertencentes a
didelfimorfios foram omitidos dos inventá rios. Foram registradas 25
ameaçados de extin ção no Rio Grande do Sul ,
14 fam ílias e 7 ordens, incluindo nove tá xons considerados
ta (AC/BC), Dasypus hybridus (AC/BC ),
crassicauda
a saber, Didelphis albiventris (AC/BC), Lutreolina
), Tamandua tetradactyla ( AC; ameaça(
BC
Dasypus novemcinctus ( AC/BC), Euphractus sexcinctus AC/
(AC/BC), Lycalopex gymnocercus ( AC/BC),
do, inserido na categoria “ vulnerá vel ” ), Cerdocyon thous
” ), Leopardus wiedii ( AC; amea çaLeopardus tigrinus (AC; ameaçado, inserido na categoria “ vulnerá vel
; ameaçado, inserido na categoria
(
BC
AC
/
do, inserido na categoria “ vulnerá vel” ), Oncifelis geojfroyi
na categoria “ vulnerá vel ” ), Lontra
“ vulnerá vel ” ), Herpailurus yagouaroundi (AC; amea ç ado, inserido
(
/ ),
longicaudis (AC/BC; ameaçado, inserido na categoria “ vulnerá vel” ), Conepatus chinga AC BC Galictis
)
,
“
Procyon
”
vel
á
vulner
cancrivorus
categoria
cuja (AC/BC), Nasua nasua (AC; ameaçado, inserido na
“
” ),
( AC/BC ), Cavia aperea ( AC/BC), Cuniculus paca ( AC; ameaç ado, inserido na categoria em perigo
)
(
,
BC
,
)
coypus
Ctenomys
Myocastor
(
BC
AC
/
is
hydrochaer
Sphiggurus spinosus (AC/BC), Hydrochoerus
sp. ( BC), Mazama gouazoupira ( AC; ameaçado, inserido na categoria “ vulnerá vel ” ) e Lepus sp. (AC/BC;
espécie exótica). Myocastor coypus e Ctenomys sp. foram registrados unicamente no baixo curso, ao
passo que sete tá xons foram exclusivos de trechos da bacia associados a Serra do Sudeste, incluindo a
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maioria das espécies ameaçadas. Tais diferenças relacionam-se principalmente ao predom ínio de á reas
ú midas e campestres na plan ície costeira e a paisagem eminentemente florestal da regi ão do alto curso,
atualmente fragmentada por pequenas propriedades dedicadas a atividades agropecuá rias. Entretanto, a
ausê ncia da alguns táxons nos ecossistemas do baixo curso pode n ão estar relacionado às necessidades
ecol ógicas ou estratégias de vida das espécies, e sim ao impacto de atividades antrópicas, notadamente a
agropecu á ria, urbanização e mineração de areia, que eliminaram ou alteraram as á reas ciliares e interromperam o trâ nsito de indiv íduos.
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P RI MATES
PR - 01
COMPARA ÇÃ O DAS DIETAS DE Alouatta guariba ( HUMBOLDT, 1812) E Cebus nigritus
( GOLDFUSS, 1809) NO REMANESCENTE FLORESTAL MATA DORALICE, IBIPOR Ã ,
PARANÁ LUDWIO. G .1: REIS, N. R . 1; ROCHA , V. J.2; AGUIAR , L. M.1 - 1 - Universidade Estadual de
Londrina, Londrina, PR ; e-mail: anselo @ uol .com.br 2 - Klabin S. A., Telê maco Borba. PR

.

-

Um passo importante para se entender organização de comunidades é medir a sobreposição de recursos
usados entre diferentes espécies em uma comunidade. As medidas de recursos mais comuns para se calcular sobreposição são alimento e espaço. O objetivo do presente estudo foi comparar e analisar as diferenças
e similaridades entre as dietas de Alouatta guariba e Cebus nigritus no fragmento florestal Mata Doralice.
O per
íodo de estudo estendeu-se de outubro de 2001 a junho de 2002 na referida mata, localizada em
Ibiporã, Paran á (23°16’ S e 51°01’ W e 480m de altitude). Classificada como Floresta Estacionai Semidecidual,
possui 170ha de mata nativa, circundada por plantios de monocultura, pastagens, pomares e casas. O
método de amostragem utilizado foi o ad libitum e coleta de fezes. A similaridade da dieta foi calculada
pelo índice simplificado de Morisita -Hom . Um total de 49 espécies vegetais estiveram presentes na dieta
de A. guariba , enquanto que na dieta de C. nigritus foi registrado um total de 78 espécies vegetais. Através
de tais resultados chegou -se a 21 espécies de 15 famílias em comum, encontradas em diferentes frequências de consumo pelas duas espécies de primatas. Das 21 encontradas, 15 sobrepuseram ao menos um item
consumido (folha , fruto, flores, sementes ): Pereskia aculeata, Maclura tinctoria, Sorocea bonplandii,
Holocalyx balansae , Colubrina glandulosa, Jacaratia spinosa, Ficus spp.. Euterpe edulis, Syagrus
romanzojfianwn, Miconia tristis, Piper amalago, P. aduncum, Nectandra megapotamica, Rollinea sericea
e Passiflora sp. As três primeiras foram altamente consumidas (considerando acima de 5 % de frequência
de consumo), enquanto que H . balansae, C. glandulosa e P aculeata foram as espécies que tiveram frequê ncias de consumo mais similares. A espécie que teve mais itens de consumo em comum foi Euterpe
edulis (Palmito), cujas flores e frutos serviram de alimento para ambas as espécies de primatas. O índice de
similaridade simplificado de Morisita -Horn obtido foi relativamente baixo, com uma similaridade na dieta
de 22%. A. guariba e C. nigritus foram observadas vá rias vezes compartilhando as mesmas á reas, e até a
mesma á rvore, para descanso e alimentação. Nenhum tipo de interação agon ística foi observado nessas
ocasi ões, mesmo quando alimentaram-se juntos. Em três ocasi ões, indiv íduos jovens de C. nigritus foram
observados “ perseguindo” filhotes de A. guariba , Isto provavelmente est á inserido no contexto l ú dico de
C. nigritus. Ficus spp. foi uma das espécies vegetais bastante utilizadas para o compartilhamento de alimentos pelas duas espécies, as quais també m foram observadas alimentando-se simultaneamente de frutos
de Pereskia aculeata. A baixa sobreposi çã o de dieta observadaentre C. nigritus e A. guariba pode ser um
dos fatores que ajudam a explicar a ausê ncia de interações agon ísticas na defesa de recursos alimentares
entre as duas espécies na Mata Doralice.
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PR - 02
SOBREPOSIÇÕES INTERESPECÍFICAS DE ÁREAS DE VIDA E COMPARA ÇÕES NO MODO DE
USO DE Á REA ENTRE Alouaíta guariba (HUMBOLDT, 1812) E Cebus nigritus (GOLDFUSS, 1809) NO
REMANESCENTE FLORESTAL MATA DORALICE, IBIPORÃ , PR AGUIAR, L. M.1; REIS, N. R.1;
ROCHA, V. J.~; LUDWIG, G.1; AGUIAR, J. A.3 - 1 - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR. e-mail:
luçasmoraes@ uol.com.br, - 2 - Klabin SA, Telemaco Borba, PR; - 3 - Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu, PR.

-

A Mata Doralice ( 23° 16’S; 5 Io 03’ W ) é um dos ú ltimos remanescentes da regi ã o baixa do rio Tibagi que
abriga Alouatta guariba e Cebus nigritus vivendo em simpatria. Situa-se a 484 m de altitude, no munic ípio de
Ibiporã, Paraná. O clima da região é subtropical ú mido, do tipo Cfa. Possui 170 ha, em sua maior parte de
mata primária alterada, classificada como Floresta Estacionai Semidecidual. Com a utilização do GPS e do
programa Autocad 2000, foram estudados durante um ano os percursos di ários e as áreas de vida de dois
grupos de A. guariba que sobrepuseram suas áreas com um grupo de C nigritus. Foram registrados os comportamentos interespecíficos de defesa de área através do método “ ad libitum” . A. guariba fez pequenos
percursos diá rios (média = 280 m/dia, n = 7) e utilizou pequenas á reas (5 ha e 6 ha). Por sua vez, C. nigritus
fez percursos maiores ( média = 1083 m/dia, n = 7) e utilizou uma á rea de 56 ha que sobrepôs as á reas dos dois
grupos de A. guariba em estudo. Ambas as espécies variaram o modo de uso de á rea e os percursos ao longo
do ano, utilizando-se marcantemente de sub-áreas. Para a primeira espécie as sub-á reas foram influenciadas
principalmente por Ficus spp., e para a segunda estas foram influenciadas principalmente pelos plantios de
Zea mays. Ambas as espécies restringiram suas atividades a sub-á reas e reduziram seus percursos diários no
Outono e no Inverno. A. guariba e C. nigritus apresentaram á reas de vida bem definidas, as quais foram
defendidas contra grupos co-específicos vizinhos. Em relaçã o à sobreposição de áreas entre espécies, n ão
foram observados comportamentos agon ísticos. Obeservou-se o compartilhamento de á rvores para descanso
e alimentação por ambas as espécies, principalmente em indiv íduos de Ficus spp., onde A. guariba alimentou -se de folhas e frutos, enquanto C. nigritus alimentou -se exclusivamente de frutos. O compartilhamento
também foi observado em indiv íduos de Guarea kimthiana ( para descanso) e de outras espécies vegetais que
possu íam Pereskia aculeata como trepadeira em frutificação ( para alimentação). Em três oportunidades foram observados comportamentos em que indiv íduos jovens de C. nigritus perseguiram filhotes de A. guariba,
parecendo estarem no contexto de brincadeiras da primeira espécie. Diferenças na dieta e no tamanho dos
grupos de cada espécie provavelmente foram os principais fatores que explicaram as diferenças no tamanho
dos percursos diá rios e das á reas de vida. Al é m disso, a influê ncia das fontes deitarias antropogê nicas externas à mata na dieta de C. nigritus ( agregados alimentares) pareceu explicar algumas semelhanças nas estratégias utilizadas, quando comparadas com A. guariba em épocas de escassez natural de alimentos. Quanto a
sobreposição de á reas, a territorialidade vista na defesa de á rea de vida de ambas as espécies pareceu ser
dirigida apenas no contexto intraespec ífico para estes primatas na Mata Doralice.

PR - 03

ASPECTOS DISTRIBUCIONAIS DE PRIMATAS RELACIONADOS À S BACIAS
HIDROGRÁ FICAS DO BRASIL. Â ngela Goldani & Gervásio Silva Carvalho - Faculdade de Biociências,
Pontif ícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul . Avenida Ipiranga 6681, 90619-900 Porto Alegre, Rio

Grande do Sul , Brasil . - e- mails: agoldani @ yahoo.com ; gervasio @ pucrs. br

O Brasil é dotado de uma vasta e densa rede hidrográ fica, sendo que muitos de seus rios destacam-se pela
extensã o, largura e profundidade. Sabe-se que os rios podem representar barreiras naturais para os primatas.
Na biogeografia, o uso de um método hist órico denominado “ An á lise de Parcimó nia de Endemismo”
objetiva a determina ção e o relacionamento de á reas end é micas. Dados distribucionais de 71 espécies de
primatas Platyrrhini ocorrentes no Brasil foram levantados para a an á lise. As unidades escolhidas para a
aplicação da an á lise de parcimónia de endemismo foram 30 regi ões interfluviais dos principais rios brasi leiros. Foi feita uma matriz de dados ( Unidades Geográficas Operacionais X t á xons ) em que se codificou
como 0 a ausê ncia do t á xon na á rea e como 1 a presen ça. Utilizou -se o programa computacional Hennig 86
para a aná lise empregando-se os algoritmos mh *, /?/?*, sw e ne. O cladograma resultante obtido pela aná lise da matriz teve 380 passos, índice de consistência 0,79 e índice de reten ção 0,91. As relações obtidas
entre as á reas interfluviais formaram agrupamentos das á reas mais pró ximas fisiograficamente, e n ão necessariamente pertencentes à s mesmas bacias hidrográ ficas. Pela aná lise dos resultados, inferiu-se que os
rios n ão são sempre barreiras naturais eficientes para os primatas brasileiros.

Órgão financiador: CNPq
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PR - 04
AN Á LISE DE PARCIMÓNIA DE ENDEMISMO (PAE) DE PRIMATAS PLATYRRHINI NA REGI Ã O NEOTROPICAL BASEADA EM QUADR ÍCULAS. Â ngela Goldani , Gervásio Silva Carvalho & J ú lio César Bicca-Marques - Faculdade de Biociências, Pontif ícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul , Avenida Ipiranga 6681, 90619-900 Porto Alegre, Rio Grande do Sul , Brasil ,
e- mails: agoldani @ vahoo.com: gervasio@ pucrs. hr: jchicca @ pucrs.hr

-

Os primatas Platyrrhini são amplamente distribu ídos na região Neotropical , onde há ocorrê ncia de mais de
100 espécies. Por ser um grupo taxonômico constantemente estudado, a aplicação de um mé todo da
biogeografia histórica que visa determinar e relacionar á reas endémicas é vá lida. O método PAE pode ser
aplicado usando-se variantes diferentes. Foi feita uma matriz de dados ( Unidades Geográficas Operacionais
X táxons) com os dados de distribuição dos primatas neotropicais. Neste caso, usaram-se 60 quadrículas
de 5 o de latitude por 5° de longitude, onde a ausência do primata codificou -se como 0 e a presença como 1.
objetivando determinar á reas de endemismo. Após an á lise da matriz, usando o programa computacional
Hennig 86 , foram estabelecidas 8 áreas de endemismo através do cladograma resultante (669 passos, índice
de consistência 0,64 e índice de retenção 0,77). Uma nova matriz para uma segunda an á lise foi constru ída
com a ausência/presença do tá xon nas 8 á reas de endemismo estabelecidas, objetivando o relacionamento
entre as mesmas. O cladograma resultante teve 98 passos, índice de consistência 0,58 e índice de retenção
0,54. As relações obtidas apontaram uma estreita relação entre á reas da Amé rica Central , regi ão amazôni ca e porção oriental da Amé rica do Sul , baseadas em dados distribucionais de primatas. O padrão observado corrobora caracter
ísticas ecol ógicas da região em estudo (caracterizadas por grandes biomas ), alé m da
formação histórica destas áreas.
Órgão financiador: CNPq
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PR 05
RELA ÇÃO ENTRE AS Á REAS DE ENDEMISMO PROPOSTAS PARA AVES COM DADOS
DISTRIBUCIONAIS DE PRIMATAS N Ã O- HUMANOS. Â ngela Goldani , Gerv á sio Silva Carvalho
& J ú lio César Bicca-Marques - Faculdade de Biociências, Pontif ícia Universidade Católica do Rio Gran de do Sul . Avenida Ipiranga 6681, 90619-900 Porto Alegre, Rio Grande do Sul , Brasil , e- mails:
agoldani @ vahoo.com: gervasio @ pucrs. br: jcbicca @ pucrs.br

Na biogeografia, estudos de endemismo são realizados preferencialmente com grandes grupos de f ácil
abordagem distribucional . Um dos grupos melhor amostrados e estudados atualmente são as aves. Em
1985, Cracraft propôs 30 áreas de endemismo para aves na região Neotropical . O presente trabalho baseou -se no exame das distribuições geográficas de 69 espécies de primatas n ão- humanos com o objetivo de
verificar o relacionamento histórico entre as á reas já estabelecidas para aves. Para isso, foi aplicado o
mé todo da An á lise de Parcimónia de Endemismo. Uma matriz de dados foi constru ída usando o programa
computacional Hennig86 , codificando-se como 0 a ausência da espécie de primata na á rea de endemismo
e como 1 a sua presença,. Algumas á reas originais estabelecidas por Cracraft foram exclu ídas por não
apresentarem ocorrência de primatas.Uma á rea representando a Amé rica Central foi acrescentada na an álise devido à presença de três espécies. Pela aná lise do cladograma de relação obtido ( 320 passos, índice de
consistência 0,72 e índice de reten ção 0,84) observou -se a formação de 4 grandes grupos de á reas, os quais
corroboram padrões fisiográ ficos semelhantes da Neotropical . Muitas espécies de primatas justificaram
com 100% de consistência os agrupamentos obtidos.
Órgão financiador: CNPq
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ENDEMISMO COM DADOS
APLICA ÇÃ O DO M ÉTODO DA AN Á LISE DE PARCIMÓ NIA DE
DA REGI Ã O
INTERFLUVIAIS
REAS
21
Á
EM
DISTRIBUCIONAIS DE PLATYRRHINI
Marques
Bicca
- Faculdade
NEOTROPICAL. Â ngela Goldani , Gervásio Silva Carvalho & J ú lio César
Ipiranga 6681, 90619de Biociências, Pontif ícia Universidade Cat ólica do Rio Grande do Sul . Avenida
@ ç . r;
@
;
900 Porto Alegre, Rio Grande do Sul , Brasil , e- mails: agoldani vahoo.com gervá sio pu rs t>
jcbicca @ pucrs.br

Nas aplicações de métodos biogeográficos hist óricos, uma das unidades de an á lise mais utilizada é a á rea
de endemismo. Para a An á lise de Parcimónia de Endemismo podemos usar outras variantes do método,
dependendo do grupo taxonômico estudado. No presente trabalho utilizou -se regi ões interfluviais como
Unidades Geográficas Operacionais, para testar a hipótese de que os rios podem funcionar como barreiras
naturais para os primatas neotropicais. Foi feita uma matriz de dados (21 Unidades Geográficas Operacionais
X 76 t á xons ) com a finalidade de verificar o relacionamento entre estas unidades. Codificou-se como 0 a
ausência da espécie na á rea e como 1 a sua presença. Utilizou -se o programa computacional Hennig86 com
os algoritmos mh* , bb* , svv e ne . O cladograma obtido possui 386 passos, índice de consistência 0,79 e
índice de retenção 0,89. A relação observada entre as á reas interfluviais foi semelhante à obtida pelo
método utilizando-se quadrículas e á reas de endemismo como Unidades Geográficas Operacionais. O
Canal do Panamá não representou uma barreira natural para as duas espécies que justificaram o ramo
contendo o noroeste da Amé rica do Sul e a Amé rica Central no cladograma. Muitas espécies foram encon tradas em regiões separadas por grandes rios. como Amazonas, Tocantins, São Francisco e Orinoco, sugerindo uma alta capacidade de dispersão e colonizaçã o por muitos Platyrrhini.
Órgão financiador: CNPq
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-

VIS ÃO DE CORES NO MICO- DE-CHEIRO ( Saimiri ustus). - SOUSA, F. L. L. 1 -2, PRADO. C. C. ' 3;
TOMAZ, C. A. B.1 & PESSOA , V. F. M. -1. Departamento de Ciê ncias Fisiol ógicas, Centro de Primatologia
- Universidade de Brasília - UnB , Brasília - DF, 70910-900, Brasil . -2. flsousa @ hotmail .com ; 3carolcprado @ hotmail .com; 4- vpessoa @ unb. br.
Nos primatas, a contribuição mais importante para a compreensão da visão de cores provém de estudos em
indiv íduos do Novo Mundo. Estudos realizados no Saimiri sciureus mostraram um polimorfismo da visão
de cores ligado ao sexo, onde os machos seriam obrigatoriamente dicromatas. A maior parte do que se
conhece sobre percepção de cores, vem de estudos laboratoriais em que luzes monocromá ticas são mani puladas. Contudo, a visão de cores no mundo natural é mais complexa . O objetivo do presente estudo foi
investigar a habilidade do Saimiri ustus em discriminar cores e correlacionar os resultados com aspectos
ecol ógicos ligados à visão de cores. Foram utilizados adultos da espécie Saimiri ustus ( 04 machos e 04
fêmeas). Os animais foram testados em seus próprios viveiros no Centro de Primatologia da UnB sob luz
solar natural , empregando-se um paradigma comportamental de aprendizagem discriminativa. Os est ímulos consistiram de papéis de Munsell que fornecem padrões controlados das três variá veis de uma cor
( brilho, saturação e matiz ) e possuem caracter ísticas de refletâ ncia que se assemelham às superf ícies naturais. Os est í mulos foram classificados em f áceis e dif íceis de acordo com testes realizados em humanos
dalt ónicos. O limite superior de confiança de 95% sobre o desempenho aleatório foi constru ído por meio
do teste binomial . Nos testes, os machos não conseguiram discriminar pares de estí mulos que são percebi dos como semelhantes por humanos protans e deutans, sugerindo que possuem uma limitação perceptual
semelhante aos dicromatas. As fê meas discriminaram os pares testados com algumas diferenças individuais, confirmando o polimorfismo da visão de cores també m para os Saimiri ustus. A existê ncia de uma
diversidade de tipos de visão de cores dentro de uma mesma espécie pode ser benéfica para seus indiv íduos
em ambiente natural . Neste caso, indiv íduos dicromatas seriam especializados na detecção de alimentos/
predadores crípticos enquanto os tricromatas liderariam na identificação de frutos/folhas comest íveis.
Apoio: CNPq
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GERMINA ÇÃ O DE SEMENTES DE ALGUMAS ESPÉCIES DISPERSADAS POR MURIQUIS
( Brachyteles hypoxanthus ) NA RPPN FELICIANO MIGUEL ABDALA , CARATINGA, MG.
MARTINS, W.P.1; GON ÇALVES, P.O.2 & GARCIA , Q.S.2 - 1. Laboratório de mastozoologia (Setor
Primatas), Departamento de Biologia Geral , ICB, UFMG, - Caixa Postal 486, CEP 31270-901, Belo Horizonte , MG . wpmonkev @ vahoo.com . br - 2. Laboratório de Fisiologia Vegetal , Departamento de Botâ nica ,
ICB, UFMG, Caixa Postal 486, CEP 30161-970, Belo Horizonte, MG.

-

A dispersã o de sementes por animais pode aumentar o sucesso reprodutivo das plantas, removendo as
sementes para sítios mais adequados à germinação e ao estabelecimento. Os primatas atuam como agentes
dispersorcs de sementes, podendo contribuir para a regeneraçã o natural de comunidades vegetais. O estu do de campo foi conduzido na RPPN Feliciano Miguel Abdala ( 19° 50’ S, 41° 50’ W ), onde est á localizada
a Estação Biol ógica de Caratinga (EBC), município de Caratinga, MG, Brasil. O fragmento de Mata Atlâ n tica possui á rea de 880ha e altitudes que variam de 400 a 680m , apresentando um mosaico de vegetaçã o em
v á rios est á gios de sucessão, com predomin â ncia de Leguminosas ( 30% ), seguidas de Lauraceae ( 10% ) e
Anacardiaceae, Bignoniaceae e Moraceae (5% cada ). Um grupo de muriquis foi acompanhado no per íodo
de julho de 1999 a julho de 2001, sendo coletadas suas fezes para a avalia ção da germinaçã o das sementes
ingeridas. De uma das espécies consumidas ( Psychotria sp. ) foram coletadas sementes para comparação
entre a taxa de germina ção de sementes provenientes de fezes e de frutos. As sementes provenientes de
fezes e de frutos foram colocadas para germinar em placas de Petri a 25°C. As sementes ingeridas de
Genipa americana e de Psychotria sp ( n = 100 ) mostraram-se indiferentes à luz, com taxa de gemina ção
superior a 50% na luz e no escuro (p<0,05). As sementes ingeridas de Stryphnodendron polyphyllum e de
Duroia velutina ( n = 80, testes realizados apenas na luz ), submetidas a escarifica çã o mecâ nica (dormê ncia
tegumentar ), apresentaram taxa de germina çã o acima de 60%. A porcentagem de germina çã o de Psychotria
sp., proveniente de frutos, foi significativamente superior ao das ingeridas ( frutos: 95%, fezes: 60%; p<0,05).
Nossos resultados mostram que os muriquis atuam como bons dispersores de sementes das espécies que
consomem, uma vez que as mesmas mantê m uma alta taxa de germinaçã o após a passagem pelo trato
digestivo.
Agê ncia financiadora: Margot Marsh Biodiversity Foundation , Liz Claibome & Art Ortenberg Foundation
e Graduate School of the University of Wisconsin-Madison.

PR - 09
UTILIZA ÇÃ O DE RECURSOS E DIETA DE Brachyteles arachnoides NUM FRAGMENTO DE
FLORESTA NO VALE DO RIO RIBEIRA , PR 1 '2. Nicola , Patr ícia A 3;. Koehler. A 4 & Pereira , L. C. M.
5 (3 - PUCPR Campus Toledo; pnicola @ rla01.
pucpr. br; 4 - PUCPR Campus São José dos Pinhais;
koehler @ rla01 . pucpr. br; 5 - PUCPR - ProAção - Campus Curitiba; flvzoo @ rla 01 . pucpr. hr1
Devido a intensa exploração económica como os reflorestamentos de Pinus sp., a execu ção e grandes
empreendimentos como, minera ção, usinas hidrelé trica e a ocupação e uso desordenado do solo nas florestas tropicais, é de fundamental import â ncia os estudos a cerca das habilidades dos primatas sobreviverem
em habitats fragmentados e perturbados são de fundamental importâ ncia. Na região do Vale do Rio Ribeira
( PR ), o processo de fragmentaçã o da Floresta Atlâ ntica se iniciou h á muitas d écadas, e atualmente, esse
ecossistema na regi ão est á representado apenas por pequenos fragmentos bastante isolados, imersos numa
paisagem dominada pela agricultura, pastagens e extensas plantações de Pinus sp. A região do Vale do Rio
Ribeira abriga remanescentes de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista. Em junho de 2002,
em um fragmento de floresta foi detectado um grupo de monos carvoeiros ( Brachyteles arachnoides ) ,
composto por aproximadamente 15 indiv íduos. Em janeiro de 2003 iniciou-se um projeto1-2 de pesquisa
tendo como um dos objetivos investigar o h á bito alimentar de Brachyteles arachnoides. Para a determinação da dieta , al é m das observações diretas do alimento ingerido (folhas, frutos, flores ou outras parte
vegetais ), as fezes estão sendo coletadas e analisadas. As á rvores utilizadas como recursos alimentares
pelos animais estã o sendo marcadas para posterior identificaçã o. Em uma an á lise pré via dos recursos
utilizados, foram identificadas 'como recursos alimentares Prunus brasiliensis ( Rosaceae ), Cinnamomum

-
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glaziovii (Lauraceae), llex brevicuspis ( Aquifoliaceae ), Guatteria sp. ( Annonaceae), Myrcia pubipetala
(Myrtaceae ), Rhipsolis sp. (Cactaceae) e Inga sessilis (Mimosaceae) e a an á lise pré via das fezes coletadas
mostrou uma grande quantidade de fibras, indicando uma dieta rica em folhas, com algumas sementes
presentes.

-

1 - Funda ção O Boticá rio de Proteçã o à Natureza ( FBPN ); 2 Pontif ícia Universidade Cat ólica do Paran á
( PUCPR ) - Programa de Açã o Comunitá ria e Ambiental ( ProAção )

PR - 1 0
UTILIZA ÇÃ O DE FERRAMENTA PELO MACACO- PREGO ( Cebus apella ) EM AMBIENTE
NATURAL . Marcos TOKUDA; Carlos C. ALBERTS ; Fernando FREI. Departamento de Ciências Biológicas. Faculdade de Ci ê ncias e Letras, UNESP/Assis-SP, Av. Dom Antô nio, 2100, cep: 19.800.000,
mtokuda @ bol .com . br, calberts @ assis. unesp. br.
A constru ção e o uso de ferramentas est ã o presentes em v á rios grupos do Reino Animal . Nos primatas este
comportamento é mais evidente, manifestando-se de forma n ã o estereotipada e envolvendo processos complexos de aprendizagem individual ou social . Entre os primatas neotropicais, as espécies do gênero Cebus
( macaco-prego) sã o os que fazem uso de ferramentas; batendo pedras contra castanhas, utilizando papel
toalha para absorver l íquidos e varas para alcan çar um recurso alimentar ou espantar um inimigo. O presente trabalho teve por objetivo verificar o desempenho de um grupo de macacos-prego ( Cebus apella )
frente a uma tarefa-problema, para isto os macacos tinham que obter melado de cana , localizado no interior
de uma caixa de acr ílico fechada e com orif ícios na sua parte superior. O experimento foi realizado no
munic ípio de Assis/SP, num ambiente natural de mata, e contou com cinco fases, cada uma com sessões de
quinze minutos de duração ( todas as sessões foram filmadas em VHSc ). As cinco fases foram: FASE I, foi
oferecido aos animais apenas a caixa de acrílico com melado, FASE II , quinze palitos de madeira foram
colocados ao lado da caixa, FASE III os palitos possu íam uma de suas extremidades embebidas com melado de cana, FASE IV, foi oferecido a caixa com palitos introduzidos nos orif ícios e FASE V, foi oferecido
somente a caixa. As 38 categorias comportamentais do experimento foram analisadas através do teste tstudente com um n ível de significâ ncia de 5% ( p>0,05) para comparação das classes adultos e infantes/
juvenis nas diversas fases. A utiliza ção intencional dos palitos de madeira como ferramentas ocorreu na
FASE IV sendo realizada por um infante/juvenil . Os infantes/juvenis mostraram estar mais perto da resolu ção do problema , devido a sua alta curiosidade para com a caixa , demonstrando uma elevada atividade
manipulatória. O fato de ler ocorrido apenas um episódio de utiliza ção de ferramenta pode estar relaciona do a fatores ambientais, tais como disponibilidade temporal e est í mulos ambientais, pois no cativeiro
macacos-prego utilização com maior frequência ferramentas e resolvem tarefas complexas. Tanto os indiv íduos adultos quanto os infantes/juvenis foram heterogé neos quanto a manifesta çã o das categorias
comportamentais, alguns indiv íduos as realizaram com maior frequência do que os outros.

.

PR - 11
COMPARA ÇÃ O ENTRE ARMADILHAS FOTOGRÁ FICAS E PARCELAS DE AREIA PARA
LEVANTAMENTO R Á PIDO DE FAUNA NO PARQUE ESTADUAL DO MORRO DO DIABO
2
3
(PEMD), SÃ O PAULO, BRASIL. Jorge L. A. Martins ', Alexandre T. Amaral , Daniel G . Pereira , Paola
2
5
4
Godoy , Lia Epstein - 1-R . Barã o de Loreto, n 66, apto: 101, Graç a , Salvador/ Ba , 40150 -270.
jlamartins @ bol .com.br - 2- IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecol ógicas, caixa postal 47, Nazaré Paulista/SP,
12960-000. alexandre @ ipe.org. br
O conhecimento das espécies animais ocorrentes em um determinado local é um passo básico para atuação
na conservação e manejo da vida silvestre. Entretanto, a simples observação da fauna é , na maioria das
vezes, dificultada pela vegetação densa das florestas tropicais e pelas próprias caracter ísticas bionô micas
das espécies. Metodologias que avaliem o estado das populações selvagens vê m sendo desenvolvidas e
aperfei çoadas, buscando subs ídios para o manejo conservacionista das populações em risco de extinção.
Câ meras fotográ ficas têm sido utilizadas por muitos pesquisadores fornecendo dados importantes para se
traçar o perfil faun ístico de in ú meros ecossistemas. Outros pesquisadores têm utilizado a an á lise de pegadas
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com a utilização de parcelas de areia com o mesmo fim . Apesar de haver uma diferença de custo significativa
entre estas duas técnicas, a literatura científica carece de trabalhos que comparem a eficiê ncia entre as
mesmas. No intuito de avaliar as duas técnicas, este estudo comparou a eficiê ncia da utiliza çã o de parcela
de areias, com diferentes tamanhos, e de armadilhas fotográ ficas no registro de animais no PEMD. Nosso
objetivo foi analisar a eficiê ncia de parcelas de areia de tamanhos diferentes entre si e das parcelas de
areia em rela çã o às câ meras fotográficas. Realizamos a coleta de dados entre os dias 18 e 28 de Novembro
de 2001, quando amostramos cinco locais já previamente estudados e com comprovado trâ nsito de fauna.
Nestes locais as armadilhas fotográ ficas foram dispostas juntamente à s parcelas de areia , as quais foram
fixadas em á rvores laterais, a cerca de 50 - 70 cm de altura. Utilizamos cinco armadilhas fotográficas e
cinco parcelas concê ntricas de areia , com medidas de 50cm x 50 cm , 100 cm x lOOcm e 200cm x 200cm.
As armadilhas fotográficas foram checadas 2 vezes durante o período em que foram coletados os dados e
as parcelas de areia foram checadas e tratadas diariamente. De acordo com as an á lises estat ísticas, n ão
houve diferen ça significativa no n ú mero de registros entre as parcelas de areia de tamanhos diferentes.
També m n ã o foi significativa a diferen ça entre o n ú mero de registros obtidos pelas parcelas de areia de
acordo com o porte do animal . Quanto as armadilhas fotográficas, houve maior n ú mero de registros de
animais de pequeno porte ( x2=5,24, g.l = l , p=0,02), apresentando maior efeito no caso das aves ( x2=26,41,
g. l = l , p< 0,001 ). Para as demais espécies não houve diferen ça entre os dois mé todos de acordo com o
porte do animal . Quanto à comparaçã o entre as duas técnicas, as parcelas de areia foram mais eficientes
no registro de espécies que as armadilhas fotográficas. Em algumas ocasi ões percebemos que o animal
pisou apenas na periferia da parcela de areia, n ão sendo registrado pela armadilha fotográfica, o que
influenciou os resultados apresentados. O fato de dois dos cinco filmes utilizados terem se esgotado antes
do final da coleta de dados também teve efeito sobre os resultados. As parcelas de areia de 200cm mostraram
que podem ser uma alternativa mais barata e com eficiê ncia similar a das armadilhas fotográficas no
levantamento de espécies animais em á reas naturais.

PR - 12
A METODOLOGIA DO “ TRANSECTO LINEAR ” NA ESTIMATIVA DA DENSIDADE
POPULACIONAL DE ESPÉCIES RARAS, UMA ABORDAGEM A PARTIR DO MICO LE Ã ODA CARA PRETA ( Leontopithecus caissara ) Alexandre T. Amaral 1 , Paulo De Marco Jr.2, Leandro M.
Scoss3, Fabiana Prado4, Clá udio B . Valladares-Padua5 - 1- IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecol ógicas, caixa
postal 47, Nazaré Paulista/SP, 12960-000. alexandre @ ipe.org . br. 2- Departamento de Biologia, Universi dade Federal de Viçosa, Viçosa/MG. pdemarco @ ufv. br. 3- Departamento de Biologia, Universidade Vale
do Rio Doce, Governador Valadares/MG. lmscoss @ univale. br. 4- IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecol ógicas,
caixa postal 47, Nazaré Paulista/SP, 12960-000. pradof @ ipe.org. br. 5- IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecol ógicas, caixa ppostal 47, Nazaré Paulista/SP, 12960-000. cpadua @ unb. br.

-

-

-
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Entre os meses de Novembro de 2000 e Janeiro de 2002, estimamos o tamanho populacional atual de
Leontopithecus caissara na Ilha de Superagui , Parque Nacional de Superagui , PR , Brasil. Utilizamos a
metodologia do “ Transecto Linear” e o software “ Distance 4.0” para a aná lise dos dados. Num total de 186
amostras e um esforço amostrai de 584.64km, registramos 13 avistamentos da espécie estudada. Estimamos um tamanho populacional de 180 indiv íduos na Ilha de Superagui , com um intervalo de confiança a
95 % de 100 a 340 indiv íduos. Baseando-se nos resultados apresentados, tra çamos alguns coment á rios
sobre o n ú mero de avistamentos necessários para as an á lises realizadas pelo “ Distance 4.0” a partir da
metodologia do “ Transecto Linear” . Sugere-se que o mé todo de amostragem utilizado tenha maior eficiê ncia com um n ú mero mínimo de 30 observações. A partir do n ú mero total de registros e do esforço amostrai
no censo de L caissara , estimamos o n ú mero de amostras e de horas de campo que seriam necessá rias para
atingirmos este n ú mero de observações para a ilha de Superagui. Através de uma regressão n ão-linear
ajustada a funçã o potê ncia, a partir dos dados obtidos para L caissara , seriam necessá rios um tempo total
de coleta de dados 7.56 vezes maior (2489 horas) e um n ú mero de amostras 4.75 vezes maior (883 amostras) para a obten ção de 30 registros. Para uma espécie naturalmente rara, como L caissara, toma-se
invi á vel em termos económicos e operacionais a obten çã o de 30 avistamentos, sem mencionar o tempo e
esforço humano a ser despendido no trabalho. A questã o é, se para espécies com estas caracter ísticas, sã o
realmente necessá rios 30 avistamentos. Sugerimos o cá lculo a partir da á rea de uso como forma de estimar
a capacidade de suporte (K) do ambiente e restringir o valor do intervalo de confiança encontrado. A á rea
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de uso conhecida para L caissara é de 250 ha em média, com uma sobreposi çã o de aproximadamente 19 %.
Considerando-se um tamanho médio de 5 indiv íduos por grupo e tendo a ilha de Superagiii uma á rea de
11000 ha , podemos, através de cá lculos simples, apresentar uma densidade aproximada de 270 indiv íduos
na á rea da ilha. Este valor da capacidade suporte de micos-leões-da-cara-preta em Superagiii está incluso
no intervalo encontrado através da estimativa pelo “ Transecto Linear” ( IC 95 % 100-340). Desta forma
apresentamos um tamanho m ínimo e m á ximo da populaçã o de L caissara em Superagiii , entre 100 a 270
indiv íduos. Consideramos o mé todo do “ Transecto Linear” adequado a estimativa da densidade populacional
de espécies raras, e sugerimos a estimativa do valor de K pela á rea de uso como uma alternativa de cá lculo
m á ximo da densidade em uma dada á rea. Restringe-se assim o intervalo de confiança das an á lises, tendose uma maior precisão da densidade populacional investigada.

PR - 1 3
CARACTERÍSTICAS DA BIOLOGIA DE UM GRUPO DE Callicebus nigrifrons NA REGI Ã O DE
VIÇOSA , MG. Andressa S. Coelho 1 , Alexandre T. Amaral 2, Regiane Romanini 3, Fabiano R. Melo4
1 - Universidade Estadual do Norte Fluminense, Laboratório de Ciências Ambientais. Av. Alberto Lamego,
2000, Bairro Horto - Campos dos Goytacazes/RJ. andscoelho @ bol .com . br - 2- IPÊ - Instituto de Pesquisas
Ecol ógicas, Caixa Postal 47, Nazaré Paulista/SP, 12960-000. alexandre @ ipe.org.br - 3- Av. Charles Scneider
nQ 1001. apto 63, Bloco E, Vila Costa , Taubat é, 12040 000.
regiane. romanini @ uol .com. br - 4- Universida-

de Estadual de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia , Ci ê ncias e Letras; Campus Fundacional de Carangola ,
Praça dos Estudantes, 23, Sta Em ília , Carangola/MG, 36800-000. frmelo @ carangola . br

Dentre os primatas neotropicais, o gê nero Callicebus é um dos grupos mais diversos, competindo com
Saguinus pelo maior n ú mero de taxa de primatas do Novo Mundo. Este diverso grupo tem a maior parte de
suas 28 espécies na regi ão Amazônica, onde são chamados de zogue-zogue, mas també m são encontrados
na Mata Atl â ntica onde são conhecidos popularmente como sau ás, o gênero ainda tem representantes no
Chaco Paraguaio e na Bol ívia, ao longo dos rios Pilcomayo e Paraguay. O grupo C. personatus, os sau ás da
Mata Atl â ntica do sudeste do Brasil apresentam cinco espécies. Pertencente ao grupo C. persontaus ,
Callicebus nigrifrons ocorre nos estados do Rio de Janeiro, Sã o Paulo ( ao norte do Rio Tietê) e ocidente de
Minas Gerais. Este estudo foi realizado entre os meses de maio de 1999 e maio de 2000, no munic ípio de
Vi çosa, localizado na Zona da Mata do estado de Minas Gerais, no Jardim Bot â nico da Universidade
Federal de Vi çosa ( Mata da Biologia ), um fragmento de 70 hectares. Nosso principal objetivo foi obter
informa ções da hist ória natural de um grupo de C. nigrifrons. Após a habituação à nossa presença , iniciamos a coleta de dados “ ad libitum” . O grupo era composto, inicialmente, por um casal e durante a coleta de
dados acompanhamos o nascimento e o desenvolvimento de um filhote . Obtivemos informações sobre a
dieta , o orçamento temporal e o comportamento social , abrangendo intera ções intergrupais, intragrupais e
interespec íficas do grupo. A compilação e an álise dos dados obtidos foram realizadas com o aux ílio dos
softwares “ Excel ” , “ Statistica ” e “ Freelance” . Os resultados encontrados mostram que o grupo despendeu
maior parte do tempo locomovendo-se (34,7 % ), repousando (32 % ), alimentando-se ( 17,9% ) e em comportamentos sociais ( 15,5 % ). O principal item alimentar consumido pelo grupo foi o fruto ( 81% ) e em 57 % do
tempo de observa ção os componentes do grupo realizaram a mesma atividade comportamental . O cuidado
do filhote foi , predominantemente, encargo paterno; no quinto mês de vida o filhote já se alimentava e se
locomovia sozinho n ão sendo mais carregado.
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PR - 14
POSTURAS CORPORAIS UTILIZADAS NA ALIMENTA ÇÃ O DE Alouatí a guariba clamitans
CABRERA , 1940 EM UM REMANESCENTE DE FLORESTA COM ARAUC Á RIA NO
MUNICÍ PIO DE BALSA NOVA , PR, BR JOÃO MARCELO D. MIRANDA1 2: FERNANDO C.
PASSOS2 - I - Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Zoologia - UFPR. Especialização
em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Selvagem - PUC-PR . guaribajoao @ yahoo.com .br
2- Departamento de Zoologia, Setor de Ciê ncias Biol ógicas - UFPR, Centro Politécnico, Curitiba/PR.
Caixa Postal 19020. CEP 81531-990. fpassos @ bio. ufpr. br

.

-

Este trabalho mostra, de um modo descritivo, as posturas corporais utilizadas na alimentação por Alouaí ta
guariba clamitans Cabrera, 1940, em um ambiente natural de Floresta com Araucária. O objetivo do trabalho foi o de contribuir com o conhecimento de aspectos comportamentais deste primata. O estudo foi
realizado no Distrito do Bugre, munic ípio de Balsa Nova a aproximadamente 40Km de distâ ncia de Curitiba
(25°29'520"S e 49°39 ' 243"W ). A á rea está inserida em um remanescente de Floresta com Araucária na
Serra de São Luis do Purun ã. O estudo teve a dura ção de seis meses, de fevereiro a julho de 2002, sendo
feitas fases de campo quinzenais com duraçã o média de três dias, somando um total de 32 horas e 35
minutos de contato visual com os animais. O trabalho foi realizado utilizando o método ad libitum para se
descrever as posturas corporais usadas pelos primatas durante a alimentaçã o. O grupo de bugios estudado
possu ía, durante o estudo, seis indivíduos: um macho adulto, duas fê meas adultas, um macho subadulto,
uma fê mea subadulta e um macho juvenil II, n ão apresentando nenhum infante. O comportamento de
alimentação foi considerado quando verificado que o animal estava de posse de algum item alimentar
( folha , flor ou fruto) na m ã o, boca ou quando estava selecionando itens ou partes a serem ingeridas. A
obtenção do alimento pôde ser feita de três formas diferentes: levando a boca até o item, trazendo o item
até a boca, com aux ílio das mã os ou destacando o item de seu ramo. Os Alouat í a Lacè péde, 1799 apresentam uma condi çã o locomotora , basal em rela çã o ao ramo evolutivo dos Atelidae , ou seja a condi ção
quadr ú pede é considerada como a de base para um grupo que desenvolveu a braquiação em três dos quatro
gê neros. As posturas utilizadas puderam ser classificadas em quatro classes básicas: 1- sentado; 2- em pé;
3- pendurado e 4- pron ógrado. Entre estas classes podem ocorrer padrões intermedi ários; e estes padrões
ou mesmo variações destas classes podem , às vezes, ser tratadas como classes à parte por outros autores. O
A. g. clamitans apresentou , neste estudo, posturas similares às de outros estudos sendo que algumas categorias posturais são consideradas variações de uma mesma postura . Basicamente estas posturas n ão mudaram nem em espécies diferentes do gê nero nem em áreas diferentes, concluindo-se que as posturas se dão
de acordo com a posi ção do item alimentar em relação ao animal .

PR - 15
INFORMA ÇÕES SOBRE AS TR ÊS DIMENSÕES B ÁSICAS DO NICHO ( ALIMENTO, LOCAL
E TEMPO) DE Cebus apella nigritus (PRIMATES, CEBIDAE) EM UM PEQUENO FRAGMENTO
FLORESTAL E ARREDORES NO NORTE DO PARAN Á - Guilherme Silveira
( guisilveira @ hotmail .com ) & Né lio Roberto dos Reis ( nrreis @ uel.br ) Discente e Docente do Programa de
Pós-gradua çã o em Ciê ncias Biol ógicas da Universidade Estadual de Londrina
Nicho é um assunto de grande import â ncia dentro da ecologia , e definido como a soma das adaptações dos
organismos. O objetivo desse trabalho é fornecer dados sobre as três dimensões básicas do nicho (alimento, local e tempo ) de Cebus apella nigritus ( macaco-prego). Estes foram estudados em um fragmento
florestal urbano de 10 ha e arredores Londrina, Paran á. A á rea est á situada no Campus Universitá rio da
,
Universidade Estadual de Londrina ( 23°23 30"S; 5 l ° ir 05"O ), constitu ída por um fragmento florestal de
Floresta Estacionai Semidecidual em diversas fases de recuperação de dist ú rbios antrópicos, com presença
de diversas espécies ex ó ticas ao redor, principalmente culturas agr ícolas, por situar dentro de uma á rea de
Fazenda Experimental . A á rea apresenta somente um grupo de macacos- prego composto por 18 indiv íduos
na fase final do estudo (dezembro de 2002). A técnica utilizada para a coleta de dados foi à varredura
instant â nea , durante 3 minutos, com intervalos de 10. Ao final de um ano de pesquisa, verificou -se que a
alimenta ção esteve representada por 49 itens diferentes, sendo mais consumidos os das fam í lias Rutaceae,
Lauraceae , Musaceae, Leguminosae e Néctar, somando 50%. Itens das fam ílias Rutaceae, Leguminosae.

.
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Musaceae e ovos de galinha foram fornecidos em grande quantidade por funcioná rios da Fazenda. Os
animais foram encontrados na maior parte do tempo no interior do fragmento florestal (59% ), seguido pela
borda (28% ) e fora ( 13%), mas a alimentação foi obtida em sua maioria no exterior (55%), por ser abun
dante, de fácil acesso e alto retomo energético. O uso do tempo foi alocado principalmente na atividade de
forrageamento em busca de itens animais (40% ), seguido por deslocamento e alimentação em itens vege
tais, com cerca de 20% cada, e descanso (14% ). Tais dados refletem que a perman ê ncia de C. apella
í tus só é vi á vel na á rea , considerada pequena para a espécie, devido à alimentaçã o adquirida externa
nigr
mente ao fragmento, tanto as fornecidas quanto às obtidas por conta própria , e grande parte do tempo
utilizado em forrageamento de itens animais demonstra a import â ncia destes na dieta para suprimento
proté ico. O fragmento tem como principal função aos animais a proteção, depois a obten ção de alimento.

-

-

PR 1 6
RELA ÇÕES FILOGENÉTICAS ENTRE QUATRO ESPÉCIES DE Saguinus ( HOFFMANSEGG,
1807) ATRAVÉS DE SEQUÊNCIAS DO GENE MITOCONDRIAL rRNA 16S. Juliana Araripe G . da
Silva 1, Pé ricles Sena do R êgo 1 , Iracilda Sampaio2, Horacio Schneider2. 1- Laboratório de Genética e Biologia Molecular-Campus de Bragança-PA : julianaararipe @ yahoo.com. br - 2- N ú cleo de Estudos Costeiros, UFPA, Campus de Bragança -PA: hschneider @ uol .com.br
O Brasil apresenta maior diversidade de primatas do Novo Mundo, sendo conhecidos até o momento
aproximadamente 80 espécies de um total de 110 descritas para infraordem Platyrrhini . O gê nero Saguinus
por sua vez é composto por 15 espécies distribu ídos por grande parte da regi ão amazônica , sendo encontrados nas Guianas, Venezuela, Col ômbia, Equador, Peru, Bol ívia, Panam á e Costa Rica al é m de parte da
regi ão Norte do Brasil . As relações filogen éticas dentro do gê nero foram objeto de diversos estudos, permanecendo ainda algumas questões sem respostas. Uma destas quest ões é a respeito da relação entre S .
bicolor , S. martinsi, S. midas e S. niger. A espécie S. martinsi foi por muito tempo classificada como
subespécie de S. bicolor, assim como S. niger era subespécie de S. midas. Segundo a tradicional classificação de Hershkovitz, S. midas e S. niger pertencem ao grupo de saguis de face com pêlos, enquanto S.
bicolor e S. martinsi são inclu ídos no grupo de saguis de face nua . Através de caracteres dentais, foi
observada uma maior similaridade entre S. bicolor e o ciado S. midas/ S , niger que com os demais saguis de
face nua ( S. oedipus e S. geoffroyi ). Esta relação foi corroborada por estudos posteriores. An á lises de
sequê ncias de 02 microglobulina encontraram uma maior similaridade genética de S. midas com S . bicolor
e S. martinsi do que entre S. midas e S. niger. Um outro arranjo foi proposto baseado em sequências de
citocromo b e D- loop obtendo um ciado formado por S. midas / S. niger e outro composto por duas
subespécies de S. martinsi. Tendo como base este cen á rio, o objetivo deste trabalho é elucidar as questões
a respeito da relação entre S. midas, S. niger, S. bicolor e S. martinsi através de sequê ncias do gene
mitocondrial rRNA 16S. Foi extra ído o material genético de 12 indiv íduos pertencentes a estes tá xons
através do protocolo fenol-clorofórmio, assim como de um exemplar de S. leucopus, utilizado como grupo
externo para an á lise das relações filogenéticas dentro do grupo. A regi ão a ser analisada foi isolada através
da técnica de PCR , tendo sido obtido um fragmento de aproximadamente 500 pb. Foram então realizadas
an á lises de verificação da saturação e verificação do sinal filogené tico utilizando os programas Dambe e
Paup 4.0bl 0, respectivamente. Foram ainda constru ídas á rvores utilizando o método de Agrupamento de
Vizinhos, Má xima Parcimónia e Má xima Verossimilhança utilizando como valores de significâ ncia os
testes de bootstrap com 1000 pseudo- réplicas. Os resultados de saturação e do sinal filogenético mostraram uma boa aplicabilidade destes dados para este tipo de estudo. As relações obtidas através dos três
métodos de an á lise mostraram um mesmo arranjo, na qual S. midas e S. niger estão mais proximamente
relacionados entre si do que com S. bicolor e S. martinsi , formando estes ú ltimos um ciado a parte.

Financiamento: CAPES / UFPA -PROPESP / CNPq
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PR - 17
FATORES DETERMINANTES DAS DISTRIBUIÇÕES GEOGRÁ FICAS DE ALOUATTA CARAYA
E ALOUATTA GUARIBA (PRIMATES: ATELIDAE) - Belarmino, M . G.‘; Grelle, C. E. de V.2 &
Cerqueira, R.2 I e 2- Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Depto. de Ecologia ,
Laborat ório de Vertebrados, Caixa Postal 68020, CEP 21941-590, Rio de Janeiro, RJ , Brasil. E- mail :
l - granbelo @ biologia.ufrj.br
*

As espécies do gê nero Aloucitta estã o entre os primatas neotropicais com mais ampla distribui çã o, ocorrendo desde a prov íncia de Vera Cruz, no México, até o sul do Rio Grande do Sul , no Brasil e Corrientes, no
norte da Argentina. Contudo, os fatores ambientais relacionados as suas distribui ções, assim como seus
limites e descontinuidades, são pouco conhecidos dificultando a compreensã o da hist ória e ecologia das
espécies do gê nero. O objetivo deste trabalho é produzir mapas com hipóteses de distribuição potencial
para as espécies Alouattci caraya e Alouatta guariba, a partir do levantamento de pontos de ocorrê ncia,
ecoregiões, fatores clim á ticos e altitude de cada espécie. Foram levantados ao todo I 95 pontos de ocorrê n cia , sendo 82 para A. caraya e 113 para A. guariba. Os fatores que influenciam as distribui ções geográficas
das duas espécies selecionados pela an á lise de vari â ncia unifatorial e pela an á lise can ónica discriminante
foram temperatura média , temperatura má xima média e temperatura m á xima absoluta. Para cada fator
clim á tico selecionado, foram feitos mapas de contorno com os limites má ximo e m ínimo de ocorrê ncia de
cada espécie. A distribui çã o potencial foi determinada pela á rea de sobreposiçã o de todos os mapas de
fatores clim á ticos selecionados com as ecoregiões características de cada espécie. Ambas as espécies
teriam uma maior distribui çã o quando analisamos separadamente a influ ê ncia do clima . As distribuições
geográ ficas das duas espécies parecem ser determinadas pelos dom ínios fitogeográficas característicos de
cada uma delas: Cerrado e Pantanal para A. caraya e Mata Atl â ntica para A. guariba. Al é m disso, o
soerguimento da cordilheira Atl â ntica no médio Plioceno separou e isolou a popula çã o ancestral das duas
espécies e, provavelmente esse é um dos fatores que explicam os limites das suas distribui ções geográ ficas
atuais. Portanto, as distribuições geográ ficas de A caraya e A guariba estão tanto ligadas a fatores ambientais,
quanto à hist ória evolutiva do gê nero Alouatta na Amé rica do Sul.

.

Fontes Financiadoras: CNPq, FAPERJ , FAPESP, FUJB, PROBIO ( MMA/GEF) e PRONEX.
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ASSOCIA ÇÃ O ENTRE TAMANHO DO CORPO E DIETA NOS G ÊNEROS DE PRIMATAS
NEOTROPICAIS: TENDÊNCIA ECOLÓGICA OU FILOGENÉTICA? Belarmino, M. G. '; Grelle,
C. E. de V.2 & VIEIRA M .V. - - 1 e 2- Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Biologia , Depto.
de Ecologia , Laborat ório de Vertebrados, Caixa Postal 68020, CEP 21941-590, Rio de Janeiro, RJ , Brasil.

-

.

E- mail : I - granbelo @ biologia. ufrj. br

O peso corporal é reconhecido como sendo o mais forte indicador das adaptações fisiol ógicas, ecol ógicas
e comportamentais que um animal pode apresentar. Nos primatas neotropicais, nota-se que existe uma
regra bá sica: quanto mais o animal se aproxima de uma dieta herbívora , maior o seu peso corporal. Esta
associação é explicada como uma necessidade de uma grande câ mara para fermentação, digestão de celulose e outros polissacarídeos por microrganismos. É necessá rio, então, um grande espaço e a porçã o do
trato digestivo usado para fermentação é , portanto, de tamanho considerá vel. Com isso os primatas que
possuem uma dieta mais fol í vora , tendem a ter maior volume corporal em relação àqueles com dieta mais
frug ívora ou inset í vora. Contudo, até o momento n ã o existem estudos comparativos que avaliem este fato.
O objetivo deste trabalho é avaliar estatisticamente a rela ção entre o peso corporal e a dieta de 16 gê neros
de primatas neotropicais tornando os dados independentes da filogenia através do método de contrastes
independentes. Os pesos corporais e as porcentagens de cada item alimentar da dieta dos primatas
neotropicais foram obtidos da literatura . Foi utilizada a média do peso corporal das espécies de cada
gê nero. A dieta de cada gê nero foi dividida em cinco categorias alimentares: material animal , frutos,
folhas, exsudatos e outros ( inclui flores, sementes, casca de á rvores ). A correla ção de Spearman feita sem
considerar a filogenia mostrou uma correla çã o negativa entre o peso corporal e a frequê ncia de material
animal na dieta ( R =-0,7535, p<0,01 ) e uma correla ção positiva entre peso corporal e a frequê ncia de folhas
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na dieta (R=0,7123, p<0,01). Estas correlações desapareceram quando foram utilizados contrastes independentes. Na escala de tamanhos analisada , o maior peso corporal apresentado pelos primatas com dieta
mais fol ívora não representa uma tendência ecológica , já que a correlaçã o positiva desapareceu quando as
relações de parentesco foram consideradas.
Fontes Financiadoras: CNPq, FAPERJ, FAPESP, FUJB, PROBIO (MMA/GEF) e PRONEX.
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MICROSCOPIA E DESCRIÇÃO PRELIMINAR DOS PÊLOS-GUARDA DE CALITRIQUÍNEOS
BRASILEIROS (PLATYRRHINI, PRIMATES) . Bárbara A. Silva1, Patr
ícia G. Guedes2, Jean P. Boubli '
2
& Leandro O. Salles - 1 - Setor de Antroplogia Biol ógica, Dept. Antropologia, Museu Nacional/UFRJ,
Quinta da Boa Vista, s/n. São Crist óvã o, Rio de Janeiro, RJ 20940-040, Brasil barbaraasi1va @ hotmai1.com.
2 - Lab. de Sistemá tica e Evolu çã o de Mam íferos, Departamento de Vertebrados, Museu Nacional/UFRJ,
Quinta da Boa Vista , s/n. Sã o Cristóvã o, Rio de Janeiro, RJ 20940-040, Brasil.

-

,

O presente estudo tem por objetivo descrever e comparar as estruturas microscópicas dos pêlos-guarda de
calitriqu íneos brasileiros. O material estudado é proveniente da Coleçã o de Mamíferos do Museu Nacional
/ UFRJ, reunindo, até o momento, 11 espécies de calitriqu íneos. Os pê los-guarda do dorso dos animais
foram separados, submetidos à limpeza , prensados em uma l â mina sobre uma camada de esmalte e posteriormente diafanizados com água oxigenada. A medula e a cut ícula foram observadas e descritas com
aux ílio de microscopia de luz. As espécies avaliadas apresentam caracteres morfol ógicos distintos tanto
para o padrão cuticular quanto para o medular. Leontopithecus chrysomelas, Callithrix (Cebuella) pygmea
e Callimico goeldii apresentam cut ícula pavimentosa, com escamas ondeadas, lisas e bordas cont ínuas, em
orientação irregular (em C. goeldii a orientação é transversal e as escamas têm bordas repicadas). Quanto
ao padrão medular, L. chrysomelas apresenta medula unisseriada , descont ínua em toda a haste, com algumas cé lulas anastomasadas em um padrã o literá ceo. C. goeldii possui medula multisseriada ( descont ínua
somente no terço inferior do pê lo), com cé lulas dispostas em padrão escalariforme. Em C. pygmea a
medula é cont ínua , multisseriada, com cé lulas em formato de bastão, justapostas e orientadas transversalmente ao maior eixo do pê lo. Entre as espécies atl â nticas de Callithrix (Subgê nero Callithrix ), a cut ícula
apresenta um padrã o similar para todas as espécies avaliadas - é constitu ída por escamas imbricadas, com
bordas lisas e orientadas transversalmente ao maior eixo do pê lo. Aparentemente, C. geojfroyi trata-se de
uma exceçã o, pois apresenta escamas pouco ou quase nada repicadas. Com rela çã o à medula, esta se
apresenta cont ínua em C. aurita, C. penincillata , C. Jlaviceps, C. jacchus e C. geojfroyi. Em todas as
espécies observadas a medula é multisseriada. Quanto à forma das cé lulas medulares, em C. aurita e C.
penicillata as cé lulas sã o arredondadas, e em C. jlaviceps as cé lulas sã o retangulares. Em C. jacchus e C.
geojfroyi as cé lulas possuem forma de bastã o. As espécies do gê nero Saguinus estudadas ( S. geojfroyi, 5.
fuscicollis avilapiresi e S. bicolor) apresentam padrão cuticular semelhante ao das espécies de Callithrix
observadas. A medula nessas três espécies é descont ínua na primeira e na ú ltima porção do pêlo. Em S .
geojfroyi ela é unisseriada no á pice do pê lo e no bulbo (com cé lulas em formato de bastã o ) e multisseriada
no terço médio do pêlo (com cé lulas com formatos variando entre bastão, passando por um padrão literáceo
e chegando a duas fileiras de células arredondadas ). Em S. f. avilapiresi a medula é unisseriada, com
células dispostas em padrã o literáceo, e em S. bicolor as células tê m formato arredondado e est ão dispostas
irregularmente em uma ou duas fileiras. Estes dados, embora oriundos de uma primeira avaliação, refletem
um grande potencial taxon ômico e mesmo filogenético para os dados microscópicos dos pê los de Platyrrhini ,
alé m de constitu írem informa ções inéditas para o grupo. Espera-se assim, que com o desdobramento do
estudo seja poss ível revelar padrões para os gê neros e grupos de espécies, acumulando dados que contribuam para o esclarecimento da hist ória evolutiva desses primatas na Amé rica do Sul.
Agê ncia Financiadora: CNPq (B .A.S., P.G.G., J.P.B.).
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PR . 2 0
OCORRÊNCIA DE Bmcàpdes hypoxomhus NOS PARQUES ESTADUAIS DA SERRA DO BRIGADEIRO E DE IBI I1POCA. Le airo S. Moreira Rogério Ribeiro : &L Sérgio L N íeoie-s
^
- -13- IPEMA. I - jt\ crarc: bolcom.br- 13- :pema £ ebrarei-com- bc

-

O Pirg -ie Eíoii ii li Serra òo Brigadeiro Iccaliza-se na Zorra da Maia de Miras Gerais, ficcalízanéc rara
área rar 13.110 ha. enrare os meridianos 4140’ e 40 20’ e os paralelos 20 33 e 21 OOfstiL zocstíanDÔc cma
rara rararas irera de Mira Atlâ ntica rra Zoira da Maia mineira. Localizado no município de Lirara Dnurra.
-iraras Gerais, o Parqae Esracraú de Ibilipccu lera 1.4SS ha de área. Caracterr
â ricas sirg-lares de rara* raso :. egeraqâ: e â
rrarara tornam esie Parque uma das prircipais áreas de íraieresse ambiental
da Zcrra da
Mara ue Narrara . C muriquí \Brackyieles hypoxnrjhus é o maior denire os primaras neotropicais e assuma
rara gar de descuque rra rasra das espécies ameaçadas de extinção, uma % ez que o n úneio rareai de irra:* íão:s e m :i? baixo e a fragmentação da Mara Atlântica extinguiu ou isoiou as populações reraaraescecies- A
rmseu ç^ de nraicnis ra hra\ :a sidra confirmada rara amoras os parques, prarém o n úmero preciso de grupos
>:ciais e ra n úmero total de mei odaras continuaram incertos. Com o objetivo de registrar tanto grupos de
mmiq :s desmiiras come ras ainda rira descritos. foram realizadas três campanhas. cada uma coo dez dias
ira amaçã:. era me os meses dejaneiro e ma: ra de 2 • C incluindo obser ações diretas e erame isras cocr a
prc-laçã ? ircai. Focam visitadas respectivamer.te a Fazenda dra Brigadeiro ( primeira campanha . a Fazenda Nersraa e c erroroo dc Picra dra Barra segunda campanha . ambas no P. E. S. 3. e as muras do rararat í
entram: do P. E. de If mpaca terceira campanha i. Fra: encontrado semente um grupe de muriquis na região
ora Fazenda d: Brigadeiro, mus de idra a grande extensão de maias em boa qualidade cerca de liOifa v
p:ss: • e.mramra existe um ommo grupo na regi à ra. Os re.airas de moradores e visitantes desra região piraram
rara eximéneia deste outro gropra . l m grupo na Fazenda Neblina e otnro na regi ão do Pico de Berra. numa
anea c onhecida ccrnr N.ara d ? Sé rg:e~ foram c era:rama d ras e ocirc-s deis graupras. um nus mraras a escuerda
d: Pico ura Booé e O -irra nas mraras dra município de Mirai foram reraradras pera moraadmes tocais. porem
sem c orf. raçã o mentíílca. Não fra: encontrado nenhum '» est ígira da presença de muriquis DO inuerior dra P.
m de í rhoprca. ser.de que as ocorrências anteriores para esra área pro\ a\ eImenie focam feiras para animais
solitários em migra çã o ou deslocamento. Foi encontrado um grupo de muriquis na Mara dos Lara-, de
propriedade de Cari ras Repetira. E um pequeno fragmento de mata composto pera um mosaico de trechos
nem. presem araras e trechos degradados iraiahzudo ara norte do Parque, pró ximo a seus .iniies. Mocradcres
i içais apontam para a presença de um outro grupo numa área de mara distante do Paíqae.conhecida comera
Mara das Monas. Ambos ras parques e seus entramos apresentam caiacteristicas únicas e guardam
^ uira
n::c: erstdade Poucas pesquisas foram realizadas nestes racais. sendo que a presença de rmiriquis chama
a aier.çâ i. p::s podem. se tratar áe grupos isolados e com caracteristicas genéticas distimas.
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ROTAS D LÁ RLAS DE UM GRUPO DE Callâhrix jacchus (PRI> LATES - CALLITHRICHIDAE)
NA REGLÁO LITORÂ NEA DE NL\ RL\ FARINHA . PAULISTA - PERNAMBUCO. - Francisco
Machado Gou\ eia Lins Neto . Luzinah a Mendes Re \ oredo Mascarenhas L e i t e 1. Esugiário do Lalxcatório de Mamí feros / LTRPE ( Francisco machado ê bol com. be ) 2. Professor adjunto - departamento
de
Biologia i mascleii (s ierra com br )
*

.

.

.

.

O Calliihrix jacchus. primata da família Callithrichidae. popularmente conhecido como sagui - do- Nordeste é uma espécie endémica do Nordeste brasileiro, podendo ser encontrada em prancamcme todas
as
formações \ egetacionais que caracterizam a regi ão, passando peh Zona da maia. Cerrado e Caatincas das
Zonas do Agreste e Senão ( .Monteiro da Cruz. 199S ). Segundo Auricchio ( 1995 ) ocorreu a introdução
desta espécie em \ árias matas brasileiras, particularmenie no Sudeste, onde esu espécie adaptou - se tem.
vivem em unidades sociais com cerca de 3 a 13 indiv íduos. Os saguis pedem ccupar áreas de diferentes
tamanhos que pedem ser ou não proporcionais ao tamanho do grupo: animais tenitcrial ístas. repetem as
rotas de percurso di ário. O objetivo do trabalho é traçar rotas de um grupo de saguis - do Nordeste na
regi ão litorânea de Maria Farinha no munic ípio do Paulista em Pernambuco . permitindo designar a rota
de passagem e permanência deste grupo no local .Os resultados deste trabalho foram obtidos com hise nos
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dados coletados pelo projeto “ Importância da Mastofauna urbana de Maria Farinha - Paulista / Pernambuco"
no per íodo de junho a setembro de 2002, desenvolvido nas seguintes etapas:Document á rio de campo
entrevista com a comunidade 200 questioná rios aplicados com moradores, veranistas e frequentadores do
bairro; Localização do grupo a ser observado. Conclu ída a fase 1 os grupos foram acompanhados como
aux ílio de binóculos desde o ponto de recolher até os locais frequentados ao longo de 12 horas em 10 dias.
O grupo de saguis estudado ocupa uma área de resid ê ncias e utilizam a rede de cabos de telefonia para
deslocamento; o primeiro local de observa ção foi a residê ncia situada a rua Trajano Fonseca de Albuquerque,
no n ú mero 165; O grupo é composto por 6 indiv íduos, dois infantos, um juvenil e três adultos ( uma fê mea
e dois machos ); Os saguis pertencentes ao grupo partem de um terreno privado existente na á rea e seguem
por uma rota composta por casas com á rvores frut íferas e / ou comedouros; As rotas seguidas pelos saguis
ocorrem no mesmo quarteirão, o percurso e os horá rios em alguns casos nã o foram os mesmos. Limpeza de
terrenos privados, crescimento demográfico no bairro, entre outros fatores, proporcionam a varia çã o dos
horá rios e rotas. Modifica ções no meio, como reforma e podas irregulares, como també m a defesa do
grupo fazem com que ocorra o desvio do percurso diá rio. Os locais com á rvores frut íferas ou comedouros
são rotas definidas sujeitas a variações .

—

-

-
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PRIMATAS DO SA Í: ECOLOGIA E COMPORTAMENTO DE UM GRUPO DE Allouata guariba
clamitans ( PRIMATES: ATELIDAE ) NA MATA ATL Â NTICA EM SÃ O FRANCISCO DO SUL,
SC. DORNELLES, S. S. 1: ARINS, F.O. 1 , ROVEDA , A.1 ; KILIAN, A.L. 1 ; COMITTI, E. J .‘ 1- Departamento de Ciê ncias Biol ógicas - UNIVILLE, Campus Universitá rio, Bom Retiro s/ n. CEP 89223-251, Joinville,
SC, Brasil , sdomelles @ univille.edu . br

No Estado de Santa Catarina existem poucos estudos com o bugio ( Alouatta guariba clamitans ) se comparado com outros estados brasileiros, o que toma muito importante a obten çã o de informações sobre esta
espécie no estado para o conhecimento integral da mesma. Neste sentido, o presente estudo tem como
objetivo observar o comportamento, padrões de atividades di á rias, dieta, e uso da área, de um grupo de A .
g. clamitans residente na á rea do Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais da UNIVILLE no Distrito do
Sa í em São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina. A área é coberta por Floresta Ombrófila
Densa em está gio bem avançado de recupera ção, que já foi perturbada pela extra ção seletiva de madeira
até meados de 1980, e ainda o é, por eventuais roubos de palmito ( Euterpe edulis ) e caça. O clima da regi ã o
0
é Cfa, com médias anuais de temperatura, precipita ção e umidade relativa em tomo de 20,5 C, 1900 mm
e 87 %, respectivamente. As observa ções diretas foram realizadas através do mé todo de amostragem instantâ nea do grupo focal, com dura çã o má xima de 3 min . e intervalos de 07 min . em dias n ão consecutivos.
Al é m dos dados de comportamento també m foram anotados os itens alimentares consumidos, as espécies
consumidas e os locais de dormida. O trabalho teve in ício em março de 2002, e até o momento totalizou 64
horas de observaçã o do grupo composto por dois machos e duas fê meas. Os dados obtidos mostraram que
o grupo gastou 61 ,9 % do seu dia descansando, 17,4 % locomovendo-se, 17,3 % alimentando-se e 3,4 %
interagindo socialmente. O grupo alimentou -se de 12 espécies vegetais, onde as mais frequentes foram as
Figueiras ( Ficussp. ). O consumo de folhas e frutos de Figueiras somou 54,5% do total de itens observados.
A amostragem descont ínua e o comportamento arisco do grupo de bugios dificultaram as observações em
campo. Esta postura dos animais pode refletir as perturbações antrópicas que ocorreram e ocorrem na
região, como o corte seletivo de madeira e a caça . De maneira geral , os resultados obtidos até o momento
corroboraram as informações encontradas na literatura para A. g. clamitans na Mata Atl â ntica.
Fundo de Apoio à Pesquisa - UNIVILLE.
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OCORR ÊNCIA DO MURIQUI , Brachyteles hypoxanthus (PRIMATES, ATELIDAE), EM FRAG MENTOS FLORESTAIS DO MUNICÍ PIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ , ESPÍ RITO SANTO Luciano Petronetto do Carmo 1, Idal úcia Schimith Bergher 1 , Sérgio Lucena Mendes12 e Rogério Nora
Lima3 - 1 IPEMA - Instituto de Pesquisas da Mata Atl â ntica ( ipema @ ebrnet .com . br ) - 2. Departamento de
Ci ências Biol ógicas - CCHN , Universidade Federal do Esp írito Santo - 3. Escola de Ensino Superior do
Educand á rio Seráfico Sã o Francisco de Assis

.

Atualmente 15 espécies de primatas brasileiros ameaçados de extinção ocorrem na Mata Atl â ntica. Dentre
estas, destaca-se o muriqui , Brachyteles hypoxanthus, o maior primata neotropical e maior mam ífero
endé mico do Brasil , pertencente a um gê nero endé mico à Mata Atl â ntica , o que a credencia como uma
“ espécie-bandeira ” para a conservaçã o da biodiversidade brasileira. Recentemente descobrimos 14 novas
popula ções de muriquis no munic ípio de Santa Maria do Jetibá, ES. Á rea do dom ínio fitogeográfico de
Mata Atl â ntica Sub-Montana a Montana, situada na região centro-serrana do Esp írito Santo, com altitudes
variando de 600 a 1200 m . Sã o pequenas populações, de 5 a 20 indiv íduos, vivendo em fragmentos florestais rodeados por atividades agropecu á rias, mas em geral conectados a outros fragmentos por “ corredores”
de matas nos topos dos morros. O presente estudo engloba a manipulação e georeferenciamento de fotos
aéreas da regi ão, a classificação visual dos fragmentos da á rea fotografada e a manipulação dos dados
obtidos em programas de Sistema de Informa ção Geográ fica (SIG ). A á rea estudada é de aproximadamente 200 Km 2, sendo que dados relativos a efeito de borda e vulnerabilidade ecol ógica foram calculados. A
matriz dominante da á rea de estudo est á representada atualmente por atividades agr ícolas, que equivalem
a 48 % da á rea . Mesmo assim, a á rea de estudo é privilegiada em relação à quantidade de florestas nativas,
que representam 30,3% da á rea. Foram identificados 381 fragmentos, sendo que apenas 32 deles tê m á rea
superior a 50 ha e englobam cerca de 53,65 % do total da cobertura florestal. Destes fragmentos, somente
11 têm á rea superior à 150ha. Nesse pol ígono de 200 km 2, foi confirmada a presença de muriquis em 7
fragmentos com tamanho médio de 161 ha , sendo a menor de 70 ha e a maior de 370 ha . A menor distâ ncia
entre fragmentos onde ocorrem muriquis é de, aproximadamente, 50 metros e a maior distâ ncia é de 12.000
m. Os fragmentos em geral apresentam pol ígonos bastante irregulares e recortados, tendo uma relação
direta com o relevo, fazendo com que o índice de borda encontrado seja bastante elevado, proporcionando,
assim, uma alta vulnerabilidade ecol ógica. Os dados obtidos neste projeto servirã o de base para que se
possa entender o padrã o de distribuição espacial do muriqui, analisando os fatores necessá rios à preservação da espécie num sistema de metapopula çã o, fornecendo informações que possam subsidiar um programa de manejo conservacionista .

Apoio: PROBIO/Ministé rio do Meio Ambiente/CNPq, Cl - Brasil , Laborat ório de Ecologia Quantitativa UFV; Museu de Biologia Prof . Mello Leit ão.
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ECOLOGIA E COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE MACHOS DE MURIQUI ( Brachyteles
arachnoides hypoxanthus ) NA ESTA ÇÃ O BIOLÓGICA DE CARATINGA , MINAS GERAIS, BRA SIL - CÀSAR ,C.C. D; YOUNG,R.J 2 & STRIER ,K.B3 - 1 - Museu de Ciê ncias Naturais PUC Minas, Avenida Dom José Gaspar, 290, Bairro Coração Eucar ístico-Cep 30535-610. Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil . Mestranda em Zoologia de Vertebrados de Ambientes Impactados PUC Minas , e - mail:
criscasar @ pucminas . br - 2- PUC Minas, Mestrado em Zoologia de Vertebrados de Ambientes Impactados
- 3 Department of Anthropology, University of Wisconsin-Madison
O muriqui é o maior primata neotropical , podendo chegar a pesar 15 kg na idade adulta . Vivem em sociedade com m ú ltiplos machos e fêmeas, com sistema de acasalamento prom íscuo, onde o dimorfismo sexual é
ausente, a dispersã o ocorre entre as fê meas, os machos sã o filopá tricos e vivem em um sub-grupo dentro do
grupo principal , n ão competindo explicitamente dentro do mesmo grupo pelo acesso a parceiras sexuais e/
ou por alimento. O objetivo desse trabalho é avaliar as preferê ncias individuais dos machos desta espécie
em rela ção ao tamanho e conformação de seus sub-grupos durante e entre os eventos de alimenta ção,
comparando os dados com a variação na disponibilidade de alimento, período de có pulas, ocorrência de
encontros inter-grupais e efeitos sazonais. Durante o per íodo de agosto de 1998 à julho de 1999, na Estação Biol ógica de Caratinga (RPPN Feliciano Miguel Abdala ), foram acompanhados 15 machos adultos de
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um grupo que variou entre 62 e 65 animais, identificados por características fenot ípicas particulares,
principalmente padrões de despigmentação facial. Os dados foram coletados utilizando-se o método ani mal -focal , com duração de 10 minutos e registros a cada minuto, sendo que o intervalo entre cada período
amostrai foi de 20 minutos. A coleta de dados foi di á ria entre 6:00 e 18:00 horas, perfazendo um total de
3500 focais. Uma an á lise estat ística preliminar dos dados foi realizada utilizando-se o teste ANOVA con siderando-se os seguintes tipos de grupos: macho sozinho; grupo de machos; grupo de machos e fê meas e
grupo de fê meas. Foram analisadas as frequê ncias diá rias de dois tipos de comportamento: comportamento
alimentar e os outros comportamentos, para avaliar se os machos tentam evitar competição alimentar. Os
resultados mostram que, quando estão se alimentando, os machos preferem fazê-lo sozinhos (frequência
di á ria de 14,57), seguido pelo grupo dos machos (8,88) e finalmente em qualquer outro tipo de grupo (F=
20,34; d . f.= 3,162; P<0,001). Em relação aos outros tipos de comportamentos, os machos preferem expressálos no grupo dos machos ( 33,00) ou sozinhos (24,25) e, por ú ltimo, em qualquer tipo de grupo (F= 28,48;
d .f.=3,162; P<0,001 ). Aparentemente os machos estariam prevenindo competição agon ística por alimento
enquanto se evitam mutuamente, ou seja, preferindo se alimentar sozinhos. Entretanto, durante os períodos
de n ão alimentação (descanso, locomoção etc ), eles preferem o sub-grupo dos machos. An á lises complementares serão realizadas a fim de confirmar essa tend ê ncia , relacionando o comportamento com o item
alimentar e as demais variá veis.
Agê ncia Financiadora: Liz Claibome and Art Ortenberg Foundation and the Lincoln Park Zoo Scott
Neotropic Fund , and the Graduate School of the University of Wisconsin -Madison.
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NOVOS REGISTROS DE Callithrix aurita ( É. GEOFFROY, 1812) EM MINAS GERAIS E RIO
DE JANEIRO - BRASIL. Lima, Fernando Silva ' ; Melo, Fabiano Rodrigues2 - 1 - Estudante de graduação
em Ci ê ncias Biol ógicas. Centro de Estudos da Biodiversidade da Zona da Mata Mineira ; Universidade do
Estado de Minas Gerais, campus fundacional de Carangola - FAFILE/UEMG. Praça dos Estudantes, 23
Bairro Santa Em ília - Carangola, Minas Gerais / Brasil 36800-000. mappinguari @ hotmail .com - 2 Coordenador do Curso de Ciê ncias Biol ógicas da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus
fundacional de Carangola - FAFILE/UEMG. Pra ça dos Estudantes, 23 Bairro Santa Em ília - Carangola ,
Minas Gerais / Brasil 36800-000. frmelo @ carangola . br
Uma das maiores ameaças à fauna contemporâ nea tem sido a perda de habitats. A floresta atl â ntica, considerada um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta , encontra-se hoje distribu ída em um mosaico de fragmentos florestais com poucas á reas representativas para a conservação da biodiversidade presente neste
bioma. Mesmo sob esta perspectiva, o conhecimento sobre as espécies ocorrentes na região ainda é limitado,
estando muitas espécies da fauna e flora subamostradas. Assim, estudos acerca da biologia, ecologia e taxonomia
de espécies são importantes, além de trabalhos sobre levantamento de novas á reas de ocorrê ncia dentro ou
fora da distribui ção original das mesmas. Mesmo considerando que os primatas sejam bem conhecidos, tanto
zoogeográfica quanto ecologicamente, este conhecimento está restrito a um n ú mero limitado de espécies, já
que muitas se encontram praticamente desconhecidas pela ciência. Não muito diferente desta situação, Callithrix
aurita (É. Geoffroy, 1812) (Callitrichidae, Primates), primata endémico do sudeste brasileiro e de ocorrência
exclusiva na Mata Atl â ntica , tem sua distribui ção original que vai do sudeste de Minas Gerais à região mais
ao norte do estado do Rio de Janeiro, ocupando o leste e nordeste de São Paulo, sendo, portanto, a espécie
com distribuição mais ao sul do gênero. Atualmente, é considerado vulnerá vel na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção, recentemente editada pelo IBAMA. No período de 1998 a 2001, remanescentes
florestais na Zona da Mata Mineira e no extremo noroeste do Rio de Janeiro foram visitados em trabalhos de
amostragens pelas equipes do Centro de Estudos da Biodiversidade da Zona da Mata Mineira e da Universidade Federal de Vi çosa. Durante estes trabalhos, foram registradas, através de observação direta, novas á reas
de ocorrência de Callithrix aurita dentro de sua á rea de distribuição original . Ao todo foi confirmada a presença da espécie em 7 fragmentos, sendo: 02 no município de Tombos (“ Mata do Banco” - 20° 56’ S; 42° 06’S e
“ RPPN Dr. Marcos Vasconcelos” - 20° 53’ S; 42° 04’ W ), 01 em Pedra Dourada (“ APA Pedra Dourada ” - 20°
45’ S; 42° 12’ W ), 01 em Ponte Nova (“ Fazenda Guará” - 20° 17’S; 42° 54’ W ) e 02 em Vi çosa (“ Mata dos
Nobres” - 20° 45’S; 42° 55W e “ Mata José Ferreira” - 20° 47’S; 42° 55’ W ), no estado de Minas Gerais e 01
á rea em Porci ú ncula (estrada Catuné-Porci ú ncula - 20° 57’S; 42° 08’ W ), no estado do Rio de Janeiro. O
presente trabalho chama a atenção quanto à necessidade de inventá rios faun ísticos, já que conta com dados
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obtidos de forma casual. Espera-se com estas informações, contribuir para futuros trabalhos e estudos de
metapopulação, ainda pouco elaborado para primatas. Uma vez que se aumenta o n ú mero de á reas e, consequentemente, o de indiv íduos conhecidos na natureza, crescem també m as possibilidades de medidas
mitigadoras, tais como o estabelecimento de corredores ecológicos e direcionamento para planos de manejo
para as áreas em questão.

-
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OS PRIMATAS DO PARQUE ESTADUAL MORRO DO DIABO - RESULTADOS PRELIMINA RES SOBRE O STATUS POPULACIONAL DE Leontopithecus chrysopygus Allouala fusca E Cebus
^
appela - Karla Monteiro Paranhos - IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecol ógicas - karlamp @ uol .com . br Cristiana Saddy Martins - IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecol ógicas - ipecristi @ uol .com . br - Cl á udio
Valladares-Pádua - IPÊ /UnB - Universidade de Brasília - cpadua @ unb.br

Famoso por abrigar a maior população em vida livre de uma das espécies de primata mais ameaçadas da
Mata Atlâ ntica, o mico-leão preto, Leontopithecus chrysopygus, o Parque Estadual Morro do Diabo/PEMD
també m abriga outras espécies de primatas da fauna brasileira, como o macaco-prego Cebus appela e o
bugio ruivo Allouata fusca . Conhecer o tamanho populacional e o comportamento demográfico de uma
espécie é fundamental para elaborar estratégias de conserva çã o e manejo adequadas. A situação dos primatas
do PEMD é pouco conhecida e as informações existentes necessitam de atualização. Estimativas da década de 90, sobre a situação do mico- leã o preto demonstraram haver aproximadamente 800 indiv íduos no
PEMD. Para C. appela e A. fusca. levantamentos realizados apenas em estradas de serviço do PEMD,
apresentaram estimativas de densidade de 9,96 ind/km2 e 15,66 ind / km2 respectivamente. O presente trabalho visa atualizar as informações sobre o status populacional destas três espécies dentro do PEMD, e
també m avaliar a capacidade de suporte da á rea para abrig á-las . O trabalho est á sendo desenvolvido no
PEMD desde janeiro de 2003. A metodologia utilizada para a realização do censo é o Transecto Linear Distance, que atrav és do n ú mero de avistamentos e medidas de dist â ncias perpendiculares auxilia no cá lculo da densidade para a á rea em quest ão. Em 2 meses foram percorridos 15 transectos de, em média, 3000
metros cada um, totalizando 48 km de trilhas, abrangendo todos os ambientes vegetacionais do PEMD. Os
transectos est ã o sendo percorridos por dois observadores simult â neos, que caminham distantes 50 metros
um do outro a uma velocidade que varia entre 0,8 e lkm/h. Até o presente momento, com um esforço
amostrai de 281 km, obtivemos 31 avistamentos de C. appela, 6 avistamentos de L. chrysopygus, e 3
avistamentos de A. fusca. A an á lise preliminar dos dados através do software DISTANCE 3.5 apresenta as
seguintes estimativas de densidade para C. appela: 3,80 grupos/ km2 ( limite de confiança de 2,246 a 6,422
grupos/ km 2 e coeficiente de variação 25 % ). Para L chrysopygus: 0,567 grupos/km2 ( limite de confian ça
de 0,202 a 1 ,594 grupos/km 2 e coeficiente de variação 38% ). Devido aos poucos avistamentos obtidos para
.4. fusca as estimativas de densidade n ão se mostraram muito confi á veis. A coleta de dados continuará até
completar um ano de amostragem no campo. Os resultados obtidos para L. chrysopygus fornecerão subs ídios para a atualização do plano de manejo em andamento para a espécie. As estimativas encontradas para
C. appela e A. fusca permitirã o conhecer melhor a situação populacional destas espécies e servirão de base
para a elaboração de estrat égias de manejo mais integradas em toda a região.
Fontes Financiadoras: Mrs. Margot Mars e Wildlife International Trust (WT)
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COMPORTAMENTOS ANORMAIS E GRAVIDEZ PSICOLÓGICA DE BUGIOS ( Alouatta
guariba ) EM CATIVEIRO . - Danusa Guedes 1; Robert Young 2 ( 1 . Acad ê mica do curso de Ciências
Biol ógicas da PUC-Minas; 2. Prof. do Mestrado em Zoologia de Vertebrados da PUC-Minas ) PUC-Minas: Av. Dom José Gaspar, 500 Cora çã o Eucar ístico CEP: 30.535 .610, BeloHorizonte-MG. guedesdanusa @ hotmail .com , robyoung @ pucminas. br
Na natureza a espécie Alouatta guariba vive em grupos denominados haré ns ( um macho com vá rias fê meas
e descendentes). Durante o per íodo de estro as fê meas exibem comportamentos de solicitação de cópula. O
macho dominante mostra interesse por esta e impede que os outros machos do grupo copulem. Falsa
gravidez nunca foi descrito cm primatas não humanos e estudos relatam que este evento n ão pode ocorrer
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neste grupo. Quando em cativeiro os animais podem ser constantemente estressados por falta de est ímulos
e barulhos externos, o que pode gerar comportamentos anormais, doen ças e supressão da reprodu ção.
Estes comportamentos anormais são aqueles diferentes do comportamento natural da espécie ou expressados de forma inadequada e podem també m ocorrer quando o animal é criado na mão. O estudo foi realizado na Fundaçã o Zoobotanica de Belo Horizonte com um grupo de bugios composto por três indiv íduos
( um macho adulto, um macho subadulto e uma fê mea subadulta ). In íciou -se em setembro de 2002 quando
a fê mea apresentou sintomas de gravidez e teve por objetivo descrever o comportamento parental da espécie em cativeiro. Mas após um mês do in ício das observa ções constatou -se que a fêmea estava com uma
falsa gravidez, pois apresentava sintomas como mamas com leite e aumento do tamanho do ú tero, entretan to os exames cl ínicos provaram que ela n ão estava grá vida . A partir da í os dados continuaram sendo
coletados até o final do mês de outubro de 2002, mas com o objetivo de avaliar os comportamentos dos
animais, a fim de descobrir a possível causa da falsa gravidez. O método de amostragem e registro utiliza do foi o scan , com intervalo de 30 segundos, coletando-se dados referentes aos comportamentos individu
ais e sociais dos animais. Dentre os comportamentos observados pode-se destacar o comportamento de
solicita çã o de có pula exibido pela fê mea para o macho adulto, o qual foi observado durante todo o trabalho, mas o macho nunca correspondia . Este macho exibia comportamentos anormais como “ mostrar a
l íngua em chicotadas” para os visitantes, lamber sua á rea genital e andar de um lado para outro do recinto.
Este trabalho discute a rela çã o dos comportamentos reprodutivos naturais da espécie com os comportamentos anormais observados nos indiv íduos em estudo e sugere as poss í veis causas da falsa gravidez da
fê mea do grupo.

-
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LEVANTAMENTO DE INFORMA ÇÕES SOBRE OCORR Ê NCIA DE PRIMATAS EM UNIDA
DES DE CONSERVA ÇÃ O FEDERAIS DO BRASIL. - Porf írio, S.' 2; Oliveira, M. M. 1; Silva, T. C. F.1
3 - 1 - Centro de Proteçã o de Primatas Brasileiros/IBAMA . BR 230, KM 12, Mata da AMEM . 58.310-000,
Cabedelo/ PB. primatas @ ibama . gov. br - 2- Programa de Pós-Graduaçã o em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre. ICB/ UFMG , Belo Horizonte/MG. simonepornrio @ vahoo.com .br - 3- Curso de
gradua çã o em Ciê ncias Biol ógicas. DSE/CCEN/ UFPB, João Pessoa/PB. nannael @ terra.com. br

-

Segundo registros do 1 BAMA ( atualizados em jan /03), o Brasil possui 248 Unidades de Conservaçã o
federais, distribu ídas em: 63 Florestas Nacionais, 52 Parques Nacionais, 30 Reservas Extrativistas, 29
Estações Ecol ógicas, 29 Areas de Proteção Ambiental , 25 Reservas Biol ógicas, 17 Areas de Relevante
Interesse Ecológico, 2 Reservas Ecol ógicas e 1 Ref úgio de Vida Silvestre. Somam -se a estas unidades, as
367 Reservas Particulares do Património Natural reconhecidas pelo governo federal . Nestas 10 categorias,
est ã o 55.069.815, 17 hectares de terras protegidas dentro dos 854.540.835 hectares do territ ório nacional e
isto só representa 6,44% das terras brasileiras. São nestas terras que est ão distribu ídas as 103 espécies de
primatas brasileiros citados na literatura especializada. Em 2000, Rylands, A . B.; Schneider, H.; Langguth ,
A .; Mittermcier, R . A .; Groves, C. P ; Rodriguez-Luna , E. [ An Assessment of the Diversity of New World
Primates, Neotropical Primates 8 (2 ): 61 -93] revisando os primatas Neotropicais, citaram 205 taxa de
primatas, sendo que das 110 espécies reconhecidas para Amé rica Latina, 75 % eram brasileiras, sendo 46
espécies end é micas ao Brasil . Conforme lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção divulgada
no sile http:// www. mma. gov.br/port/shf/fauna/index.cfm. 26 espécies de primatas foram consideradas como
vulnerá veis, em perigo e criticamente em perigo, o que corresponde a 25,25 % das espécies brasileiras e
66,66% dos primatas que habitam a Mata Atl â ntica , bioma que tem apenas 0,69 % da sua á rea atual protegida como Unidade de Conserva ção. O levantamento da ocorrê ncia de primatas nas Unidades de Conserva çã o foi feito através de bibliografia especializada , observações pessoais e relat ó rios internos do IBAMA.
Os resultados indicam que apenas 82 unidades de conserva ção federais e 14 Reservas Particular de
Património Natural possuem estudos que relatam presen ça de primatas. Este trabalho indica a necessidade
de levantamentos sistemá ticos sobre a fauna ocorrentes nas Unidades de Conservação para elaboração de
planos efetivos de manejo das Unidades de Conservaçã o e de conservação das espécies.

226

-

PR 29

ESTRUTURA SOCIAL E USO DO ESPA ÇO EM UM GRUPO DE MURIQUIS , Brachyteles
hypoxanthus (PRIMATES, ATELIDAE) EM UM FRAGMENTO FLORESTAL NA REGI Ã O SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - Rogé rio Ribeiro dos Santos1 , Sandra Maria G. Casagranda 1 e Sérgio
Lucena Mendes1-2 - 1. IPEMA - Instituto de Pesquisas da Mata Atlâ ntica npema @ ebrnet.com . br ) - 2.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN, Universidade Federal do Espírito Santo
O muriqui-do- norte, Brachyteles hypoxanthus, é um primata end émico da Mata Atlâ ntica cuja distribuição
original provavelmente restringia-se aos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. A severa redução e fragmenta çã o desse bioma , aliada à caça amadorística e de subsistência, reduziram drasticamente as
populações originais do muriqui, sendo que a espécie hoje está representada por pequenas populações
isoladas em fragmentos florestais, que, no total , podem somar menos que 500 indiv íduos. Em função disto,
B. hypoxanthus est á entre as 25 espécies de primatas consideradas mais ameaçadas em todo o mundo. Os
estudos com os muriquis na Esta ção Biol ógica de Caratinga , em Minas Gerais, demonstram que a espécie
se organiza em grupos sociais de dezenas de indiv íduos que por vezes forrageiam juntos, mas que podem
se dividir em subgrupos menores, sendo frequente formarem um subgrupo de machos adultos separado das
f ê meas e imaturos. També m foi demonstrado que os machos sã o filopá tricos, enquanto as fê meas dispersam para outros grupos quando subadultas. O presente estudo trata de um grupo de muriquis que habita um
fragmento isolado de mata atl â ntica, de 128 ha, no munic ípio de Santa Maria de Jetibá, na região serrana
do Estado do Espírito Santo. O fragmento é composto por trechos com florestas em estágios iniciais,
médios e avan ç ados de regenera ção, sendo em sua maior parte já alterado por ação antrópica . O grupo aqui
estudado foi descoberto em março de 2001, sendo que em abril de 2002 iniciamos a preparação de trilhas
com vistas ao acompanhamento dos animais. Após um esforço inicial para habituação à presença humana,
começamos a etapa de identificação etá rio-sexual e reconhecimento individual dos animais. Através do
padrã o de despigmentação da face e genit á lia e tamanho corporal , foi poss ível reconhecer e nomear todos
os indiv íduos do grupo de estudo. Foram, portanto, identificados 13 indiv íduos neste grupo, sendo 4 fêmeas adultas, 2 machos adultos, 2 juvenis II fê meas, 1 juvenil II macho, 1 juvenil I fê mea, 1 juvenil 1 macho,
1 infante II fê mea e 1 infante II macho. Após 11 meses de observa çã o, o grupo usou cerca de 60 ha, o que
representa 47 % da á rea do fragmento. Algumas vezes os indiv íduos estão relativamente dispersos no
ambiente, mas normalmente eles deslocam -se em conjunto, n ão havendo evidê ncias de um processo de
fissã o/fusão grupai , nem tampouco os machos adultos formam um subgrupo à parte. Nesse fragmento
també m foram visualizadas outros 8 indiv íduos que n ão fazem parte do grupo de estudo, o que sugere a
existê ncia de outro grupo, que deve se concentrar na á rea do fragmento nã o usada pelo grupo de estudo. A
estrutura social observada sugere que trata-se de um grupo “ saud á vel ” , que tem se reproduzido bem, mas
o isolamento do fragmento poderá ser a principal barreira ao crescimento populacional , dispersão de indiv íduos e fluxo gê nico. Ações envolvendo a preservaçã o da espécie devem priorizar o estudo de sua ecologia e da viabilidade de estabelecimento de “ corredores de dispersã o” , que facilitem o contato entre as
subpopulações existentes na região.

Apoio: PROBIO / Ministé rio do Meio Ambiente/ CNPq, Cl - Brasil , Laboratório de Ecologia Quantitativa
- UFV; Museu de Biologia Prof. Mello Leitão.
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OCORR ÊNCIA DE Callií hrix flaviceps EM UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂ NTICA NA REGI Ã O DO VALE DO RIO DOCE - Costa, C. Gl ,3.; Perônico, C. Al .; Machado, L. L2.; Ribeiro, G. M2;
Machado, F. S2; Nunes, D. P. & Reis, F. C2. 1- Docentes do Curso de Ciê ncias Biol ógicas do UnilesteMG
2- Discentes do curso de Ci ê ncias Biol ógicas do UnilesteMG , 3- MCN Puc Minas - cacau @ pucminas. br
Calllithrixflaviceps é uma espécie end émica restrita a um trecho de Mata Atl â ntica do sudeste do Brasil .
A distribuição da espécie é restrita e n ão uniforme, sendo considerada naturalmente rara. C. flaviceps é
encontrada na regi ão serrana (acima de 500 metros ) ao sul do Espírito Santo, ao sul do Rio Doce e em
altitudes menores a leste de Minas Gerais (acima de 270 metros de altitude), até os munic ípios de Manhuaç u
e Caratinga e provavelmente até as imediações da margem direita do Rio Doce. A espécie é considerada
ameaçada de extin ção no Brasil ( Ibama, portaria 1522/89 ) e em perigo de extinção no estado ( Copam,
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deliberaçã o 041/95) devido ao elevado grau de destruição das florestas do Espírito Santo e Minas Gerais,
além de grande parte das populações remanescentes se encontrarem reduzidas e fragmentadas. O presente
trabalho faz parte do diagnóstico da fauna para criação da RPPN da Gleba 2 da Lagoa Silvana, munic ípio
de Ipatinga, Minas Gerais. A á rea de 100 hectares consiste em fragmentos de Mata Atl â ntica cercados por
planta ções de eucalipto no entorno da Lagoa dos Patos, com altitude de aproximadamente 250 metros. A
presença da espécie foi confirmada através de entrevistas com trabalhadores da área e de visualização
direta em dois locais, sendo um grupo de aproximadamente sete (07) (19° 29.371’ S, 42° 26.148’ W ) e
outro de aproximadamente nove (09) indivíduos (19° 29.415’ S, 42° 26.216’ W ). Os dois grupos encontravam-se próximos e foram percebidos devido a sua vocalizaçã o, em um prová vel encontro de bandos. Pelo
fato de C. Jlaviceps ser um primata ameaçado de extin çã o e considerada vulnerá vel devido a sua restrita
distribui ção geográfica , torna-se necessária a realização de um censo para verificação do “ status” e posterior monitoramento da espécie, que deverão compor o Plano de Manejo a ser elaborado para a á rea de
estudo.
Agê ncias financiadoras: USIMINAS e Fundaçã o Geraldo Perlingeiro de Abreu
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OCORR ÊNCIA DE MURIQUI ( .Brachyteles hypoxanthus ) NO ENTORNO DO PARQUE ESTA DUAL DO IBITIPOCA , MG . Elisa Girardi Ribeiro de Oliveira - PPG em Ecologia, Laboratório de
Ecologia e Conservação de Populações - Departamento de Ecologia/UFRJ; Conhecer para Conservar;
elisagro @ bol.com.br

Estimativas recentes apontam que menos de 500 muriquis Brachyteles hypoxanthus vivam em pequenas
popula ções isoladas distribu ídas em v á rios fragmentos de Floresta Atl â ntica. Uma popula çã o deste primata
foi verificada durante um estudo de avaliação do status de conservação das populações de médio e grande
porte no Parque Estadual de Ibitipoca (21° 42’ S; 43° 53’ W ) e seu entorno. As primeiras informações
foram obtidas de relatos de moradores. A partir disso, desde março de 2002 esse bando vem sendo acompanhado - estes muriquis parecem já estar habituados com a presença humana. Até o momento foram
contados 10 indiv íduos em uma mata caracterizada como mata estacionai semidec ídua montana de aproximadamente 40 hectares, isolada por á reas de atividades agropecuá rias. Ainda não se tem id éia da distância
gen é tica dessa popula ção, mas ainda no entorno do Parque existem matas isoladas com potencial para
abrigar a espécie. O pouco que se conhece a respeito desse bando é o suficiente para perceber a ameaça
eminente a qual está sujeito. Ações como restrições de acesso à á rea, isolamento com cercas impedindo
pastagem por parte do gado e planejamento de um reflorestamento ligando o fragmento à outras á reas de
mata já foram tomados. Projetos est ã o sendo desenvolvidos no intuito de se conhecer a composição do
bando, bem como sua dieta e utilizaçã o da á rea , al é m da verifica çã o da presença de outros bandos na
regi ã o, para que ent ã o sejam tomadas ações de manejo em prol da sua conservaçã o. A presen ça de dois
muriquis no P E do Ibitipoca foi relatada em 1996, no entanto, estudos recentes conduzidos no local
relatado n ã o apontam a presen ça desse primata. E prová vel que esse bando tenha se extinguido. A mata do
Parque n ã o possui ligaçã o com a mata onde se encontra o bando aqui relatado, o que sugere se tratarem de
grupos distintos. Estudos anteriores à este relato de 1996 n ã o citam a espécie, no Parque ou seu entorno.
De acordo com relatos de moradores, existem outros bandos na regi ão. O muriqui { Brachyteles hypoxanthus )
está inclu ído na Lista Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extin ção do Ibama e no apêndice I da
Cites e é classificado pela IUCN como criticamente em perigo. As principais ameaças são a destruiçã o e
fragmentaçã o do h á bitat e atividades de ca ça.
Agê ncias financiadoras: CNPq ( bolsa de mestrado) e Fundaçã o O Boticá rio de Proteção a Natureza Apoio: U & M - Mineração e Construção
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SELEÇÃ O DE Á REAS PRIORITÁ RIAS PARA CONSERVA ÇÃO DE PRIMATAS NA BACIA DO
RIO DOCE, MINAS GERAIS, ATRAV ÉS DE MODELAGEM ESPACIAL - HIRSCH, A. 1; RYLANDS,
,
A.B. c 2; LANDAU, E.C.1; DIAS, L.G. ; MARTINS, L.O. 1 ; FERREIRA, R .C. 1 ; NUNES, L.G.1 - 1 - Programa
dc Pós Graduação cm Ecologia , Conservaçã o e Manejo dc Vida Silvestre, Laboratório de Mastozoologia e
Manejo de Fauna, Departamento de Zoologia, ICB / UFMG, Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha, 31.270-901,
Belo Horizonte, MG, Brasil hirsch @ mono. icb. urmg.br - 2 - Sénior Director of Threatened Species Program ,
Center for Applied Biodiversity Studies - CABS / Conservation International, Washington , DC, USA

-

Nas ú ltimas d écadas, o intenso processo de desmatamento vem causando uma acelerada fragmentaçã o do
habitat que, aliado ao processo de explosã o demográ fica da popula çã o humana, tomaram-se os principais
fatores de ameaça à biodiversidade global. Particularmente, estes dois processos já haviam reduzido o
biomadaMata Atl â ntica em 50% na d écada de 1950, restando hoje cerca de 10% a 15 % de remanescentes.
Apenas 10 anos depois ( 1960 ), restavam do mesmo bioma somente 30% dos remanescentes, limiar consi derado pela literatura corrente como crucial . A razã o disto est á no fato de que, abaixo deste limite, a
configura çã o espacial dos fragmentos passa a ter maior import â ncia em detrimento do tamanho dos fragmentos. Em consequ ê ncia disso, ocorre uma acelera çã o na desestrutura çã o das metapopulações, na diminui çã o da variabilidade gen ética e, finalmente, um rá pido aumento no risco de extin çã o das espécies.
Visando diminuir ou pelo menos estagnar o colapso da biodiversidade, vem sendo desenvolvidos em diferentes regi ões vá rios modelos e programas para an á lise da fragmentaçã o e seleção de reservas naturais,
al é m de aplica ções de sistemas de informações geográficas (SIGs ) no estudo da ecologia da paisagem. O
caso aqui estudado abrange a Bacia do Rio Doce no Estado de Minas Gerais, també m conhecido como o
“ Vale do A ç o", e com uma forte a ção antró pica atuando na altera o da paisagem natural , principalmente,
çã
através da monocultura de eucalipto, monocultura de café e mineraçã o. O objetivo foi selecionar á reas
prioritá rias para a conserva çã o de primatas e indicar os tipos de açã o a serem implementados, usando para
isto um modelo espacial desenvolvido através de SIG. Na constru ção do modelo foram usadas a base
cartográfica digitalizada do IBGE, o mapa de cobertura vegetal e uso do solo obtido através da interpretaçã o de imagens de sat é lite Landsat 5 TM, o mapa dos limites das Unidades de Conservação já existentes,
alé m da distribuição geográfica e o grau de ameaça das 11 espécies de primatas que ocorrem nesta Bacia.
Foi constru ída uma matriz de valores e pesos para 12 n íveis de informaçã o digitalizadas e geradas á reas
“ buffer" para simular a influ ê ncia da a çã o antrópica . No total , foram mapeados 34.229 fragmentos de mata
com tamanho variando entre 0,06 ha e 34.699,59 ha , com uma relaçã o perímetro / perí metro ideal de 1,31.
Estes dados mostram que a fragmenta çã o do habitat se encontra num est ágio muito avançado e o per ímetro
destes fragmentos é 31 % maior que o ideal. No final , através do modelo espacial , foi possível selecionar
112 fragmentos de mata priorit á rios, agrupados em 46 blocos de á reas priorit á rias para a conservação dos
primatas da Bacia do Rio Doce. Adicionalmente, foram indicadas ações a serem implementadas por grupo
de prioridade e por valor de import â ncia biol ógica dos fragmentos de mata.
Financiamento: CAPES, WWF do Brasil, Projeto PIE - PELD / CNPq e USFWS.
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CENSO DE BUGIOS , Alouatta guariba clamitans , NA RESERVA MUNICIPAL DE SANTA GENEBRA , CAMPINAS, S Ã O PAULO . Sabrina K. Gobbo & Eleonore Z. F. Setz Laboratório de Ecologia e
Comportamento de Mam íferos , Depto. de Zoologia , IB - UNICAMP 13083-970 Campinas , SP.
sabrinak @ sigmanet .com . br, setz @ unicamp. br
Os bugios- ruivos, A. guariba clamitans, são animais fol ívoros - frugívoros, sendo a folivoria a caracter
ística mais marcante do gê nero, o que contribui para a persistência desses animais em fragmentos florestais.
Assim tornam -se també m importantes dispersores de sementes já que outros frug ívoros de maior porte
est ã o geral mente ausentes nos fragmentos menores. A Mata de Santa Genebra (22° 40’S e 49° 06’ W )
possui 250ha , sendo um dos dois maiores fragmentos do munic ípio de Campinas, SP, em regi ão de Mata
Atl â ntica mesófilaesemidec ídua. Em 1991 foi estimada uma população entre 56 a 83 grupos, com base na
á rea de uso de um grupo em um ano. Os grupos teriam um tamanho médio de 4,9 indiv íduos, e a densidade
atingiria entre 1,19 e 1 ,77 bugios/ha. Desde dezembro de 2002 o censo desses animais vem sendo realizado
através do m é todo de transecto linear, juntamente com o mapeamento dos grupos avistados. Até o momen
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to foram percorridos 46km ( ] 6 kin cm trilhas internas c 30km no acc í ro ou horda ), c avistados 19 grupos
com I a 7 indiv íduos por grupo. Nas trilhas internas os bugios s2o avistados de I a I 5 m da trilha (82% até
lOm ). Em 50% ou mais da borda n ã o h á á rvores a essa dist â ncia e n ão sã o avistados grupos, o que significa
que para os bugios o fragmento “ encolheu". Considerando 20m como a largura do transecto nas trilhas
internas, a densidade resulta cm 0,44 grupos/ha ou 2, 15 indiv íduos/ha , semelhante â estimativa anterior, e
muito superior às da literatura (0,2 a 1.2 ind /ha ) para bugios ruivos em reservas de 880 a 3600 ha . Porém ,
a redu çã o da á rea pressupõe uma redu çã o també m na popula ção de bugios. O censo desses animais conti
nuará sendo feito at é o final de 2003 e quando os avistamentos passarem de 40, os dados serão analisados
utilizando-se o software Distancc.

-

-
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NOVA OCORR Ê NCIA DE Allouatta cctraya ( PR I MATES, ATEEI DA E) NO PARQUE NACIONAL
I ) A SERRA DO CIPÓ, MINAS GERAIS OLIVEIRA , L.CV ; CÂ MARA , E.M . V.G 2; BELARMINO,
M . G . \ &. HIRSCH, A .4 - I c 2- Dcparlamcnlodc Ciê ncias Biol ógicas da PUCMinas & Museu de Ciê ncias
Naturais da PUC Minas , Rua Dom Jos é Gaspar 290, Cora çã o Eucar ístico , 30.535 610.
11con a rd oc o (ft puem i nas , br 2- tudycfftpucminas. hr 3- Laboratório de Vertebrados CCS Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro 3- tfranhcloCftbiologia . nfrj. hr 4 - Departamento de Zoologia / ICB, Universidade
Federal de Minas Gerais hirschCftmono. icb. ufmtf . hr

-

-

-

-

Aloiuitta caraya é uma espécie de primata relativamcnlc comum no Estado de Minas Gerais, ocupando
cerca de 312.115 ,34 km 2 ou 53,07 % do territ ório. Em termos de habitat , esta espécie é t ípica do Cerrado,
mas pode ser encontrada em matas interioranas dos rios Paran á e Para í ba , florestas dec íduas do Pantanal,
Chaco Umido da Argentina , e em matas de “ capões” do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Por conseguinte,
possui ampla distribui çã o geográ fica ocorrendo desde o norte da Argentina , Paraguai , leste da Bol ívia e,
no Brasil desde o Maranh ã o at é o oeste do Rio Grande do Sul . Ocorre desde baixas altitudes at é cerca de
1 .( XX ) m. Vive em grupos de sele a nove indiv íduos, apresenta h á bitos diurnos e dieta constitu ída de folhas
verdes, brotos c frutos. Devido à sua dieta principalmente fol ívora é capaz de viver em pequenos fragmentos. Apesar de n ão ser considerada uma espécie amea çada de extin ção, A. caraya sofre ameaças, principal mente devido ao recente processo de desmatamento intenso do Cerrado. Al é m disso, o habitat ao longo de
toda a sua ampla á rea de ocorrê ncia se encontra severamente fragmentado, e como consequê ncia disto,
espera -se encontrar popula ções subdivididas e com tamanhos pequenos. Diante deste tipo de situa ção, é
fundamental a identifica ção de novas á reas de ocorrê ncia, que podem representar uma considerá vel contribui çã o para a persistê ncia a longo prazo deste primata . O Parque Nacional da Serra do Cipó est á localizado
a 90 km ao norte de Belo Horizonte, Minas Gerais, na porção sul da Cadeia do Espinhaço ( 19° 12’ a 19°34’
S; 43°27’ a 43°38’ W ). Este Parque possui uma á rea de 33.800 ha e um per í metro de 154 km , com altitudes
entre 8( X ) e 1.600 m . A vegeta çã o característica é formada por Cerrado, com um mosaico de Campo Rupestre
c matas de galeria c “ capões” com influê ncia da Mata Atl â ntica em sua composi ção. O presente estudo
registra a ocorrê ncia de A . caraya em um fragmento de Mala Atl â ntica de aproximadamente 34,3 ha e
perímetro de 3,22 km dentro do PARNA Serra do Cipó. Este registro foi feito através de observação direta de
um indiv íduo em um fragmento localizado à cerca de 1.3(X) m de altitude, durante uma campanha de campo
com o objetivo de avaliar a comunidade de mamíferos no referido Parque. Esta informa ção é de grande
importâ ncia visto que até entã o, a espécie n ã o havia sido registrada em altitudes superiores a l .(XX) m. També m , este dado amplia a ocorrência altitudina! da espécie, representando uma importante contribui ção para
propostas de manejo de populações remanescentes de A. caraya. Alé m disso, ressalta a relevâ ncia de pequenos fragmentos para mam íferos, principalmente para aqueles dependentes de mata. Embora este tipo de
fragmento não seja capaz de sustentar populações a longo prazo, pode atuar como á rea de “ stepping-stones”
nas estrat égias de conservaçã o, servindo como pontos de conexão entre fragmentos maiores. Finalmente, o
registro acima confirma a Serra do Cipó como limite biogeográ fico para as espécies A . caraya e A. guariba.
/

Agê ncia Financiadora : Fundo de Incentivo a Pesquisa PUCMinas ( FIP)
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PARK: NEW FINDINGS IN THE UPPER
PLATYRRHINES IN PICO DA NEBLINA NATIONAL
1 2, . G. Guedes1 and B . A . Silva 1 - 1 - Departamen )
RIO NEGRO ( AMAZONAS , BRAZIL J . P. Boubli - P
to de Antropologia , Museu Nacional / UFRJ - CNPq , Quinta da Boa Vista , s/no. Rio de Janeiro. RJ 20940040, Brasil . 2 - Zoological Society of San Diego, Center of Reproduction of Endangered Species, San
Diego, CA , USA . 3 - Lab. Sist . e Evol . De Mam íferos, Departamento de Vertebrados, Museu Nacional /
UFRJ . Quinta da Boa Vista , s/ no., Rio de Janeiro, RJ 20940-040, Brasil .

-

.

In recent years, thc taxonomy and zoogcography of Amazonian pri mates have undergone profound revision .
Eight new species / subspccics have becn describcd, and lhe geographical distribution of several , revised .
Such dramatic changes result from increased ficldwork in regions not traditionally visited by scientists and
use of molecular biology in taxonomical studies. In the course of several surveys to the upper Rio Negro
region since 1994, in particular to thecounty of Santa Isabel , J . P. Boubli encountered several primateTaxa
previously not reported in this region , namely, Humboldt black- headed uacari ( Cacajao melanocephalus
melanocephalus ), bearded saki (Chiropotes cf. satanas ), and mottled - face tamarin (Saguinus inustus ). In
uddition , an isolated population of Humboldt squirrcl monkey ( Saimiri sciureus cassiquiarensis ) was found.
also a distinct morph of red howler monkey ( Alouatta seniculus ) near the Imeri mountains on the left bank
of the Rio Negro. During the field trips some animais were captured in order to compose a sample of this
region , also several skulls and skeletons were obtained from local inhabitants. The material comprehends
a total of 45 specimens, deposited in mammal collcctions of Museu Nacional / UFRJ and Museu de Zoologia / USP and icludes those species citcd above and also representants from Saguinus inustus , Cebus sp.,
Callicebus lugens and Alouatta straminea. According to local informants, more primate species / subspecies
such as golden -faced sakis ( Pitliecia pitlwcia ) and woolly monkeys ( Lagothrix sp. ) can be found in the
area . If such claims are confirmcd , with 14 distinct Taxa the county of Santa Isabel could have one of the
highest primate diversities in thc Amazon .
Financial support: Brazilian Research Council - CNPq (J.P.B., P.G.G . and B.A .S. ) and Zoological Society
of San Diego, USA (J . P.B .).
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DENSIDADES DE Callithrix jacchus ( CALLITRICHIDAE, PRIMATES) EM DOIS FRAGMENTOS DE MATA ATLÂ NTICA NA ESTA ÇÃ O ECOLÓGICA DO TAPACURÁ - PE, BRASIL. 2
Rafael Jordani ' , Antonio Rossano Mendes Pontes . Laborat ório de estudo e conservaçã o da natureza,
Depto. de Zoologia, CCB. Universidade Federal de Pernambuco, rua Prof. Moraes Rego 1235, Cidade
Universit á ria , Recife, Pernambuco. CEP: 50740-620. Aluno de Graduaçã o do Bach . em Ciê ncias Biol ógicas . rjordani @ hotlink .com . br - 2. Laboratório de estudo e conservaçã o da natureza , Depto. de Zoologia,
CCB. Universidade Federal de Pernambuco, rua Prof . Moraes Rego 1235, Cidade Universitá ria, Recife,
Pernambuco. CEP: 50740-620. Prof. Adjunto rossano @ ufpe. br
,

A Mata Atl â ntica é um dos ecossistemas mais ameaçados de extin çã o no mundo, da qual restam apenas de
5 a 10% sob a forma de fragmentos de mata secund á ria , isolados e espalhados por entre pastagens e
campos de agricultura . Da Mata Atl â ntica nordestina altamente ameaçada de extinção restam apenasU 2%.
A Esta çã o Ecol ógica do Tapacurá (Sã o Louren ço, PE, Brasil ), apresenta coordenadas geográ ficas 08 03’S
e 35° I 3’ W (Greenwich ) e est á dividida em três fragmentos: Camucim , Toró e Alto da Buchada e consiste
em uma mata secund á ria semi-desc ídua que em algumas á reas, tem uma densa vegetação rasteira de cipós,
arbustos e lianas. O estudo ocorreu entre os meses de Agosto de 2002 e Março de 2003, cobrindo a maior
parte da estaçã o seca que geralmente vai de maio a agosto e foi realizado nos fragmentos do Camucim (150
ha ) e do Alto da Buchada (80 ha ). Foram feitas observações diretas Ad. Libitum, seguindo-se o mé todo do
transecto em linha , e os dados encontrados, analisados pelo programa Distance ( Versão 3.5). Ao longo dos
meses de estudo foram totalizadas 115 observações de grupos, depois de percorridos 50 Km em cada um
dos fragmentos, sendo 98 registrados na mata do Camucim e 17 na mata do Alto da Buchada. Não foi
possível a identificaçã o precisa das classes de idade e sexuais. Não foi registrada a presença de nenhum
outro mam ífero, sendo o Callithrix jacchus a ú nica espécie quantificada. Na mata do Camucim a densidade
de indiv íduos foi de 5.55 ind/ha, a densidade de grupos foi 1.58 grupos/ha , a estimativa do n ú mero total de
animais na á rea de estudo foi de 832 animais nos 150 ha do fragmento enquanto que o valor estimado para
tamanho dos grupos foi de 3,35 indiv íduos/grupo. Para a mata do Alto da Buchada a densidade individual
foi 0.21 ind/ha , a densidade de grupos foi 1.58 grupos/ha , a estimativa do n ú mero de animais nos 80 ha da
á rea de estudo foi de apenas cinco indiv íduos, enquanto que o valor estimado do tamanho de grupos foi
1.46 indiv íduos.
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DIETA E USO DO TEMPO PELO BUGIO -RUIVO ( Alouatta fusca, E. GEOFFROY , 1812)
PRIMATES , ( ATELIDAE) EM FRAGMENTO DE FLORESTA OMBR ÓFILA MISTA (FLORESTA DE ARAUCÁ RIA ) DO SUL DO BRASIL. - Diego Miguel Perez 1 - 1- Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, bolsista FAPESP ( PROCESSO - 99/04676 - 0)
dinamica @ unetsul.com. br

-

Dentro da distribui ção de Alouatta fusca, a Floresta Ombrófila Mista é uma formaçã o florestal bastante
distinta sob vá rios aspectos, incluindo sua sub-tropicalidade e a dominâ ncia de uma gimnosperma - a
Araucaria angustifólia. Este trabalho abordou os t ópicos de ecologia alimentar e padrões de atividades
,,
di á rias e foi realizado na Floresta Nacional de Três Barras - ( FLONA/IBAMA - 26°12’ 30 S / 50°17’ 30 MW,)
entre junho 1992 e novembro de 1994, no planalto norte do estado de Santa Catarina - bacia do rio Igua ç u .
A estrutura do h á bitat de A. fusca foi determinada através de um estudo fitossociol ógico do componente
arbóreo pelo método dos quadrantes centrados. Para os estudos da dieta registram-se os itens ( 1) folhas (2)
frutos ( 3) flores (4) sementes ( pinhão) e (5) outros (estró bilos; pec íolos; caules; cascas ) e para o uso do
tempo registrou -se ( 1) alimenta ção; (2) descanso; (3) locomoçã o; ( 4 ), os dados foram obtidos através dos
métodos de varredura instantâ nea. O método ad libitum também foi utilizado. A an á lise dos dados foi
obtida pela proporção do tempo gasto na atividade. No per íodo de estudo a composição do grupo variou de
5 a 7 indiv íduos. Obteve-se um total de 424 amostras, totalizando 106 horas de observação. O grupo gastou
em média ao longo do ano 59, 1 % do seu período diurno descansando; 15 % locomovendo-se; 19,1 %
alimentando-se e 6,6 % em interações sociais. Utilizaram 23 espécies vegetais como fontes de alimento
( das 45 espécies vegetais identificadas no estudo fitossociol ógico ), sendo a dieta anual constitu ída de
folhas = 38,2 %; sementes ( pinhão) = 34,1 %; flores = 17,6 % e outros itens = 10 %. A relação de A. fusca
com a floresta de araucá ria é diferente dos encontrados para Alouatta em outros tipos de floresta. Esta
diferen ça esta relacionada à diminui çã o da fol ívoria com as folhas deixando de ser seu principal item
alimentar em grande parte do ano. Entre os meses de abril a agosto, o grupo de estudo adotou há bitos
gran ívoros ( pinhã o). A opção pelo pinh ão est á relacionada à abund â ncia deste item num per íodo do ano
relativamente pobre em recursos. Pela intensidade que Alouatta usa esta semente pode ser considerado um
dispersor da araucá ria.
Funda çã o “ O Boticá rio”
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Á REA DE VIDA DO BUGIO - RUIVO { Alouatta fusca , E. GEOFFROY , 1812) PRIMATES ,
( ATELIDAE) EM FRAGMENTO DE FLORESTA OMBR Ó FILA MISTA ( FLORESTA DE
1
ARAUCÁ RIA ) DO SUL DO BRASIL. Diego Miguel Perez - 1- Museu de Zoologia da Universidade de
São Paulo, bolsista FAPESP ( PROCESSO - 99/04676 - 0) - dinamica @ unetsul .com . br
Existem diversas definições acerca dos limites do que considerar á rea de vida para uma espécie animal.
Considerei para este trabalho como a região na qual o bando de bugios realiza suas atividades diárias
conforme. O trabalho foi realizado entre junho 1992 e novembro de 1994 na Floresta Nacional de Três
Barras - ( FLONA/IBAMA 26° I 2’ 30"S / 50°17’ 30" W,) no planalto norte do estado de Santa Catarina na
bacia do Rio Iguaç u . Originalmente a regi ã o era coberta pela Floresta Ombrófila Mista . Para a obtenção
dos mapas di á rios foi necessá rio elaborar um sistema de trilhas afastadas 50m que atravessavam o fragmento florestal . Placas numeradas de 1 a 69 foram colocadas a cada 20 m ao longo das trilhas, desta forma,
com a ajuda de uma bússola todo contato com o bando era registrado em um mapa (1:2.500). Na compilação dos mapas foi utilizado um programa CAD. Pelo método do pol ígono convexo o tamanho da á rea de
vida ao longo de dois anos de registros foi de 14,7 ha - pelo método de esquadrinhamento foi de 9,3 ha. O
bando ocupou de forma heterogénea o fragmento florestal. O coeficiente de variaçã o (CV ) do uso dos
quadrados da á rea de vida no período do pinh ã o (outono/inverno) foi de 0,9910 sendo, estatisticamente,
pouco menor que o CV do período sem pinhão estação quente que foi de 0,9984. Pelo teste de diferença de
proporções, com um grau de confiabilidade de 0,05 (5% ) e p = 0,048, há diferença dos tamanhos de á rea,
porém, é um “ caso de limite” , sendo estas diferenças pouco significantes. O estrato superior da floresta ,
formado principalmente pelas araucá rias (altura de 15 a 23 m ) foi o mais utilizado com 90,3 % dos regis

-

-
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tros enquanto o sub-bosque (altura de 3 a 10 m ) foi utilizado em 9,6 % dos registros. A baixa densidade de
bugios na FLONA de Três Barras (0,64 indivíduos/há ) permite que o grupo explore, sem concorrência com
bandos vizinhos, todo o fragmento florestal a disposi ção. Como prová vel resultado da distribuiçã o espaci al de seus recursos alimentares, alguns quadrados foram mais usados do que outros. No inverno o bando
usou mais a parte central da floresta, onde a frequência de araucárias produtoras de pinhão é maior e, na
primavera , era comum os bugios passarem horas nas bordas, onde abundam as flores da bracatinga ( Mimo sa scabrellà).

Fundaçã o “ O Boticário”
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CENSO DE PRIMATAS NUM REMANESCENTE DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECíDUA
EM CAMPINAS, SP. - D.A . GASPAR 1 -2* & E.Z.F.SETZ2 'Curso de Pós Graduação em Ecologia,
UNICAMP, hz @ lexxa.com . br; 2Laboratorio de Ecologia e Comportamento de Mam íferos, Depto. de Zoologia, I.B., UNICAMP, Caixa Postal 6109, Cep 13083-970 Campinas, SP/ setz @ unicamp. br
*

O município de Campinas, no estado de São Paulo ( 22°45' S; 46°52’ W ) possui somente 2,5% de sua
vegeta çã o nativa remanescente, sendo 2,4 % as á reas com floresta estacionai semidec ídua , ou floresta Atl â n tica de interior, distribu ídos em pequenos fragmentos isolados, com á reas igual ou menor que 250hectares.
A mala Ribeirão Cachoeira é o segundo maior remanescente do munic ípio, com 235 hectares, e o que
apresenta melhor estado de conserva ção. Dentro de um estudo sobre a comunidade de mam íferos n ã o
voadores estamos avaliando as populações de primatas da á rea através de censos diurnos. Adotamos o
mé todo de transecto linear, juntamente com o mapeamento dos grupos. A densidade parcial calculada
através do n ú mero de avistamentos pela á rea percorrida. Como índice de abund â ncia usamos a taxa de
avistamentos. Até o momento percorremos 80km em duas trilhas que cortam a á rea longitudinalmente,
uma ao longo de um riacho, e a outra na encosta do morro, cada uma com cerca de 4 km de extensão.
Observamos quatro espécies de primatas: bugio, Alouatta guariba clamitans; macaco prego, Cebus apella\
sau á, Callicebus nigrifrons, e sagil í de tufos brancos, Callií hrix jachus . A espécie mais abundante na á rea
é o bugio, com 44 avistamentos até o momento. A dist â ncias dos avistamentos para esta espécie variaram
de 0 a 40 metros, mas foram mais frequentes até 15 metros (84% ). O tamanho médio dos grupos é de 3
indiv íduos ( m ínimo 1, m á ximo 8), e a densidade estimada é de 0, 18 grupos/ ha , ou 0,54 indiv íduos/ha. A
popula çã o de bugios da á rea está estimada em cerca de 127 indivíduos. Estes resultados sã o semelhantes
aos obtidos numa estimativa de densidade feita a partir da á rea de vida anual de um grupo estudado em
1995 e 1996 ( 0,5 a 0,6 indiv íduos/há ), e para os dados de literatura para reservas de 880 a 3600ha (0,2 a 1 ,2
indiv íduos/ha ). Avistamos o macaco prego em somente três ocasi ões, e em todas elas um indiv íduo adulto
solitá rio. Embora as vocaliza ções do sau á sejam frequentes na á rea durante lodo o ano, até o momento
avistamos somente um indiv íduo uma ú nica vez. A mata Ribeirã o Cachoeira é o ú nico fragmento do
município maior que lOOha onde esta espécie ocorre. Grupos de sagu ís de tufos brancos foram avistados
em 6 ocasi ões, mas suas vocaliza ções sã o també m muito frequentes. A distâ ncia dos avistamentos variou
de 1 a 8 metros, com maior frequ ê ncia até 5 metros ( 83% ). O tamanho médio dos grupos é de 4 indiv íduos
( m ínimo 1 , máximo 7), e a densidade parcial é de 0,075 grupos/ha e 0,3 indiv íduos/ha. O tamanho estimado desta populaçã o é 70 indiv íduos. Embora esta á rea seja frequentada regularmente por n ós h á pelo
menos 8 anos, encontros com sagu ís ou ind ícios de sua presença só ocorreram nos ú ltimos três anos, o que
sugere uma introdu ção recente da espécie na á rea. Este sagii í, cuja distribuição natural é a regi ão Nordeste
do Brasil , est á ocupando o nicho do sagii í da serra escuro, Callithrix aurita, espécie nativa da regi ã o
Sudeste que encontra -se extinto deste fragmento.
Bolsista Capes; Aux ílio Faep UNICAMP.
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RODENTIA
RO - 01
OS
EFEITO DA LUMINOSIDADE DA LUA NOS PADRÕ ES DE ATIVIDADE DOS PEQUEN
'
é
Jos
MAM ÍFEROS NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITIRAPINA , SP. Adriana de Arruda Bueno &
, Uni Carlos Motta-Junior - Laborat ó rio de Ecologia Trófica , Depto. de Ecologia , Instituto de Bioci ê ncias
versidade de São Paulo. 05508-900, Sã o Paulo, SP abueno @ ib. usp. br.
Estudos sobre a influ ê ncia da luminosidade lunar nas atividades de roedores noturnos do hemisfé rio
a diminui mostraram que os animais reagem a um aumento na intensidade da luminosidade noturna com
duração do uso de espaços abertos. També m restringem a atividade de forrageamento, movimentos ou a
trabalho
çã o do período de atividade, ou ainda trocam os mesmos para per íodos mais escuros. O presente
de
agosto
,
entre
teve como objetivo avaliar o efeito da luminosidade da lua sobre a atividade dos roedores
,
Itirapina
2001 a julho de 2002, em um fragmento de Cerrado no Estado de São Paulo ( Estação Ecol ógica de
í2300 ha ). Esse efeito foi medido por meio da compara çã o entre o n ú mero de capturas de pequenos mam
dos
atividade
da
o
)
çã
avalia
feros (grau de atividade) em noites claras ( lua cheia) e escuras ( lua nova . Para
as
roedores foi utilizado um total de 72 armadilhas do tipo intercepçã o e queda dispostas em três fisionomi
cerrado/
( 24 armadilhas em cada ) encontradas na á rea de estudo: campo sujo, campo cerrado e ec ó tono
fisionomias
mata-de-galeria. Além disso, avaliou -se a abund â ncia dos pequenos mam íferos nas diferentes
da noite em
claridade
amostradas para checar se houve mudan ça no grau de atividade dos mesmos com a
dos meses. Os
cada fisionomia. O esforço amostrai total foi de 2592 armadilhas- noite, 216 para cada um
há bitat.
pequenos mam íferos foram marcados com brincos numerados e posteriormente liberados em seu
cheia ,
lua
com
noites
nas
Para os roedores em geral, verificou -se uma diminui çã o no grau de atividade
teste
a
.
O
fisionomi
tanto para n ú mero total de indiv íduos quanto para o n ú mero de indiv íduos em cada
da lua e/ou da
"
ANOVA sobre postos atribu ídos aos dados ( “ ranks ) foi usado para avaliar se os efeitos
de lua nova,
,
noites
em
que
se
.
cobertura vegetal influenciam na atividade dos roedores em geral Verificou
três tipos
nos
foi distinta
os roedores apresentam uma maior atividade (F = 5,54, p = 0,025), a qual també m
campo cerrado, independente
de cobertura vegetal estudada (F = 8,51, p = 0,001 ). Esta foi sempre maior no
revelou que a atividade/
Tukey
de
O
teste
.
da lua, e foi diminuindo do campo sujo para a borda de mata
a no campo sujo ( p = 0,037)
abund â ncia no campo cerrado foi significativamente maior daquela encontrad
fisionomias ( p = 0, 31 ). Esse
e na borda da mata ( p = 0,000), n ão havendo diferen ça entre essas duas ú ltimas
para a borda da mata .
resultado indica haver um gradiente de abund â ncia , que diminui do campo cerrado
da estatisticamente a
,
Nã o foi detectada interaçã o entre lua e cobertura vegetal ; isto é n ã o foi comprova
mais fechadas ( campo cerrado e campo
hipótese de que a atividade dos roedores é maior nas fisionomias
interpretadas como respostas ao
foram
sujo ) em noites de lua cheia . Essas altera ções comportamentais
te como corujas e mam íferisco de predaçã o, aparentemente para evitar predadores orientados visualmen
ros carn ívoros que ocorrem na á rea.
norte

* Bolsista FAPESP. Apoio financeiro: WWF/BRASLL.
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RO - 02
PREDA ÇÃ O DE SEMENTES DE Solanum lycocarpum POR Oryzomys subflavus (RODENTIA:
MURIDAE) NO CERRADO DO BRASIL CENTRAL Denis C. Briani - UNESP, Rio Claro - SP,
Depto de Zoologia , Av. 24- A no . 1515, Bela Vista , Rio Claro-SP. CEP 13506-900; e - mail :
dcbriani @ rc. unesp.br.

-

O trabalho foi realizado em uma área de cerrado sensu stricto na Reserva Ecol ógica do IBGE, Brasília DF. Foram marcados 12 indiv íduos de Solanum lycocarpum que estavam com frutos maduros. Armadilhas para captura de pequenos mamíferos foram iscadas com uma fatia do fruto contendo polpa e sementes.
As armadilhas foram dispostas próximas às plantas com o seguinte propósito: simular frutos predados
ainda na planta (preda ção pré-dispersão), frutos ca ídos próximo a planta ( preda ção pós-dispersão) e frutos
distantes a 5 e lOm da planta mãe (predação pós-dispersão ). Para essas simulações coloquei armadilhas a
l ,5 m de altura na copa , uma no solo próximo ao tronco da planta e outras duas armadilhas a 5 e lOm de
dist â ncia da planta mãe. Utilizei um total de 480 armadilhas/noite, com um sucesso de captura de 13,54%.
O. subflavus possui há bito noturno e apresenta uma dieta on ívora , possuindo segundo alguns autores,
h á bitos de escalar pequenos arbustos. Essa espécie foi capturada em todas os tipos de simulações, apresentando uma frequência de captura de (47,7 % ) próximo á planta m ãe, ( 27,7 % ) na altura de l ,5m , (20% ) a 5 m
de dist â ncia e (4,61 % ) a 10 m de distâ ncia. Não houve diferença significativa entre a proporção de capturas
das duas maiores frequê ncias ( l ,5 m de altura X próximo ao tronco) ( X 2 = 2,85; P>0,01), sugerindo que
esse roedor atue principalmente como predador pré dispersão, uma vez que procura os frutos ainda na
planta . Os resultados sugerem ainda que O. subflavus é um predador que responde a densidade de frutos e/
ou sementes e també m à distâ ncia em rela çã o à planta, uma vez que a maior frequê ncia de captura dessa
espécie e conseqiientemente a predação de frutos e sementes ocorreram na copa e próximo ao tronco da
planta mãe corroborando com o modelo de (Janzen -Connell ).

RO - 03
POST-FIRE SUCESSION OF SMALL MAMMALS IN THE CERRADO OF CENTRAL BRAZIL.
Denis C. Briani 1, Alexandre R . T. Palma2, Emerson M. Vieira3, and Raimundo P. B. Henriques2 - 1-Depto.
Zoologia - UNESP - Av. 24- A no. 1515 Bela Vista , Rio Claro , SP, CEP: 13506- 900. email :
dcbriani @ rc .unesp . br - 2- Departamento de Ecologia - UNB - Bras ília , DF, 70719-970. E- mail :
artpalma @ unb. br ( ARTP), henriq @ unb. br (RPBH ) - 3- Laboratório de Ecologia de Mam íferos, Centro 2,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. CP 275, São Leopoldo, RS. 93022-000. E- mail:
vieira @ cirrus. unisinos.br

In savannas from the Brazilian Cerrado fire events are common and strongly influence the vegetation
structure. Vegetational changes also influence the fauna associated to the Cerrado, where more than 60
species of small mammals occur. The main purpose of this paper was to investigate changes in the structure
of small mammal communities related to time after disturbance by fire. Small mammals were captured in
similar Cerrado sites that differed in time since the last bum (one to 26 years). We sampled six sites in the
wet season of 1997 ( 160 trap-nights per site - phase 1) and , three years after, six sites in wet and dry
seasons (500 trap- nights per site - phase 2). During the study six rodent species and four marsupiais were
captured . The community composition changed drastically as a function of succession time. We used
Correspondence Analysis to describe graphically these changes. The diversity and abundance of small
mammals reached maximum values in the early sucessional stages. Three stages were recognized in the
process of succession by small mammals species. These stages were quite similar in both study phases.
The rodent Calomys tener was present only in early seral stages. The rodent Bolomys lasiurus was more
frequent in mid -sucessional stages and decrease in later seral stages and the rodent Oryzomys subflavus
clearly occupied all stages of the succession . The marsupial Gracilinanus agilis was dominant in the area
that did not burn for at least 23 years. Changes in composition of community of small mammals were more
accelerated in early sucessional stages. This pattem probably reflected changes in the vegetation, which
presents more drastic changes in early post-fire sucessional stages. The ability of small mammals to cope
with Cerrado fires and the great dissimilarity among post-buming seral stages suggest that a mosaic of
areas representing different post-fire seral stages could increase the regional diversity of this group.
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RO 04
EVID ÊNCIAS CITOGENÉTICAS E MOLECULARES DE UM NOVO TÁ XON DO G ÊNERO
Makalata ( RODENTIA , ECHIMYIDAE), DO M ÉDIO CURSO DO RIO NEGRO, AMAZONAS.
A .R . E. A . N. de Menezes 1 - 2, A .F. B . de Andrade 2 -3, C.R . Bonvicino24. ( 1 ) UNI- RIO , ( 2 ) Divisã o de Gené tica ,
INCA , Pra ç a da Cruz Vermelha , 23, 20230- 130, Rio de Janeiro. ( 3 ) Pós Graduaçã o em Biologia Celular e
Molecular, IOC-FIOCRUZ e ( 4 ) Depto Medicina Tropical , IOC-FIOCRUZ, Av. Brasil , 4365, Manguinhos.
21045-900, Rio de Janeiro, tioalbert @ hotmail .com, afba @ ioc .fiocruz. br, cibelerb @ inca .gov. br
Os equim ídeos arborícolas amazônicos são raramente coletados, sendo o limite de algum destes gê neros ,
como Makalata Isothrix e Mesomys, pouco definido. Atualmente sã o reconhecidas cinco espécies de
Makalata , sendo este um dos mais complexos gêneros deste grupo. Novos dados morfológicos e moleculares
sugerem que alguns dos tá xons reconhecidos dentro deste grupo representam na verdade um grupo de
espécies. Este quadro sugere que dados cari ótipos e moleculares podem ser boas ferramentas para clarifi car alguns aspectos destes problemas, desde estabelecer o limite das espécies até entender suas relações
filogenéticas. Aqui descrevemos o cari ótipo de Makalata macrura e apresentamos evid ê ncias cariol ógicas
e moleculares de um novo t á xon de Makalata do médio curso do Rio Negro, munic ípio de Barcelos, estado
do Amazonas. Foram coletados seis espécimes de Makalata macrura e três espécimes de Makalata sp. nas
ilhas e em diferentes tribut á rios do médio curso do rio Negro. Cé lulas em suspensã o foram obtidas no
campo a partir de cultura de duas horas de medula em meio contendo RPMI 1640, soro bovino fetal ( 20% ),
colchicina (10-6M ) e brometo de et ídio (5 ug/ml ). NF refere ao n ú mero fundamental do complemento
autossômico. A an á lise citogen é tica de espécimes de Makalata macrura mostrou 2 n 70 e NF 128. e de
=
=
Makalata sp. 2n = 72 e NF = 128, ambos diferentes dos cari ótipos já descritos para o gê nero. Estes dois
cari ótipos sã o provavelmente derivados um do outro por fusões cê ntricas envolvendo quatro pares
acrocê ntricos , ou fissões cê ntricas envolvendo dois pares de dois bra ços. Foram sequenciados cerca de 900
pares de bases do gene mitocondrial citocromo b de Makalata macrura e Makalata sp. Outras sequ ências
de espécimes de Isothrix, Mesomys , Makalata macrura, e Proechimys dispon í veis no Genbank foram
també m utilizadas na an á lise molecular. A an á lise de distâ ncia e de parcim ó nia utilizando Proechimys
como grupo de fora, foram congruentes em colocar os espécimes de Mesomys como ciado mais basal ,
seguido do ciado formado pelos espécimes de Isothrix, sendo o grupo mais derivado o ciado formado pelos
espécimes de Makalata. Dentro do gê nero Makalata foram observados dois grupos monofilé ticos com alto
suporte de bootstrap, um formado pelos espécimes de Makalata macrura ( bootstrap > 98%) e outro formado pelos espécimes de Makalata sp. ( bootstrap = 100% ). A estimativa de dist â ncia mostrou varia çã o inter
individual entre os espécimes de Makalata macrura e Makalata sp. As estimativas de dist â ncia intra espec íficas dentro de Makalata variaram de 1 a 2%, enquanto as distâ ncias inter espec íficas variaram de 9 a
15 %. Essa dist â ncia é grande quando comparado com a distâ ncia inter espec ífica dos outros gê neros de
equim ídeos arborícolas aqui analisados, reforçando que Makalata sp. é uma espécie diferente de Makalata
macrura. Nossos dados citogen é ticos e moleculares sugerem que Makalata sp. é um tá xon diferente das
espécies atualmente reconhecidas dentro do gê nero.

.

Apoio:CNPq/PRONEX .

RO - 05

ESTUDO DAS VARIA ÇÕ ES GEOGR Á FICAS ( CROMOSSÔ M I C A S ) EM POPULA ÇÕES ISO LADAS DO RATO D’ ÁGUA (Nectomys squamipes, RODENTIA, SIGMONDONTINAE) NO ES TADO DO RIO DE JANEIRO. - Nadine Caramês da Silva 1, Luciana Guedes Pereira 2 & Lena Geise3 1Bolsa PIBIQ-FAPERJ ; Bolsa mestrado CNPq; 3 - UERJ , Departamento de Biologia Animal e Vegetal,
Laborat ório de Zoologia de Vertebrados(sala 515). Rua São Francisco Xavier, 524. Maracanã. CEP: 20550013. TEL: ( 21 ) 2587 7628. E- mail: caramesnadine @ yahoo.com .br 1; geise @ uerj.br3.
*

O gênero Nectomys é conhecido vulgarmente como rato d ’ água devido aos seus há bitos semi-aqu á ticos.
Este se divide em nove espécies N . palmipes, N. parvipes, N. squamipes, N. rattus, N. melanius, N. apicalist
N. garlepii, N. magdalenae e N. tatei. Endémico da Amé rica do Sul, a distribui ção do gênero vai do norte
da Col ô mbia até a costa do Rio Grande do Sul, incluindo Guiana Francesa, Venezuela , Equador e Trinidad .
No estado do Rio de Janeiro, N . squamipes apresenta, até o presente momento, cari ótipos com n ú mero
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dipl óide variando de 55 a 59 devido à presen ça de cromossomos supranumerá rios, sendo o n ú mero base
igual a 56. O objetivo deste trabalho foi verificar a varia çã o cromossômica que existe entre amostras
insulares e continentais através de aná lises citogenéticas. Foram analisados cariótipos de espécimens
coletados entre os anos de 1998 até 2002 na Ilha Grande ( Angra dos Reis ), Tarituba ( Mambucaba ), Ilha da
Marambaia ( Mangaratiba ), Parque Nacional de Jurubatiba ( Macaé ) e em vá rias localidades de Cachoeiras
de Macacu , num total de 31 indiv íduos. Foram analisados o n ú mero dipl óide ( 2 n ) e o n ú mero fundamental
( NF) de todos os indiv íduos, sendo posteriormente feita uma comparaçã o com os dados da literatura. Foi
constatada a exist ê ncia de variações cariot ípicas em 24 indiv íduos. Sete indiv íduos das localidades Parque
Nacional de Jurubatiba, Ilha Grande, Ilha da Marambaia , e Tarituba apresentaram o cari ótipo base para
esta espécie, 2n = 56 e o NF = 56. Quatro espécimens apresentaram cromossomos extras, sendo dois
indiv íduos da Ilha Grande e um da Cachoeiras de Macacu com 2n = 58, NF = 60, e um indiv íduo do Parque
Nacional de Jurubatiba com 2 n = 57 , NF = 61. Vinte indiv íduos analisados mostraram cari ótipos diferindo
apenas no NF, variando para 58 (em dois indiv íduos da Ilha Grande, dois da Ilha da Marambaia e dois de
Tarituba ) ou para 60 (em um indiv íduo da Ilha Grande, três da Ilha de Marambaia , quatro de Tarituba e três
de Cachoeiras de Macacu ). A presenç a de cromossomos extras no complemento cromossô mico desta espécie já é conhecida e descrita na litratura , n ão apresentando correla ções entre as localidades. Não é comum
esta espécie apresentar varia ção no n ú mero fundamental , sendo anteriormente conhecida apenas para um
indiv íduo coletado em Santa Catarina . A utiliza çã o de t écnicas mais detalhadas como a colora çã o de
Banda G é importante para determinar quais cromossomos e como est ão envolvidos no processo de inversão que alterou o seu n ú mero fundamental . A variação cromossômica no n ú mero fundamental foi encon trada tanto em espécimens continentais como em insulares, demonstrando que estas variações n ão apresentam um padrã o, també m n ã o existindo correla çã o entre as localidades. A frequente presença de variações nos cariótipos de indiv íduos de N. squamipes mostra que esta espécie ainda não apresenta um cari ótipo
está vel , devendo estar ainda no processo de diferencia çã o cromossômica .

Apoio: FAPERJ , CNPq , PRONEX, PROBIO, IBAMA.
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RO 06

PHYLOGENETIC RELATIONSHIP AMONG SOME SPECIES OF THE GENUS Akodon
( RODENTIA: SIGMODONTINAE) USING MITOCHONDRIAL DNA SEQUENCE ANALYSIS
( CYTOCHROME fi). Luciana Guedes Pereira 1 2 & Lena Geise 2. 1. Bolsista de doutorado CAPES; 2.
Laboratório de Zoologia de Vertebrados, Depto. Zoologia , IB , Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Rua São Francisco Xavier, 524, Maracan ã, Rio de Janeiro, RJ , CEP 20550-900. E- mail: geise @ uerj . br

-

-

Several species of Akodon probably evolved quite recently, particularly those at high altitudes in the
Andes where speciation was likely affected by Pleistocene glacial cycles. The majority of studies on the
evolutionary trend of Akodon include, separately, Andean or Atlantic Forest species. Here we propose a
phylogeny with 10 Andean species, two from the “ Chacos” and six from the Atlantic Forest . Cytochromeb gene ( mtDNA ) sequences from 26 specimens were obtained from GenBank, including 18 species of
Akodon and Oxymycterus paramensis (outgroup). All sequences were lined up using Clustal W Program ;
phylogenetic and molecular evolutionary analyses were conducted using MEGA version 2.1. Among all
sequences, a total of 1,140 sites were analyzed (739 conserved , 401 variable and 246 parsimony informative).
The p-distance and neighbor-joining with 1,000 bootstrap replicates were calculated. The maximum amount
of variation was between O. paramensis and A. serrensis (15.7 %) and between A. serrensis and A. toba
( 15.4 % ). On the otherhand , the minimum variation was found between A. cursor and A . aff. cursor ( 3.8%
to 4.4 % ). The main Akodon tree is divided in two branches (supported by 52% and 90% bootstrap values,
respectively ). One branch is formed by species of the cursor group ( with A . mystax included , more closely
related to A. montensis), the boliviensis group ( with A . kofordi more related to A . juninensis ) and A .
lindberghi. Species of this branch occurs in eight ecoregions of the Atlantic Forest, in the Cerrado, a
mosaic between Atlantic Forest and Cerrado, Sechura Desert, Central Andean Wet Puna, and Peruvian
Yungas. Akodon azarae and A . toba are also in this branch ( both from Humid “ Chaco” ). Two clades form
the second major branch, with species from the Peruvian Yungas, Bolivian Montane Dry Forest and Cordilera
Central Paramo. The first one includes one specimen of A . orophilus (Dept. Haunch, Peru ) and A. siberiae.
Specimens of Akodon orophilus, A. torques , A . mollis and A. aerosus belong to the other branch. Akodon
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aerosus and A. orophilus do not represent phylogenetic units due to specimens of each species also cluster
with other species. However, considering that only three sequences of each species from
different localities

were used , more sequences will be necessary in order to verify the correct phylogenetic arrangements
for
A. aerosus and A. orophilus. Akodon serrensis is not included in the Akodon clade, probably being
another
genus. Brazilian species do not form a clade and there are no evidences that Brazilian Coastal
area has been an
exclusively separate center of speciation. On the other hand , the Andean region
was not an exclusively
differentiation center, because Brazilian species are in the same cluster with some Andean
species, whereas
other species from Andes belongs to the second large branch. Vicariance and
dispersai are processes that
probably have contributed to the present distribution or range disjuctions and need to be better
studied .
Studies with all species of the genus are very important , but phylogenetic studies
within geographic related
group of species are essential lo understand the distribution and the evolutionary history of the genus
Akodon .
Financial support: CAPES , UERJ , CNPq .
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- 07

AN Á LISE DA VARIA ÇÃ O CROMOSSÔ MICA E PADR ÕES BIOGEOGR Á FICOS DO G Ê NERO
Akodon ( RODENTIA, MURIDAE, SIGMODONTINAE) Adriene Seguia Wollmann 12 & Lena Geise2
Endereço: 1. Bolsista de Inicia çã o Cient ífica - FAPERJ ; 2. UERJ , Instituto de Biologia , Departamento de
Biologia Animal e Vegetal , Laboratório de Zoologia de Vertebrados. Rua São Francisco Xavier, 524.
Maracan ã. CEP: 20550-013. TEL: ( 21 ) 2587 7628. E- mail: geise @ uerj. br
Estudos citogenéticos mostram que espécies do gê nero Akodon apresentam n ú meros dipl óides variados.
Este gê nero, com 45 espécies reconhecidas, distribui -se pela Amé rica do Sul desde a regi ã o Andina do
Chile até a Venezuela e nas porções temperadas, subtropicais e tropicais do Brasil , Bol ívia , Argentina ,
Paraguai e Uruguai. Quanto ao complemento cromossô mico, caracteriza-se pela variação nos n ú meros
dipl óides (2 n =10 a 52 ), com varia çã o intraespec ífica e intrapopulacional . O objetivo do trabalho foi traçar
a evolu ção cariot ípica para algumas espécies do gê nero Akodon num cen á rio biogeográ fico. Foram feitos
levantamentos na literatura, utilizando dados de indiv íduos identificados através de técnicas gen é ticas e
registros de coletas, obtendo-se assim informações sobre 25 espécies. A amostra analisada se distribui
desde Cotopaxi volcano, no Equador (0°4’ S ), descendo pela regi ão Andina até Aisen , no Chile (45°29’ S ).
Em Chubut, Argentina ( 42°46’ S ), os pontos emp íricos se direcionam para a Mata Atl â ntica at é a latitude
de 6°47’ S em Mamanguape, no estado da Para íba. Existem poucos registros do gê nero na regi ão central da
América do Sul. Das 25 espécies aqui analisadas, 13 são das regi ões Andinas: Akodon aerosus, A. torques,
A . mollis, A . boliviensis, A . longipilis, A. sanborni, A . iniscatus, A. puer , A. varius , A . spegazzinii , A.
siberiae, A. illuteus e A. budini e sete ocorrem na Mata Atl â ntica: Akodon cursor, A. aff. cursor, A. rnontensis,
A. lindberghi , A. serrensis, A . paranaensis e A. mystax. Dentre as espécies identificadas pelo cariótipo,
pôde ser observado que, sete (28 % ) apresentaram n ú meros dipl óides baixos e 18 (72% ) n ú mero dipl óide
altos (até 52 cromossomos ). No Chile, Peru e Bol ívia encontram-se as espécies com n ú meros dipl ó ides
mais altos. Argentina e Brasil apresentam espécies com n ú meros diplóides variando de 2n =10 a 46. A
distribui çã o das formas cariot ípicas na Argentina e no Brasil apresenta um “ cline” , com o menor n ú mero
ocorrendo no extremo norte/ nordeste da distribui ção. Nesta á rea , A. rnontensis (2n =24/25 ) ocorre desde a
localidade de Lami , no RS (30°14’ S, 51°06’ W ) a Caratinga em MG ( 19°47’ S, 42°08’ W ), A. cursor (2n = 14 )
de Morretes no PR ( 25°28’ S, 48°49’ W ) a Una na BA ( 15°17’ S, 39°04’ W ), Akodon aff. cursor ( 2n = 16 ) de
Acau ã em MG ( 17°08’ S, 42°46’ W ) a Mamanguape na PB (6°47’ S, 34°57’ W ) e Akodon sp ( 2n = 10) de
Ga ú cha do Norte no MT ( 13°1 l ’ S, 57°23’ W ) até Vila Rica no MT (9°54’ S, 51°1T W ). Assim , se a hipótese
de redu ção do n ú mero dipl óide for a correta para os padrões evolutivos nos roedores Sigmodontinae , e se
a sua história evolutiva, com eventos de vicariância e de dispersão indicarem uma ocupação recente e
cont ínua da regi ã o costeira do leste da Amé rica do Sul, pode-se inferir que a regi ã o andina corresponda a
centros de diferenciação. Entretanto, tal hipótese n ã o é corroborada pelos estudos biogeográficos utilizan do informações de sequê ncias de DNA mitocondrial , onde se verifica ciados ú nicos para as espécies andinas
e ciados onde espécies exclusivamente andinas são próximas às espécies da regi ã o costeira do Brasil.
Assim , para entender o correto padrão evolutivo é necessá ria a jun ção de informações sobre morfometria,
morfologia , DNA e citogené tica do gê nero em questão.

Apoio: CNPq, FAPERJ, IBAMA e UERJ.
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RO 08
VARIA ÇÃ O GEOGR Á FICA EM Akodon cursor ( RODENTIA , SIGMODONTINAE ) :
3
CITOGENÉTICA E MORFOMETRIA . Lena Geise 1, Luciana Guedes Pereira 12 & Gabriel Marroig
1 - Laborat ório de Zoologia de Vertebrados, Depto. Zoologia, IB , Universidade do Estado do Rio de Janei ro, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracan ã , Rio de Janeiro, RJ , CEP 20550-900; 2- Bolsista de Doutorado da CAPES; 3- Departamento de Biologia, Instituto de Biociê ncias, Universidade de São Paulo, CP
11.461, CEP 05422-970, São Paulo, Brasil . E-mail: geise @ uerj. br

Akodon cursor, como diversos roedores sigmodont íneos, apresenta amplo polimorfismo cromossômico.
Tais polimorfismos podem ter um papel como deflagrador da diversidade destes roedores neotropicais. No
entanto, estudos de varia ção geográfica destes polimorfismos sã o escassos. Al é m disso, n ã o é sabido até
que ponto a varia ção cromossô mica está ou n ão associada à variação morfol ógica . Para abordar estas
quest ões foi comparada a variaçã o cromossômica e morfol ógica em amostras de A . cursor. Espécimens de
33 localidades foram utilizados na an á lise morfomé trica ( 178 espécimens ) e parte das amostras de 25
localidades tiveram seus complementos cromossô micos analisados ( 122 espécimens ). As localidades
amostradas est ã o inseridas na á rea de distribuiçã o geográ fica da espécie (SP, RJ , MG e BA ). Nos indiv ídu os cariotipados, foram encontrados dois n ú meros dipl óides ( 2n = 14 e 15 ), correspondendo a nove varian tes. Os espécimens com 2n = 15 apresentaram cari ó tipos iguais ( NF= 20, três pares com cromossomos de
dois braços e três pares com um braço, variante 9). Na amostra com 2 n = 14, foram encontradas oito formas
cariot ípicas, resultantes da morfologia diferenciada dos cromossomos nos diferentes pares cromossômicos
envolvidos. As variantes mais frequentes envolveram o par dois ou o par três (ou ambos ) ; apenas uma
forma cariot ípica apresentou variaçã o no par quatro. Tais variações foram observadas em todas as amostras cariotipadas. Em 11 das 25 localidades foi també m encontrado o cari ótipo base descrito para a espécie
(2n =14, NF=18). As frequências destes rearranjos est ã o dentro do esperado pelo equil í brio de HardyWeinberg, seja para a amostra total ( todas localidades reunidas ), seja para cada localidade separadamente.
Dist â ncias genéticas de Rogers foram calculadas entre as populações para serem comparadas com as distâ ncias morfol ógicas. Com relação à morfometria, a an á lise discriminante de 20 medidas cranianas mostrou que existe diferencia çã o entre as populações. No entanto, apenas as amostras das localidades de
Itatiaia e Macaé (RJ ) foram diferentes de maneira consistente de todas as outras quando uma re-amostragem
por “ Jackknife” foi feita. Os padrões de alometria são similares em vá rias amostras, mas aquelas de Macaé,
Sumidouro (RJ ), Simão Pereira e Vi çosa (MG ) apresentaram correlações baixas dos vetores alométricos
entre si e com o restante das localidades (com exceção de Sim ã o Pereira e Vi çosa que sã o muito similares
entre si ). Após retirar o efeito da variaçã o de tamanho e de alometria , uma segunda aná lise discriminante
também indicou diferenciação entre as populações, mas novamente apenas Itatiaia e Macaé mostraram
diferen ças consistentes após a re-amostragem. As dist â ncias morfol ógicas (Mahalanobis ) obtidas das an álises discriminantes (com e sem o efeito do tamanho) foram comparadas com as distâ ncias genéticas
correlacionando as matrizes e utilizando um teste de Mantel para obter a significâ ncia . Não existe correlação significativa entre as distâ ncias genéticas (seja a total com ambos os pares de cromossomos, seja as
distâ ncias para cada par) e as distâ ncias morfol ógicas. Estes resultados sugerem uma independ ência entre
a variação geográfica entre os n íveis de organização cromossômico e morfol ógico. Neste caso, somente o
componente histórico poderia explicar estes padrões de variação geográfica, sendo o tempo de ruptura
entre as populações insuficiente para uma maior fixação das variações. A morfologia poderia estar sob
seleção enquanto os cromossomos não.
Apoio: WWF-Brasil , FAPERJ, FAPESP, CNPq , PRONEX, PROBIO, IBAMA, CAPES.
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RO 09
ESTUDO DA VARIABILIDADE CARIOT Í PICA DE ROEDORES ORYZOMINOS E
AKODONTINOS (SIGMODONTINAE) OCORRENTES NO PARAN Á E SANTA CATARINA .
1
1
1
Andréa de C. S. Cardoso 1 , Deborah F. M . T. Vieira , í ris Hass , J . Fernando de S. Lima , Sé rgio AlthotfP,
1 (
Ives J . Sbalqueiro . I - Departamento de Gen é tica , Laboratório de Citogené tica Animal , Universidade
Federal do Paran á , e- mail : ivesjs @ bio. ufpr. br. 2- Fundação Universidade Regional de Blumenal / FURB.
Blumenal/SC ).
A diversidade de roedores na América do Sul representa cerca de 43% dos mam íferos, constituindo um dos
grupos mais bem sucedidos evolutivamente. A fam í lia Muridae é representada pela subfam í lia
Sigmodontinae, que compreende cerca de 51 gê neros e 249 espécies, agrupadas em sete tribos, com maior
concentraçã o ocorrendo em três delas: Oryzomyini ( que inclui os gê neros Oryzomys e Oligoryzomys );
Akodontini ( incluindo Akodon , entre outros ) e Phyllotini . Os roedores apresentam uma ampla
multiformidade cariot ípica , supondo que a evolu çã o destes deu -se às custas de profundas modificações em
seus cari ótipos, ocorrendo v á rios tipos de rearranjos cromossô micos. O presente trabalho apresenta resul tados parciais de um projeto que se propõe analisar a variabilidade citogen é tica , estabelecendo seus padrões de bandeamentos C, G e RON , al é m de estudar a distribui çã o geográ fica das formas cromossô micas
encontradas na regi ã o Sul do Brasil . Foram capturados 105 animais em armadilhas do tipo Shermam e “ life
trap' \ destes, 64 indiv íduos foram analisados citologicamente, dos quais 31 Oligoryzomys e 24 Akodon
provindos do munic ípio de Sã o Domingos (SC ) ; dois Oryzomys e dois Akodon do Parque Nascentes do
Garcia em Indaial (SC ); três Oligoryzomys e dois Akodon de São José dos Pinhais ( PR ). Foram aplicadas
técnicas de colora çã o comum ( Giemsa 10% ) e bandas C e RON. Em Indaial foram encontrados duas
fê meas de O. intennedius ( 2 n =80, NA =84 ) que apresentam const â ncia cariot ípica e dois machos de A .
montensis ( 2 n =24, NA = 42 ) onde um deles apresentou um aumento no braço curto do cromossomo X. Na
amostra de Sã o Domingos foram identificados 25 indiv íduos de O. nigripes (2n=62, NA=8() a 82 ). dos
quais 42% mostraram heteromorfismo no par 3 devido a inversão pericê ntrica e um exemplar de O. jlavescens
( 2n =66, NA =68), com presen ç a de dois cromossomos B . Foram encontrados, també m , oito A. montensis
( 2 n = 24, NA=42), onde 37,5 % apresentaram aumento do bra ç o curto do cromossomo X ; 16 A . paranaensis
(2 n =44, NA =44 ) com constâ ncia cariot ípica . Em Sã o José dos Pinhais ( PR ) foram encontrados dois exemplares de O. flavescens (2n =64, NA =66 ); um de O. nigripes ( 2 n =62, NA =80 ); dois de A. montensis ( 2 n =24,
NA =42 ), todos com const â ncia cariot ípica. Todas as estas altera ções já foram constatadas em indiv íduos
de outras localidades brasileiras. O bandeamento C apresentou -se , em geral , nos Oligoryzomys na regi ã o
pericentromé rica dos autossomos, nos braços curtos do X e, totalmente no Y. Em A . paranaensis as marcações de padrã o de banda C apresentaram-se pericentromé ricas em alguns cromossomos, variando de fone
a fracamente corados, já em outros, apresentaram -se ausentes. O cromossomo X, apresentou marcaçã o
pericentromé rica semelhante aos autossomos. Em O. jlavescens os padrões de bandas RONs revelaram-se
na regi ão telomérica, variando de três a quatro marcações por cé lula . Os dados aqui apresentados são
preliminares e as aplicações das t écnicas de bandeamento continuam em andamento no Laborat ório.

Apoio: UFPR/TN, CNPq

RO - 10
DADOS BIOM ÉTRICOS DO RATO- DA -TAQUARA , Kannabateomys amblyonyx ( WAGNER , 1845)
( RODENTIA , ECHIMYIDAE), NA ESTA ÇÃ O BIOLÓGICA DE SANTA LÚ CIA , SANTA TERESA , ES Manuella Villar Amado1; Josiane Barbosa dos Santos1 ; Savana de Freitas Nunes1 & Sé rgio
Lucena Mendes2- 1- Programa de Pós Graduação em Biologia Animal -UFES, Av. ( manuella. va @ bol .com. br
e sa . bio @ ig.com.br ); 2- Professor do Departamento de Ci ê ncias Biol ógicas da Universidade Federal do
Esp írito Santo, Av. Marechal Campos, n° 1468, Maru ípe , Vit ória , ES, CEP 29040-090.

-

O rato-da - taquara ocorre habitualmente em bambuzais e taquarais do sudeste do Brasil , leste do Paraguai
e nordeste da Argentina , sendo o ú nico mam ífero endé mico de Mata Atl â ntica especializado em alimentarse de brotos e folhas de bambu . Seus pés e m ã os finamente adaptados ao h á bito arbor ícola se assemelham
aos dos primatas, com unhas achatadas para permitir que ele se agarre firmemente ao colmo liso do bambu .
Observa ções sugerem que K. amblyonyx possui h á bitos noturnos, defende territ ó rios por meio de
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vocalizações e vive solitá rio ou em pares. Apesar de ser um roedor de tamanho avantajado e de se distribuir
por á rea bastante extensa, poucos são os exemplares existentes nos principais museus e escassas as informações a respeito da bionomia desse equimídeo. O presente trabalho objetivou analisar os dados biométricos
de K. amblyonyx na Estação Biol ógica de Santa L ú cia. Essa Estação compreende um remanescente de
Mata Atlâ ntica de aproximadamente 440 ha , localizado no município de Santa Teresa , regi ão serrana do
Estado do Espírito Santo. O trabalho foi realizado de setembro de 2000 a novembro de 2001. Armadilhas
‘Tomahawk ” foram distribu ídas ao longo de
280m da Trilha do Rio, que acompanha moitas de bambu.
Pontes artificiais, com uma altura média de 2 m, foram constru ídas entre moitas individualizadas, utilizan do-se uma vara de bambu com uma plataforma suporte para a armadilha. Os animais coletados foram
sedados, pesados, medidos, identificado o sexo e marcados para posterior identificaçã o. Um total de oito
animais foi capturado, sendo seis fê meas e dois machos. As fê meas apresentaram peso m édio de 410,8 g;
tamanho médio cabeça-corpo de 229,6 mm ; da cabeça 68,0 mm; da orelha 22,4 mm ; a m ão 29,8 mm ; do pé
53,0 mm e da cauda 321,0 mm. Os machos apresentaram peso médio de 324,9 g; tamanho médio cabeçacorpo de 218,0 mm; da cabeça 67,4 mm; da orelha 21,3 mm ; a mã o 25,5 mm ; do pé 48, mm e da cauda
295,0 mm . Os valores encontrados est ão situados dentro da amplitude observada para amostras da espécie
de outras regiões geográficas.

RO - 11

ASPECTOS DA ECOLOGIA DO RATO- DA -TAQUARA , Kannabateomys amblyonyx ( WAGNER ,
1845) ( RODENTIA , ECHIMYIDAE) , NA ESTA ÇÃ O BIOLÓGICA DE SANTA LÚCIA , SANTA
TERESA , ES . - Savana de Freitas Nunes1; Josiane Barbosa dos Santos1 ; Manuella Villar Amado1; & •
S érgio Lucena Mendes 2 - 1 - Programa de Pós Gradua çã o em Biologia Animal -UFES , Av.
( manuella . va @ bol.com . br e sa .bio @ ig.com. br ); 2- Professor do Departamento de Ciê ncias Biol ógicas da
Universidade Federal do Espírito Santo, Av. Marechal Campos, n° 1468, Maru ípe, Vitória , ES, CEP 29040090.
O rato-da-taquara é uma espécie endé mica de Mata Atlâ ntica do sudeste do Brasil , leste do Paraguai e
nordeste da Argentina. Ocorre habitualmente em bambuzais e taquarais. Alimenta -se exclusivamente de
brotos e folhas de bambu, nunca tendo sido visto alimentando-se de outro tipo de vegetação. E um animal
territorialista e de há bitos noturnos. Seus pés e mãos finamente adaptados ao há bito arbor ícola se assemelham aos dos primatas, com unhas achatadas para permitir que ele se agarre firmemente ao colmo liso do
bambu . Em função da carê ncia de informações sobre a ecologia de K. amblyonyx, o presente trabalho
objetivou contribuir para o conhecimento de alguns aspectos de sua ecologia. Este estudo foi realizado na
Estação Biol ógica de Santa Lú cia localizada no munic ípio de Santa Teresa , Espírito Santo, entre setembro
de 2000 e novembro de 2001. A Trilha do Rio, que acompanha as moitas de bambu , foi medida e marcada
em intervalos de lOm. Os estudos foram realizados nos primeiros 280 m da trilha , onde as moitas se
encontravam individualizadas, facilitando a constru ção de pontos de captura. Em cada ponto, foi colocada
uma vara de bambu com uma plataforma suporte para a armadilha unindo as moitas. Dez armadilhas do
tipo “ Tomahawk ” de duas e de uma porta foram armadas pelo menos três noites por mês. Caminhadas
noturnas pela trilha foram feitas com o intuito de observar o rato-da- taquara em seu ambiente natural . Os
animais foram sedados, pesados, medidos, identificados o sexo e marcados para posterior identificação.
Um total de oito espécimes foi capturado, sendo seis fê meas e dois machos. Destes, três fê meas e um
macho foram recapturados em pontos diferentes da captura . Observou -se uma maior frequê ncia de captura
no mês de abril . Neste mês foram capturados uma fê mea e um macho na mesma armadilha , situa ção pouco
comum . Al é m de uma fêmea grá vida que foi recapturada um mês depois ( 28 de abril - 27 de maio ) pesando
lOOg a mais. Estes dados sugerem que o mês de abril provavelmente pertence ao per íodo reprodutivo da
espécie. Através da distâ ncia entre os pontos de captura e recaptura foi poss ível estimar pelo menos parte
da á rea de uso dos animais. O deslocamento do macho ( 130 m ), alé m de ter sido maior que o das f ê meas
(70, 70, 50 m ), se sobrepôs totalmente ao deslocamento de duas e parcialmente ao de uma fê mea . També m
houve sobreposição no deslocamento de duas fêmeas. Estes dados concordam com os encontrados em
outros estudos. Os resultados obtidos neste trabalho contribuem com informações sobre aspectos da ecologia do rato-da- taquara, com o intuito de auxiliar futuros projetos de conserva ção e manejo.
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SYSTEMATIC REVIEW OF THE SOUTH AMERICAN SPECIES OF Oryzomys ( RODENTIA :
SIGMODONTINAE). Alexandre Reis Percequillo - IBUSP and Mastozoologia , Museu de Zoologia da

Universidade de Sã o Paulo, C. P. 42594, 04299-970 Sã o Paulo, São Paulo, Brasil e- mail : percequi @ usp. br
,

The species of genus Oryzomys present a long and complex taxonomic history, as well a remarkable
morphological variation . In the last years, my objective has been to organize the morphological variation
into diagnosable clusters of populations ( species ) and species (species groups ), in order to propose an
adequate and comprehensible taxonomic treatment . In my ongoing review of the South American species
of Oryzomys, I examined the skins and skulls of circa 5000 specimens housed in South and North American
and European collections. Those werc analyzed on qualitative ( structure, length and color of pelage ; shape
of incisive foramina ; morphology of palate; carotid circulation pattems ; morphology of teeth; mandibular
morphology ) and quantitative ( externai and 21 cranial and molar measurements ) perspectives. Results so
far allowed me to recognize 44 species of Oryzomys , arranged in 10 species groups: nitidus ( 8 species ).
megacephalus (6 species ), subflavus ( 6 species ), albigularis ( 14 species ), talamancae ( 2 species ), xanlheolus
(3 species ), hammondi , balnealor, angouya , palustris and alfaroi ( l species each ). Although the monophyly
of all groups have not yet been tested , current hypothesis of relationships employing only few species and
species groups suggest that they are monophyletic . By the time, these groups represent identifiable and
diagnosable operational units. The distributional patterns of the species groups are summarized as follows:
nitidus, megacephalus, subflavus and angouya groups present cis-Andean distribution , inhabiting a wide
array of habitats in this area . Species of nitidus and megacephalus occur at Amazonian lowland forests.
Atlantic forest lato sensu, semideciduous forests, cerrad ã o and gallery forests of Cerrado, “ brejos” on
Caatinga, and montane rainforests; species of subflavus group are associated to the belt of open vegetation
formed by the Chaco, Cerrado and Caatinga ; the only species of angouya group is widely distributed
throughout the Atlantic forest lato sensu to the Paraguayan chaco , on western margin of Rio Paraguay. The
albigularis, balneator and hammnodi groups show Andean distribution, occupying the Oriental and Oci dental slopes of tropical Andes, from 1000 to 3500 meters of altitude. The talamancae and xantheolus
species present a predominantly trans-Andean distribution : species of the First dwell at lowland and montane
rainforests of South and Central America , while species of xantheolus group are distributed in the open
areas of western Peru and Ecuador, with one species occurring at the Galapagos archipelago. Species of
palustris and alfaroi groups are most diverse in Central and North America, occurring only marginally in
South America ( in Northern Colombia and Venezuela ), with poor taxonomic representation . Within groups,
species are predominantly allopatric, with few areas of sympatry and even scarce areas of sintopy. Some
species of russatus and megacephalus groups are simpatric, since the groups overlap in much of its
distributions, although the species distributional patterns are quite distinct. The correlation of these
distributional patterns with hypothesis of phylogenetic relationships will provide a robust framework to
reconstruct the biogeographical history of such diverse and complex group.

The author was sponsored by FAPESP 98/ l 2273-0 (DR -II ), BIOTA-FAPESP 98/05075-7, USP and AMNH,
FMNH, MCZ and USNM grants.
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NOVOS REGISTROS DE UMA ESPÉCIE PRESUMIVELMENTE EXTINTA: Rhagomys rufescens
(THOMAS, 1886) ( RODENTIA , SIGMODONTINAE). Paula Soares Pinheiro 1 2, Lena Geise 2 & Paulo
Afonso Hartmann 3 - I - Bolsista de Mestrado, CNPq ; 2 - Laboratório de Zoologia de Vertebrados. Depto.
Zoologia , IB, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracan â , Rio de
Janeiro, RJ , CEP 20550-900. E-mail: geise @ uerj. br; 3 - Bolsista de Doutorado, FAPESP. Laborat ório de
Herpetologia, Instituto de Bioci ê ncias, Universidade Estadual Paulista, Caixa Postal 199, 13506-900, Rio
Claro, SP
*

A Mata Atl â ntica caracteriza -se por sua elevada biodiversidade e alto grau de endemismo. Os mam íferos
contribuem com 250 espécies (correspondente a 12% dos vertebrados ), sendo 55 end é micas. Entretanto,
calcula-se que 14% destas estejam amea çadas ou extintas. Entre as espécies citadas nas listas oficiais de
espécies ameaçadas como presumivelmente extintas ( n ão coletadas há mais de 30 anos ), encontra-se o
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roedor sigmodont íneo Rhagomys rufescens (Thomas, 1886). Este animal de pequeno porte era conhecido
por apenas dois indiv íduos ( um procedente do Rio de Janeiro e o outro de localidade desconhecida ),
coletados h á mais de um século e depositados no Natural History Museum (Londres ). Uma excursão de
coleta no Parque Estadual da Serra do Mar - N ú cleo Picinguaba ( Ubatuba , SP), em abril de 2002, resultou
na captura de um indiv íduo de R. rufescens em armadilha de interceptação e queda { pitfall traps with drift
fences ). O local da coleta caracteriza -se pela transi çã o entre restinga , mata alagadi ça e mata de encosta
( floresta ombrófila densa ), há cerca de lkm da Rodovia Rio-Santos (23°20’ S, 44°51’ W; 15 m de altitude ).
Esta espécie é vulgarmente conhecida como rato-do- mato- laranja e pode ser identificada pela cor de sua
pelagem e pela estrutura conspícua de seus molares superiores. O exemplar capturado é uma fê mea de
107 mm de comprimento corporal e cauda de 112 mm e encontra-se depositado no Museu Nacional (MN
65545 ), no Rio de Janeiro. Outros espécimes de R. rufescens foram encontrados nas coleções cient íficas
do museu do Parque Nacional de Itatiaia ( quatro indiv íduos que estavam identificados erroneamente,
coletados em três localidades no PNI: Hotel Casa Alpina, a 1600 m ; sede, a 850m e Maromba , a 1500 m ) e
do MZUSP ( um indiv íduo sem proced ê ncia ). Foram realizadas medidas dos crâ nios e mand íbulas, observações da morfologia externa e craniana . Para o indiv íduo capturado també m foi analisada a morfologia do
est ô mago e seu conte ú do, que revelou abund â ncia de formigas. As características morfol ógicas externas
sugerem um há bito arborícola ; é possível que seja uma espécie escansorial , já que foi capturada no chão.
Esses registros são importantes pois ampliam a distribuição geográfica e altitudinal da espécie e indicam
que esta pode n ão ser tão rara como se presumia . Apesar dos estados de SP e RJ serem relativamente bem
amostrados, h á um pequeno n ú mero de indiv íduos conhecidos para a espécie. E prová vel que sua raridade
seja um artefato de amostragem , devido a dificuldades de captura de R. rufescens e outras espécies ( e.g .
Abrawayaomys ruschii ) pelos métodos usualmente empregados. Esse estudo demonstra a necessidade de
intensificar os esforços de amostragem , utilizando mé todos variados de captura, de modo a melhorar o
conhecimento sobre as espécies existentes, assim como daquelas consideradas extintas.

Apoio: WWF-Brasil , PRONEX , PROBIO, CNPq , FAPESP, IBAMA, IEF/SP
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REPRODUCTIQN, DEVELOPMENT AND GROWTH OF Akodon lindberghi ( RODENTIA,
SIGMODONTINAE) IN CAPTIVITY1. De Conto, V. 2 & Cerqueira, R. 3 - 2,.3- Departamento de Ecologia , Universidade Federal do Rio de Janeiro - Cx . Postal 68020 CEP: 21941-540 - e - mail :

valdeconto @ biologia. ufrj.br2 - rui @ biologia . ufrj. br3
The basic life history traits such as litter size, gestation length, young size and growth pattern have been
little studied in South American rodents. Due to the difficulty in reporting these traits in field , we conducted
investigations in captivity, chiefly if animais were bred from specimens that just carne from field .
Reproduction , development and growth and the relationships between reproductive traits in Akodon
lindberghi were studied in captivity. Wild specimens used in this study were collected at Sítio Magl â ndia ,
Municipality of Simão Pereira, Minas Gerais State, Brazil ( 21°58’ S, 43°19’ W ) at 500m high, trapped by
Drs. Lena Geise and Miguel Angelo Moreira. This locality represented , at collecting time, a new area of
the geographical distribution known for this species. Five males and four females from field and seven
males and eight females born in the laboratory from the wild ones were crossed , producing 144 young in 53
litters. Gestation length , estimated as the smallest inter- birth interval between successive litters. had a
mode of 25 days (10 pregnancies). The smallest interval was 23 days (2 pregnancies ). It seems that the
average value of this species occurs throughout the Akodontini . Post-partum oestrus was observed , with
61 % of effective mating occurring in the first three days after females gave birth . Litter size ranged from 1
to 4 with a mean of 2.72 (SD 0.97, n 53) and modal size of 3. Sexual dimorphism was not present in
body mass at birth ( males = 2.26 ± 0.29g and females 2.14 ± 0.35g - F 2.615, p= 0.11 ) and weaning
( males 9.10 ± 1.64g and females 8.60 ± 1.35- F= 1.097, p 0.3). There was a significant negative
correlation between litter size with mass at birth ( R -0.43, p<0.01) and wêaning-(R = -0.35, p<0.01). This
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fact suggests a division of resources that will be allocated in the gestation and nursing of a larger litter.
Permanent emergence from adult externai appearance occurred at 15 days. Puberty for males and females
was 43 and 42 days, respectively, and the age at the first fecundation event for two females was recorded at
47 and 54 days of age. The weight growth was described fitting a Gompertz model and there are no
significant differences in all parameters of growth curve ( A - asymptotic mass ; K- constant growth rate; I 244

the age at the First inflexion point of the growth curve and b- specific growth rate ) for females and males.
Measurements ( head - body, tail , hind foot and internai and externai ear length ) obtained for adult individuais
didn’ t also reveal the presence of sexual dimorphism. The mean longevity for males was 1435 ± 95 days
( n =3 ), and for females was 1186 ± 92 ( n =3 ). A male survived 1724 days. Aggressiveness was observed
among the couple and between these and the nestling at the birth of the nestling. This fact suggests that, in
natural conditions, possibly the mother is lonely in the nest and that there is not the fathefs contribution in
the care with the nestling.
1. Supported by CNPq ( including PIE and PRONEX ), PROBIO ( Brazilian Ministry of Environment and
Global Environment Fund ), FUJB , CAPES and FAPERJ . 2. Bolsista - Doutorado CAPES. 3. Professor D.E./I . B ./UFRJ
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A INFLU Ê NCIA DE FATORES DEPENDENTES DA DENSIDADE NA REGULA ÇÃ O DO TA
MANHO DAS POPULA ÇÕES DE PEQUENOS ROEDORES EM Á REA DE FLORESTA COM
ARAUCÁ RIAS NO SUL DO BRASIL Cristina Vargas Cademartori 1 2 ; Rosane Vera Marques 2 & Susi
Missel Pacheco23 - 1- Curso de Ciê ncias Biol ógicas do Centro Universitá rio La Salle. Av. Victor Barreto
2288, Canoas, RS. titina @ via - rs. net: 2- Laborat ório de Mastozoologia do MCT/PUCRS. Av. Ipiranga
6681, Cx Postal 1429, Porto Alegre, RS, CEP 90.619-900. rosanbat @ pucrs. br: 3- Depto de Biologia da
Universidade de Santa Cruz do Sul ( IJN 1SC ) Av. Independê ncia, 2293, Santa Cruz do Sul , RS CEP 96.815900. batsusi @ uol.com. br

-

*

As causas da variação do tamanho das populações constituem objeto de particular interesse dos ecólogos,
que buscam definir quais fatores são preponderantes, se dependentes ou independentes da densidade. Estudos com populações de pequenos mam íferos, notavelmente suscet íveis às modifica ções ambientais, tê m
revelado a contribui çã o desses fatores na estruturaçã o das comunidades em á reas de Floresta com Araucá rias
no sul do Brasil . As variações na abund â ncia de pequenos roedoreS foram investigadas na Floresta Nacional de São Francisco de Paula/ IBAMA ( 29°23’ S, 50°23’ W ), de fevereiro de 1997 a abril de 2000. Inicial mente , efetuaram -se 14 expedi ções de fevereiro de 1997 a abril de 1998, com a duração média de três
noites cada uma. Utilizou -se um total de 140 armadilhas dispostas ao n í vel do terreno e no sub-bosque
( entre 1,5 e 2 m de altura ). A fase seguinte ( junho de 1998 a abril de 2000 ) foi executada em 11 expedições
de três a quatro noites, com 70 armadilhas dispostas ao n í vel do terreno. O incremento na abund â ncia das
espécies mais frequentes na á rea de estudo (Akoclon montensis, Delomys dorsal is, Oligoryzomys nigripes
e Oryzomys ratticeps ) coincidiu com o per íodo outono-inverno e parece estar relacionado à oferta de
pinhões (sementes, produzidas por Araucaria angustifolia ). Durante o estudo, foram obtidas 17 capturas
simult â neas (presen ça de dois indiv íduos na mesma armadilha ), 82,3% das quais de maio a agosto, per íodo
de incremento na abund â ncia. Em seis das referidas capturas, foi possí vel identificar vest ígios claros de
agressã o e morte de quatro dos indiv íduos envolvidos. Embora a distribuição e a abund â ncia de pequenos
mam íferos sejam, frequentemente, relacionadas à disponibilidade de alimento e condições ambientais favorá veis, supõe-se que intera ções competitivas exerçam importante papel sobre as flutuações populacionais
de pequenos roedores na á rea, conforme apontam os registros mencionados. Estudos complementares com
carn ívoros, utilizando equipamento fotográfico acionado por sensores infravermelhos, em agosto de 2001,
revelaram a ocorrê ncia de predaçã o de pequenos roedores por Leopcirdus tigrinus ( gato-do- mato-pequeno)
e Leopcirdus pardalis ( jaguatirica ), na á rea de estudo, coincidentemente com o per íodo de incremento na
abund â ncia dos roedores. Tais registros confirmam a importâ ncia da ação dos fatores dependentes da
densidade sobre o controle do tamanho populacional das espécies de cricet ídeos estudadas, justamente na
fase em que, provavelmente, a capacidade de suporte do meio é atingida.
Órgão financiador: CAPES - Colaboradores: Eng. Eletric. Fernando de Miranda Ramos e IBAMA/RS.
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USO DO HABITAT POR Oryzomys subflavus ( RODENTIA ) NA FORMA ÇÃ O ARBUSTIVA ABER TA DE CLUSIA NO PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA , RJ . Helena de Godoy
Bergallo 1 ; Daniel Santana Ra íces 2, J ú lia Lins Luz3, Fernanda Martins- Hatano4 e Fá bio Hatano - Departa mento de Ecologia , Instituto de Biologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco
Xavier 524, 20559-900, Rio de Janeiro, RJ , Brasil . 1 - bergallo @ uerj. br 2- danielraices @ uol .com . br 3linsluz @ iis.com . br 4- martinsfernanda @ hotmail .com
O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba possui pelo menos 10 formações vegetais, entre elas a Arbustiva
Aberta de Clusia. Esta formaçã o é constitu ída por moitas densas de v á rias formas e tamanhos ( lm 2 até
<
>
lOOOm2 ), sendo a espécie Clusia hilariana Schltdl . ( Clusiaceae) uma das mais importantes. Estudos tê m
mostrado que moitas com Clusia ( CC ) tê m menor riqueza vegetal e sã o menos densas que moitas sem
Clusia (SC ). Oryzomys subflavus (Wagner, 1842) é a espécie mais abundante de pequeno mam ífero em
Jurubatiba , ocorrendo em vá rias formações, embora sua densidade seja maior na Arbustiva Aberta de
Clusia. N ós testamos a hipótese que a abund â ncia do roedor O. subflavus aumentaria com o tamanho da
á rea da moita e seria maior em moitas SC. Por terem maior riqueza vegetal , as moitas SC, talvez tenham
maior abund â ncia de recursos alimentares, e també m por serem mais densas, permitem abrigo para o
roedor. Os roedores foram capturados em três transectos de 800 metros de extensã o Cada transecto possui
40 pontos de armadilhamento distantes 20 metros entre si. As coletas foram feitas trimestralmen de
te
fevereiro de 2001 a novembro de 2002 durante seis noites consecutivas. Em cada transecto eram abertas 20
armadilhas e no terceiro dia de amostragem as armadilhas eram deslocadas para cobrirem todos os 40
pontos. Os animais capturados eram identificados , marcados individualmente, pesados , medidos, anotado
o sexo e soltos no mesmo ponto de coleta . Apenas uma observa çã o de cada indiv íduo foi usada para evitar
pseudorepetiçã o. Em cada ponto de armadilhamento, n ós estimamos o tamanho da moita com base em sua
forma ( tri â ngulo, ret â ngulo ou c írculo ) e medindo sua base , altura ou di â metro para calcular a á rea . Nós
anotá vamos també m a categoria da moita CC ou SC, baseados na presen ç a ou n ã o de Clusia hilariana . N ós
medimos també m a maior altura das plantas em cada moita.
Nós fizemos uma an á lise de covari â ncia ,
com a área sendo a covariada, entre a altura das árvores em moitas CC e SC, para avaliar as diferen ças em
altura nas duas categorias de moitas. Com esta an á lise observamos que as moitas SC amostradas variavam
em área de 0,45 a 276 m2, exceto uma que tinha 2281 m 2. Assim , nós fizemos a an á lise seguinte usando
apenas moitas com até 300 m 2. A an á lise de covari â ncia foi usada para testar se a abund â ncia de O .
subflavus aumentava com a área amostrada e se diferenciava em moitas CC ou SC. A abund â ncia do
roedor aumentou com o aumento da á rea ( r 2= 0,366, p=0,001, N=96 ), mas n ã o diferiu nem na inclinação
( p=0,823) e nem elevação ( p=0,568) entre moitas CC e moitas SC. Por outro lado, o padrão na abund ância
de O. subflavus em diferentes classes de tamanho de moitas n ão diferiu ( U=52,5, p=0,848 ) do n ú mero
dispon ível de moitas observadas por classes. Esses resultados indicam que O. subflavus é uma espécie
generalista que usa o h á bitat de acordo com o que está dispon ível .
1- Bolsa de Produtividade em Pesquisa CNPq - 2,3- Bolsa de Iniciaçã o Cient ífica CNPq - 4- Bolsa de
Doutorado CNPq - Projeto parcialmente financiado por Aux ílio à Pesquisa CNPq para HGB ( Processo
462003/2000-0) e PELD/CNPq site 05-Restinga de Jurubatiba.
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EST Ú DIO COMPARATIVO DE LA RELACI Ó N ECTOPAR Á SITO- HOSPEDADOR ENTRE
SIFON Á PTEROS Y ROEDORES SILVESTRES DE LOCALIDADES NEOTROPICALES Y
ANDINAS. Marcela Lareschi ' -2, Pedro Marcos Linardi 2, Ricardo A . Ojeda } y Santiago Nava 4. I - Bccaria
Postdoctoral Externa, CONICET, Argentina , mlareschi @ yahoo.com .ar. 2- Departamento de Parasitologia
ICB/ UFMG, Av. Antonio Carlos 6627, Pampulha, 31270-901, BH, MG, Brasil . 3- GiB-CONICET, IADIZA:
CC 507; 5500 Mendoza , Argentina . 4CEPAVE ( CONICET- UNLP ), callc 2 N ° 584, 1900 La Plata , Argen tina .
De las casi 3.000 especies de sifon á pteros que actualmente se conocen en todo ei mundo, 280 se registraron
en Sudamé rica y 74 % de ellas de roedores silvestres. Argentina, por abarcar las regiones biogeográficas
neotropical y andina , registra el mayor n ú mero de especies ( 108 ) en Sudamé rica . La informaci ón presentada
en este resumen se incluye en un proyecto referido al est ú dio biosistem á tico y ecol ógico de la relaci ón
entre sifon á pteros y roedores silvestres sudamericanos. En una primera etapa , los est ú dios se centralizaron
en dos regiones biogeográfica argentinas: Andina , Reserva de Biosfera de Nacunan , Prov í ncia de Mendoza
( 34°03 S, 67 °58 'W ), caracterizada por desiertos y semidesiertos cá lidos, se muestreó del 9 al 13 de de
mayo de 2000. Neotropical , Selva Marginal de la Prov í ncia de Buenos Aires (34°56 'S; 57°42 'W ), á rea
ecotonal caraterizada por una selva subtropical empobrecida , se capturaron roedores en abril , julio y
diciembre de 1995. En cada localidad se calcularon los siguientes í ndices y parâ metros de infestaci ón:
riqueza (S = n ú mero de especies ) y diversidad de especies ( H = - Z [ pi ln pi ] ), abundancia media ( AM=
n ú mero de ejemplares de un grupo taxonómico / n ú mero de hospedadores examinados, parasitados y no
parasitados ) y prevalê ncia ( P= n ú mero de ejemplares hospedadores parasitados por un grupo taxon ó mico
X 100). En Nacunan se capturaron ejemplares de Akodon molincie ( N = 44 ), Graomys griseojlcivus ( N = l 5 ),
Calomys musculinus ( N = l 2 ) y Eligmodontia typus ( N =7). La preval ê ncia total de ectopará sitos fue 80,70%;
sifon á pteros P=75 ,64%, ácaros lel á pidos P=20.5 l % y piojos P=8.97 %. Se recolectaron 234 pulgas ( S=5;
H=0, 82; AM =3, 22): (Stephanocircidae ) Craneopsylla minerva wolffhuegeli\ ( Rhopalopsyllidae:
Rhopalopsyllinae ) Polygenis ( Polygenis ) platensis cisatuliniis, Polygenis ( Neopolygenis ) puelche , and
Polygenis ( Polygenis ) bohlsi bohlsi y ( Rhopalopsyllidae: Parapsyllinae) Ectinonis bcirrercii. En la Selva
marginal se capturaron indiv í duos de: Oxymycterus rufus ( N = 2 ), Scapteromys aquaticus ( N =47 ),
Oligoryzomys spp. ( N=2) y Akodon azarae ( N=5) . La prevalê ncia total de ectoparásitos fue 92,86%:
sifon á pteros P=46,43%, á caros lel á pidos P=76,79 % y piojos P=50%. Se recolectaron 28 pulgas (S=3:
H=0,28; AM=0,5) (Rhopalopsyllidae: Rhopalopsyllinae): Polygenis ( Polygenis ) cixius axius, P. ( P ) b. bohlsi
y Polygenis ( Neopolygenis ) atopus. Los resultados obtenidos no sólo ampl ían la n ómina de sifon á pteros
conocidos para A. molincie , G. griseoflavus y C. musculinus, sino que adem ás muestran en Nacunan una
mayor riqueza y diversidad de especies de diferentes fam í lias y subfamilias. Asimismo. la P y AM fueron
mayores que en la Selva marginal , donde comparativamente se observaron prevalê ncias m ás elevadas de
ácaros y piojos. Estos resultados est á n relacionados principalmente a la biologia de los sifon á pteros, si
bien no debe descartarse la influencia de las especies hospedadoras y de Ia é poca del afio de muestreó. A
diferencia de ácaros y piojos, cuyos ciclos vitales transcurren sobre el hospedador, los huevos , larvas y
pupas de sifoná pteros se encuentran en el suelo o nido de los roedores. Por lo tanto, las inundaciones
frecuentes en la selva marginal constituirían un factor limitante para su supervivencia. En una etapa posterior
del proyecto en curso, se establecerá n comparaciones con otras localidades de la Argentina y del Brasil,
que permitirá n alcanzar una comprensión más completa de la relación entre sifoná pteros y roedores silvestres.
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RO - 18
AN Á LISE DO COMPORTAMENTO E DESEMPENHO LOCOMOTOR DE Hydrochaeris
hydrochaeris ( LINNAEUS, 1766) ( RODENTIA , CAVIOIDEA , HYDROCHAERIDAE) Mariana Fi ú za
'
de Castro Loguercio, ' Oscar Rocha - Barbosa ; 1 - Laborat ório de Zoologia de Vertebrados, PHLC, sl .S 13 b IBRAG - Depto. de Zoologia UERJ , Rua São Francisco Xavier, 524, 20550- 130 - Maracanã , Rio de
Janeiro, RJ . E- mail: mfcloguercio @ yahoo.com . br / obarbosa @ uerj. br
Hydrochaeris hydrochaeris ( L., 1766 ), mais comumente chamada de capivara , é a maior espécie de roedor
conhecida , distribuindo-se desde o Panamá , na Amé rica Central , até o Rio da Prata , no Uruguai. Com
grande tendê ncia e adapta çã o à vida aqu á tica , habita regi ões pantanosas ou próximas a grandes á reas de
coleções de água e é classificada como um animal anf íbio, por sua boa desenvoltura nos ambientes aquático e terrestre. O objetivo do presente estudo foi descrever o comportamento e desempenho locomotor da
espécie H . hydrochaeris, através de an á lises da cinemá tica do movimento. Os estudos relacionados à locomoçã o procuram descobrir o crit é rio de otimiza ção importante na evolu ção dos membros do animal e na
evolu çã o ou aprendizagem dos padrões locomotores, al é m de auxiliarem na dedu ção da ecologia do organismo, tornando possí vel o levantamento de hipóteses sobre a hist ória morfol ógica evolutiva da espécie e
a estimativa de seu nicho potencial , independente de intera ções de espécies. Para o estudo do comportamento locomotor da H . hydrochaeris, foram feitas filmagens de quatro indiv íduos da espécie (dois adultos
e dois jovens ) com uma câ mara cinematográfica Photosonic 16 mm a uma velocidade de 300 imagens por
segundo e uma câmara de v ídeo a uma velocidade de 25 imagens por segundo. As imagens foram analisadas quadro a quadro e, nas sequências obtidas, foi possível observar a frequê ncia do movimento dos mem bros, tamanho da passada , velocidades de deslocamento e diferentes ciclos locomotores, os quais foram
transcritos e interpretados em diagramas de tipo de movimento. Os animais apresentaram diferentes padrões de locomoçã o dos tipos simé tricos e assimé tricos. Na marcha trotada diagonal , padrã o locomotor do
tipo simétrico, observado em baixas velocidades, os quatro membros movimentam-se de modo a evitar
uma interferê ncia entre os membros posteriores e anteriores, permitindo maior estabilidade para o corpo
do animal durante o deslocamento. Como padrã o locomotor assimétrico, o animal apresentou dois tipos de
galopes: galope a quatro tempos e galope do tipo ricochete. O primeiro foi observado em velocidades de
300 a 400 cm.s 1 e é caracterizado pela antecipação do apoio do membro posterior esquerdo em relação ao
apoio do membro posterior direito. Em relaçã o ao membro anterior també m observamos a antecipaçã o do
membro esquerdo (“ leading” ) em relaçã o ao direito (“ trailing” ) Já no segundo tipo de galope , que se
manifesta a velocidades de 500 a 700 cm.s 1, os membros posteriores apoiam-se simultaneamente , enquan to os membros anteriores est ã o alternados ( anterior esquerdo se antecipa ao direito) e tê m um tempo de
apoio menor que o dos posteriores. Os resultados indicam uma adaptação à corrida de H . hydrochaeris,
traduzida pela aquisi çã o de casco e a utiliza ção de um galope agrupado dos membros em altas velocidades,
confirmando a boa desenvoltura da espécie em ambientes pantanosos das florestas tropicais, bem como
nas pradarias.
’

-

'

Ó rg ãos Financiadores: FAPERJ ; CNPq ; UERJ /PROCIÊNCIA.
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RO 19

CONTRIBUIÇÃ O AO CONHECIMENTO DA DIETA DE Sciurus ingrami THOMAS , 1901: A
PREDA ÇÃ O DAS SEMENTES DE Pinus sp., EM UM REMANESCENTE DE FLORESTA
OMBR Ó FILA MISTA , BUGRE, BALSA NOVA , PR -BR . JO ÃO MARCELO DELIBERADOR

MIRANDA 1: ITIBERÊ PIAI A BERNARDI2: KAUÊ CACHUBA ABREU3. 1- Mestrando do Programa
de Pós-Graduação em Zoologia - UFPR . Especialização em Biologia da Conservação e Manejo da Vida
Selvagem - PUC-PR. Departamento de Zoologia, Setor de ciê ncias Biológicas, Centro Politécnico, Curitiba/
PR . Caixa Postal 19020. CEP 81531-990. guaribaioao @ vahoo.com. br. 2- Universidade Tuiutí do Paraná Biologia . End . R . Bras í lio Itiber ê , 4324, ap. 1902, Á gua Verde, Curitiba. CEP- 80.240-060.
gnaribabemardi @ pop.com.br. 3- Consultor da Associação Mata Ciliar. End . R. Miltho Ancelmo da Silva ,
1461, Mercês - Curitiba . CEP- 80.810-060. kaueabreu @ hotmai 1.com .

O presente trabalho é uma contribui ção ao conhecimento n ão só da dieta de Sciurus ingrami Thomas, 1901
( o serelepe), como també m sobre a capacidade adaptativa deste roedor a ambientes alterados e à rela çã o de
uma espécie exótica ( Pinus sp.) com animais nativos. Este roedor é por excelê ncia um animal frug ívoro,
podendo també m se alimentar de sementes, ramos e cascas de á rvores. A á rea de estudo é um grande
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remanescente da Floresta Ombrófila Mista , no Primeiro Planalto paranaense. Observa ções mostram que
existe uma grande disponibilidade de frutos durante quase todo o ano. Para Sciurus ingrami foi registrado
o consumo de frutos de: Sycigms romanzofiana , Ficus sp. e Diospyrus kciki , sendo esta també m uma planta
introduzida. A á rea apresenta um bom grau de conserva ção e est ã o presentes algumas á rvores de Pinus sp.,
que foram usadas como aux ílio em um reflorestamento, no final da d écada de 70. No in ício do mês de
março de 2002 foram encontradas no chã o muitas pinhas verdes de Pinus sp. predadas ( roídas ), após o que
aten ções foram voltadas para esta espécie de á rvore que t ã o pouco desperta a aten çã o de pesquisadores
para estudos de cunho ecol ógico. Com as atenções voltadas para este fen ômeno, observou -se que nessa
é poca do ano ( três primeiras semanas de março ) v á rios serelepes ( S. ingrami ) presentes na á rea utilizam
como fonte de alimento as sementes de Pinus sp. . O S. Ingrami destacava a pinha verde do ramo e a roia ,
desmontando-a e consumindo somente as sementes desta após o que derrubava a pinha roída no chão. O
acaso revelou ser o S . ingrami um animal de dieta bem pl ástica e de boa capacidade adaptativa a ambientes
e dietas modificadas. Em uma outra oportunidade (setembro de 2002) foi registrado o consumo das semen tes de Pinus sp. por um bando de Pyrrhura frontalis ( Aves, Psittacidae ), sendo que esta espécie també m só
utilizou as sementes como fonte de alimento, com a diferen ça de que esta ave se alimentou de pinhas
maduras. O dado pode ser ainda visto como uma situa ção para contornar escassez de alimento, mas n ã o
parece ser este o caso, já que estes animais encontram -se distribu ídos por toda a á rea de estudo e aparentemente apenas os indiv íduos que sã o residentes pró ximos de onde se encontram estas á rvores parecem se
alimentar de suas sementes, h á també m vá rias opções alimentares que n ã o o Pinus sp., levando à conclusão
que esta é uma opçã o alternativa de fonte alimentar em determinada época do ano, comprovando o cará ter
oportunista deste roedor.

RO

- 20

NÍ VEIS DE FLUXO G ÊNICO ENTRE POPULA ÇÕES DE Ctenomys minutus INFERIDOS ATRA V ÉS DE MARCADORES MOLECULARES MICROSSAT ÉLITES . - TCHAICKAJL. E FREITAS,
T.R .O. - Departamento de Genética/UFRGS, Porto Alegre-RS, Brasil , tchaicka @ zipmail.com . br
O gê nero Ctenomys é representado no Sul do Brasil por cinco espécies, conhecidas popularmente como
tuco-tucos. Estes animais possuem interessante estrutura populacional e aspectos morfol ógicos ligados a
vida subterrâ nea . Ctenomys minutus, espécie alvo deste trabalho, tem distribui ção restrita a Plan ície Costeira no Estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Cortando sua distribuição encontram -se
duas barreiras: o Rio Mampituba, uma barreira natural e a rodovia RS 030, uma barreira antrópica . Com o
objetivo de testar a efetividade destas duas barreiras ao fluxo gê nico, seis populações de C. minutus foram
submetidas a an á lise usando como marcadores gen é ticos loci de microssaté lites. As coletas foram realizadas com captura dos indiv íduos através de armadilhas oneida- vitor n 0 sendo obtidas amostras de 50 e 52
indiv íduos para duas populações que margeiam lados opostos da RS 030; 50 e 38 indiv íduos para duas
popula ções que n ão apresentam barreira entre si ; e de 18 e 19 indiv íduos para duas popula ções separadas
pelo rio. O DNA dos animais foi obtido a partir de fragmentos de tecido da cauda e para a amplificação por
PCR foram utilizados quatroprimers desenvolvidos para C. haigi ( Lacey, 1999): HA12,HAI3,HAI4 e HAI
12. O primeiro par de popula ções, à s margens da RS030, apresenta um valor de Fst de 0,0021 e um
n ú mero de migrantes de 6,33 indiv íduos/geração. As duas populações sem barreira apresentaram um Fst
de 0,045 e um n ú mero de migrantes de 1 ,63 indiv íduos/geraçã o. Já para as populações separadas pelo rio
obtivemos um valor de Fst de 0,0739 e um n ú mero de migrantes de 0,42 indiv íduos/gera ção. Os dados
mostram estruturação apenas entre as populações que margeiam o Rio Mampituba , indicando que este
representa uma barreira efetiva ao fluxo gê nico, papel n ão desempenhado pela RS 0,30. A an á lise de mais
loci de microssatélites poderá acrescentar informações a conclusão deste trabalho.

APOIO: CAPES, Fapergs, CNPq , Projeto TUCO-TUCO e WWF
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RO 21

ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE PEQUENOS MAM Í FEROS E ESTIMATIVAS DE DEN SIDADE DE Bolomys lasiurus EM Á REAS ABERTAS DE CERRADO NO BRASIL CENTRAL.
Becker. R . G. 13: Paise, G.1; Vieira E.M.1 ; Baumgarten, L.C.2 . - 1 - Lab. Ecologia de Mamíferos. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo - RS. Brasil. E- mail: lem @ cirrus. unisinos. br - 2- PG em
Ecologia. Universidade Estadual de Campinas. Campinas - SP. Brasil . - 3- rgbecker @ terra .com . br
No Brasil o bioma Cerrado possui aproximadamente 1,8 milh ões de Km 2 formando um complexo mosaico
de formações vegetais que variam de campos com pouca ou nenhuma cobertura arbórea a florestas. Associadas a essas diferentes formações ocorrem faunas de pequenos mam íferos ricas e que variam de acordo
com o tipo de vegetaçã o. No presente estudo investigamos a composi ção de espécies de pequenos mam íferos nã o- voadores em dez diferentes á reas de formações abertas ( campo ú mido, campo limpo, campo sujo
e campo cerrado) no Parque Nacional das Emas. Alé m disso estimamos a densidade da espécie mais
abundante, Bolomys lasiurus ( Rodentia, Muridae ). 0 Parque estudado apresenta as principais fitofisionomias existentes em Cerrado, poré m com uma forte predominâ ncia das formações abertas. Amostramos
os pequenos mam íferos em duas fases, uma em outubro/2001 ( final da estação seca ) e outra entre janeiro
e fevereiro/2002 ( meados da estaçã o chuvosa ). Houve 30 dias de amostragem em cada fase. Durante o
estudo armamos 24 armadilhas dispostas em transectos de 460m em dez diferentes á reas, durante seis dias
em cada á rea , totalizando 1440 armadilhas/ noite. Utilizamos o método de “ Linhas de Verifica çã o” de
0’ Farrel para estimativas de densidade. Capturamos cinco espécies de roedores e duas espécies de marsupiais, com um total de 321 capturas de 180 indiv íduos e um sucesso de captura de 22,30%. B . lasiurus foi
a espécie mais abundante e a ú nica presente em todas as á reas amostradas, exceto as duas á reas de campo
ú mido. A densidade estimada de B. lasiurus, no per íodo de final da seca , foi alta ( 19 ind/ha ). O segundo
roedor mais comum foi Clyomys laticeps ( Echimyidae ) encontrado em quatro dos h á bitats amostrados.
Oryzomys sp. (grupo subflavusMundac ) foi capturado apenas em campo sujo e Oxymycterus delator
( Muridae ) e Lutreolina crassicaudata ( Didelphidae) foram capturados somente em campo limpo ú mido.
Capturamos també m um indiv íduo de Monodelphis domestica (Didelphidae ), em campo sujo. Obtivemos
a maior riqueza de espécies em campo sujo com perturbações por queimadas, com quatro espécies capturadas, e uma maior diversidade em campo ú mido (Shannon -Wiener - H’ = 0,918 ). Não houve diferen ça
significativa entre o n ú mero médio de capturas por á rea nas duas fases de amostragem ( Mann -Whitney, U
= 6.5, Z(U) = 1.17, P > 0,2). A alta densidade e ampla distribuiçã o de B. lasiurus possivelmente está ligada
a uma dieta generalista e sua associação com vegeta ções herbá ceas, comum nas á reas amostradas. Perturbações naturais como as queimadas, que sã o relativamente freqUentes na regi ã o, aparentemente n ã o influenciam na ocorrê ncia de suas populações.
Apoio: FAPERGS.

-

RO 22

O CARIÓTIPO DE Kerodon Rupestris ( WIED,1820) ( RODENTIA , CAVIIDAE) DE MINAS GERAIS. LESSA, G. CORRÊ A , M. M. de 0.2 ; PESSOA, L. M. 2. 1 - Museu de Zoologia - DBA -UFV /
Pós Graduação MN- UFRJ, 2- Departamento de Zoologia - IB - CCB - UFRJ
A fam ília Caviidae é composta por quatro gê neros Cavia , Galea, Microcavia e Kerodon, restritos à América do Sul . No gênero Kerodon duas espécies são atualmente reconhecidas: Kerodon rupestris que ocorre
desde o Pleistoceno até o Recente, habitando exclusivamente afloramentos rochosos da regi ão semi-á rida
brasileira, ocorrendo do Piau í até o norte de Minas Gerais e K . acrobata conhecido somente de sua localidade tipo no rio Sã o Mateus, Goi ás. Até o presente somente o cariótipo de K. rupestris de uma localidade
em Pernambuco é conhecido com o n ú mero dipl óide ( 2n =52) e o n ú mero fundamental ( NF) igual a 92. O
objetivo deste estudo é descrever o cariótipo de K. rupestris coletado no munic ípio de Botumirim, no norte
do estado de Minas Gerais e assim fornecer subs ídios para compara ções dentro da espécie. Foram realizadas até o momento preparações de cromossomos metaf ásicos de medula óssea em quatro espécimens (dois
machos e duas fê meas ). 402 met áfases foram analisadas através da coloraçã o convencional Giemsa. A
pele e o cr â nio dos indiv íduos estudados est ão depositados na coleçã o de mam íferos do Museu Nacional
( UFRJ ). A an á lise do material revelou um n ú mero dipl óide modal de 52 cromossomos. O complemento
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autossô mico consiste de 21 pares metacê ntricos/submetacê ntricos e 4 pares acrocê ntricos/subtelocê ntricos,
caracterizando um n ú mero fundamental ( NF) igual a 92. O par de cromossomos sexuais apresenta um
cromossomo X metacê ntrico grande, o maior do complemento, e o cromossomo Y um acrocê ntrico médio.
A frequ ê ncia encontrada para a distribui çã o modal dos principais n ú meros dipl óides encontrados nestas
amostras, indica que n 52 equivale a 71,14% da amostragem , seguido do n 51 (9,95%) e n 50 (5,97% ), o
=
=
restante ( 12,9% ) sã o n ú meros dipl ódes entre 40 e 49 de frequ ê ncias n ã o significativas. Não foi observado
nenhum cromossomo sat é lite. Este cari ótipo aqui descrito coincide com o resultado da an á lise citogen é tica
feita com espécimes provenientes de Pernambuco. Estes resultados indicam que dentre os caviideos, esta
é a espécie que apresenta os menores valores encontrados para os n ú meros fundamental e dipl óide [ Cavia
aperea aperea (2n =64/NF= l 16 ) e Galea spixii (2n 64/NF l 18)].
=
=

=

Apoio : CAPES, CNPq e FAPERJ .

RO - 23

COMPARA ÇÃ O DA FAUNA DE ROEDORES EM DUAS LOCALIDADES DA RPPN SESC PANTANAL COM BASE NA AN Á LISE DE PELOTAS REGURGITADAS DA SUINDARA ( Tyto albd )
(STRIGIFORMES: TYTONIDAE). Rafael Lames de Ara ú jo 1 & João Alves de Oliveira 2 - 1- Graduação
em Ci ê ncias Biol ógicas, Instituto de Biologia , Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Antiga Estrada Rio Sã o Paulo, Km 47, Seropédica , RJ . E-mail : clames @ uol . com . br: 2- Departamento de Vertebra-

dos, Museu Nacional Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quinta da Boa Vista , s/ n CEP 20940-040 Rio de Janeiro, RJ . E-mail: jaoliv @ mn . ufrj. br

Tyto cilbci é uma espécie de coruja que apresenta ampla distribui çã o geográ fica no mundo e que preda
invertebrados, pequenos mam íferos, aves, répteis e anf íbios. Suas pelotas regurgitadas são freq úentemente
utilizadas n ã o só para o estudo de sua dieta alimentar como també m para o estudo da diversidade e distri bui çã o de suas presas, principalmente pequenos mam íferos. O presente trabalho est á sendo desenvolvido
com base na an á lise de pelotas de Tyto alba coletadas na RPPN SESC Pantanal , uma á rea de 108.000 ha
localizada entre os rios Cuiabá e Sã o Louren ço, no munic ípio de Barão de Melgaço, Mato Grosso. Sã o
objetivos deste trabalho comparar a fauna de roedores de duas á reas opostas da RPPN, separadas por
aproximadamente 50 Km em linha reta, com base na identificaçã o de fragmentos ósseos das cinturas
escapular e pélvica, apendiculares e do crâ nio. As pelotas foram coletadas em seis excursões realizadas
entre 1999 e 2002. Cada pelota foi umedecida e manipulada para a separa ção e limpeza dos ossos de
pequenos mam íferos. O processo de triagem consistiu na separaçã o dos ossos do crâ nio, ú meros, rá dios,
ulnas, escá pulas, clavículas, coxais, fémures, t íbias, f íbulas e vé rtebras atlas de cada pelota, e em seu
agrupamento nos diferentes indiv íduos reconhecidos com base na comparaçã o de formas, tamanho e encaixe dos ossos do crâ nio e de outros fragmentos e dos dentes nos alvé olos. Os indiv íduos assim reconhecidos sã o indexados em idades relativas pelo desgaste molar e n ível de ossificaçã o de suturas, e sã o identificados por compara çã o com uma coleção de referê ncia dos pequenos mam íferos que foram coletados na
reserva ao longo do mesmo período. Até o momento foram examinadas 14 pelotas coletadas na sede de
Santo André, de onde foram identificadas três espécies de roedores entre 22 indiv íduos separados: Bolomys
lasiurus, ( 32% ) Calomys aff. callidus ( 27%) e Holochilus sciureus ( 27% ). Um n ú mero máximo de
cinco roedores foi separado a partir de uma pelota. Foram identificadas caracter ísticas distintivas das
escá pulas das três espécies e do fé mur de Holochilus sciureus com relação à s outras duas. O par de escá pulas
de um dos três indiv íduos n ão identificados apresenta características que sugerem a ocorrê ncia de uma
quarta espécie. A detecçã o de variabilidade em ossos do esqueleto pós-craniano entre formas de uma
mesma regi ão constitui uma fonte potencial de informaçã o para a identificação de roedores, em especial
quando o crâ nio n ão estiver dispon ível, como é freqiientemente o caso dos fragmentos ósseos recuperados
de amostras de fezes de carn ívoros.

-

-

-
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ESTUDOS GENÉTICOS E A SUA CONTRIBUIÇÃ O NA AVALIA ÇÃ O DO ESTADO DE CONSERVA ÇÃ O DO TUCO -TUCO Ctenomys flamarioni ( RODENTIA- OCTODONTIDAE) NO LI TORAL SUL DO BRASIL. Femá ndez, Gabriela P ‘, Alves, Tha ís P. e Freitas, Thales R .O. Departamento de Gené tica, UFRGS. Porto Alegre, RS. - 1 - gabriela.fernandez @ ufrgs. br

-

O roedor fossorial Ctenomys flamarioni é uma espécie endémica das dunas do litoral do Rio Grande do
Sul , popularmente conhecido como tuco- tuco. Tanto o roedor quanto o habitat que o abriga encontram-se
cada vez mais ameaçados pelo aumento da atividade humana principalmente nas ú ltimas d écadas. Pouco
se sabe atualmente sobre caracter ísticas da ecologia , comportamento e gené tica desta espécie , que aparece
citada como vulnerá vel na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul . Este trabalho
tem como objetivos: 1. O estudo da variabilidade e da estrutura gen é tica exibida por C. flamarioni ao
longo de suas á reas de distribuiçã o, atrav és de marcadores moleculares microssaté lites; 2. A comparaçã o
dos padrões genéticos exibidos por populações com diferente impacto antrópico, a fim de avaliar o estado
atual de conservaçã o das mesmas. Para os estudos comparativos foram escolhidos três locais: Remanso,
Xangri - l á e Pinhal , sendo este ú ltimo o local menos afetado e Xangri l á aquele mais modificado. Os
indiv íduos amostrados até o momento foram 84 ( 30 de Remanso, 23 de Xangri -l á e 31 de Pinhal ) obtidos
a partir das 26 coletas realizadas entre març o de 1999 e julho de 2002. No desenvolvimento do trabalho
est ã o sendo analisados dez loci de microssat é lites através de primers desenhados para as espécies cogen é ricas C. haigi ( Hai 2, Hai 3, Hai 4, Hai 6, Hai 7, Hail 1 e Hail 2 ) e C. sociabilis (Socl , Soc 2 e Soc3).
Através da estat ística Fserá estimado o grau de isolamento ou diferenciaçã o entre as populações ( FJ e o
grau de endocruzamento dentro de cada popula çã o ( F ). Resultados preliminares com os loci já
caracterizados ( Hai 3, Hai 4, Hai 6 e Hai 12) indicaram valores altos e significativos de F ( 0,40 F 0,14)
o que sugere um acentuado grau de diferencia çã o entre as popula ções. Valores positivos e significantes de
F .x indicaram d éficit de heterozigotos tanto na população de Xangri -l á ( 0,32) quanto na de Pinhal (0,12).
O conjunto de atributos demográ ficos e gen éticos encontrados para cada uma destas populações sugere
duas explica ções poss íveis para o d éficit de heterozigotos: altos n íveis de endocruzamento na populaçã o
de Xangri -lá e subdivisã o populacional em Pinhal. Atualmente estã o sendo analisados os loci polimórficos
Hai 2 e Hai 7. O estudo de mais loci de microssaté lites permitirá corroborar a validade destas hipóteses e a
sua relaçã o com a viabilidade das popula ções. Do mesmo modo, o estudo de mais populações de C.
flamarioni permitirá caracterizar a espécie quanto a sua variabilidade e estrutura gené tica. Estes resultados
são de fundamental import â ncia para a avaliação da viabilidade das popula ções, o planejamento de
estratégias de conservação e manejo, e para resolver quest ões acerca da história evolutiva da espécie.

-

Apoio financeiro: CNPq , CAPES, FAPERGS, PROJETO TUCO-TUCO. - ‘Bolsista CAPES/ CNPq - IEL
Nacional - Brasil
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RO 25

COMPOSIÇÃ O FAUNÍSTICA DE ROEDORES E MARSUPIAIS EM DUAS Á REAS DE MATA
ATLÂ NTICA NO ESPÍ RITO SANTO - Paresque, Roberta*; Souza, Wilken P.*; Mendes, Sé rgio L.*;
Fagundes, Val é ria* - * Universidade Federal do Espírito Santo - paresque @ npd . ufes . br
Neste trabalho foi avaliada a composição da fauna de roedores e marsupiais de duas á reas de Mata Atl â ntica no estado do Espírito Santo: Esta çã o Biol ógica de Santa Lú cia (EBSL, 19°57 S, 40°32 W, 550 a 950m
de altitude), munic ípio de Santa Teresa e Reserva Biol ógica de Duas Bocas ( RBDB, 20°16 S, 40°28 W,
200 a 780 m de altitude ), munic ípio de Cariacica. Foram realizadas cinco coletas na EBSL nos per íodos de
abril, junho, setembro e outubro de 2000, e janeiro de 2001, e duas na RBDB nos per íodos de julho e
setembro de 2001, com um total de captura de 102 indiv íduos, sendo 8 espécies da ordem Didelphimorphia
(27, 15 % ) e 12 da ordem Rodentia (72,85 % ). Foram usadas armadilhas do tipo Sherman e de gaiola iscadas
com banana , aveia e pasta de amendoim. O esforço total foi de 3300 e 3352 armadilhas/ noite, para EBSL
e RBDB, respectivamente. Para a captura do rato-da - taquara ( Kannabateomys amblyonyx ) o esforço foi
de 20 armadilhas/noite do tipo Tomahawk com dupla abertura, apoiadas em uma plataforma de conex ã o
entre duas moitas de bambu suspensas a uma altura de 2-3m. Espécimes de Sphiggurus villosus foram
coletados manualmente. Foram feitas an á lises citogenéticas a partir de preparações diretas de medula
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óssea de todos os indiv íduos. As peles e os crâ nios dos animais serão depositados no Museu de Biologia
Professor Mello Leil ã o ( MBML ). As aná lises citogen é ticas forneceram dados imprescind í veis para a iden tifica çã o de alguns exemplares e revelaram t á xons com uma alta variabilidade cromoss ô mica
intrapopulacional como nos casos de Akodon cursor, Nectomys squomipes e Oligoryzomys ui gripes. En tre os didelf ídeos foram encontrados os três n ú meros cromossô micos que ocorrem na fam í lia: 2n = 14/ 18/
22. Os resultados citogenéticos ( n ú mero dipl óide, 2n , e n ú mero de bra ços autossômicos. NA ) e da frequê n cia de cada espécie ( % ) sã o: Didelphimorphia: Didelphidae: Didelphis aurita ( 10,5 % ) 2n =22/NA =20,
Marmosa tnurina ( 2,6% ) 2 n = 14/ NA = 22, Mannosops incanus ( 28,9 % ) 2 n = 14/ NA = 24 , Metachirus
nudicaudatus ( 23, 7 % ) 2n = 14/NA =20, Micoureus demerarae ( 13, 1 % ) 2n = 14/NA =20. Monodelphis ameri cana ( 13,1% ) 2 n = 18/NA =34, Monodelphis domestica (5,2% ) 2 n = 18/NA =30, Philancler frenata (2,6% )
2 n =22/NA =20; Rodentia: Dactylomyinae: Kannahateomys amblyonyx (3,9 % ) 2n =98/NA =124, Echimyidae :
Nelomys sp. (0.98% ) 2n =82, Trinomys iheringi (5,9% ) 2 n =56/NA =108, Muridae: Akodon cursor (7,8% )
2 n = 14/NA= 18/ 19/20, Tliaptomys nigrita ( 14,7 % ) 2 n =52/NA=52, Nectomys squamipes ( 12,7% ) 2 n =56/
58/NA =56/60, Oligoryzomys nigripes (30,4% ) 2n =6 l /62/NA=80/81/82, Oryzomys subflavus ( 2% ) 2 n =54/
NA =64, Oryzomys russatus ( 18,6% ) 2n =80/NA=86, Thomasomyini : Rhipidomys mastacalis ( 1 % ) 2 n =44
e Erethizonthidae: Spliiggurus villosus ( 2% ) 2 n =42/NA =76. Os n ú meros de capturas de roedores e marsu piais sofreram oscilações durante as épocas do ano, outubro de 2000 foi a campanha que mais coletou
roedores, enquanto que os marsupiais tiveram seu maior pico de coleta em setembro de 2001. Comparando
as duas localidades estudadas é poss ível distinguir caracter ísticas peculiares de cada á rea , observou -se que
o n ú mero de exemplares coletados na EBSL (72, 15 % ) foi maior que na RBDB (27,85% ). T. nigrita, K .
amblyonyx , Nelomys sp., O. subjlavus e P. frenata foram coletados exclusivamente na EBSL. M . tnurina ,
M . nudicaudatus , M . americana e R. mastacalis foram coletados exclusivamente na RBDB. Na EBSL
tanto a abund â ncia como a diversidade de espécies de roedores foram superiores aos encontrados na RBDB,
enquanto que na RBDB a abund â ncia e diversidade de marsupiais superaram os n ú meros encontrados na
EBSL.
Ó rgã os Financiadores: Projeto Biodiversidade ( CNPq ), Capes - Apoio: MBML
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RO 26

EFEITO DO ÓLEO E PROTEÍ NA DE GIRASSOL NO DESEMPENHO REPRODUTIVO DE
Calomys laucha ( MAMMALIA: RODENTIA ) EM CATIVEIRO. - Patr ícia R . Sampaio 1; Francisco A .
P. Colares 2; Leonardo D. Leopoldo 3; Elton P. Colares 1,3 ( 1-Programa de Pós-Graduação em Fisiologia
Animal Comparada , FURG ; 2- FEVASF, Rua 155, n ° 253, Iguatama - MG, CEP: 38.910-000 ; 3Departamento de Ciências Fisiológicas, Laboratório de Zoofisiologia, FURG ; Rua Alfredo Huch , n° 475,
Rio Grande - RS, CEP: 96201-900 ). patricia @ octopus.furg . br
O efeito da suplementação alimentar pode ser refletido em diversos aspectos do organismo de um animal ,
entre eles a melhora da sua capacidade reprodutiva. Esta melhora pode ser devido a uma quantidade maior
de nutrientes e energia dispon ível para investir na sua reprodu ção. Neste trabalho, foi analisado o efeito da
suplementação com óleo e proteína extra ídos de sementes de girassol no n ú mero de filhotes por parto e no
peso ao nascimento dos filhotes de Calomys laucha mantidos em cativeiro. Para este experimento, animais
(40 machos e 40 fêmeas ) com idades entre 40 e 70 dias foram separados por sexo e mantidos em ambiente
climatizado ( temperatura de 22 ± 2o C e fotoper íodo de 12L/ 12E ). Durante 15 dias, 5 grupos de oito
machos e oito fê meas (animais n ão acasalados ) receberam dietas diferenciadas como segue: Controle 1 ,
ração comercial para roedores ( NUVITAL®) peletizada “ ad libitum” ; Controle 2, ração comercial moída
e repeletizada (6 g/indiv íduo); Controle 3, ração comercial + semente de girassol íntegra (3 g/indiv íduo);
Grupo 4, ração comercial com 20% proteína bruta de girassol (6 g/indiv íduo); Grupo 5, ração comercial
com 10% óleo prensado bruto de girassol (6 g/ indiv íduo). Após o 15° dia, foram formados casais de
acordo com a dieta recebida. Durante um período de 30 dias estes casais foram observados e mantidos sob
as mesmas condições de climatização. Todo o alimento oferecido aos animais foi preparado semanalmente.
Os animais em cada dieta apresentaram valores de média e erro padrão para n ú mero de filhotes por parto
de: Controle 1- 4,40 ± 0,50; Controle 2- 4,75 ± 0,62; Controle 3-5,00 ± 0,43; Grupo 4- 3,25 ± 0, 25; Grupo
5- 4,42 ± 0,36. Para o peso de filhotes ao nascimento, os valores encontrados foram: Controle 1- 1,55 ±
0,03 g; Controle 2- 1,53 ± 0,02 g ; Controle 3- 1,61 ± 0,43 g ; Grupo 4- 1,52 ± 0,06 g; Grupo 5- 1,59 ± 0,02
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g. As informações geradas pelo experimento foram analisadas por ANOVA (STATÍSTICA 5.0 ) e n ão
houve diferença significativa entre os grupos tanto para o n ú mero de filhotes como para peso dos filhotes
ao nascimento. Portanto, neste estudo, a suplementaçã o alimentar com prote ína e ó leo de girassol n ão
provocou nenhuma alteração no desempenho reprodutivo de Calomys lancha, segundo os parâ metros
analisados.
Apoio financeiro: CAPES e Caramuru Alimentos LTDA .
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RO 2 7
PEQUENOS MAM Í FEROS COMO PREDADORES DE SEMENTES DA ARAUCÁ RIA ( Araucaria
angustifolia ) EM UMA Á REA DE FLORESTA COM ARAUCÁ RIA NO RS . - Graziela Iob1 & Emerson M. Vieira . Laborat ório de Ecologia de Mam íferos, Centro 2, Universidade do Vale do Rio dos SinosUNISINOS. Av. Unisinos 950, São Leopoldo, RS. E- mail: lem @ cirrus. unisinos. br 1 - Bolsista de iniciação cient ífica UNIBIC ( UNISINOS ).

Uma das fisionomias mais caracter ísticas do RS é o Pinhal ou Floresta com Araucá ria. A alta produçã o de
sementes ( pinhões), aliada à é poca dessa produ çã o, faz com que esse pinheiro seja , potencialmente, um
importante recurso alimentar para os mamíferos presentes nas á reas onde ocorrem matas de araucá ria. A
ordem de mamíferos mais abundante nessas matas é a dos roedores. Esses animais podem exercer papel
crucial no estabelecimento de espécies arbóreas neotropicais, através da predaçã o e eventual dispersã o de
sementes dessas espécies. O objetivo do nosso estudo foi avaliar, a partir de experimentos de campo, o
papel de roedores como predadores de sementes de Araucaria angustifolia e poss í veis efeitos de borda
nessa predação. Realizamos o estudo no Parque Nacional de Aparados da Serra/RS entre ABR a AGO/
2001. Colocamos 21 estações em três transectos (campo, borda de mata e interior de mata ), totalizando 63
estações. Cada estação possu ía dois tratamentos (distantes 1 m um do outro), um deles com 10 pinh ões
cobertos por armadilha de exclusão parcial ( acesso somente a roedores) e dez pinh ões sem nenhuma cobertura (acesso a qualquer predador ). Metade desses pinhões eram equipados com carret é is para posterior
rastreamento e investigação do destino das sementes ( predação ou potencial dispersã o ). Os pinhões sem
carreté is foram significativamente mais removidos do que os pinhões com carreté is ( teste t pareado, p<0.
01; t 2. 78). N ão encontramos diferen ças significativas entre a remoção das sementes entre os locais
(campo, borda e interior de mata ) e na remoçã o das sementes entre os tratamentos (com e sem armadilhas
de exclusão; ANOVA de dois fatores, P>0,19 para todos os testes ). Nossos dados indicam que, entre os
vertebrados, os pequenos mam íferos são os principais predadores de pinh ões que caem no solo das Florestas com Araucária. Além disso, a posi ção da semente em relaçã o à borda da mata aparentemente não
influencia significativamente nessas taxas de preda çã o.

=

APOIO: UNISINOS
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RO 2 8

LOCALIZA ÇÃ O E ESTRUTURA DE NINHOS DE Nectomys squamipes EM MATA DE GALE1
RIA NO DISTRITO FEDERAL, BRASIL. Gurgel-Gonçalves, R. ; Ramalho E.D.1; Reis, R.S.2; Lucci,
2
1
F.E.2, Oliveira, V.C.2; Duarte, M.A.1; Souza, S.R. Reis, M.L. . 1- Laboratório de Parasitologia Médica,
Universidade de Brasília. 2- Fundação Polo Ecol ógico, Zoológico de Brasília , (gurgelrg @ hotmail .com ).

As matas de galeria abrigam a maior riqueza de pequenos mam íferos não-voadores do Cerrado, inclusive
o rato-d’ água neotropical Nectomys squamipes. Aspectos da ecologia desta espécie em mata de galeria
foram descritos pelo método de marcação e recaptura, entretanto, a localização e a estrutura dos ninhos
dessa espécie ainda são desconhecidas nessa fitofisionomia . O objetivo desse trabalho foi descrever a
localização, a estrutura dos ninhos e as distâ ncias percorridas durante atividade noturna de N squamipes
em mata de galeria, usando o método de rastreamento com carretéis de linha. A pesquisa foi feita na Á rea
de Relevante Interesse Ecol ógico Santu á rio da Vida Silvestre do Riacho Fundo, DF (15°5 r 26 ” S,
47°56’ 39” W ) entre os meses de setembro e dezembro de 2002. As capturas foram feitas com gaiolas
Young iscadas com uma mistura de creme de amendoim, fubá, banana e sardinha, dispostas em 42 estações

.
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de captura no chão, regularmente espa çadas, totalizando uma linha de 840 m . Os animais capturados foram
anestesiados e um carretel , contendo 500 m de linha , foi fixado na lateral do corpo, com fita adesiva. A
soltura foi realizada após o té rmino do efeito da anestesia c o rastreamento feito na manhã seguinte. A
dist â ncia percorrida em cada estrato da mata foi determinada pesando a linha recolhida. Os ninhos encon trados foram fotografados e medidos. Foram localizados seis ninhos a partir do rastreamento de oito indi v íduos. Três ninhos estavam na margem do rio, entre troncos em decomposi çã o, galhos e cipós e outros
três em á reas alagadas, próximas ao rio. Os ninhos eram ovais medindo, em média , 10 cm de largura por 19
cm de comprimento, compostos por grama seca cortada e entrelaçada. Alguns ninhos possu íam pedaços de
pl á stico e papel . O uso de ref ú gios temporá rios foi frequente, sendo que um mesmo ref ú gio foi usado por
indiv íduos diferentes. O rastreamento consecutivo de um mesmo indiv íduo mostrou que N. squamipes
pode usar diferentes ninhos, sugerindo que a espécie constró i ninhos rapidamente ou utiliza ninhos aban donados. N ão foram encontrados filhotes nos ninhos. A dist â ncia percorrida pelos indiv íduos variou entre
159 m e mais que 500 m, sendo sempre no solo, com exceçã o de um indiv íduo que percorreu 3 m no subbosque. Os resultados mostram que N . squamipes possui grande atividade ao longo de cursos de á gua e
á reas alagadas; todos os ninhos foram encontrados na margem do rio ou em brejos próximos ao rio. A
pesquisa evidenciou o potencial da técnica de rastreamento com carret é is de linha em estudos
comportamentais e ecol ógicos de roedores silvestres. No entanto, o uso do carretel com 500 m de linha n ão
foi suficiente para determinar a dist â ncia percorrida de alguns indiv íduos durante a noite; h á a necessidade
de se obter carreté is com maior quantidade de linha mas sem exceder o peso que o animal pode carregar.

FINATEC, CNPq

-

RO 29
MORFOLOGIA DO Ú MERO EM MICROMAM Í FEROS TERRESTRES ( RODENTIA:
SIGMODONTINAE): RELA ÇÕES COM AS ESTRATÉGIAS DE USO DOS HÁ BITATS Neves,
Raquel M. B. 1 & Oliveira, Luiz F. B. 1 - Setor de Mastozoologia, Departamento de Vertebrados, Museu
Nacional, UFRJ - Quinta da Boa Vista s/nQ, São Crist ó vão, Rio de Janeiro. CEP: 20940-040. E- mail:

.

raka3 @ fst.com . br
O esqueleto desempenha um papel funcional fundamental que deve permitir a satisfação das necessidades
à sobrevivência dos organismos. Baseada em tal premissa, a aná lise ecomorfol ógica pode buscar as relações de estrutura e função com caracter ísticas relevantes do ambiente, incluindo o significado adaptativo
do design morfol ógico. O presente estudo tem como objetivo averiguar se dimensões do ú mero apresen tam importâ ncia para a funcionalidade das estratégias de ocupa çã o dos h á bitats, representadas pela participação dos comportamentos arborícola , escansorial e terrestre no repertório locomotor de Bolomys,
Calomys, Nectomys, Oecomys, Oryzomys, Oligoryzomys e Rhipidomys.Sete dimensões foram registradas
em 170 indiv íduos adultos provenientes da regi ão do Alto Tocantins, Estado de Goiás. Para a aná lise da
morfologia do ú mero os taxa foram agrupados em categorias de acordo com o há bito locomotor. A avaliação do significado dos caracteres no reconhecimento dos grupos de h á bito locomotor foi feita via An á lise
da Fun ção Discriminante com as vari á veis (i ) transformadas ( log ) e ( ii ) estandardizadas em relação ao
comprimento máximo do ú mero. Foram selecionadas cinco dimensões e quatro proporções como as variá veis que mais contribuem para a discriminação dos grupos, entre as quais está o comprimento relativo do
ú mero. As concord â ncias entre os há bitos locomotores atribu ídos e as probabilidades de acerto, superiores
a 90% para a maioria dos grupos, foram consideradas como evidências da existência de relações entre
forma do ú mero e as estratégias de utilização dos há bitats. A disposição dos diferentes grupos no espaço
morfológico evidenciou dois extremos de variação para o ú mero, representados pelas formas arborícolas e
pelas formas escansoriais e terrestres. As formas arborícolas são caracterizadas por um ú mero longo, com
as á reas de articulação robustas. As formas escansoriais apresentam um ú mero delicado que reflete suas
pequenas dimensões. Sugere-se que essas pequenas dimensões representem um elemento facilitador da
utilização de diversos estratos da vegetação com uma mecâ nica similar à utilizada no solo. As diferenças
morfol ógicas evidenciadas para o ú mero corroboram diferenças encontradas na morfologia da escá pula
caracterizando grupos de há bito locomotor. Isso sugere a existência de relações entre a morfologia do
membro anterior e sua articulação com a mecâ nica da locomoção dos roedores na utilização do ambiente.
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MORFOLOGIA DO Ú MERO EM MICROMAM Í FEROS TERRESTRES ( RODENTIA :
SIGMODONTINAE): RELA ÇÕES COM AS ESTRATÉGIAS DE USO DOS H Á BITATS. Neves,
Raquel M. B. 1 & Oliveira , Luiz F. B. 1 - Setor de Mastozoologia , Departamento de Vertebrados, Museu
Nacional , UFRJ - Quinta da Boa Vista s/na, Sã o Cristovão, Rio de Janeiro. CEP: 20940-040. E-mail:
raka 3@ fst .com . br

O esqueleto desempenha um papel funcional fundamental que deve permitir a satisfaçã o das necessidades
à sobrevivê ncia dos organismos. Baseada em tal premissa , a an á lise ecomorfol ógica pode buscar as relações
de estrutura e fun ção com caracter ísticas relevantes do ambiente , incluindo o significado adaptativo do
design morfol ógico. O presente estudo tem como objetivo averiguar se dimensões do ú mero apresentam
import â ncia para a funcionalidade das estratégias de ocupa çã o dos há bitats, representadas pela participação
dos comportamentos arborícola , escansorial e terrestre no repert ório locomotor de Bolomys, Calomys,
Nectomys, Oecomys, Oryzomys , Oligoryzomys e Rhipidomys. Sete dimensões foram registradas em 170
indiv íduos adultos provenientes da regi ão do Alto Tocantins, Estado de Goi á s. Para a an á lise da morfologia
do ú mero os taxa foram agrupados em categorias de acordo com o há bito locomotor. A avaliação do
significado dos caracteres no reconhecimento dos grupos de h á bito locomotor foi feita via An á lise da
Funçã o Discriminante com as vari á veis ( i ) transformadas ( log ) e ( ii ) estandardizadas em relação ao
comprimento má ximo do ú mero. Foram selecionadas cinco dimensões e quatro proporções como as vari á veis
que mais contribuem para a discriminação dos grupos, entre as quais está o comprimento relativo do
ú mero. As concord â ncias entre os h á bitos locomotores atribu ídos e as probabilidades de acerto, superiores
a 90 % para a maioria dos grupos, foram consideradas como evid ê ncias da existê ncia de relações entre
forma do ú mero e as estratégias de utiliza ção dos há bitats . A disposi ção dos diferentes grupos no espaço
morfol ógico evidenciou dois extremos de variação para o ú mero, representados pelas formas arbor ícolas e
pelas formas escansoriais e terrestres. As formas arborícolas são caracterizadas por um ú mero longo, com
as á reas de articulaçã o robustas. As formas escansoriais apresentam um ú mero delicado que reflete suas
pequenas dimensões. Sugere-se que essas pequenas dimensões representem um elemento facilitador da
utiliza çã o de diversos estratos da vegeta ção com uma mecâ nica similar à utilizada no solo. As diferen ças
morfol ógicas evidenciadas para o ú mero corroboram diferenças encontradas na morfologia da escá pula
caracterizando grupos de há bito locomotor. Isso sugere a existê ncia de relações entre a morfologia do
membro anterior e sua articulação com a mecâ nica da locomoção dos roedores na utilizaçã o do ambiente.
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CICLOS REPRODUTIVOS DE DUAS ESPÉCIES DE PEQUENOS MAM Í FEROS { Akodon
montensis E Oryzomys russatus ) NO MORRO DA TERCEIRA VARGEM DO RIBEIR Ã O GARCIA,
PARQUE NATURAL MUNICIPAL NASCENTES DO RIBEIRÃ O GARCIA, BLUMENAU - SC. Beduschi , P.1; Testoni, C.; Francisco, R . C., Laps, R. R . & Althoff , S L.2 ( 2-DCN-CCEN, FURB, R .:
Antônio da Veiga , 140 - CEP 89010-971; l -beduschip @ hotmail.com, 2-althoff @ furb.br )
Sabe-se que pequenos mam íferos de florestas tropicais podem se reproduzir durante o ano inteiro ou ter
distintos períodos de reprodução. Durante o período de agosto de 2001 à março de 2003 analisamos,
através de caracter ísticas externas, o ciclo reprodutivo de Akodon montensis e Oryzomys russatus em uma
á rea de floresta atl â ntica. O local das coletas foi o morro da Terceira Vargem, localizado em uma regi ã o
central do Parque Natural Municipal Nascentes do Ribeirão Garcia , Blumenau - SC. Os indiv íduos foram
capturados com armadilhas tipo gaiola e acompanhados através do método de captura- marcação- recaptura.
Foram abertos três transectos de 300m, distanciados entre si por lOm e em cada um deles foram alocadas
30 armadilhas de 10 em lOm cada. As armadilhas sempre foram iscadas e revisadas ao anoitecer e novamente revisadas pela manhã. Para obter informações sobre a biologia reprodutiva classificou -se os exemplares em reprodutivamente ativos ou não ativos. As fê meas foram consideradas ativas quando apresenta vam as seguintes características: presença do plug copulatório; vulvas abertas ou estágio de lacta ção. Os
machos foram considerados ativos quando apresentavam testículos escrotais. Em 20 meses foram realizadas 80 noites de coleta , totalizando um esforço de 7200 armadilhas/noite. Foram capturados 52 exemplares
de A. montensis e 61 de O. russatus. Em todos os meses amostrados até agora foram observados machos e/
ou fêmeas de A . montensis e O. russatus sexualmente ativos, sugerindo uma poliestria paniestacional.

PIPe/FURB, PIBIC/CNPq
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ESTUDO DA DIN Â MICA POPULACIONAL DE DUAS ESPÉCIES DE PEQUENOS ROEDO RES NO MORRO DA TERCEIRA VARGEM DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL NASCENTES DO RIBEIR Ã O GARCIA , BLUMENAU - SC. - Beduschi , P. 1; Testoni, C.; Francisco, R. C., Laps,
R . R . & Althoff, Sé rgio L.2 ( 2-DCN -CCEN , FURB , R .: Antônio da Veiga , 140 - CEP 89010-971; 1 beduschip @ hotmail .com, 2-althoff @ furb. br )
A din â mica populacional leva em conta fatores como efeitos da densidade de predadores na popula ção,
sazonalidade, capacidade reprodutiva e de crescimento, estrutura da comunidade e sua diversidade, ciclos
de vida e per íodos reprodutivos. Este trabalho teve como objetivo estudar a dinâ mica populacional de duas
espécies de pequenos roedores. A á rea das coletas foi o morro da Terceira Vargem do Parque Natural
Municipal Nascentes do Ribeirã o Garcia, Blumenau - SC. Os indiv íduos foram capturados com armadi lhas tipo gaiola e acompanhados atrav és do mé todo de captura - marca çã o-recaptura. Foram abertos três
transectos de 300 m, distanciados entre si por lOm e em cada um deles foram alocadas 30 armadilhas de 10
em lOm cada . As armadilhas sempre foram iscadas e revisadas ao anoitecer e novamente revisadas pela
manhã. Cada coleta durou quatro noites consecutivas. Em 20 meses foram realizadas 80 noites de coleta
totalizando um esforç o de 7200 armadilhas/ noites As espécies estudadas para an á lise da flutuação
^
populacional foram Akoclon montensis ( n =52) e Oryzomys russatus ( n =61 ). A populaçã o de A . montensis
esteve relativamente est á vel de out/01 a jan /02, um per íodo com aumento da popula çã o de fev /02 à jun /02
e um pico em ago/02. Para O. russatus foram observados quatro per íodos de maior densidade populacional
sendo o maior em jan/03 ( n calculado= 150 ). Os picos populacionais de ambas as espécies podem estar
relacionados com entrada de novos indiv íduos nas populações ( nascimento e/ou imigra ção ). 0 decréscimo
populacional logo após estes picos talvez deva-se ao fato destes novos membros dispersarem para um
outro local com menor competi çã o ou à morte destes exemplares.

_
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ANÁ LISE PRELIMINAR DO PER ÍODO REPRODUTIVO DE DUAS ESPÉCIES DE ROEDORES ( Akodon montensis E Oryzomys russatus ) NO MORRO DA VOGEL - VARGEM , PARQUE
NATURAL MUNICIPAL NASCENTES DO RIBEIR Ã O GARCIA , BLUMENAU - SC. Testoni, C. ‘
; Beduschi , P.; Francisco, R. C.; Laps, R. R. & Althoff, S. L. 2 ( 2-DCN -CCEN, FURB, R .: Antônio da
Veiga , 140 - CEP 89010-971; l -celiotestoni @ zipmail .com . br, 2-althoff @ furb. br )
Este trabalho teve como principal objetivo a an á lise do per íodo reprodutivo de duas espécies de pequenos
roedores em uma á rea de floresta atl â ntica. A á rea das coletas foi o morro da Vogel- Vargem , localizado em
uma regi ã o central do Parque Natural Municipal Nascentes do Ribeirão Garcia, Blumenau - SC. Os ani mais foram capturados com armadilhas do tipo gaiola tamanhos P ( 26,5 xl 4,0 xl 0,5cm ) e M
( 35,0x 18,0x 28,Ocm ) e acompanhados através do mé todo de captura- marcação-recaptura. Na á rea escolhida foram abertos três transectos de 300m , distanciados entre si por lOm . Em cada um deles foram alocadas
30 armadilhas de 10 em lOm cada. As armadilhas sempre foram iscadas e revisadas ao anoitecer e novamente revisadas pela manhã. Para obter informações sobre a biologia reprodutiva classificou-se os exemplares em reprodutivamente ativos ou n ã o ativos. As fê meas foram consideradas ativas quando apresentavam as seguintes características: presença do plug copulatório; vulvas abertas ou estágio de lactação. Os
machos foram considerados ativos quando apresentavam test ículos escrotais. Durante os meses de setembro de 2001 à março de 2003 foram realizadas 19 coletas com duraçã o de quatro noites cada , totalizando
um esforço de 6840 armadilhas/ noite. Foram capturados 66 exemplares de Akodon montensis e 56 de
Oryzomys russatus. Tanto A . montensis quanto O. russatus parecem n ã o apresentar um padr ã o de
sazonalidade reprodutiva, pois foram capturados machos e f ê meas reprodutivamente ativos durante quase
todos os meses amostrados. Este fato pode estar relacionado à inexistê ncia de uma esta çã o seca ou chuvosa
definida, com chuvas distribu ídas uniformemente ao longo do ano.

PIPe/FURB
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ANÁ LISE PRELIMINAR DA FLUTUA ÇÃO POPULACIONAL DE DUAS ESPÉCIES DE PE
QUENOS MAMÍFEROS NO MORRO DA “ VOGEL VARGEM” DO PARQUE NATURAL MU
NICIPAL NASCENTES DO RIBEIRÃ O GARCIA, BLUMENAU - SC. Testoni, C. 1 ; Beduschi , P.;
Francisco, R . C.; Laps, R . R . & Althoff , S. L. 2 (2-DCN-CCEN, FURB , R .: Antônio da Veiga , 140 - CEP
89010-971 ; l -celiotestoni @ zipmail.com.br, 2-althoff @ furb. br )

-

-

Neste trabalho analisamos a flutuação populacional de duas espécies de pequenos mam íferos, Akodon
montensis e Oryzomys russatus. A flutuação compreende na variação da densidade populacional em um
determinado período. Na á rea escolhida foram abertos três transectos de 300m, distanciados entre si por
lOm. Em cada transecto foram alocadas 30 armadilhas de 10 em lOm cada. Para capturar os animais foram
utilizadas armadilhas de captura viva nos tamanhos P ( 26,5xl 4,0xl 0,5cm ) e M (35,0x 18,0x 28,Ocm ). As
armadilhas sempre foram iscadas e revisadas ao anoitecer e novamente revisadas pela manh ã . Os indiv íduos foram acompanhados através do mé todo de captura- marcação- recaptura. Para estimar o tamanho da
população em cada mês foi utilizado o método de Joly-Seber (KREBS, 1989 ). Durante os meses de setembro de 2001 à março de 2003 foram realizadas 19 coletas com duração de quatro noites cada, totalizando
um esforço de 6840 armadilhas/ noite. Foram capturados 66 exemplares de A. montensis e 56 de O. russatus.
Para A. montensis foi verificado que ocorreram quatro picos populacionais, sendo o maior em junho de
2002 ( n calculado= 170 ). Já para O. russatus observou-se três picos populacionais, sendo o mais alto em
julho de 2002 ( n calculado= 149). Muitos fatores podem ter influenciado esses sucessivos picos no tamanho populacional de ambas as espécies. Aspectos bi óticos e abi óticos (chuvas, temperatura , predadores,
patologias, etc.), podem ter agido diretamente na flutuação populacional .

PIPe/FURB
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RELA ÇÃO DE CARIÓTIPO E LOCOS DE MICROSSATÉLITE EM POPULA ÇÕES DE Ctenomys
minutus EM UMA ZONA DE HIBRIDA ÇÃ OINTRA -ESPECÍFICA. - Castilho, C.S. & Freitas T.R.O.
Departamento de Gené tica - UFRGS.
O genêro Ctenomys é atualmente representado por cerca de 60 espécies descritas e apresenta-se amplamente distribu ído na regi ã o neotropical. Dentre as espécies que ocorrem no Rio Grande do Sul , C. minutus
é a que apresenta distribuição mais ampla, ocorrendo desde o município de Jaguaruna no Estado de Santa
Catarina até São José do Norte no Rio Grande do Sul . São descritos para esta espécie n ú meros cromossômicos
que variam de 2n = 42 a 50. Ao longo de sua distribui ção est ã o descritas quatro zonas h íbridas intraespecíficas e uma inter-específica com C. lami. A zona h íbrida entre indiv íduos 2n = 42 e 48 tem 7 km de
comprimento e foram encontrados indiv íduos com 2n = 42, 43, 44 e 46. Foram realizadas coletas em dois
pontos distintos, o ponto A mais próximo da populaçã o parental com 2n =48, e o ponto B mais próximo da
população parental 2n = 42. Os animais coletados foram cariotipados, foi realizada extraçã o de DNA,
amplificação por reaçã o de PCR utilizando para aná lise quatro locos de microssaté lite Hai 2, Hai 4, Hai 5
e Hai 12, os amplificados foram analisados em gel de acrilamida desnaturante 8%. Os cariótipos 2n = 43 e
46 foram encontrados em ambos os pontos, 2n = 42 foi encontrado apenas no ponto B enquanto 2n= 44
somente no ponto A. Em ambos os pontos foram encontrados alelos exclusivos. Para o loco Hai 2 os alelos
3 e 5 foram exclusivos para o ponto A, enquanto os alelos 1 e 2 exclusivos para o ponto B . O alelo 4 foi
compartilhado por ambos os pontos para o loco Hai 4, enquanto os alelos 1, 3, 5 e 6 foram exclusivos para
A e o alelo 8 para B. Para o loco Hai 5, o alelo 2 foi exclusivo de A, enquanto 1 e 3 aparecem em ambos os
pontos. Finalmente, Hai 12 tem os alelos 3 e 5 compartilhados, os alelos 4 e 6 aparecem apenas no ponto A,
e 1 e 2 apenas no ponto B . Em nova coleta realizada no ponto C, ainda mais próximo da populaçã o parental
2n = 48, foram encontrados indiv íduos 2n = 42 e 45, enquanto em recoleta no ponto A foi encontrado 2n =
47 al é m dos anteriormente citados. An á lises com locos de microssaté lites destes indiv íduos est ão em
andamento.

Apoio: FAPERGS, CNPq , FINEP e Projeto Tuco-tuco.
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RO 36
ASPECTOS DA REPRODU ÇÃ O DE Oryzomys subflavus NO PARQUE NACIONAL DA SERRA
DO CIPÓ , MINAS GERAIS. - Perini , H.A. 1 ; Oliveira, P.A . 1 ; Oliveira, L.C.2; Câ mara, E. M. V.C.2 - l . Acad ê micos do curso de Ci ências Biol ógicas da PUC Minas - 2. Museu de Ciê ncias Naturais da PUC Minas E- mail: henriqueperini @ hotmail . com
A an á lise de aspectos reprodutivos das espécies fornece subs ídios para entender adaptações estruturais,
fisiol ógicas e comportamentais das mesmas. Estudos deste tipo, principalmente com pequenos roedores
em á reas tropicais, são muito escassos. O Cerrado brasileiro est á entre as 25 á reas prioritá rias para a
conserva çã o da biodiversidade mundial ou “ hotspots” , estando o Parque Nacional da Serra do Cipó inserido neste bioma. A vegetação caracter ística do Parque é formada por Cerrado ( PARNA -Cipó ) com á reas de
campo rupestre devido à sua altitude (900-1600m ) e matas de galeria com influência de Mata Atl â ntica na
sua composição de espécies. O objetivo deste trabalho foi verificar a existê ncia de padrões reprodutivos
para Oryzomys subflavus, no que diz respeito a sazonalidade e distribui ção de itens alimentares da sua
dieta. O. subflavus, comumente conhecido como rato vermelho ou rato de cana , é um pequeno roedor
( 70g ), comum no estado de Minas Gerais, e tem ampla distribui çã o geográ fica , aparecendo tanto em matas
como em á reas abertas, possuindo h á bito alimentar frug ívoro-gran ívoro. Durante o per íodo de agosto de
2001 a fevereiro de 2003 foi realizado um estudo comunit á rio de pequenos mam íferos n ão- voadores do
PARNA -Cipó. Para a esta amostragem foram escolhidas cinco á reas distintas (duas de mata ciliar, duas de
Cerrado sensu strictu e uma de campo rupestre ) na parte aberta à visitação tur ística. Utilizou -se a metodologia
de captura- marca ção-recaptura , através de transectos (dois em cada á rea ) com armadilhas do tipo live-trap,
estando dispostas duas a duas (ch ã o e sub bosque ) distantes 20 m umas das outras em 10 postos ao longo de
toda a extensã o da trilha ( 200 m ). As armadilhas eram iscadas com uma mistura de pasta de amendoim,
banana, canjiquinha , óleo de sardinha e aveia. Para complementação do estudo foram realizadas amostragens
piloto, em á reas de campo rupestre e mata , acima de 1 lOOm. A comunidade de mam íferos de pequeno porte
foi dominada por roedores, sendo O. subflavus o mais abundante em todo o estudo. Nas 223 capturas de
fê meas, ao longo do estudo foram observados aspectos reprodutivos externos: vagina fechada/ aberta,
mamas desenvolvidas, prenhez, lactâ ncia e para ambos os sexos també m , verificou se eram jovens ou
adultos (através do peso). Os indiv íduos verificados se mostraram reprodutivos durante todos os meses,
indicando que esta espécie n ã o possui uma sazonalidade corroborando a outros estudos, apesar de apresen tar um pico nos meses de setembro, outubro e novembro, quando se d á in ício a estaçã o chuvosa. Nos meses
de abril a julho, notou -se uma maior presença de indiv íduos jovens. Dentre os registros feitos de fê meas
que deram a luz (cinco) na armadilha verificou-se que o n ú mero de filhotes por gestaçã o nesta espécie
variou de um a quatro filhotes. Um estudo de dieta realizado na mesma á rea mostra que O. subflavus
apresenta, nas fezes, tanto na esta çã o seca quanto na ú mida , um predom í nio de material vegetal na porcen tagem de ocorrê ncia e no peso, confirmando sua dieta alimentar frug ívora-gran í vora. Pelo fato de se ter
alimento dispon ível durante o ano todo, e também devido ao há bito generalista desta espécie, a dieta n ão é
um fator que influi na reprodu ção deste grupo.

Apoio: FIP/PUC.Minas e Fundação O Boticá rio de Proteção à Natureza .

RO - 37
ESTUDO PRELIMINAR DA VARIABILIDADE GEN ÉTICA EM Ctenomya sp. ( RODENTIA :
CTENOMYDAE) ATRAV ÉS DA AN Á LISE COM MICROSSATÉLITES. Gislene L. Gonçalves \ Jorge
R. Marinho2, Thales R. O. Freitas 1 ,2 ( 1-Departamento de Gené tica, didia @ terra.com . br; 2-Programa de
Pós-Graduação em Biologia Animal , IB-UFRGS)
A especia ção do gê nero Ctenomys é considerada como uma das mais explosivas dentre os gê neros de
mam íferos, originando mais de 56 espécies distribu ídas na regi ão Neotropical . A variabilidade cromossômica
deste gê nero é uma das maiores entre os mam íferos variando de 2n = 10 até 2n =70, sendo que o cariótipo
mais comum é 2n = 48. No Rio Grande do Sul são encontradas quatro espécies: C. lami ( 2n =54, 55, 56, 57,
e 58), C. minutus ( 2n =50, 49, 48, 47, 46 e 42), C. torquatus ( 2 n =44 e 46) e C. flamarioni ( 2n =48 ). Ctenomys
sp. é uma forma recentemente descoberta e que esta sendo descrita. Os indiv íduos capturados apresentam
características fenot ípicas diferentes entre as espécies do gê nero Ctenomys tais como três tipos de pelagem:
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pelagem preta com manchas brancas, marrom com manchas brancas e agouti ( selvagem ). Cariotipicamente
possui 2n =40 c N A =70, diferentes das demais espécies já descritas. Uma amostra com 20 animais coletados
em uma populaçã o de C. sp. proviniente do município de Alegrete, localizado a oeste do estado do Rio
Grande do Sul , será analisada com quatro locus de DNA microssaté lites. At é o momento foram verificados
dois loci de microssaté litc: HAI 2 e HAI - 3, os quais apresentaram uma variabilidade considerá vel .

-

-

CNPq , FAPERGS, PIBIC CNPq

RO - 38
DIVERSIDADE E RIQUEZA I) E ESPÉCIES DE PEQUENOS MAM Í FEROS N Ã O VOADORES
NA REGI Ã O DO VALE DO ESPINGARDA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL NASCENTES
DO RIBEIR Ã O GARCIA , INDAIAL, SC. VEGINI , Guilherme 1 ; ATIQUE, Marcelo2; ZIMMER , Eduardo3
; LAPS , Rudi R 4. & ALTHOFF, Sé rgio5 ( 1 ,2,3,4,5 - Lab. Zoologia , Depto. De Ci ê ncias Naturais , FURB,
Blumenau , SC ). 1 - gvcgini @ vahoo. com . hr. 2- msatique @ terra . com . br. 3-eduzimmer @ pop.com . br, 4rudilaps @ furb. br. 5- Althoff @ furb. hrf
O Parque Municipal Nascentes do Garcia é um remanescente de Mata Atl â ntica com á rea de 5.800 ha localizado na regi ã o sul dos munic ípios de Blumenau e Indaial . A á rea de estudo utilizada foi a regi ão da Sub-sede
denominada de “ Vale do Espingarda ” em Indaial , caracterizada por vegetação secund ária em diferentes estágios sucessionais: capoeirinha, que cobre uma antiga pastagem abandonada com predomin â ncia de pterid ófitas
e algumas espécies arbóreas ( Myrsine coriacea e Miconia cinnamomifolia ); e capoeirão, que se encontra em
um grau mais avançado de recuperação, com a presença de espécies que características (Alsophila setosa,
Virola bicuhyba, Miconia cabussu c Euierpe edulis ). Na á rea amostrada foram traçados três transectos paralelos de 300 metros cada, distanciados 10 metros um do outro, que percorreram transversal mente os dois
gradientes. Em cada transecto foram distribu ídas 30 armadilhas dos tamanhos P (26,5xl 4,0xl 0,5cm ) e M
( 35,0x 18,0x 28,Ocm ) com 10 metros de distâ ncia entre elas , totalizando 90 armadilhas do tipo “ live trap”
(gaiola ). As armadilhas foram iscadas ao anoitecer e revisadas pela manh ã. Durante o dia permaneciam
abertas no local e ao anoitecer eram novamente iscadas e revisadas. Utilizou-se o mé todo de captura- marcaçã o-recaptura. Foram realizadas 24 campanhas com duração de 4 noites, totalizando 96 dias de coleta em
campo, e um esforço amostrai de 8.640 armadilhas/ noite. A riqueza encontrada foi de 15 espécies, sendo
quatro espécies de marsupiais ( Didelphis albiventris, Micoureus demerarae, Monodelphis sp. e Philander
opossum ) e oito espécies de roedores ( Akodon moníensis, Brucepattersonius sp., Delomys dorsalis,
Oligoryzomys nigripes, Oryzomys angouya, Oryzomys russatus, Oxymycterns judex, Thaptomys nigrita )
al ém de três morfoespécies de Muridae n ão identificados. Na Capoeirinha foram encontradas 11 espécies,
sendo que cinco destas foram capturadas exclusivamente neste ambiente ( D. albiventris, Monodelphis sp. e
as três morfoespécies de Muridae não identificados). No capoeirão foram capturadas 10 espécies, sendo três
capturadas apenas neste ambiente ( M. demerarae, P. opossum e T. nigrita ). O índice de diversidade calculado
(Shannon -Weaver ) para a á rea toda foi de 2.01, sendo que o capoeirão foi o ambiente que apresentou maior
diversidade ( índice de 1.68) quando comparado à capoeirinha ( índice de 1.33). Ao longo de dois anos de
coletas observou-se que nas esta ções mais frias (outono e inverno) a diversidade de pequenos mam íferos
atinge os maiores índices. Com base nos dados de captura e recaptura n ão foi poss ível observar um aumento
na á rea de vida durante as esta ções mais frias. Isso pode estar relacionado com a menor seletividade de
recursos das espécies amostradas.

FNMA, PIPe/FURB
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REPRODU ÇÃ O EM CATIVEIRO ENTRE Thrichomys (CAVIOMORPHA: ECHIMYIDAE) PRO
VENIENTES DE TR ÊS POPULA ÇÕES COM DIFERENTES NÚ MEROS DIPLÓIDES. Gó mez. S.
C. B.1; Teixeira, B. R .1; Roque, A. L. R .1; Bonvicino, C. R.12; Borodin, P.3 & D’ Andrea, P. S. 1 ( 1- Depto. de
Medicina Tropical ; IOC/FIOCRUZ, Cx . Postal 926, CEP 21045-900; 2- Seçã o de Pesquisa Básica , INCA ;
3- Institute of Cytology and Genetics, Novosibirsk , R ú ssia ). E- mail: mone.gomez @ terra .com . br.
O gê nero Thrichomys possui ampla distribui çã o geográ fica e, apesar de tradicionalmente ter sido considerado monoespec í fico, estudos recentes demonstraram ser este gê nero composto por pelo menos quatro espécies
com seis formas distintas quanto a citogené tica . Visando esclarecer o processo de diversificaçã o deste gê nero, este trabalho tem como objetivo principal avaliar o grau de isolamento reprodutivo desses roedores,
através da an á lise da fertilidade e dos parâ metros reprodutivos dos h íbridos produzidos através do cruzamen to entre indiv íduos de três populações com cari ótipos diferentes. As três populações estudadas possuem os
seguintes cari ótipos: 2n = 28, NFa=52 ( proveniente de Cocos, BA ), , 2 n 30. NFa 54 ( proveniente do PARNA
=
=
Serra da Capivara, PI), 2n =34, NFa=56 (proveniente de Corumbá, MS). Foram realizados cruzamentos no
laborat ório entre indiv íduos de PI x BA; BA x MS; MS x PI. Destes cruzamentos, foram produzidos h íbridos
F 1 que posteriormente tiveram sua fertilidade testada através de retro-cruzamentos. Alguns h í bridos tiveram
seu cariótipo analisado através de preparações cromossômicas de medula óssea , para determinaçã o do n ú mero dipl óide e do n ú mero fundamental . Os parâ metros reprodutivos (sucesso reprodutivo, proporçã o sexual
dos filhotes e tamanho das ninhadas ) foram obtidos com o nascimento de filhotes originados dos
intercruzamentos e retrocruzamentos. O sucesso reprodutivo total foi 20,9 % ( nove ninhadas ) em 43
acasalamentos realizados entre indiv íduos de localidades diferentes. Desses acasalamentos foram produzidos
24 h íbridos F1 (proporção sexual: 1 M/ 1, 1F), com média de 2,6 filhotes por ninhada (Mo=2, Intervalo= l -4).
O maior sucesso observado foi 36,3% ( quatro ninhadas ) em 11 acasalamentos entre PI x BA. Os demais
sucessos registrados foram: 20% (duas ninhadas ) em 10 acasalamentos BA x MS e 13% ( três ninhadas ) em
22 acasalamentos MS x PI . Os cruzamentos de h íbridos F1 com indiv íduos de populações parentais apresentaram sucesso reprodutivo total de 23,5 % (quatro ninhadas ) em 17 acasalamentos realizados. Destes
retrocruzamentos foram obtidos 10 filhotes h íbridos (proporçã o sexual: 1M/2,3F), com média de 2,5 filhotes
por ninhada (Mo=3, Intervalo= l -3). Somente as fê meas h íbridas F1 se reproduziram, obtendo sucesso
reprodutivo de 66,6% (quatro ninhadas ) em 6 acasalamentos realizados. Os machos h íbridos n ã o obtiveram
sucesso reprodutivo em 11 tentativas de acasalamento. Os resultados obtidos na cariotipagem dos h íbridos
mostraram n ú meros diplóides esperados, considerando o complemento cromossômico das matrizes que deram origem ao h íbrido. H íbrido F1 produzido de acasalamento MS x PI apresentou 2n =32; h íbrido F1 de
acasalamento BA x MS apresentou 2n =31; h íbrido F1 de acasalamento BA x PI apresentou 2n =29. H íbridos
de retro-cruzamentos produzidos em acasalamentos PI x H íbridos F 1 (origem: BA x PI) e PI x H íbridos
( origem: PI x Híbrido TB A x PI ]), apresentaram 2n =29. Nos cruzamentos entre h íbridos F1 e indiv íduos da
população parental, somente as fê meas h íbridas produziram filhotes, sugerindo que nessas proles a fertilidade seja conferida somente às fê meas. A infertilidade dos machos h íbridos observada parece indicar que estas
três populações constituem três espécies diferentes.

IOC/FIOCRUZ, CNPq, FAPERJ, PAPES/FIOCRUZ, FUNDHAM.
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PREFERÊNCIA DE H Á BITATS POR PEQUENOS MAMÍ FEROS NÃO VOADORES NA RE
GI Ã O DO VALE DO ESPINGARDA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL NASCENTES DO
RIBEIRÃ O GARCIA, INDAIAL SC. VEGINI, Guilherme1; ATIQUE, Marcelo2; ZIMMER , Eduardo3 ;
LAPS, Rudi R 4. & ALTHOFF, Sérgio5 (1,2,3,4,5 - Lab. Zoologia, Depto. De Ciê ncias Naturais, FURB,
Blumenau , SC). 1- gvegini @ vahoo.com . br. 2- msatique @ terra .com.br. 3-eduzimmer @ vahoo.com . br. 4mdilaps @ furb. br. 5- Althoff @ furb. br ).

-

Com mais de 7.000 espécies descritas, os mam íferos são considerados um importante componente para os
ecossistemas, principalmente pela sua grande variedade de espécies e adaptações ao ambiente. Com a
finalidade de conhecer a diversidade e a utilização de hábitats pelos pequenos mamíferos não voadores na
regi ão do Vale do Itaja í, as coletas foram realizadas no Parque Municipal Nascentes do Garcia, BlumenauSC. A á rea de estudo caracteriza -se por vegetação secundaria em diferentes est ágios sucessionais, decorrentes do processo de exploraçã o madeireira , ocorrida anterior a década de 80 e, posteriormente a este
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processo, a utiliza çã o como pastagem. As armadilhas foram distribu ídas em duas estruturas vegetais
( capoeirinha e capoeirão). Na á rea amostrada foram tra çados três transectos paralelos de 300 metros cada,

que percorreram transversalmente os dois gradientes. Em cada transecto foram distribu ídas 30 armadilhas
dos tamanhos P (26,5x 14,0x 10,5cm ) e M (35,0x 18,0 x 28,Ocm ) com 10 metros de dist â ncia entre elas,
totalizando 90 armadilhas. As armadilhas foram iscadas ao anoitecer e revisadas pela manh ã. Durante o dia
permaneciam abertas no local e ao anoitecer eram novamente iscadas e revisadas. Utilizou -se o processo
de captura- marcaçã o- recaptura . Foram realizadas 24 campanhas com duraçã o de 4 noites, totalizando 96
dias de coleta em campo, e um esforça amostrai de 8.640 armadilhas/ noite. Os roedores capturados
totalizaram 155 indiv íduos, sendo 57 Akodon montensis, 26 Oligoryzomys nigripes , 24 Oxymycterus cf
judex, 17 Oryzomys russatus, 14 Thaptomys negrita, 8 Delomys dorsales, 6 Brucepattersonius sp., 3
Oryzomys ratticeps. Os marsupiais coletados foram ao todo 7 indiv íduos, sendo 3 Micoureus demerarae, 2
Monodelphis sp., 1 Philander opossum e 1 Didelphis albiventris. No estrato vegetal capoeirinha ( que
apresenta solo coberto por Pteridium aquilinum), Oxymicterus judex foi a mais frequente, com 46 % das
capturas, seguida de Akodon montensis com 28%. No capoeirão, com grau mais avançado de recuperaçã o
vegetal , encontra-se uma comunidade arboreo-arbustiva mais desenvolvida, na qual a espécie mais capturada foi Akodon montensis, com 40% das capturas, seguidas de Thaptomys nigrita com 22%.

FNMA, PIPe/FURB.
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MACHOS COBAIAS CORTEJAM FÊMEAS PREÁS? - Nina Fumari ' e César Ades2 - Depto. Psicologia
Experimental - Instituto de Psicologia; Universidade de São Paulo - ' ninafumari @ yahoo.com. br, 2cades @ usp.br
O preá Cavia aperea Erxleben , 1777 (Rodentia; Caviidae ), herbívoro neotropical abundante no Brasil , é
considerado um representante moderno da espécie ancestral que, através de domesticação, originou a
cobaia Cavia porcellus Linnaeus, 1758. No presente estudo, parte de um programa de pesquisa do nosso
laborat ório sobre as diferen ç as comportamentais entre C. aperea e C. porcellus, comparou -se o comportamento de machos cobaias pareados ( l ) com fê meas cobaias e (2) com fê meas preás. Cobaias do bioté rio do
Departamento de Psicologia Experimental da USP (10 machos e 5 f ê meas ) e preá s capturados no campus
da UNESP de Jaboticabal/SP (5 f ê meas ), foram utilizados para formar 5 casais intraespec íficos (cobaiacobaia ) e 4 interespecíficos (cobaia -preá ). Os casais foram Filmados continuamente durante dois dias em
um ambiente isolado acusticamente, sendo inicialmente registradas a duração e a frequê ncia dos episódios
de aproximação entre macho e fêmea (classificados em aproximação, agon ístico, contato e sexual ). Houve
episódios sexuais tanto nos casais cobaia-preá como nos casais cobaia-cobaia. Vinte destes episódios de
cada pareamento foram analisados por amostragem focal ( programa Obser\>er 3.0 ) quanto à duração e
frequência das categorias comportamentais do macho e da fê mea, sendo então comparados entre si ( Mann Whitney, a = 0,05). Diagramas de dependê ncia sequencial foram constru ídos a partir das sequê ncias significativas das matrizes de transição ( Qui-quadrado de Brown, programa Ethosec ) . Não houve diferenças
significativas na dura ção dos comportamentos de corte dos machos cobaias pareados com f ê meas cobaias
ou fê meas preá s, mas sim quanto à frequê ncia de exibi ção de alguns desses comportamentos. Machos
cobaias pareados com fêmeas cobaias exibiram mais frequentemente a rumba ( um movimento de oscila ção
alternada dos quadris acompanhado de vocalização característica ), com ou sem locomoção, do que os
pareados com fêmeas preás ( p=0,032). Por sua vez, machos cobaias pareados com fêmeas preás exibiram
mais freqiientemente saltos com contorçã o, uma indicação de um n í vel alto de ativaçã o ( p=0,032). A
aná lise dos diagramas de depend ê ncia sequencial revelou , nos dois tipos de pareamento, a existê ncia de
simetrias entre as categorias comportamentais ( uma antecedendo e seguindo a outra ) e de sequências
comuns (como exploração social antecedendo comportamentos de corte, contato naso-anal antecedendo
queixo-sobre-dorso e monta antes de movimentos copulatórios). De maneira geral , houve semelhanças,
nos dois tipos de pareamentos, nas probabilidades de transição entre comportamentos individuais, mas
diferenças nas probabilidades de transição entre comportamentos de corte. Os resultados, tanto da an á lise
de frequê ncia como da aná lise sequencial, mostram que machos cobaias reagem sexualmente a fêmeas
preás, mas que o comportamento de corte, neste caso, difere significativamente do exibido com f êmeas
coespecíficas. Apontam para existência de uma inibição da corte do macho em condições interespec íficas,
possivelmente proveniente dos efeitos comportamentais da domesticação.

I - Orgão Financiador: FAPESP ( n ível Mestrado).
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RO 42
PEQUENOS MAM Í FEROS N Ã O VOADORES DO PARQUE NACIONAL DO ARAGUAIA: UM
EXEMPLO DE ZONA DE ECÓTONO ENTRE O CERRADO E A AMAZÔ NIA. Alexandra M R .
Bezerra 1, Ana Paula Carmignotto2 e Flá vio H. G . Rodrigues3 - 1 - Mastozoologia , Dept. Zoologia , Inst .
Biologia , Universidade de Bras ília, 70910-900. Bras ília, DF; abezerra @ fsl .com . br - 2- Mastozoologia.
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Av. Nazaré 481 , Ipiranga , 04263-000, São Paulo, SP;
apcarmig @ yahoo.com. br - 3- Mastozoologia , Dept. Zoologia , Inst . Biologia , Universidade de Bras ília ,
70910-900, Bras í lia , DF & Associa çã o Pró-Carn í voros; rodrigues @ procarnivoros.org. br

Nesse estudo descreve-se a fauna de pequenos mam íferos n ão voadores do Parque Nacional do Araguaia
ilha do Bananal , a maior ilha fluvial do planeta. A regi ã o onde o
parque est á inserido constitui -se em uma á rea de transi çã o entre as florestas semidec íduas do sul da Amazônia e os cerrados ( sensu lato ) do Brasil Central. Este cará ter de transi çã o é refletido na fauna da regi ão,
que apresenta elementos t ípicos dos dois biomas, al é m de um alto grau de endemismo. A regi ã o onde o
Parque Nacional do Araguaia est á localizado foi apontada nos resultados dos Workshops Ações Priorit á rias
para a Conservaçã o da Biodiversidade da Amazônia Brasileira ( 1999 ) e do Cerrado e Pantanal ( 1998 )
como uma á rea de alta import â ncia biol ógica e poss í vel centro de endemismos. Um inventá rio realizado no
PNA em abril de 1999, com um esforço de 2.259 armadilhas/ noites ( Sherman e Young ) e 3.200 pit -falls/
dia amostrou um total de 11 espécies de pequenos mam íferos n ã o voadores. Dentre estas espécies, a presença de Bolomys lasiums, Oryzomys megacephalus, Psendoryzomys simplex e Thrichomys apereoides,
espécies t ípicas do Brasil Central , ao lado de Oligoryzomys cf . microtis e Holochilus sciureus, t ípicos da
bacia Amazônica, corrobora o cará ter de zona de ecótono da regi ã o. Dentre as espécies amostradas, uma
poss í vel espécie nova de Calomys, cujos espécimes amostrados exibiram um cari ó tipo recé m descrito por
Fagundes e colaboradores em 2000 ( Hereditas 133(3): 195-200 ), destaca -se pelo seu cará ter end é mico.
Estes dados reafirmam a importâ ncia das Unidades de Conservação de proteção integral na manuten ção da
biodiversidade, com destaque para as zonas de tensã o ecol ógica . No entanto, para que á reas destinadas à
preservaçã o ambiental desempenhem um papel crucial na manutenção de ecossistemas, torna-se necessário a implementa çã o dos planos de manejo e a fiscalizaçã o adequada dessas á reas destinadas à preservaçã o
ambiental. Especificamente no PNA , e apesar de seu dif ícil acesso, a regi ã o vem sofrendo cont í nua depreda çã o ao longo dos anos, com a invasã o de suas terras por índios de aldeias vizinhas e por posseiros,
colocando em risco a integridade desta importante Unidade de Conserva ção.
( PNA ), estado do Tocantins, situado na

Trabalho realizado como subs ídio para o plano de manejo do Parque Nacional do Araguaia . Bolsistas: 1.
Pesquisador/FINATEC; 2. Doutorado/FAPESP; 3. ProDoc /CAPES.
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Akodoti montensis (RODENTIA, CRICETIDAE) EM Á REA DE
2
1
MATA NO ESTADO DE MINAS GERAIS DUARTE, A. P. G. ; TALAMONI, S. A. ( 1- MCN PUC
Minas / anapaulagot @ hotmail .com 2- PPG - Zoologia de vertebrados PUC Minas / talamoni @ pucminas. br

.

A reprodu ção de pequenos mam íferos pode ser influenciada por fatores ambientais como temperatura,
precipitação e oferta de recursos alimentares . Akodon montensis, roedor pertencente à fam ília Cricetidae
foi escolhido neste estudo por ser a espécie mais abundante na á rea amostrada. Este trabalho teve o objetivo de determinar o período reprodutivo de A. montensis em uma á rea de mata e correlacionar com fatores
ambientais como precipitaçã o, e temperatura. O local do estudo foi uma mata de galeria ocorrente na Á rea
de Proteção Especial ( APE-) Mutuca, situada no município de Nova Lima , região metropolitana de Belo
Horizonte. Os animais foram capturados com o aux ílio de armadilhas de captura viva, distribu ídas em
quatro transectos totalizando 78 postos de captura, com uma armadilha em cada posto. O per íodo de
amostragem foi de janeiro de 2002 a janeiro de 2003, mensalmente durante quatro noites consecutivas. Os
animais capturados foram identificados em campo, os indiv íduos machos de A . montensis foram conduzi dos ao laboratório onde foram tomados os dados biométricos padrões, a massa corporal e em seguida ,
sacrificados. Os outros animais capturados em campo foram identificados, marcados e acompanhados ao
longo do per íodo amostrado. Aspectos relativos à morfologia externa ligada a reprodu çã o como test ículos
escrotados e abertura vaginal foram registrados para todas os espécimes capturados, assim como os dados
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biom é tricos e massa corporal. Os test ículos e epid ídimos dos roedores foram fixados em Bouim , inclu ídos
em historesina e posteriormente foram confeccionadas l â minas histológicas. An á lises morfométricas dos
test ículos, peso e volume testicular foram calculados. Foram analisados 39 indiv íduos de A. montensis
íodo de amostragem , sendo 24 machos, 11 capturados na estação seca e 13 na esta ção chuvosa
durante o per
e 15 fê meas, onde 12 foram capturadas na esta ção chuvosa e 11 na esta ção seca . Observou -se sazonalidade
com relação aos caracteres morfol ógicos externos nos machos. Durante a esta çã o chuvosa foram registrados
dez indiv íduos reprodutivos. J á na esta çã o seca foram registrados sete indiv íduos n ã o reprodutivos. As
fêmeas n ão apresentaram sazonalidade durante o per íodo amostrado. De acordo com a organiza çã o dos
t ú bulos semin íferos, agrupamos os indiv íduos em trê s est ágios: repouso, recrudescê ncia e atividade. Foi
encontrada sazonalidade, mostrando indiv íduos ativos na estação chuvosa. Quanto às medidas histomé tricas
e ao peso e volume testicular, houve aumento da altura do epitélio e di â metro do t ú bulo semin ífero, do peso
e do volume testicular dos indiv íduos, confirmando a sazonalidade reprodutiva nesses animais. Com relação as fêmeas, não foi observada sazonalidade reprodutiva , poré m o n ú mero de indiv íduos amostrado pode
ter levado a uma substima çã o dos resultados. O per íodo reprodutivo de machos de A . montensis coincidiu
com a estação chuvosa , per íodo rico em oferta de recursos alimentares e onde há o registro das maiores
temperaturas anuais.

Apoio Financeiro: FAPEMIG/CNPq

RO - 44
CAPACIDADE DE CONCENTRA ÇÃO DE URINA DE Akodon cursor, Akodon lindberghi E Bolomys
^
lasiurus ( RODENTIA, SIGMODONTINAE) Cancella, A.B. 1 ; Finotti , R. , 2; Cerqueira , R . 1 - 1- Laboratório de Vertebrados - Depto. Ecologia / UFRJ . E- mail: labvert @ biologia . ufri . br - 2- Aluno do Programa
de Pós-Graduação em Ecologia - UFRJ.

.

*

A capacidade de concentração urin á ria pode ser um fator determinante para a ocupaçã o de ambientes
xéricos, podendo explicar a distribuição e ocorrência de espécies de mam íferos. O trabalho tem como
objetivo verificar a capacidade de concentração de urina de três roedores sigmodont íneos Akodon cursor,
Akodon lindberghi, e Bolomys lasiurus. A. cursor e B. lasiurus possuem uma ampla distribui ção pela
América do Sul , ocupando uma grande variedade de habitats, sendo que A. cursor é encontrado principalmente em á reas mésicas, enquanto B. lasiurus em á reas mais xéricas. J á A. lindberg possui distribuiçã o
possui desconhecida tendo sido descrito para a regi ão de Brasília. A ú nica outra localidade Juiz de Fora ,
é de onde prové m nossa amostra. O experimento é realizado em gaiolas metabólicas, com condições de
temperatura e umidade controlada , e fotoperíodo natural . Os animais foram colocados em duas situações:
uma de controle, com á gua e comida (experimento 1 ), e outra estressante, sem á gua e sem comida (experimento 2). A coleta de urina inicia -se às 12 horas e as amostras são recolhidas a cada seis horas, totalizando
íodo 30 horas de experimento. As amostras são coletadas em frascos de vidro, contendo óleo mineum per
ral hidratado, e congelada para posterior aná lise. A osmolaridade da urina é medida em osmômetro por
ponto de congelamento. As três espécies apresentaram no experimento 1 um padrão de variaçã o, ligado ao
horá rio, similar. Para A. cursor e B. lasiurus os picos de concentração de urina ocorreram decorridos 18
horas de experimento (6:00 h ) e para A. lindbergui após 24 horas de experimento ( 12:00 h ). Os valores
má ximos neste experimento para A . lindbergui; B. lasiurus e A. cursor foram de 1,4; 1, 1 e 1,0 mOsmol,
respectivamente. No experimento 2 o padrã o visto no experimento 1 n ã o mais pode ser notado. O pico de
concentra çã o de urina para B. lasiurus e A. cursor ocorreu após 24 horas de experimento ( 12:00 h ),
entretanto diferente de B. lasiurus, A . cursor não apresentou queda mantendo o n ível de concentraçã o no
horá rio seguinte. A. lindbergui apresenta o seu valor má ximo após 30 horas de experimento ( 18:00 h ). Os
valores má ximos de concentração neste experimento para B. lasiurus\ A. lindbergui; e A. cursor foram de
2,7; 1,7 e 1.1 mOsmol , respectivamente. Os resultados mostram uma maior concentração de urina em B.
lasiurus enquanto A. lindberg e A. cursor apresentam um teto osmótico menor. Isto sugere que B. lasiurus
é melhor concentrador que as outras espécies estudadas. Cabe notar que há um aparente ciclo de concentraçã o de urina ao longo do dia no experimento 1, que é modificado no experimento 2.

.

Fonte(s) financiadora(s): CAPES, CNPQ, PROBIO/MMA/GEF, PRONEX.
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RO - 45

ALIMENTA ÇÃ O E ANATOMIA MACROSCÓPICA DO TRATO DIGESTIVO DE Abrawayaomys
ruschii Finotti, R . u; Cunha, A. 1 2 Cerqueira, R 1. 1- Laboratório de Vertebrados - Depto. Ecologia /
UFRJ . E- mail : labvert @ biologia . ufri . br - 2- Aluno do Programa de Pós-Gradua ção em Ecologia - UFRJ .
,

Abrawayaomys ruschii é uma espécie muito pouca conhecida , com apenas três registros de captura. Sua
posiçã o filogen ética é incerta. Nada é sabido sobre sua dieta e sobre a morfologia do seu tubo digestivo.
Para avaliar a dieta foi utilizado um teste de preferê ncia alimentar em que são oferecidos 26 tipos de itens
alimentares de f á cil obtenção comercial . Os alimentos foram oferecidos acl libií um durante um per íodo de
18 a 24 horas, sendo medidos seus consumos. A partir desses consumos foram calculados índices de
preferê ncia alimentar por cada alimento e a proporçã o de macronutrientes (prote ínas, lipídios, carbohidratos,
e fibras ) da dieta selecionada. Os itens també m foram separados por grupos (frutos, sementes, folhas,
artrópodo, tubé rculos e ra ízes) e suas proporções de consumo foram ent ão calculadas. Após o experimen to, o animal foi sacrificado, o trato digestivo retirado e separado dos órg ãos anexos e mesent é rios. A
anatomia externa e interna do trato digestivo foi analisada sob lupa estereoscópica, e suas diferentes porções foram medidas em papel milimetrado. A dieta de Abrawayaomys ruschii consistiu basicamente de
frutos, sementes e folhas ( 47 %, 32 %, e 21 %, respectivamente ), n ão tendo consumido nenhum item animal
( artró podes e carnes ), nem ra ízes e tubé rculos. As proporções de prote í nas, lip ídios, glic ídios e fibras
utilizados na dieta foram , respectivamente: 16%, 21 %, 50% , e 14 %. O tubo digestivo estava com o estômago e o intestino delgado repletos. O comprimento do est ômago constitui cerca de 16% do comprimento
total do tubo, apresenta as suas partes gá strica (corpus ) e pil órica ( antrum ) bastante arredondadas, forman do uma espécie de 8 na horizontal . A inserçã o do duodeno n ã o acontece na porção de maior curvatura da
parte pil órica , e sim em uma regi ã o um pouco superior, fazendo com que n ão apresente a forma característica ( U ) determinada pela aproxima çã o dos extremos das regi ões pil óricas e gástricas do esófago. Internamente, a regi ã o em que se encontra o epit é lio glandular parece ser menor que a regi ão em que se encontra
o epitélio queratinizado, com a inserção do esófago acontecendo nesta ú ltima regi ã o. O intestino delgado
cerca de 59 % em relação ao comprimento total , e apresenta-se como um tubo cil índrico simples. O ceco
representa cerca de 5.5% do comprimento total , e sua estrutura é vibriforme com uma base alargada que
vai afinando até a ponta . O cólon e o reto representam cerca de 19.68 % do comprimento total . O cólon
apresenta diversas pregas transversais imediatamente à porção posterior ao ceco, essas pregas v ão ficando
mais distantes uma das outras conforme se aproxima o reto. Separando o cólon do reto verifica-se uma
prega bem desenvolvida. Os resultados indicam que Abrawayaomys ruschii apresenta uma grande quantidade de matéria vegetal na sua dieta. A estrutura do trato digestivo é inconclusiva neste aspecto.

Fonte(s ) financiadora(s ): CAPES, CNPQ, PROBIO/MMA/ GEF, PRONEX, FNMA.
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DIFERENCIA ÇÃ O ALIMENTAR DE Thrichomys pachyurus, Thricomys Apereoides Laurentius E
,
Thrichomys apereoides apereoides. - Berenguer 1, E.; Finotti , R . 3; Santori , R.T.1 2; Cerqueira, Rl . - 1.Laboratório de Vertebrados - Depto. Ecologia / UFRJ . E-mail: labvert @ biologia. ufrj. br 2.Faculdade de Formação de Professores da UERJ. E- mail: rsantori @ uerj. br 3. Aluno do Programa de Pós-Graduação em
Ecologia - UFRJ.
<

-

Estudos recentes vê m mostrando que Thrichomys possui uma grande diversidade cariot ípica, que sugere a
existência de diferentes taxa dentro do gênero, com distribuições alopá trica e/ou parapá trica. Vá rios desses taxa foram definidos recentemente, sendo três deles definidos como Thrichomys pachyurus ( 2n =34 ),
que ocorre desde o Paraguai e Mato Grosso até o norte de São Paulo; Thrichomys apereoides laurentius
( 2 n =30 ), que ocorre do estado da Bahia até o Ceará e Thrichomys apereoides apereoides ( 2n =28 ), que
ocorre desde o oeste de Minas até Goi á s. Neste estudo analisamos a dieta experimental desses três taxa do
gênero , com o objetivo de investigar poss íveis diferenças nos seus h á bitos alimentares. Para avaliar a dieta
foi utilizado um teste de preferê ncia alimentar em que são oferecidos 26 tipos de itens alimentares de f ácil
obten ção comercial . Os alimentos foram oferecidos ad libitum durante um período de 18 a 24 horas, sendo
medidos seus consumos. Os animais que consumiram totalmente algum dos itens foram descartados. A
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partir desses consumos foram calculados índices de preferê ncia alimentar para cada alimento e a proporçã o de macronutrientes ( proteínas, lipídios, carboidratos, e fibras ) da dieta selecionada . O alimento é
considerado preferido quando apresentam um índice de preferê ncia maior que um para 50% ou mais dos
animais. Os itens també m foram separados por grupos (frutos, sementes, folhas, artrópodo, tubé rculos e
ra ízes ) e suas proporções de consumo foram ent ão calculadas. Para compara çã o do índice de preferê ncia
entre os taxa foi utilizado um teste de agrupamento e para testar diferenças entre as proporções de itens e
de nutrientes foram utilizados os testes de Kruskal Wallis e Mann -Whitney. Os índices de preferê ncia
mostraram que os itens animais, o artrópode, algumas folhas ( repolho e cebolinha ), uma raiz ( beterraba ) e
um fruto ( quiabo ) não foram preferidos por nenhuma das três espécies. A an á lise de agrupamento realizada
com os índices de preferê ncia mostrou que as dietas de Thrichomys pachyurus e Thrichomys apereoides
laurentius são mais semelhantes entre si que a de Thrichomys apereoides apereoides. Foram encontradas
diferen ças significativas no consumo de sementes entre os taxa ( H 6.99, p 0.03), sendo que Thrichomys
=
=
apereoides apereoides consumiu uma menor proporção deste item em rela ção a Thrichomys pachyurus
( U =46, p=0.02). As an á lises do conte ú do nutricional revelaram que só existem diferen ças significativas na
proporçã o de carboidratos utilizados na dieta (H =6.67 , p= 0.04 ), sendo que Thrichomys apereoides
apereoides consumiu uma proporção significativamente menor deste nutriente em relaçã o a Thrichomys
pachyurus ( U =50, p=0.03) e à Thrichomys apereoides laurentius ( U=49, p=0.049 ). Os resultados da preferê ncia alimentar que mostram uma maior similaridade da dieta entre Thrichomys pachyurus e Thrichomys
apereoides laurentius pode estar relacionado com o fato destas estarem em uma linhagem evolutivamente
diferente da de Thrichomys apereoides apereoides. Essas diferenças na composi çã o da dieta acontecem
principalmente por uma menor granivoria apresentada pelo ú ltimo taxa . Isto pode ser resultado de diferen tes disponibilidades de recursos entre os habitats, o que pode ter contribu ído para a sua diferencia ção.

Fonte(s) financiadora( s ): CAPES, CNPQ, PROBIO/MMA/GEF, PRONEX.
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ASPECTOS RELATIVOS À DISTRIBUI ÇÃ O E CORR ÊNCIA DE Phyllomys brasiliensis
( RODENTIA : ECHMYIDAE) EM MINAS GERAIS . Vieira , L. G.13, Leite, Y. L. R .2, Sá bato, M. A. L.3
& Paglia , A . P.2-4. ( 1- Laborat ó rio de Mastozoologia e Manejo de Fauna - ICB / UFMG Av. Antonio
Carlos , 6627 Pampulha - Belo Horizonte - MG . CEP 31.270- 901 Cx . Postal 486 e - mail :
lgvieira @ uol .com . br; 2- Conservation International do Brasil, y.leite @ conservation .org. br; 3- Biomé trica
An á lise Ambiental , corelsabato @ bol .com . br ; 4 - Unicentro Izabela Hendrix , e- mail :
a .paglia @ conservation.org.br)
Os ratos-de-espinho do gênero Phyllomys são roedores arbor ícolas da fam í lia Echimyidae encontrados nas
florestas do leste do Brasil , do Ceará até o Rio Grande do Sul , alcançando à oeste as bacias dos rios São
Francisco e Paran á. Durante os trabalhos de inventario da mastofauna na fazenda Santa Cruz, propriedade
da Vallourec & Mannesmman Florestal , situada no munic ípio de Felixl â ndia , em Minas Gerais ( 18°46’ 14” S
e 45 o08’ 34'’ W ), foi capturado um indiv íduo de Phyllomys brasiliensis. O roedor foi localizado durante o
dia, em uma jabuticabeira, tendo sido capturado manualmente sem aux ílio de armadilhas. Ressalta-se que
o local de captura é um ambiente peridomiciliar circundado por plantações de eucaliptos e algumas á rvores
frutíferas isoladas, apresentando intenso tráfego de ve ículos, tratores, caminhões e pessoas envolvidas na
produ ção de carvão vegetal , principal atividade industrial da fazenda . Ao contrá rio das outras espécies do
gê nero, que habitam á reas de florestas próximas ao litoral, P. brasiliensis habita o bioma Cerrado, sendo
este registro aproximadamente 200km distante da localidade tipo, ú nico local onde essa espécie havia sido
capturada. O hol ótipo foi coletado na regi ão de Lagoa Santa, próximo a Belo Horizonte, em Minas Gerais.
O espécime aqui citado, encontra-se depositado na Coleção de Mam íferos do Departamento de Zoologia
da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo este o ú nico representante da espécie depositado em
coleçã o cient ífica no pa ís e um dos três ú nicos dispon ível para estudos em todo o mundo. Os integrantes do
grupo Phyllomys est ão certamente dentre os representantes menos estudados da fauna de mam íferos
neotropicais, sendo que o espécime serviu como comparação para a descri çã o de uma nova espécie do
gê nero. Neste trabalho, descrevemos aspectos relativos a ocorrê ncia deste rato-do-espinho na fazenda
Santa Cruz assim como as caracter ísticas morfol ógicas do espécime.

Apoio Financeiro: Vallourec & Mannesmann Florestal
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RO 4 8
ESTRUTURA POPULACIONAL DO OURIÇO - CACHEIRO Sphiggurus villosus ( RODENTIA ,
ERETHIZONTIDAE) NO PARQUE ESTADUAL PAULO CESAR VINHA , SETIBA - ES Rivelino
Tharcilio Santos Galv ã o 1 e Sé rgio Lucena Mendes2 - Departamento de Ciê ncias Biol ógicas - CCHN , Uni versidade Federal do Esp írito Santo - e-mail: 1. rivelinotsg @ bol .com . br: 2. slmendes @ npd . ufes. br

-

O ouri ço-cacheiro Sphiggurus villosus é um roedor neotropical de h á bito noturno, arbor ícola e fol ívoro
que ocorre na Mata Atl â ntica do sudeste e sul do Brasil . O objetivo deste trabalho é analisar a estrutura
populacional da espécie no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha , Setiba-ES. O estudo é realizado numa á rea
de, aproximadamente , 5 ha de mata , utilizando-se a metodologia de captura- marca çã o- recaptura. A captura é feita manualmente, em intervalos regulares de 15 dias. Cada indiv íduo, quando de sua primeira captura , é sexado, fotografado, marcado com um brinco de alum ínio na orelha e uma tatuagem , observando-se
sua condiçã o reprodutiva e estimando-se sua idade. Nos machos adultos é verificado se os test ículos se
encontram em posiçã o escrotal ou inguinal . Sã o coletadas amostras de pê los , espinhos e dados biom é tricos
( peso, comprimento total , comprimento da cauda , comprimento do corpo, comprimento da cabeça , circun ferê ncia do pescoç o, circunferê ncia da cabeç a , comprimento e largura das patas). Após a marcaçã o o
animal é solto no mesmo ponto onde foi capturado. Com um esforço amostrai de 2.400horas/dia. foram
capturados 40 indiv íduos: 20 machos e 20 f ê meas. Os pesos dos machos variaram de 1.05 kg a 2.0 kg
( média 1.64 kg ) e das fê meas de 0.7 kg a 2.25 kg (média 1.602 kg ). O comprimento total dos machos
variou de 510 mm a 690 mm ( média 598 mm ) e das f ê meas de 450 mm a 690 mm ( média 603 mm ). N ão foi
observado dimorfismo sexual ou diferen ças significativas de peso e tamanho entre os indiv íduos adultos
capturados. A atividade reprodutiva das fê meas (gravidez e lactação) foi registrada em junho/2002, apresentando 03 fê meas grá vidas e 02 lactantes. As fê meas lactantes apresentaram os mamilos inchados e o
abd ómen desprovido de pê los. Outra espécie de ouri ço encontrada no Parque é o ouri ço-preto Chaetomys
subspinosus, animal ameaçado de extin ção. Entre junho e novembro/2002 foram capturados cinco Chaetomys
subspinosus: três machos e duas f ê meas, marcados e liberados após a coleta dos dados biomé tricos.

Apoio: CNPq , Processo 400360/01 - 2

RO - 4 9

-

SISTEM ÁTICA DE Rhagomys ( RODENTIA : MURIDAE). Pablo R . Gon çalves 1; Joã o A . Oliveira 1;
Alexandre R. Percequillo2 - 1 - Seção de Mastozoologia, Dep. Vertebrados, Museu Nacional , Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 20940-040 (e- mail: prg @ acd . ufrj.bU . - 2- Mastozoologia ,
Museu de Zoologia da Universidade Federal de Sã o Paulo, Caixa Postal 42594 São Paulo, SP 04299-970.
Os roedores sigmodont íneos constituem uma das maiores radiações adaptativas da América do Sul , estan do atualmente representados por cerca de 200 espécies. Grande parte desta diversidade tem sido alocada
em sete ou oito tribos reconhecidas com base em caracteres morfol ógicos. Apesar destes arranjos
nomenclaturais serem frequentemente considerados como hipóteses de relacionamento intergené rico, a
maior parte destes agrupamentos carece de revisões taxon ô micas e de abordagens clad ísticas apropriadas
devido à escassez de exemplares de algumas espécies. Dentre estas formas escassamente representadas em
coleções, está Rhagomys rufescens, um sigmodont íneo da Mata Atl â ntica extremamente raro em invent ários faun ísticos. Consequentemente, quest ões sobre seu relacionamento intergenérico dentro da subfamília
Sigmodontinae permanecem pouco exploradas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o relacionamento
filogen é tico de Rhagomys rufescens dentro da subfam í lia Sigmodontinae, com base em an á lises de
sequê ncias de DNA do gene mitocondrial citocromo b. O citocromo b foi inteiramente amplificado utilizando os primers MVZ05 e MVZ 14 e os primeiros 825pb do gene foram sequenciados em reações utili zando os primers MVZ05, MVZ16 e MEU 1. Sequ ê ncias adicionais de 38 espécies representando gê neros
das tribos Abrothrichini, Akodontini , Oryzomyini, Phyllotini, Scapteromyini e Thomasomyini foram obtidas do GenBank e inclu ídas nas an á lises. Os cladogramas foram obtidos a partir de an á lises de parcim óniamá xima ponderada, onde a influ ê ncia das transições foi corrigida em fun çã o das transversões utilizando
uma matriz de passos transversã o/transi çã o de 6:1. Complementarmente, á rvores filogené ticas també m
foram obtidas em an á lises de verossimilhan ça - má xima adotando o modelo evolutivo HKY 85. Todas as
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á rvores foram enraizadas utilizando-se os roedores Netominae-Peromyscinae norte-americanos como grupo externo. O suporte dos ciados em todas as an á lises foi estimado em 1000 replicações de bootstrap. As
dist â ncias genéticas entre os t á xons foram estimadas através do modelo Kimura 2- parâ metros ( K 2p ). No
cladograma mais parcimonioso (8979 passos), Rhcigomys se mostrou fracamente agrupado com Andinomys
( valor de bootstrap <50% ), seguido do ciado Rhipidomys-Thomasomys. Alternativamente, a á rvore obtida
na aná lise de verossimilhança- m á xima (In-likelihood = -1.3336,60) revelou Rhagomys associado a Juliomys,
seguido de Andinomys , entretanto també m com baixo suporte. Nas duas an á lises , a subfam ília
Sigmodontinae, incluindo Rhagomys, permanece monofilé tica e os demais agrupamentos supragené ricos
evidenciados correspondem à s tribos tradicionalmente reconhecidas com exceção de alguns gêneros como
Juliomys, Delomys, Scolomys, Irenomys e Andinomys, que se mantêm como ramos bem divergentes
(distâ ncias >20% K 2p ) e aparentemente dissociados de ciados melhor suportados. Rhagomys apresenta
um padrão semelhante ao destes táxons, exibindo n íveis acentuados de diferenciação gen é tica em rela ção
a outros sigmodont íneos ( 19-27% K2p) e sem um posicionamento intergen érico claro. A alocação tribal de
Rhagomys dentro de Sigmodontinae com base em caracteres morfológicos també m tem sido d ú bia, sendo
este t á xon por vezes relacionado à tribo Oryzomyini ou tratado como Sigmodontinae “ incertae sedis” .
Parte desta controvérsia pode ser atribu ída ao elevado n ível de diferenciação morfol ógica apresentado pelo
gênero, possuindo condições ú nicas de caracteres dent á rios e cranianos que dificultam seu posicionamento
tribal preciso. Portanto, as evidê ncias moleculares e morfol ógicas até o momento sugerem que Rhagomys
seria melhor considerado como uma linhagem adicional bastante diferenciada dentro da subfam ília
Sigmodontinae e sem parentesco com as tribos atuais.
Financiamento: CNPq

-

RO 50
RITMO DE ATIVIDADE DI Á RIA DE Bolomys lasiurus ( RODENTIA , SIGMODONTINAE) E
OBSERVA ÇÕES SOBRE A ATIVIDADE DE OUTROS PEQUENOS MAMÍFEROS EM UMA
Á REA DE CERRADO DO BRASIL CENTRAL. - -Baumgarten , L. C. 1, Vieira, E. M.2, Paise, G. 2,
Becker, R. - 1- Programa de Pós Gradua ção em Ecologia Unicamp - 2- Laboratório de Ecologia de Mam íferos - UNISINOS, São Leopoldo, RS. E-mail: lem @ cirrus.unisinos.br
Para pequenos mamíferos, o uso do tempo pode ser importante para permitir a coexistê ncia das espécies,
como mecanismo para evitar a competição, e sobrevivê ncia, em função do risco de preda ção. Neste estudo
investigamos os padrões de atividade di á ria de pequenos mam íferos de Cerrado no Parque Nacional das
Emas. Os dados foram coletados no in ício (outubro de 2001) e no meio ( janeiro de 2002) da esta ção das
chuvas. Os horá rios de atividade dos pequenos mam íferos foram avaliados utilizando-se armadilhas de
captura-viva (Sherman ®) equipadas com cron ómetros que indicavam o horá rio de captura (com erro
má ximo de 59 s). Utilizamos “ data-Ioggers” HOBO para medir a temperatura ambiente a cada 15 min
íodo do estudo. A partir destas informações foi calculada uma temperatura média para
durante todo o per
íodo de uma hora. O esforço total de amostragem foi de 1200 armadilhas/dia . Consideramos para
cada per
as aná lises 299 capturas de cinco espécies de roedores (Clyomys laticeps, Oxymycterus delator, Bolomys
lasiurus, Oryzomys gr. subflavus e Calomys tener ) e duas de marsupiais (Thylamys sp., Monodelphis
domestica). No entanto restringimos as aná lises a B. lasiurus, que foi responsá vel por 90% dos registros.
Embora com um n ú mero reduzido de capturas, os nossos dados sugerem que Clyomys laticeps e Oxymycterus
delator apresentam atividade tanto diurna quanto noturna. Houve diferenças entre o uso do tempo de B.
lasiurus nas duas épocas de coleta. No in ício da estação chuvosa o padrão foi principal mente crepuscular
com uma grande diminuição da atividade nas horas mais quentes do dia e com capturas durante toda noite
(33% das capturas ), embora de maneira reduzida. No meio da estação chuvosa a atividade se alterou
significativamente (Kolmogorov-Smimorv; d =0,31; p<0,001). Não houve atividade noturna, exceto nas
três horas antes do alvorecer (15% das capturas). Al é m disto, aumenta consideravelmente o uso nas cinco
primeiras horas da manhã (de 32% para 48 % das capturas ) e n ã o há nenhum período do dia sem capturas.
Não encontramos diferença significativa ( Kolmogorov-Smirnorv ; d =0,09; p>0,05) no uso do tempo entre
machos e fêmeas em outubro, mas em janeiro as fêmeas tiveram maior atividade ao nascer do sol e os
machos foram mais ativos mais tarde (entre 10:00 e 12:00; Kolmogorov-Smirnorv; d =0,24; p<0,001)).
Visando investigar se a atividade de B. Lasiurus era influenciada pela temperatura, realizamos testes estat ísticos para comparar a distribuição dos valores desta vari á vel em períodos de 1 h durante todo período de
amostragem com a distribui ção da temperatura em per íodos de 1 h em que houve captura. No in ício da
época da chuva (outubro) não foi encontrada diferença significativa (Kolmogorov-Smimorv; d =0,08; p>0,05)
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entre as duas distribui ções, ou seja , os roedores n ã o utilizaram preferencialmente horá rios com temperatu -

ras mais favorá veis. Entretanto em janeiro, época mais ú mida , B . lasiurus utilizou significativamente mais
os períodos mais quentes do dia (das 13:00h as 16:00 h ; Kolmogorov-Smirnorv ; d =0,26; p>0,001 ). Isto
sugere que atividade desta espécie pode ser influenciada pela umidade relativa do ar, sendo que esta estratégia pode estar ligada a conservação de água pelos animais.

-

RO 51
DIETA DE PEQUENOS MAMÍFEROS N Ã O- VOADORES DO PARQUE NACIONAL DA SERRA
DO CIPÓ, MG . Alvarenga R. M.‘; Câ mara E.M.V.C.1 ; Oliveira L.C. * - l . Museu de Ciê ncias Naturais da

-

PUC Minas - tudvc @ pucminas. hr

Estudos sobre os há bitos alimentares sã o importantes, pois fornecem informações sobre a historia natural
de um animal , necessá rias para a compreensã o dos padrões e processos na organizaçã o da comunidade.
Uma das hipóteses para explicar a grande diversidade faun ística das florestas tropicais está relacionada
com a grande variedade de recursos alimentares. No entanto, para os pequenos mam íferos neotropicais,
estas informa ções sã o ainda escassas. O objetivo deste estudo foi avaliar a dieta das três espécies de
pequenos mam íferos mais abundantes dentro de um estudo sobre comunidades de mam íferos no Parque
Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais. As espécies mais abundantes foram os roedores Thrichomys
cipereoides e Oryzomys subflavus e o marsupial Marmosops incanus. As fezes foram coletadas durante os
meses de agosto de 2001 a julho de 2002. As amostras foram levadas para o laborat ório e, após serem
dilu ídas e filtradas, eram triadas com o aux ílio de uma lupa. O material triado foi separado em quatro
categorias: vertebrados, invertebrados, vegetal e outros. Foram calculadas as porcentagens de ocorrê ncia e
de peso de cada categoria e possíveis variações sazonais foram verificadas, comparando-se estações seca
( abril a outubro ), e ú mida ( novembro a março). O teste n ã o- paramé trico de Mann -Whitney foi usado para
comprovar se houve variações entre as estações dos itens invertebrados e vegetais. Foram triadas um total
de 84 amostras fecais sendo 37 de T. cipereoides , 32 de O. subflavus e 15 de M . incanus. Em nenhuma das
amostras das três espécies foram encontrados material de vertebrados e as iscas apareceram significativamente. T. apereoides , apresentou uma dieta predominantemente frug ívora-herb ívora corroborando a literatura . Foi observado sazonalidade na dieta desta espécie, pois o “ item ” invertebrados teve importâ ncia
acentuada na estação ú mida , enquanto o “ item” vegetais teve importâ ncia na estação seca . Na dieta do
roedor O. subflavus, o material vegetal foi o mais importante nas duas estações demonstrando ser frug ívorogran ívoro corroborando com a categoria alimentar proposta na literatura. Poré m devido às diferenças de
frequê ncia de ocorrê ncia e consequentemente de peso do conte ú do invertebrados, que diminuiu na estaçã o
seca, relacionado com um aumento de iscas encontradas nas fezes, destaca-se uma tend ê ncia a onivoria
oportun ística neste roedor. Já em M . incanus, viu-se que existe uma heterogeneidade com relaçã o à dieta
assim como observado em outros estudos. Na estação seca, pode-se observar a influência de iscas na dieta
e que os invertebrados obtiveram maior importâ ncia se comparado aos vegetais. Na esta ção ú mida, houve
um acréscimo significativo de invertebrados e vegetais na dieta, e a influê ncia das iscas foi bem menor,
confirmando ter uma dieta diversificada e corroborando a classificação de inset í voro-on ívoro encontrada
na literatura. Apesar dos resultados aqui apresentados nã o registrarem nenhuma informa çã o nova este
estudo tem sua import â ncia devido à grande lacuna existente sobre a biologia de algumas espécies de
pequenos mam íferos. Estudos sobre a disponibilidade de recursos são essê nciais para se obter uma visão
mais acurada da importâ ncia de cada item na dieta das espécies para entender se a frequência de ocorrência
dos itens da dieta esta relacionada a um há bito generalista ou especialista das espécies.

Apoio: FIP PUC Minas e Fundação O Boticá rio de Proteção à Natureza

RO - 52
DNA MICROSSAT ÉLITE NA DETERMINA ÇÃ O DE POLIGINIA EM Ctenomys minutus
( RODENTIA , CTENOMYIDAE). Silva, P.F.N.; Tchaicka , L.; Freitas, T. R.O. ( Depart°. De Genética,
UFRGS ), e-mail priscilafarinha @ yahoo.com . br
O gênero Ctenomys é representado no sul do Brasil por 5 espécies popularmente conhecidas por tucotucos. De h á bito fossorial e modo de vida solit ário e territorial , Ctenomys minutus, espécie alvo deste
trabalho, habita campos arenosos e dunas da Plan ície Costeira do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A
269

existê ncia de maior n ú mero de fê meas em relação ao n ú mero de machos nas popula ções tem sido usada
para sugerir poliginia para diversas espécies de animais. Em C. minutus, bem como em outras espécies de
ctenom ídeos este desvio é observado. Dado o exposto, este trabalho tem por objetivo caracterizar a paternidade de diversas crias em quatro popula ções de C. minutus, a fim de atestar a poss ível poliginia existente
na espécie. Para tal , coletas foram realizadas no per íodo de março de 2000 a junho de 2002, em quatro
populações do Estado do Rio Grande do Sul . Os exemplares de C.minutus foram capturados com armadi lhas do tipo oneida- victor n°0, contando amostra com 79 indiv íduos, sendo 10 filhotes, 7 fê meas adultas
( m ães dos sete filhotes ) e 62 machos adultos ( poss íveis pais ). Para a extraçã o de DNA , os animais foram
anestesiados e submetidos a bi ópsia de um fragmento de pele da cauda.
A amplifica ção dos microssaté lites foi realizada apartir de primers heterólogos Para quatro diferentes
loci: Hai 2 (possui 5 alelos, entre 168-176), Hai 3 (( possui 10 alelos, entre 150- 162pb), Hai 4 ( possui 7
alelos, entre 154-176pb) e Hail 2 ( possui 5 alelos, entre 126- 140pb). As m ães compartilham alelos com
seus filhotes, na relação esperada , comprovando os pares mãe-filho constante das amostras. A alta variabi lidade encontrada constitui importantes ferramenta neste estudo. A constatação final das paternidades será
realizada com a adi çã o de dados provenientes de mais loci de microssaté lites.

.
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DIAGRAMA DE CLASSIFICA ÇÃ O ET Á RIA: UM M ÉTODO ALTERNATIVO PARA IDENTI
FICA ÇÃ O DE CLASSES ETÁ RIAS NO TUCO TUCO Ctemonys minutus ( RODENTIA,
CTENOMYIDAE) - Fonseca, Miriam Benicio da 1 ; Freitas, Thales R . O. de2 1- Programa de Pós-Gradua ção em Ecologia - UFRGS. - 2- Departamento de Gen ética - UFRGS - Mbenicio @ dna .cbiot . ufrgs. br

-
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Até o momento, ainda n ã o foi estabelecido um método para identificar a idade cronol ógica de tuco-tucos
com base em caracter
ísticas externas, sem o sacrif ício dos animais. Nos trabalhos publicados, tuco- tucos
são classificados como jovens, subadultos e adultos com metodologia baseada somente no peso e permanê ncia dos indiv íduos nas galerias maternas (Método do Peso). A utilização de uma só medida morfométrica
como o peso para a classificaçã o etária é discut í vel , uma vez que o uso de somente esta vari á vel pode
induzir a resultados inexatos para f êmeas prenhes, animais doentes ou com peso fora do padrã o esperado
no momento da captura devido, por exemplo, à disponibilidade de alimentos. O objetivo deste trabalho é
estabelecer um método alternativo para determinaçã o de classes et á rias em Ctenomys minutus que utilize
medidas corporais f áceis de serem obtidas em campo e que sejam menos vari á veis ao longo do tempo e que
sofram menor influência direta do meio, como comprimento do corpo e largura do dente incisivo. Foram
utilizados dados de 141 f ê meas capturadas ao longo de 16 meses de estudo, inicialmente classificadas
segundo o Método do Peso. Foram constru ídos e analisados diagramas de dispersã o entre as vari á veis:
comprimento do corpo, peso e largura do dente incisivo, onde os indiv íduos foram discriminados conforme o estado reprodutivo baseado no aspecto da vagina e toque do abd ómen ( n ão perfuradas, perfuradas,
cicatrizadas e prenhes ). Os resultados demonstram que a utilização de pelo menos duas medidas corporais,
associadas às informações de estado reprodutivo para fêmeas permite a constru ção de um gráfico de dispersão de pontos ú til para uma classificaçã o et á ria mais acurada e biologicamente mais consistente que o
Método do Peso para fêmeas de Ctenomys minutus. Com base nesta constatação, é proposto o Diagrama
de Classificação Etá ria que pode ser utilizado para quaisquer duas medidas, associado a dados de estado
reprodutivo. Para a constru çã o do diagrama, são definidos limites da zona de sobreposição de f ê meas não
perfuradas e fê meas adultas ( perfuradas, cicatrizadas e prenhes ) com duas linhas verticais e duas horizon tais que passam nos pontos que representam as fê meas n ã o perfuradas com medidas maiores (sejam quais
forem as vari á veis utilizadas) e as fêmeas adultas menores. Estas linhas delimitam 9 regiões diferentes no
diagrama, que auxiliam na classificação dos indiv íduos. O Diagrama de Classifica ção Etá ria pode ser
constru ído com quaisquer duas medidas morfométricas e mostrou ser uma ferramenta ú til para a classificação et á ria de f ê meas de C. minutus, podendo ser aplicado para outras espécies de tuco-tucos. Entretanto, o
método deve ser desenvolvido para machos, possivelmente a partir de informa ções sobre estruturas
reprodutivas internas. O mesmo pode ainda ser aperfeiçoado a partir de estudos que forneçam informa ções
mais precisas sobre estado reprodutivo e/ou idade em tuco-tucos.
Fontes Financiadoras: FAPERGS, CNPq e GENOTOX.

270

-

RO 5 4
UMA NOVA FORMA DE Akodon COM 2N =40 ( RODENTIA : SIGMODONTINAE) PARA O EX TREMO SUL DO BRASIL . Alexandre U. Christoff 1 ,2, Val é ria Fagundes3, Yatiyo Yonenaga - Yassuda 4
1 - Departamento de Biologia/Museu de Ci ê ncias Naturais/ ULBRA , 2- Departamento de Zoologia/ UFRGS,
3- Departamento de Ciê ncias Biológicas/CCHN/ UFES, 4- Departamento de Biologia , Instituto de Biociê ncias
USP/SP. auchrist @ ulbra.bn vfaeunde @ uolcom.hn vvassucla @ usp.br
O gê nero Akodon se distribui amplamente na Amé rica do Sul . A versatilidade na utiliza ção de habitats e
de recursos tem garantido o sucesso na dispersã o das espécies deste gê nero, o qual tem recebido a aten çã o
de muitos pesquisadores que endereçam suas pesquisas a diferentes á reas do conhecimento, tais como:
sistem á tica , citogen ética e evolu çã o, mas mesmo com este esforço só é poss ível tra çar um esboço da
composiçã o, relações filogen éticas e limites morfol ógicos das espécies integrantes desse gê nero. Akodon
( sensii sí ricto ) re ú ne aproximadamente 45 espécies e tem sido subdivido, por diferentes autores, em grupos
de espécies muito embora estes n ã o necessariamente representem grupos monofil é ticos. Tem -se como
objetivo caracterizar este tá xon e compara- lo com outras espécies do gê nero. Akodon (2n =40) apresenta o
comprimento do crâ nio inferior a 26 mm, o que permite inclu í- lo no grupo denominado kiclasse de tamanho
de A. boiiviensis ” , o qual re ú ne espécies com o maior comprimento do crâ nio inferior à 26 mm. As espécies
inclu ídas neste grupo e que ocorrem no Brasil sã o: A . azarac ( 2 n =38 ), A . lindberghi ( 2n =42 ), A . rnystax e
A . sanctipaulensis (com cariótipo desconhecido ). Akodon sp. foi coletado em á reas de campo ú mido,
próximas a remanescentes de Floresta Ombrófila Mista em Esmeralda ( 26°03’ S; 51° H ’ W ), Cambará do
Sul (2908’ S; 50°09’ W ) e Canela ( 29 °2 rS; 50o48’ W ). Esta espécie pode ser reconhecida por apresentar:
Cariótipo: 2 n 40; NA=38, sendo que n ão se registra a presen ça de um par metacê ntrico pequeno, dito
característico de Akodontini. Pelagem - Corpo: marrom escuro no dorso e canela no ventre. Aristifirmes
negros e em grande quantidade no dorso. Setiformes, no dorso com banda subterminal alaranjada
( feomel â nica ), banda proximal e terminal com cor igual , cinza escuro (eumelâ nica ), no ventre sã o dicromicos
com porção basal cinza escuro e banda terminal amarelada (feomel â nica ). Viliformes cinza . Vibrissas
estendem-se entre os olhos e as orelhas. Cauda: face dorsal e ventral marrom escuro, com pê los nas duas
faces. Patas traseiras com pê los ungueais curtos, n ão ultrapassando as unhas. Caracteres do crânio - Rostro
longo e afilado; Regi ão interorbital maior do que a largura rostral , arco zigom á tico converge anteriormen
te; Caixa craniana sem crist ãs interorbitais, crist ãs lambdoidais inconspicuas, interparietal grande ; Padrã o
de circulaçã o cefá lico primitivo; Forâ men incisivo penetra at é a altura do protoflexo, palato longo e largo.
Fossa mesopterigoide alcan ça o bordo posterior do terceiro molar. Dentes: flexo anteromediano ausente no
primeiro molar superior e inferior, mesolofo e mesolof ídeo reduzido. Akodon sp. pode facilmente ser
distinguida de outras espécies do gê nero com distribui ção no Brasil , por apresentar caracteres anat ô micos
e/ou gené ticos distintos. Padrões anat ômicos de Akodon 2n =40 foi comparado a A . aerosus, A . albiventer ,
A . boliviensis, A . doloresA A . juninensis , A . koforcli , A . neocenus e A . siibfnscus, depositados na Coleção
de Mam íferos do Museum Vetebrate of Zoology, University of Calif órnia, Berkeley ( USA ), o que permitiu

=

-

verificar um padrão anat ômico distinto.

Apoio financeiro: FAPERGS, CNPq , ULBRA.
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AS ESPÉCIES DE Oxymycterus ( RODENTIA: SIGMODONTINAE) NO RIO GRANDE DO SUL DISTRIBUI ÇÃ O E MORFOLOGIA . Diego M. Jung 1 , Daniel R. Scheibler 2, Alexandre U. Christoff13
( 1 -Departamento de Biologia/Museu de Ciê ncias Naturais/Laboratório de Sistem á tica de Mam íferos /
ULBRA , 2-Departamento de Zoologia /Rio Claro/ UNESP, 3-Departamento de Zoologia / UFRGS.
diegojung @ vahoo.com . br, sdaniel ricardo @ hotmail .com, auchrist @ ulbra.br.

O gênero Oxymycterus agrupa 23 espécies, restringindo-se às latitudes médias da América do Sul , com
distribui ção que se estende pela costa atl â ntica do Brasil, Uruguai, Argentina , Paraguai, Bol ívia, nordeste
da Amazônia e nos Andes bolivianos e peruanos. A distribuição no Rio Grande do Sul aguarda esclarecimento. Neste trabalho busca-se determinar quais formas de Oxymycterus ocorrem no RS, sua distribuição
dentro das fronteiras do Estado, caracteriza çã o segundo anatomia externa e craniana , incluindo os padrões
de coloraçã o da pelagem, bandamento dos pê los e morfometria, através de cinco medidas corpóreas e 17
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cranianas. A amostra consiste de 40 exemplares: Barra do Ouro (03), Cambará do Sul ( 15 ), Ven â ncio Aires
(03), Aratiba (06 ), Santa Maria ( 01 ), Cachoeira do Sul (02), It á (08), São Francisco de Paula ( 01 ), Canela
( 02 ) e Esmeralda (02). Os espécimens foram agrupados segundo tamanho, coloraçã o, bandamento de pelos
e morfologia craniana . Um destes grupos representa o padrão reconhecido como de O. judex, espécie
citada para o RS. Esta pode ser reconhecida por apresentar maior tamanho corpóreo - médias em adultos:
comprimento do corpo (cco ) 160,36 mm ; comprimento da cauda ( cca ) 120,75 mm ; massa: 130. lg . Os pés e
mã os são muito robustos (comp. s/ u: 34.66); o sincrâ nio é forte ( maior comprimento do crâ nio ( mcc ):
41.15 mm , alongado, caixa craniana quadrada , os arcos zigomá ticos convergem à porçã o anterior, placa
zigom á tica inclinada e aberta , osso nasal terminando em forma de “ trumpet” , ultrapassando bastante o
bordo anterior dos incisivos. A sé rie molar é pouco convergente na direção dos M3, os incisivos são
ortodontes e curtos. Oxymycterus sp. l difere de O. judex por ser consideravelmente menor - médias em
adultos: cco 133mm; cca 87,1 mm ; massa: 62,54g. - coloração geral marrom escuro com salpiques amarelos no dorso e bege acinzentado no ventre; pés e m ã os menores; sincrâ nio delicado ( mcc: 34.21 mm ), caixa
craniana mais arredondada (com rela çã o aos outros t á xons), arcos zigom á ticos delgados, rostro afilado,
terminação dos nasais arredondadas e em “ trumpet” , fossa mesopterigóide alcançando o bordo posterior
do M3, foramen incisivo penetrando até o paracone do Ml . Oxymycterus sp.2 apresenta coloraçã o geral
dorsal amarelo avermelhada, ventral amarela, tamanho como em Oxymycterus sp. 1 - médias em adultos:
cco 133mm, cca 92 mm - o sincrâ nio é proporcionalmente mais alargado com estrutura óssea densa . Os
arcos zigomá ticos apresentam uma zona de divergê ncia à altura do jugal ; regi ã o interorbital apresentando
cristãs inconspícuas na parte posterior do osso frontal ; rostro mais alargado e mais encurvado em direção
à regi ão ventral que nos outros t á xons; placa zigomá tica larga e menos recurvada ; embora a terminação dos
nasais ultrapasse o bordo anterior dos incisivos, o “ trumpet ” é menos evidente. Oxymycterus sp.3 é similar
à Oxymycterus sp.1 no tocante à colora çã o geral , entretanto quando analisados os crâ nios toma-se eviden te a distin çã o dos tá xons. Oxymycterus sp.3 pode ser comparado em tamanho com as outras espécies
(exceto O. judex ) , o sincrâ nio mostra-se proporcionalmente mais largo que em sp. l , mas mais estreito que
em sp.2. A regi ão interorbital mostra -se arredondada, arcos zigom á ticos convergentes à regi ão anterior do
crâ nio, rostro estreito e alongado, entretanto a terminação do nasal não ultrapassa muito o bordo anterior
do incisivos e n ã o se apresenta em forma de curva. A fun çã o discriminante can ónica foi suficientemente
robusta , com todos os casos corretamente classificados. A primeira e segunda fun ção agrupam 98,52% da
varia ção, com as vari á veis largura da caixa craniana, largura interorbital, comprimento do rostro, comprimento da sé rie molar, largura do rostro e largura dos arcos zigom á ticos sendo respectivamente as mais
importantes na discriminação dos tá xons.
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DISTRIBUI ÇÃ O GEOGR Á FICA E CARACTERIZA ÇÃ O MORFOLÓ GICA DE
Brucerpattersonius ihering (THOMAS , 1896) ( RODENTIA : SIGMODONTINAE), NO ESTADO
12
DO RIO GRANDE DO SUL. Diego M. H. Jung 1 & Alexandre Uarth Christoff ( 1- ULBRA/ Departamento de Biologia/Museu de Ciê ncias - Laboratório de Sistemá tica de Mam íferos. 2- UFRGS/ Instituto de
Biociências/ Departamento de Zoologia diegojung @ yahoo.com. br auchrist @ ulbra . br
,

Brucepattersonius iheringi é um roedor sigmodont íneo com história taxonômica complexa e distribuição
geográfica incerta, com localidade tipo em Taquara do Mundo Novo, Rio dos Sinos (Linos, na designaçã o
original), RS, Brasil. Descrito originalmente como Oxymycterus iheringi Thomas, 1986, sendo transferido
posteriormente para Brucepattersonius , quando do estabelecimento deste gê nero [ Hershkovitz, 1998. Bonn.
Zool. Beitr. 47(3-4)227] ocasi ão em que este autor descreve quatro novas espécies para o Brasil e cita a
existência de outra para Misiones, Argentina, sem a atribuiçã o de nome. B . iheringi é citado poucas vezes
na literatura cient ífica, tendo registros para os Estados do Paraná , Rio Grande do Sul e possivelmente São
Paulo. Este trabalho visa reconhecer a abrangê ncia geográfica deste t á xon no Estado do Rio Grande do
Sul , caracterizar a morfologia craniana e corporal , padrão de pelagem e bandeamento de pêlos, buscando
estabelecer caracteres diagnósticos para B. iheringi. Foram tomadas 17 medidas cranianas e cinco corpóreas
de 26 exemplares provenientes de sete localidades no Estado do Rio Grande do Sul . E apresentada a
estat ística descritiva e a variaçã o dos caracteres qualitativos. Este roedor é um Akodontini de pequeno
tamanho - comprimento corpo 73-96mm , comprimento da cauda 71-109 mm, peso médio de adultos 28, 2
g - que pode ser facilmente confundido com espécies do mesmo porte, como as simpá tricas de Akodon ou
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Oxymycterus. Entretanto, observa -se que B. iheringi possui uma abertura ocular consideravelmente menor
do que as de Akoclon e Oxymycterus, sendo esta a principal característica extema de diagn óstico. A coloração geral pode variar da uma tonalidade mais clara, similar ao bege, até cinza chumbo. As unhas da m ão são
proporcionalmente mais curtas que em Oxymycterus. Sincranio estreito; arcos zigom á ticos convergentes na
regi ão anterior, com maior largura sobre o processo zigom á tico do esquamosal , pouco ultrapassando o di â metro da caixa craniana; interparietal reduzido; placa zigomá tica inclinada à frente; rostro longo e estreito,
ultrapassando em comprimento o bordo anterior dos incisivos; molares tetralofodonte com mesolofo reduzido; fossa mesopterigóide larga atingindo aproximadamente metade da largura da ponte palatal , alcan çando o
bordo posterior do M3; mand íbula delgada . A distribuiçã o geográfica de B. iheringi esta associada a á reas
florestadas no Estado do Rio Grande do Sul , ocorrendo na Floresta Ombrófila Mista , Floresta Ombrófila
Densa da encosta atl â ntica e Floresta Estacionai Decidual . Verificou-se també m que esta espécie apresenta
uma alta exigência em relação à qualidade do há bitat, ocorrendo somente em matas primá rias pouco alteradas, ou formações em estágios sucessionais avan çados, n ã o ocorrendo em capoeiras.
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ROEDORES SIGMODONTÍ NEOS NO EXTREMO SUL BRASILEIRO. Alexandre U. Christoff

12,

Rafael C. Erling 1 & Daniel R . Scheibler . 1 - Departamento de Biologia/ ULBRA/BR & 1 - Departamento de
Zoologia/UFRGS/BR , 2- Departamento de Zoologia/UNESP/BR . auchrist @ ulbra. br: rafa.e @ terra.com. br;
sdaniel ricardo @ hotmail .com .
O Rio Grande do Sul , no extremo sul do Brasil , situa-se em uma á rea geográ fica de transi çã o, entre basicamente, duas prov í ncias biogeográ ficas da regi ã o Neotropical: a Paranaense e a Pampeana . Outra prov íncia,
a Atl â ntica, ocupa uma pequena porçã o à nordeste do estado. Buscou -se relacionar aos registros de ocorrê ncia das espécies de roedores com as respectivas prov íncias biogeográ ficas e com as forma ções vegetais
que as compõem, apresentando uma lista das espécies de roedores com ocorrê ncia no Rio Grande do Sul e
realizando algumas ila ções preliminares sobre a distribui çã o geográ fica para alguns t á xons. A ocorrê ncia
das espécies foi levantada com base na an á lise do acervo de coleções cient íficas, de coletas, pela an á lise de
pelotas de regurgita çã o e fezes de predadores e informa ções dispon íveis na bibliografia, desde que comprovada a identificação do t á xon . Como resultados, mais relevantes, apresentam -se os que seguem : Registro de 22 espécies de roedores sigmodont íneos, formalmente descritas, e três n ã o descritas; Calomys lancha
apresenta ampla ocorrê ncia nas prov íncias Pampeana e Paranaensis, nesta nunca dentro de dom ínios florestais, sempre em á reas de campo; Deltamys kempi é registrado na província Pampeana, no leste do
estado sempre em á reas de campos secos e banhados ; Reithroclon typicus tê m registros na prov í ncia
Pampeana , em á reas de campo; Thaptomys nigrita espécie caracter ística da Prov íncia Atl â ntica, ocorre na
porçã o leste do estado nos limites de abrangê ncia da Floresta Ombrófila Densa da encosta atl â ntica-Prov íncia Atl â ntica ( FOD) ou em á reas de integraçã o desta com a Floresta Ombrófila Mista-Prov í ncia
Paranaense (FOM), em baixas altitudes 400-300m ; Delomys dorsalis registra-se nos limites da FOM , com
maior abund â ncia , e em á reas de intergrada çã o com a FOD. A distribui ção geográfica de B. iheringi esta
associada a á reas de florestas no Estado do Rio Grande do Sul , ocorrendo na Floresta Ombrófila Mista,
Floresta Ombrófila Densa da encosta atl â ntica e Floresta Estacionai Decidual . Verificou -se també m que
esta espécie apresenta uma alta exigê ncia em relação à qualidade do h á bitat, ocorrendo somente em matas
prim á rias pouco alteradas, ou forma ções em estágios sucessionais avançados, n ão ocorrendo em capoei ras. Oxymycterus judex registrado apenas em á reas de FOM agora tê m ocorrê ncia em á reas onde aquela
intergrada com a FOD, a uma altitude de 200 m , no munic ípio de Maquinné. Dentre as espécies com ampla
distribui ção pode-se citar as dos g êneros Oligoryzomys, Holochilus, Akodon . Outras, entretanto, apresen tam poucos registros restringindo qualquer discussã o. O inventá rio das espécies de roedores bem como a
inferê ncia da distribui ção geográ fica tê m sido prejudicadas em decorrê ncia da maioria das espécies ainda
ser pouco ou nada representada em coleções cient íficas. No entanto, ainda n ão se sabe se essa baixa
representatividade é consequ ê ncia de uma real raridade de algumas espécies ou se é fruto de um simples
artefato causado pela amostragem insuficiente da maior parte do Estado. A partir da compilação da informação dispon ível se verifica que historicamente tem-se um esforço de amostragem deslocada para a porção leste do estado em detrimento de avalia ção da mastofauna na porção norte/noroeste.

Apoio Financeiro: CNPq, FAPERGS.
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RO - 58
A INFLU ÊNCIA DA COMUNIDADE DE PEQUENOS MAM Í FEROS SILVESTRES NO PRO CESSO DE DISPERS Ã O DA ARAUC Á RIA ( Arauc á ria angustif ó lia ) ( Bert . ) Kuntze
( ARAUCARIACEA ). Diego Miguel Perez 1 1- Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo,
bolsista FAPESP (PROCESSO - 99/04676 - 0) dinamica @ unetsul .com . br

-

-

Entende-se por dispersã o como o processo pela qual a semente é transportada por um agente abi ótico ou
bi ótico, para locais mais distantes da planta-m ãe. Para as espécies heli ófitas como a araucá ria , este fen ômeno é muito importante, pois em condições de baixa luminosidade estas espécies dificilmente irã o conse
guir se desenvolver. Este trabalho objetivou avaliar a import â ncia da comunidade de pequenos mam íferos
no processo de dispersã o de pinhã o. O mesmo foi realizado na Floresta Nacional de Três Barras ( 26°
,
12’ 30"S e a 50°17 30"W ) no Planalto Norte Catarinense, bacia do rio Igua ç u . Um sistema de exclusão de
dispersores/ predadores foi montado para avaliar a manipula çã o de pinh ões por consumidores terrestres.
Este sistema consiste em 20 armadilhas de exclusã o contendo 50 pinh ões cada tendo sido realizadas 12
repeti ções ( abril a julho). Todos os pinhões de quatro pontos foram marcados com pó fluorescente ( laranja ,
verde , azul e vermelho). Ao anoitecer do dia seguinte, os pinh ões marcados eram procurados com a ajuda
de uma lanterna de luz negra, uma vez recuperado, com trena media-se à distâ ncia de dispersão. Num total
de 12.000 pinh ões usados no experimento, 5.912 (49,2% ) foram “ roubados” das armadilhas e dispersos
num raio de lOm. O mé todo do pó fluorescente permitiu recuperar 85 % dos pinh ões “ roubados” . Aqueles
não recuperados provavelmente foram muito bem escondidos. Verificou-se uma estreita relação entre a
proximidade de conjuntos de caraguatás ( Bromeiia antiacantha ) e aumento de pinh ões “ roubados” . Nestes
pontos todos o pinhões foram recuperados no interior destas formações. Houve variaçã o na quantidade de
pinhões “ roubados” , sendo que nos meses de maior abund â ncia de pinhões na floresta ( maio a junho) foi
menor que nos meses do começ o e fim da safra ( abril e julho). Os pequenos roedores sã o um dos principais
agentes de predaçã o pós-dispersã o de pinhões na Floresta de Araucá ria e provavelmente um dos principais
predadores dessa semente enquanto encontram -se no banco de sementes. A pequena dist â ncia que os
roedores transportam os pinhões, n ã o contribui muito para que estas sementes escapem de á reas onde estã o
em alta densidade. Poré m considerando-se que sã o animais abundantes em todos os ambientes, podem
transportar sementes depositadas por outros animais sobre o solo, muitas vezes em locais impró prios a seu
desenvolvimento, e enterrá-las, aumentando assim a possibilidade de que tenham sucesso em seu desenvolvimento. Os agrupamentos de caraguat á se caracterizaram como fonte segura de abrigo para a fauna de
pequenos mam íferos, principalmente os pequenos roedores da Floresta de Araucá ria.

-
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AVALIA ÇÃO DO REGIME SELETIVO DO ROEDOR DE CAATINGA Trinomys yonenagae
( ECHIMYIDAE) COM BASE EM DADOS DE INTERA ÇÕES SOCIAIS EM CATIVEIRO - Jorge
Nei Silva de Freitas ( jorgensf @ ufba.br )1, Charbel Nino El-Hani (charbel @ ufba. br) 1 e Pedro Lu ís Bernardo
da Rocha (peurocha @ ufba.br)1 1- Universidade Federal da Bahia, Instituto de Biologia - Rua Barão de
Geremoabo, 147 Campus Ondina CEP 40120-920 Salvador, Bahia
A predação e a competição são pressões seletivas que podem modular a evolu ção da territorialidade. Nesse
trabalho, investigamos a importância relativa da limitaçã o de recursos e da pressão de predaçã o sobre o
regime seletivo determinante da evolu ção da sociabilidade do roedor Trinomys yonenagae. Comparamos a
proporção de comportamentos sócio-positivos dirigidos a indivíduos do mesmo grupo e de grupos sociais
distintos utilizando sete machos adultos coletados em diferentes distâ ncias no campo na localidade de
Ibiraba , Bahia. Em laboratório, foram registrados os sons e imagens de 42 experimentos de encontro ( invasor x residente) em uma arena de 1,0 x 1,0 metro com piso quadriculado (0,2 x 0,2 metros). Cada experimento incluiu o registro do residente submetido a um est ímulo n ão-social (objeto inanimado) por um
período inicial de 20min (situação controle) e com um invasor por dois períodos subsequentes de 20min
(situação experimental). Foram quantificadas para cada período: média das
distâncias entre residente e
est ímulo neutro ou residente e invasor a cada minuto ( DDL: medida de tolerâ ncia ao co-espec ífico), tempo
de permanê ncia nos quadrados laterais ( LAT: medida de ansiedade ), n ú mero de contatos e tempo total
desses contatos ( NUC e TEC: medidas de sociabilizaçã o), n ú mero de quadrados cruzados (NQC: medida
de atividade) e frequ ê ncia de sonorizações (SOM: medida de socializaçã o). Os valores por período foram
comparados por ANOVA n ã o-paramé trica para dados independentes. Os valores do dois per íodos experimentais diferiram do controle para todas as vari á veis (exceto LAT, que n ão se altera por todo o experimen to), indicando aumento de atividade, sociabilidade e redu çã o de ansiedade na situaçã o social. Os valores
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de LAT, NUC e NQC foram comparados entre residente e invasor através de uma ANOVA n ã o paramétrica
para dados emparelhados. Nã o foi detectada diferen ça de comportamento entre residentes e invasores. Não
foi detectada correlação entre a dist â ncia entre indiv íduos em campo e as vari á veis comportamentais para
residentes e invasores ou para a d íade. Os resultados indicam que as intera ções sócio-positivas foram
intensas e n ão diferiram entre animais de mesmo grupo e de diferentes grupos sociais, e que, portanto, a
competiçã o por recursos n ão deve ter sido uma força seletiva relevante na evolu ção da sociabilidade da
espécie . Três cen á rios explicativos sã o sugeridos: ( 1 ) os recursos nunca são limitantes para a popula ção,
porque ela é mantida em n íveis reduzidos por fatores externos como predação e parasitismo, ( 2) os recursos podem ser limitantes, mas os efeitos da pressão de predação são mais importantes, privilegiando a
tolerâ ncia entre indiv íduos de grupos sociais diferentes e (3) os recursos sã o limitantes esporadicamente
( estocasticidade de pluviosidade na caatinga ), impedindo a evolu çã o direcional de comportamentos
territoriais entre grupos. Este ú ltimo cen á rio é considerado o mais plaus ível .

Agê ncia financiadora: FAPESB
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REPRODU ÇÃ O DE Cliomys cflaticeps (RODENTIA , ECHIMYIDAE) EM CATIVEIRO1 Aisengart,
A., De Conto, V. 2 & Cerqueira, R. 3 - Departamento de Ecologia , Universidade Federal do Rio de JaneiroCx .
Postal
68020
CEP :
21941 - 540
valdeconto @ biologia. ufri.br2. rui @ biologia . ufrj. br3

e - mail :

antonioaisengart @ hotmail .com

A reprodu ção é um dos principais processos relacionados à adapta çã o dos organismos. Como o estudo de
reprodução na natureza sofre muitas limitações, são necessá rios estudos em cativeiro. Cliomys é um rato
de espinho fossorial pouco conhecido. Estamos criando-o em cativeiro para a obtenção das características
reprodutivas básica. A col ónia foi estabelecida com quatro machos e quatro fê meas coletados em Corumbá
( MS ). At é o momento foram obtidos oito filhotes. O tempo de gestaçã o, calculado como o menor intervalo
entre dois nascimentos consecutivos de um mesmo casal mantido permanente junto na gaiola , apresentou
uma média de 100 ± 12,6 dias ( n =3). Foi verificada a ocorrência de estro pós-parto. O tamanho da ninhada
foi de um filhote por ninhada, sem exceção. Entre filhotes há desvio da razão sexual ( sete machos para uma
fêmeas). O peso médio dos filhotes ao nascimento foi de 31,12 ± 8,82g. Padronizou -se o desmame aos 30
dias. O peso médio ao desmame foi de 112,19 ± 13,3 lg.

1.Financiado pelo CNPq, FIOCRUZ, FUJB e PRONEX. - 2. Doutorado CAPES - 3. Professor - D.E./I.B./UFRJ
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PRIMEIRO REGISTRO DE Abrawayaomys ruschii ( RODENTIA , SIGMODONTINAE) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - André de Almeida Cunha 1 ,2, Luciana Guedes Pereira3 4 & Lena Geise4 ,

1- Bolsa de Mestrado da CAPES; 2- Laborat ório de Vertebrados, Depto. Ecologia, IB, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 3- Bolsa de Doutoramento da CAPES; 4- Laboratório de Zoologia de Vertebrados,
Depto. Zoologia, IB, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20550-900. E- mail: geise @ uerj.br
Abrawayaonmys ruschii (Cunha & Cruz, 1979), diferindo dos outros roedores sigmodont ínos apresenta
uma pelagem dorsal provida de pêlos aristiformes aculeados, com aspecto semelhante aos roedores
equimídeos ( ratos-de-espinho ). O reduzido n ú mero de registros não permite uma definição da distribuição
geográ fica desta espécie, bem como qualquer outro parâ metro de sua biologia. Em uma excursão na Terra
Ind ígena Guarani Sapukai ( município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro - 22°53’ S, 44°23’ W ) foram montadas 512 armadilhas/noites. Um exemplar macho desta espécie foi capturado em 07/05/2002 numa armadilha do tipo Tomahawk , disposta no solo em uma pequena clareira dominada por bambu taquaru ç u ( Guadua
sp.), estando a 280m acima do n ível do mar e a cerca de 60m da borda da floresta. També m foram registradas
outras 11 espécies de pequenos mam íferos. A isca utilizada foi uma mistura de banana , bacon, creme de
amendoim e aveia sobre uma fatia de mandioca. Crâ nio, esqueleto parcial e pele fechada foram preparados. A comparação com o hol ótipo para esta espécie (MN 23075 ) e descrição original permitiu a correta
identificação espec ífica . Pele e caracter ísticas crâ nio-dent á rias mostraram tratar-se de exemplares
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coespec íficos. Um resumo dos exemplares existentes em coleções cient íficas ( três) permitiu determinar
alguns padrões morfométricos: comprimento do corpo igual a 126,33 mm , comprimento da cauda menor
que o comprimento do corpo e peso de 54,7g. A an á lise do crâ nio revela que trata -se de espécie com rostro
bastante curto. A an á lise do cariótipo revelou um n ú mero dipl óide igual a 58 cromossomos. A preparaçã o
n ão permitiu a correta identificação do n ú mero fundamental e do par sexual . Foi observado que a maioria
dos cromossomos é do tipo acrocê ntrico. Na localidade tipo para a espécie (Forno Grande, Espírito Santo;
20°30’S, 41°04’ W, 1150 m ), a captura foi feita utilizando uma armadilha tipo ratoeira , no solo, com carne
de charque como isca . Na segunda localidade onde foi capturado, Parque Estadual do Rio Doce. em Minas
Gerais, foi usada como isca óleo de bacalhau , aveia e abacaxi , o que poderia indicar uma larga amplitude
na dieta desta espécie. As localidades de coleta conhecidas para a espécie est ão inseridas nas ecoregi ões
Floresta Costeira da Bahia , Floresta Interiorana da Bahia e Floresta Costeira da Serra do Mar, todas na
Mata Atl â ntica, demonstrando que embora seja uma espécie rara , A. ruschii apresenta uma ampla distri bui ção geográfica. Como reflexo do reduzido n ú mero de exemplares conhecidos, a sua inclusão em uma
das tribos descritas para os roedores Sigmodontinae ainda permanece incerta , junto com outros quatro
g ê neros ( Phcienomys, Rhagomys, Punomys e Microakodontomys ) pois compartilham caracteres
plesiom ó rficos, podendo ser denominados , de maneira informal , como “ muróideos neotropicais
plesiomórficos” . A escassez de exemplares, apesar do grande n ú mero de coletas realizadas na regi ão sul e
sudeste do Brasil nos ú ltimos anos pode ser explicada pela utilização de técnicas que podem ser ineficientes
para a captura desta espécie, ou tratar-se de espécie com tamanhos populacionais reduzidos. Da mesma
maneira que proposto para o recente registro de R. rufescens, é importante ent ã o o uso diversificado de
técnicas de captura para o melhor conhecimento da mastofauna neotropical .
Apoio: CNPq , PRONEX , PROBIO/MMA , CAPES, IBAMA , FNMA/MMA.
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UNGULADOS
UN - 01
ESTIMA ÇÃ O DE CONSUMO ALIMENTAR DIFERENCIAL EM VEADO-CATINGUEIRO
CMazama gouazoubira ) ATRAVÉS DA MICROHISTOLOGIA FECAL, UM MODELO PARA ES2
TUDOS DE DIETA . - Guilherme Roberto Sobrinho1 e José Maurício Barbanti Duarte - 1 - Aluno da
gradua çã o de Medicina Veterin á ria da Faculdade de Ci ê ncias Agrá rias e Veterin á rias - Campus de
Jaboticabal. piru @ veterinario.mailbr.com.br - 2 - Departamento de Zootecnia - Faculdade de Ciê ncias
Agrárias e Veterinárias - Campus de Jaboticabal. 14870-000 Jaboticabal - SP, Brasil.barbanti @ fcav.unesp.br
O estudo da dieta e de particularidades fisiol ógicas do sistema digestório dos cerv ídeos neotropicais é
ainda pouco conhecido e cheio de controv é rsias. Frente a isso, o presente trabalho teve como objetivo
avaliar a técnica de microhistologia fecal para a quantificação da ingestão de plantas em cerv ídeos da
espécie Mazama gouazoubira. Para tanto, foi avaliada a relaçã o entre o n ú mero de fragmentos encontrados
nas fezes dos animais, a quantidade fornecida e os índices bromatol ógicos de 6 diferentes espécies de
forrageiras, sendo elas a alfafa ( Medicago sativa), o amendoim-de-veado ( Arachispintoi), a amora ( Morus
albans), a leucena ( Leucaena leucocephala), a soja-perene ( Neonotonia wighí ii ) e a trapueraba (Commelina
benghalensis ) . Foram utilizados 4 animais da espécie, dois machos e duas fê meas, que receberam 6 tratamentos contendo proporções diferentes das 6 espécies de forrageira escolhidas. Após um período de adapta çã o os tratamentos foram oferecidos por um período de 2h e, a partir desse momento, todas as fezes
depositadas nas baias foram colhidas, em intervalos de 2h, até que n ão fossem mais encontrados nas fezes
fragmentos das plantas ingeridas. De cada amostra foram montadas 5 l â minas de microscopia e de cada
lâmina foram visualizados 20 campos de microscópio. Para a montagem das lâ minas foram utilizados
agentes clareadores e depois corantes para facilitar a visualizaçã o das estruturas microanatômicas das
plantas presentes nas amostras de fezes. Em cada campo de microscópio foram identificados todos os
fragmentos de planta e contabilizados. Ao final, de cada amostra contabilizou-se o n ú mero de fragmentos
encontrados para cada planta. Todas as plantas apresentaram um padrã o de eliminação em curva, sendo
que algumas tiveram pico de excreçã o ao longo da permanê ncia destas no trato gastrointestinal. Nenhuma
das espécies começou a ser eliminada antes de 10 horas após o oferecimento e nenhuma permaneceu por
menos de 36 horas no trato gastrointestinal dos animais. Observamos que espécies vegetais que apresentam tricomas em abund â ncia (soja-perene e trapueraba) são superestimadas e acabam por causar a
subestima ção de outras espécies que possam estar presentes. Também notamos que a digestibilidade das
plantas influi na estima ção destas, pois quanto maior a digestibilidade, menor o n ú mero de fragmentos
encontrados nas fezes. Espécies que não apresentam nenhum tipo de estrutura microanatômica evidente
são subestimadas, principalmente quando a identificação se baseia em cé lulas epiteliais, que por serem
mais frágeis acabam sendo degradadas mais facilmente. Alé m disso, cada espécie de planta possui uma
relaçã o própria entre a quantidade de células epiteliais e a biomassa total das folhas, levando uma planta a
expelir mais ou menos fragmentos identificá veis. O somat ório de todos estes fatores acaba por tornar
dif ícil o uso da técnica. Frente aos resultados obtidos conclu ímos que são necessá rios estudos mais
aprofundados antes da utilização da técnica de microhistologia fecal para análises quantitativas da dieta de
cerv ídeos neotropicais.
Aux ílio Financeiro : CNPQ - PIBIC
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UN 02
SOBRE O HÁ BITO LOCOMOTOR DE Carodnia vieirai PAULA -COUTO, 1952 ( MAMMALIA:
XENUNGULATA ) Leonardo dos Santos Avilta 12 & Lflian Paglarelli Bergqvist 1 - 1. Laboratório de
Macrof ósseis, Departamento de Geologia, IGEO/UFRJ, Ilha do Fund ã o, Rio de Janeiro, RJ. 21949-940
( hergqvist @ ufri . br ) 2. Herpetologia , Departamento de Vertebrados, Museu Nacional /UFRJ , Quinta da
Boa Vista s/n, Rio de Janeiro, RJ , 20940-040. Aluno de Doutorado do Programa de Pós-gradua çã o em
Ciê ncias Biol ógicas (Zoologia ), Museu Nacional /UFRJ (lavilla @ compuland .com . br )

-

Carodnia vieirai Paula-Couto, 1952 é a espécie melhor conhecida da ordem Xenungulata , um grupo bas
tante peculiar de ungulados do Terciá rio sul-americano. Esse grupo foi proposto com base em um esqueleto quase completo descoberto na Bacia de São José de Itabora í (Itaboraiense, Paleoceno superior ), Rio de
Janeiro. Os xenungulados compreendem dois gêneros, Carodnia e Etayoa, ambos registrados apenas em
sedimentos paleocê nicos. Em aspectos gerais, C. vieirai caracteriza -se por seu grande tamanho ( em rela
ção aos outros ungulados registrados em na Bacia de Itabora í), por apresentar o membro anterior mais
longo que o posterior e postura digit ígrada. Pretende-se aqui caracterizar o há bito locomotor do t á xon em
questão, com base em índices ecomorfológicos ( usuais em estudos dessa natureza ) dos segmentos proximais
( ú mero e fémur ) e médios ( ulna e t íbia ) do esqueleto apê ndicular. Esses índices independem da massa
corpórea. Os índices são: “ Shoulder moment” (ISM ), indica a vantagem mecâ nica do m ú sculo deltoide
posterior em relação à articulação do ombro; Braquial (IBr ), representa a adaptaçã o do membro anterior a
movimentos rá pidos; e Habilidade Fossorial ( IFA ), representa a capacidade fossorial do t á xon ; e no membro posterior - Crural (IC), que sugere a capacidade de cursorialidade do animal . Os membros anteriores de
C. vieirai apresentaram valores de ISM e IFA relativamente baixos ( 57.83 e 37.81, respectivamente ), indi cando um investimento menor em força no membro em questão, com valor de IBr relativamente alto
( 71.86 ) que també m corrobora esse padrã o, sugerindo um investimento em rapidez no movimento do
membro anterior. J á, o IC do membro posterior sugere uma menor cursorialidade (50.11 ). Comparando
esse resultados com os índices registrados para diversos mamíferos grandes ( massa e” 80kg ), o ú nico a
possuir valores similares seria o elefante africano, Loxodonta africana ( IBr = 70.93; IFA = 31.14; e IC =
55.14). Apesar do tamanho, o elefante africano é bastante á gil , e ocupa diversos tipos de ambientes, desde
florestas fechadas, savanas, pâ ntanos, “ thombush” ( tipo de caatinga africana ) e semi -desertos. O tipo de
locomoção realizado por L africana (homolateral , onde os membros anteriores e posteriores são sincrônicos
na passada e com três patas sempre apoiadas no solo) parece ter sido a solução encontrada em diversos
grupos de vertebrados para otimizar valores de massas altos e habilidade de locomoção. Apesar das diferen ças anat ômicas gerais dos membros de L africana e C. vieirai, os índices suportam uma similaridade de
há bitos locomotores (cursoriais homolaterais).

-

Órgãos financiadores: CAPES, CNPq e FAPERJ .
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& PAULA COUTO, 1950
APARATO MASTIGATÓ RIO DE Tetragonostylops apthomasi PRICE
1
12
;
( MAMMALIA : EUTHERIA : ASTRAPOTHERIA ) Leonardo S. Avilla Alice Ferreira Souza ; Érika
1
1;
1;
Aparecida Leite Abrantes Gabriel Campos Moreira e Lílian Paglarelli Bergqvist - 1. Laboratório de
Macrofósseis, Departamento de Geologia, CCMN/IGEO. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 21.949900. Cidade Universitária - Ilha do Fundão. Rio de Janeiro - RJ. BRASIL. 2. Herpetologia, Departamento
de Vertebrados, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quinta da Boa Vista s/ n . Rio de
Janeiro - RJ. BRASIL. E-mail : lavilla @ compuland .com . br
,

O astrapotério Tetragonostylops apthomasi do Itaboraiense (Paleoceno superior) da Bacia de S. J . de Itaboraí,
Rio de Janeiro, é o mais antigo representante conhecido, desse peculiar grupo de ungulados nativos sul
americanos. Um estudo anterior definiu os há bitos alimentares de T. apthomasi como herbívoro generalista,
como também, sendo esse, um similar ecol ógico dos Tayassuidae viventes, atribuindo-os diversas conver
gê ncias. Apresenta-se aqui, um estudo dos “ moment arms” ( MA ) dos m úsculos masseter e temporalis, e
dos pontos de mordida , proximais, médios e distais, em T. apthomasi. Esses parâ metros foram comparados
aos de Tayassu pecari, um dos mam íferos de maior potê ncia de mordida. Utilizou -se nessa an á lise
taiassu ídeos de tamanhos semelhantes a T. apthomasi. Os m úsculos mastigatórios de T. apthomasi foram
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reconstru ídos com base nas marcas de inserçã o. O ú nico crâ nio de T. apthomasi preservado encontra-se
distorcido, o que impossibilitou a reconstru çã o das á reas de origem muscular, no entanto, a maioria dos
estudos em ciné tica mastigatória baseam-se na inserção muscular mandibular. A ação dos m úsculos dos
complexos masseté rico e pterigóideo ( CMP) influê ncia na força e rapidez da oclusã o mandibular. Os CMP
de T. apthomasi apresentam á rea total de 165,5 mm 2 e 122,3 mm 2, respectivamente, enquanto, em Tayassu
pecarí sã o de 124,2 mm 2 e 94,2 mm 2. Então, as á reas de inserçã o do CMP em T. apthomasi são 25% e 23%
í . Diversos autores argumentam a rela çã o direta entre a á rea de inserçã o
maiores que em Tayassu pecar
muscular e a força de a çã o do m ú sculo. Com isso, maiores á reas de inserçã o da CMP, atribuiriam a T.
apthomasi uma maior força de oclusão. Os MA do temporalis (Mt ) e masseter ( Mm ) na articulaçã o de T.
apthomasi são quase iguais - Mt é inespressivamente maior que o Mm. O MA combinado desses m ú sculos
é maior em rela ção ao MA da força de mordida no dente mais posterior. Todavia o MA é relativamente
menor que esses índices dos dentes médios e anteriores. Em Tayassu pecar
í o Mt e Mm são distintos; Mt é
menor que o Mm . O aparato mandibular de Tayassu pecar
í é aparentemente constru ído para otimizar uma
combina çã o de movimentos rá pidos de oclusã o, ( MA curto do temporalis ) , e uma poderosa mordida , ( MA
longo do masseter). Ainda , a posi ção mais posterior da sé rie dentá ria , aumenta significativamente sua
força de mordida. Ambos MA dos m ú sculos de T. apthomasi apresentaram índices altos, o que resultaria
em maiores forças de mordida (em todos os pontos da sé rie dent á ria ) comparado a Tayassu pecar
í . Os
taiassu ídeos aproveitam uma ampla gama de frutos, principalmente os mais duros, geralmente descartados
por potenciais competidores. Por gerar uma potência de mordida maior que Tayassu pecar
í , T. apthomasi
també m poderia utilizar tais frutos em sua dieta . Entretanto, o escasso registo f óssil vegetal de Itabora í,
nã o nos permite realizar tal inferê ncia. Por outro lado, a presença de gastrópodes terrestres paleocê nicos,
associados aos restos fósseis do taxon em quest ã o, podem sugerir seu uso na alimentaçã o de T. apthomasi.
Ó rgã os

financiadores: CAPES, CNPQ e FAPERJ .
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UN 04
ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS CITOTIPOS DE Mazama americana DO BRASIL E SUAS
IMPLICA ÇÕES PARA CONSERVA ÇÃ O Javier Adolfo Sarria Pereal ,2*, José Maurício Barbanti
Duarte2,3 - lProjeto Cerv ídeos Brasileiros; 2Programa de Pós-Graduação em Gené tica e Melhoramento
Animal , UNESP-Jaboticabal ; 3Departamento de Zootecnia , FCAV /UNESP. Departamento de Genética e
Melhoramento Animal , FCAV/UNESP, Jaboticabal . Via de Acesso Paulo Donato Castellane, s/ n; CEP
14884-900, Jaboticabal - SP - iasarrip @ fcav. unesp. br. barbanti @ fcav. unesp. br - *Bolsista CNPq

-

Mazama americana é, na realidade, um complexo grupo de cerv ídeos neotropicais de tamanho médio,
fenotipicamente indiferenciados, pesando entre 30 e 40 kg, de cor avermelhada, e chifres curtos, simples e
pontiagudos nos machos. E uma espécie adaptada às florestas fechadas, preferencialmente matas ciliares
cobertas de vasta vegetaçã o ao abrigo do sol. A sua distribuição vai desde Guianas e Peru até Rio Grande
do Sul , Paraguai e Argentina. As diferenças cariot ípicas entre populações são tã o grandes, que em traba
lhos pré vios foram determinados sete citotipos: Rond ônia (2n =42/45, NF=47/48), Manaus ( 2n =43/44,
NF=49/50), Alto Rio Negro (2 n =44, NF=51), Acre (2n =46/47, NF=48/49), Norte do Pará (48/50, NF=54),
Carajás (2n =48/51, NF=54/55) e Paran á (2n =51-53, NF=56/57). O objetivo do presente trabalho foi determinar os mecanismos de rearranjos cromossômicos entre e dentro de dois citotipos e o padrão de evoluçã o
cromossômica da espécie. Para tal fim , foram estudados os cariótipos de uma fê mea e um macho do
citotipo Rond ônia , e dois machos e duas fê meas do citotipo Paran á , pela aná lise de bandas G, C e RON. Os
cari ótipos foram montados e comparados dentro e entre citotipos. O cromossomo X apresentou -se como
um grande submetacê ntrico nos dois citotipos, com um grande bloco de heterocromatina C intercalar no
terço proximal do braço longo, e pequenos blocos pericentromé ricos. Nos cromossomos acrocêntricos
menores, estes blocos representaram até o 50% do comprimento total. No citotipo Paran á, os machos
apresentaram 2n =53+3/4B e NF=57, uma fê mea teve 2n=52+4B e NF=56, e a outra apresentou uma fusã o
cêntrica, com consequente redução do 2n para 51 cromossomos, mas conservando NF=56. Entretanto, o
citotipo Rond ônia mostrou -se mais polimórfico. A fê mea apresentou 2n =42+3B e NF=49, e o macho
2 n =43+5 B e NF=47. Na fêmea deve ter ocorrido pelo menos três inversões pericê ntricas de cromossomos
acrocê ntricos maiores, e vá rias fusões em tandem, as quais ficaram evidenciadas pela presença de bandas
C intersticiais e uma constrição secund ária no terço distai do cromossomo um, correspondente a uma
Regi ão Organizadora de Nucl éolo. Os resultados obtidos até o momento, sugerem que existe um significa
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tivo polimorfismo també m intra -citotipo, como no caso do citótipo Rond ônia. A existê ncia destas diferenças, geradas por fusões cêntricas (Paran á ) ou inversões pericêntricas (Rond ônia ), sugerem duas hipóteses:
a ) haveria um polimorfismo intra-populacional , o que poderia causar problemas reprodutivos para os ani mais heterozigotos para os rearranjos, causando queda na eficiê ncia reprodutiva e consequentemente perda da sustentabilidade populacional e b) poderia existir um maior n ú mero de citotipos e as diferenças
encontradas aqui seriam decorrentes do fato da amostra n ão ter sido originaria da mesma popula ção. De
qualquer forma , os resultados aqui obtidos confirmam a complexidade da taxonomia da superespécie
Mazama americana e sugere o aprofundamento dos trabalhos citogenéticos no grupo, na tentativa de defi nir quantas espécies de Mazama realmente existem no Brasil.

Apoio: CNPq , IBAMA
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UN 05
RELA ÇÃ O ENTRE FRAGILIDADE CROMOSSÔ MICA E TROCA DE CROM Á TIDES IRM ÃS
NA VARIABILIDADE CROMOSSÔMICA DE CERVIDEOS BRASILEIROS. Diana Sandra Faride
Vargas Munarl ,2, José Maurício Barbanti Duarte2,3, Javier Adolfo Sarria Pereal ,2* - lProjeto Cerv ídeos
Brasileiros; 2Programa de Pós-Gradua ção em Gen ética e Melhoramento Animal, UNESP-Jaboticabal ;
3Departamento de Zootecnia, FCAV / UNESP. Departamento de Genética e Melhoramento Animal , FCAV /
UNESP, Jaboticabal. Via de Acesso Paulo Donato Castellane, s/n ; CEP 14884-900, Jaboticabal - SP
dmunar @ fcav. unesp.br: barbanti @ fcav. unesp. br: iasarrip @ fcav.unesp. br - *BoIsista CNPq

Os cervídeos são animais que despertam muito interesse devido ao alto grau de variabilidade cariot ípica
que apresentam. No gê nero Mazama, onde as espécies são morfologicamente muito semelhantes entre si,
h á ampla variabilidade cromossômica interespec ífica que vai de 70 cromossomos em M . gouazoubira até
34 cromossomos em M . bororo, sendo muito frequentes a presença de polimorfismos. Em contraste,
espécies fenot ípicamente bem diferenciadas como Blastocerus dichotomus e Ozotoceros bezoarticus
apresentam poucas diferen ças cariot ípicas, sem polimorfismos cromossômicos. O presente trabalho, visou
testar a hipótese de que a grande variabilidade cromossômica no gênero Mazama está relacionada à
ocorrê ncia de uma maior fragilidade dos seus cromossomos, que facilitaria os rearranjos cromossômicos
durante o processo evolutivo. Para isto, foi analisado um casal de cada uma das espécies Mazama
gouazoubira, M . americana, M . nana e Blastocerus dichotomus. Para cada animal foi realizado um cultivo
de Iif ócitos de sangue perifé rico, que foi tratado com 0,25 pg/mL de Doxorubicina para indu çã o de
aberrações cromossômicas, ou 10 pg/mL de bromodeoxiuridina para determinação da ocorrê ncia de troca
de cromá tides irmã s (SCE ). Analisou-se um total de 100 metá fases por animal para contagem de aberrações
cromossômicas, e 50 metáfases para contagem de trocas, sendo ent ão estimadas as médias do total de
aberrações cromossômicas por espécie e o total de metá fases com aberrações. A significâ ncia das duas
variá veis foi estimada pela aná lise de vari â ncia e os valores médios de cada caracter ística comparados
pelo teste Tukey (p=0.05) . A relação entre a tend ência à fragilidade e a frequê ncia de troca de cromá tides
irmãs foi estimada pela aná lise de correlação de Spearman . As três espécies do gê nero Mazama mostraram
os índices mais altos de aberra ções cromossô micas induzidas, quando comparadas com B. dichotomus,
sendo esta diferen ça estatisticamente significativa ( p<0.05 ). Entre os Mazama, M . gouazoubira teve os
valores mais altos seguido de M . americana e M . nana. Isto pode ser explicado pela hipótese de
ancestralidade desta espécie, onde os cromossomos apresentam varias regiões frágeis que seriam perdidas
nos sucessivos rearranjos cromossômicos que ocorreram para gerar as espécies derivadas como M .
americana e M. nana. Esta mesma hipótese estaria sustentando o maior índice de fragilidade cromossômica
observada em M . americana em relação a M . nana. Por outro lado, a aná lise da frequê ncia de trocas de
cromá tides irmã s n ão revelou diferen ça significativa entre as espécies ( p>0,05 ) nem diferen ças de médias
no teste Tukey (p>0,05), o que indica uniformidade entre as espécies para esta caracter ística. O teste de
correlação entre SCE e a tendê ncia à fragilidade teve um índice de 0,24 que n ão foi estatisticamente
significativo, devido provavelmente ao tamanho reduzido da amostra . Contudo, este índice foi positivo o
que demonstrou uma tend ê ncia à correlaçã o entre as duas caracter ísticas.
Apoio: CNPq , IBAMA
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HIBRIDIZA ÇÃ O ENTRE Mazama nana E M gouazoubira: PADR Ã O MORFOLÓGICO E CON
1 2
1
FIRMA ÇÃ O CITOGEN ÉTICA . Vanessa Vel í rini Abril - ; José Maur ício Barbanti Duarte - 31-Projeto
Cerv ídeos Brasileiros; 2- Programa de Pós-Gradua çã o em Gen é tica e Melhoramento Animal , UNESPJaboticabal ; 3- Departamento de Zootecnia , FCAV / UNESP. Departamento de Gen é tica e Melhoramento
Animal , FCAV / UNESP, Jaboticabal . Via de Acesso Paulo Donato Castellane , s/ n ; CEP 14884-900,
Jaboticabal - SP - van abril @ vahoo.com . br; barbanti @ fcav. unesp. br

Os cerv ídeos do gê nero Mazama, apesar de serem muito semelhantes morfologicamente, possuem diferen ças marcantes quanto à composição cariot ípica. A espécie Mazama nana é a menor espécie de cerv ídeo do
Brasil, dificilmente excedendo os 15 kg e os 45 cm de altura. Tem coloraçã o avermelhada e poucos pê los
brancos, exceto na cauda . Foi caracterizada como tendo 2n = 36, acrescidos de 4 a 5 cromossomos B, com
presen ç a de polimorfismo cromossômico intraespec ífico. J á , Mazama gouazoubira, a espécie mais abun dante na regi ã o neotropical , tem variaçã o na cor da pelagem , que vai do amarronzado ao cinza. Pesa em
torno de 18 kg e tem 50 cm de altura , em m édia, e n ú mero dipl óide igual a 70 cromossomos, todos
acrocê ntricos. Duas espécies t ã o distintas, dificilmente se encontrariam na natureza e procriariam . Poré m,
algumas situa ções em cativeiro acabam fazendo com que estes cruzamentos ocorram, gerando h í bridos
inf é rteis. A infertilidade ocorre devido ao n ã o pareamcnto cromossô mico dos dois conjuntos hapl óides
incompat í veis. O presente estudo teve como objetivo comprovar a ocorrê ncia , avaliar citogeneticamente e
comparar os dados biomé tricos dos h íbridos com os das espécies parentais. Para tanto, foi analisada a
progé nie de um casal que era mantido em cativeiro por um criadouro clandestino e foi apreendida pelo
IBAMA e mantida no Centro de Triagem de Animais Silvestres ( CETAS ) - IBAMA de Curitiba, PR . Dos
quatro filhos do casal ( 2 machos e duas fê meas ), foram analisadas as duas fê meas para comprova çã o da
identidade dos parentais, uma vez que n ão tivemos acesso a eles. A caracterizaçã o morfol ógica foi feita
por biometria dos animais, na qual 13 medidas corporais foram tomadas ( peso, comprimento e largura da
cabeça, orelha , entre olhos, mand íbula , metacarpo, altura , corpo, cauda , metatarso, perí metro do pescoço e
t órax ). Os animais analisados aqui foram comparados com dados de arquivo das duas espécies parentais,
mostrando-se mais próximos às medidas de Mazama gouazoubira ( peso e altura médios de 20 kg e 57 ,5
cm, respectivamente ). Os animais apresentaram coloração avermelhada , acompanhando o padrão de Mazama
nana , com grandes manchas brancas nos membros posteriores nas duas fê meas, mas n ã o nos machos. Estas
manchas tê m sido encontradas em alguns M . gouazoubira do sul do Brasil. Citogeneticamente, ambos
animais analisados apresentaram cari ótipo intermedi á rio (2 n =55) entre as espécies parentais ( 2 n =70 para
M . gouazoubira e 2 n =36 para M . nana ) , possuindo 5 cromossomos do grupo A, 5 do grupo C ( incluindo X
paterno), 43 do grupo E ( incluindo o X materno), al é m de 2 cromossomos B ou supranumerá rios. Chama
a aten çã o que animais com cari ótipos tã o distintos possam gerar descendentes, mesmo que infé rteis. Isso é
mais uma prova de que apesar dessas diferenças cariot ípicas, existe uma proximidade gê nica bem maior,
que garante a desenvolvimento embrion á rio, implanta çã o e cria dos filhotes. A aná lise do padrão mei ótico
dos machos h íbridos estará sendo avaliado em estudos futuros.

-
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TEMPO DE TRÂ NSITO GASTRO INTESTINAL EM CERV ÍDEOS SUL AMERICANOS E SUAS
*
IMPLICA ÇÕES ECOLÓGICAS E EVOLUTIVAS - Luciana Domingues de Oliveira 1 e José Maur ício Barbanti Duarte21 - Projeto Cerv ídeos Brasileiros; 1,2- Departamento de Zootecnia , FCAV / UNESP
Departamento de Genética e Melhoramento Animal , FCAV /UNESP, Jaboticabal . Via de Acesso Paulo
Donato Castellane, s/n ; CEP 14884-900, Jaboticabal SP lucianado @ jg .com . br. barbanti @ fcav. unesp. br
*Bolsista FAPESP - Iniciaçã o cient ífica

-

Dentre as espécies de cerv ídeos neotropicais h á grandes variações quanto estatura , peso, habitat e h á bitos
alimentares. Entretanto, mesmo das espécies mais freqUentes existem grandes lacunas quanto a sua biologia e a utiliza ção do ambiente que ocupam. Por isso, estudos sobre a dieta e sobre particularidades fisiol ógicas do sistema digestório dos cerv ídeos neotropicais sã o ainda pouco conhecidos. Este estudo visou
avaliar as diferenças na velocidade de trâ nsito gastro- intestinal de quatro espécies de cerv ídeos neotropicais
( Mazama americana, Mazama gouazoubira, Mazama nana e Blastocerus dichoíomus ) , mantidos em cati 281

veiro, em baias individuais. Para isso, foram utilizadas quatro plantas ( Neonoíonia wightii, Morus albans,
Medicago sativa e Leucaena leucocephala ) , as quais foram oferecidas “ ad libitum" para cada espécime,
por um per íodo de duas horas, sendo oferecida uma planta por vez. A partir da í, as fezes foram colhidas em
intervalos de duas horas , durante sete dias. As fezes foram analisadas pela t écnica de microhistologia fecal
para a mensura ç ao de duas vari á veis: tempo médio de in ício de elimina çã o ( I .E. ) e tempo médio de perman ê ncia ( T.P. ). Os resultados obtidos para I.E. indicaram semelhan ç a entre as espécies de cerv ídeos, somen te havendo diferen ça significativa entre M . gouazoubirci e M . americana. Quanto ao T. P. , B. dichotomus
apresentou tempo superior às outras espécies, e M . gouazoubira uma menor perman ê ncia. Os dados obti dos mostraram que as grandes variações existentes entre as dietas para as quais cada espécie de cerv ídeo
está fisiologicamente adaptada, devem estar relacionadas com as diferen ças de morfologia do trato digest ó rio.
Dentro de cada espécie, o comportamento da curva de excreçã o foi semelhante quando consumiram a
mesma planta ( N. wightii ou M . sativa ). Dados obtidos na bibliografia consultada citam que a composi çã o
da dieta de B. dichotomus se baseia em folhas, arbustos , gram í neas, brotos e leguminosas. Devido a isso,
B. dichotomus deve apresentar, como teorizado por alguns autores, um sistema digestório mais adaptado a
uma digestão fermentativa mais prolongada e velocidade de trâ nsito mais lenta, com capacidade digestiva
maior. Os animais do gê nero Mazama sã o reportados apresentando dietas similares, tendo como frutas,
flores e sementes e uma certa parte de brotos, a base da sua dieta . Essas informa ções indicam que a dieta
dos Mazama deve apresentar um teor de fibra menor, consequentemente, espera-se que o sistema digestório
dessas espécies esteja mais adaptado a uma digestã o simples , possuindo uma maior velocidade de trâ nsito
gastro-intestinal . Das adapta ções morfofisiol ógicas digestivas desses animais, ingest ã o e rumina çã o frequentes, pré-estômagos relativamente menores e menos complexos, principalmente um pequeno omaso,
fermentaçã o rá pida , facilidade de passagem de alguns tipos de fibras pelos pré-est ô magos, sã o algumas
das hipóteses encontradas na literatura que justificam uma maior velocidade de trâ nsito intestinal em
animais mais seletivos como os Mazama. De acordo com os resultados obtidos, B. dichotomus e M .
gouazoubira apresentaram a menor e a maior velocidade de transito gastro-intestinal , respectivamente ,
sugerindo que essas espécies possam caracterizar diferentes habilidades na digest ã o de dietas fibrosas e ,
conseqiientemente, dois extremos na adaptaçã o morfofisiológica dentre as espécies de cerv ídeos estudadas.
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EFEITO DA USINA HIDRELÉTRICA DE PORTO PRIMAVERA SOBRE A MORTALIDADE
DE CERVOS- DO - PANTANAL ( Blastocerus dichotomus ) EM DIFERENTES Á REAS DA BACIA
,
José Maurício Barbanti Duarte 4.Hemani Gomes da Cunha Ramos 1 2, Hermógenes Aparecido Torres 1,
Marcos Rogé rio Soares Lemes1 3 - 1- Projeto Cerv ídeos Brasileiros/Cervo-do-Pantanal de Porto Primavera; 2- Programa de Pós Graduação em Reprodu ção Animal , UNESP-Jaboticabal ; 3- Programa de PósGraduação em Ecologia e Comportamento Animal , UFJF; 4- Departamento de Zootecnia , FCAV/UNESP.
Departamento de Gen é tica e Melhoramento Animal , FCAV /UNESP, Jaboticabal . Via de Acesso Paulo
Donato Castellane, s/n ; CEP 14884-900, Jaboticabal - SP barbanti @ fcav. unesp. br
,

*

*

-

O cervo-do-pantanal ( Blastocerus dichotomus ) é a maior espécie de cerv ídeo da Amé rica do Sul , habitando á reas de vá rzea do Brasil, Bol í via, Paraguai e Argentina. A espécie está relacionada como vulnerá vel
pela IUCN, sendo suas principais amea ças as enfermidades de ungulados domésticos e a perda de ambien te. Recentemente, a forma çã o de reservat órios de Usinas Hidrel é tricas tem sido o principal motivo de
perda de á reas dispon íveis para o cervo-do pantanal. Este estudo avaliou a influê ncia da Usina Hidrelé trica
de Porto Primavera sobre a mortalidade de animais existentes em á reas sujeitas a diferentes n íveis de
impacto pela Usina Hidrel é trica . Para tanto, foram capturados 106 animais e marcados com rádio-colares
(Wildlife Materials ), entre Junho de 1998 a abril de 2001, os quais pertenciam a 4 sub- popula ções da á rea
de estudo. Estas 4 á reas geraram 7 momentos distintos, sendo 2 considerados de baixo ou nenhum impacto
(sem perda de á rea pelo alagamento e presença somente de impactos indiretos), outros 2 considerados de
impacto mediano ( pequena parte da á rea perdida pelo alagamento) e 3 considerados de alto impacto ( grande parte da á rea inundada ). As á reas de baixo impacto, que deveriam ser consideradas como controle,
apresentaram uma mortalidade anual média de 10%, sendo 6,25 % causada por caça e 3,75 % causada por
preda çã o natural . J á nas á reas de médio impacto, a mortalidade subiu para 20, 15 % , com 5,25 % causada
por caça, 1 ,6% causada por predaçã o e 13.3% causada por outras causas como enfermidades, caquexia e

-
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outras que foram imposs íveis de serem atestadas. Nas á reas de alto impacto, a mortalidade anual média foi
de 40,53%, sendo 9,76% causada por ca ça , 3,62 % por preda çã o e 27, 15% por outras causas. Com pode ser
observado pelos resultados apresentados, a mortalidade sobe de 10%, que seria considerada normal nas
popula ções, para 40% em arcas com forte impacto do reservat ório da Usina Hidrel é trica . Os n íveis de
morte por caça e predaçã o n ã o foram significativamente afetadas pela inunda çã o das á reas, mas as mortes
por outras causas sim . Elas foram as responsá veis pela diferen ça de mortalidade entre as diferentes situa
ções. Os motivos para tais mortes seriam : a ) O aumento das densidades nas á reas remanescentes esgota os
recursos alimentares, levando os animais a óbito por caquexia ; b ) O afastamento dos cervos das á reas de
v á rzea leva -os a compartilhar ambientes com os bovinos, possibilitando a transmissã o das enfermidades
infecciosas e parasit á rias destes aos cervos e c ) O aumento de densidade forç ada dos cervos propicia
disputas territoriais mais acirradas entre eles, podendo-os levar à morte. Conclui -se, pelos resultados aqui
expostos, que as Usinas Hidrel é tricas sã o realmente uma forte amea ça aos cervos-do- pantanal c sua projetada disseminaçã o por bacias de rios como o Araguaia e Guaporé seriam uma forte ameaça à espécie

-
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AN Á LISE DA VARIABILIDADE GEN ÉTICA EM DUAS RA ÇAS DE CAVALOS ( Equus caballus )
BRASILEIROS - CRIOULO E PANTANEIROS - ATRAV ÉS DE MICROSSATÉLITES. Elise H.
Giacomoni ( 1 ) ; Thales Renato de Freitas ( 1 ). ( 1 ) Universidade Federal do Rio Grande do Sul , Porto Alegre, RS. ( thales. freitas @ ufrgs. br ).
A raça Crioulo é muito popular entre cavalos da Amé rica do Sul , sendo a mais conhecida no estado do Rio
Grande do Sul . Sã o animais extremamente adaptados a terrenos rochosos, acidentados e encharcados. São
adaptados ao servi ço do campo e às viagens que requerem extraordiná ria resistê ncia . Os cavalos da ra ça
Pantaneiro sã o animais que se adaptaram às condi ções da regi ão tanto durante as cheias como no per íodo
de seca do Pantanal . O objetivo deste trabalho foi determinar o grau de variabilidade gené tica dos rebanhos
quanto aos microssaté lites dentro e entre as ra ças e estimar a eficiê ncia desses marcadores para a identifi caçã o individual e de controle de filia çã o. A amostra consistiu de 109 animais (55 Crioulos e 54 Pantaneiros )
retirados de rebanhos provenientes de Cabanhas de Alegrete ( RS ), Poconé ( MT) e Viamã o ( RS ). Para
verificar a variabilidade gen é tica através de microssaté lites foram utilizados quatro locos ( VHL 150, VHL20,
AHT17, AHT20), investigados através de PCR . Os quatro locos apresentaram -se polimórficos onde observou -se 31 alelos. Para estimar a variabilidade genética, foram calculados três valores: heterozigosidades
esperadas (HE), observadas ( HO ) e conte ú do de informaçã o polimórfico ( PIC ). As heterozigosidades esperadas foram maiores em todos os locos para cavalos Crioulos. Em cavalos Pantaneiros, três
heterozigosidades esperadas foram superiores as observadas. Entretanto, estas diferenças n ã o foram significativas, indicando que a amostra est á em Equil íbrio de Hardy -Weinberg. Os valores do conte údo de
informação polimórfico (PIC) indicaram que os locos foram mais informativos na raça Pantaneiro quando
comparados a ra ça Crioulo. An á lise da estrutura gené tica (cá lculo do Fst ) indicou um alto e significativo
valor de Fst (0,22) mostrando que as popula ções estã o isoladas. O c á lculo da probabilidade de exclusã o de
paternidade na amostra de cavalos Pantaneiros foi de 93% e, em cavalos Crioulos foi de 74 %. Uma alternativa para se tentar obter valores próximos de 100%, ou seja , chegar a um n í vel de exclusão m á ximo de
paternidade, seria aumentar o n ú mero de locos. O presente estudo indicou que existe uma diminuição de
diversidade na amostra de cavalos Crioulos e que os microssatélites sã o bons mensuradores de diversidade
genética .

APOIO: CAPES, FAPERGS, CNPq, Estâ ncia Olhos D’ Água (RS ), Fazenda Ipiranga (MT), Centro de
Treinamento Mã o na R édea (RS) e Cabanha Caapu ã ( RS )
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RADIO TELEMETRIA DE CERVOS- DO - PANTANAL ( Blastocerus dichotomus ): ENFOQUE SOBRE A RELA ÇÃ O ESPACIAL MATERNO- FILIAL. Hemani Gomes da Cunha Ramos 1 - 2* Marcos
Rogé rio Soares Lemes13*, Hermógenes Aparecido Torres 1, Ubiratan Piovezan 1 -4 e José Maurício Barbanti
Duarte 1 -5. 1 - Projeto Cerv ídeos Brasileiros/Cervo-do- Pantanal de Porto Primavera ; 2- Mestrado no programa de Pós-Gradua çã o em Reprodu çã o Animal , UNESP/Jaboticabal ; 3- Mestrado no programa de PósGradua çã o em Ecologia e Comportamento Animal , UFJF; 4- Pesquisador II, EMBRAPA Pantanal , CPAP;
5- Departamento de Zootecnia , FCAV /UNESP. Departamento de Zootecnia , FCAV/UNESP, Jaboticabal .
Via de Acesso Paulo Donato Castellane, s/ n ; CEP 14884-900, Jaboticabal - SP- hgcramos @ vahoo.com .br ;
barbanti @ fcav.unesp. hr. - *Bolsista CAPES
Pouca informaçã o sobre comportamentos de distribui çã o espacial e organiza çã o social de m ã es em con junto com seus filhotes est ão dispon íveis para cerv ídeos brasileiros, nem tampouco a avalia ção do processo de dispersão espacial dos jovens durante o seu desenvolvimento e maturidade. Dessa maneira , o presen te estudo foi conduzido visando conhecer estes aspectos para o cervo-do- pantanal da regi ão da foz do rio
Aguape í, estado de Sã o Paulo, Brasil . Em abril de 2001 , foram capturados, através da técnica Bulldoging ,
três jovens (J ) entre 3 e 6 meses de idade, que foram marcados com radio-transmissores e monitorados em
conjunto com suas m ães ( M ). Os rá dios-colares destes jovens foram confeccionados com coleiras el á sticas
e com dispositivo antiestrangulamento. As localiza ções espaciais foram obtidas semanalmente e com in tervalo temporal <5 min entre os dados de J c M. Para tanto, utilizamos triangula ções ou sobrevôos e
analisamos estes dados pelo programa Trackcr 1.1. Um dos jovens foi predado precocemente ( 2 meses
após a captura ), o segundo foi ca çado após seis meses de monitoramento e um ú nico exemplar sobreviveu
até a fase adulta. Portanto, apenas os dois ú ltimos jovens contribu íram para a an á lise de intersecçã o de
á reas entre J e M. Utilizamos para tanto, o mé todo de mé dia harm ónica ( MH ) com diferentes porcentuais
de inclusã o de pontos: 95% = á rea total , 50% = concentração mediana e 20% = n ú cleo de atividade. O
primeiro par: com MH-95 % mostrou que a á rea total de J ( 1,4 Km 2) está inteiramente inclusa e distribu ída
centralmente à á rea materna , correspondendo em tamanho a 38% da á rea de M ; com MH-50%, observamos que a intersecçã o de á reas representou 7 % da á rea total de J e apenas 3% para M; com MH-20%, nã o
observamos intersecção e a distâ ncia entre os dois centros de atividade deste par, compreendeu 700 metros.
O segundo par: com MH-95% a á rea total de J apresentou 6,3 Km 2 e de M 1,6 Km 2, a intersecçã o represen
tou 24% da á rea total de J e 98% de M; com MH-50% n ã o observamos intersecção e a distâ ncia entre os
dois centros de atividade compreendeu 1400 metros. Ao 14a mês de idade, o jovem sobrevivente abandonou a á rea materna e sua dispersã o durou um mês. A distâ ncia média entre as localiza ções sucessivas
durante o processo dispersivo, mostrou -se 6 vezes superior ao observado na fase anterior e posterior à
evasã o registrada. A á rea definitiva estabelecida posteriormente à dispersão distou cerca de 4,2 km do
n úcleo de atividade materna. O primeiro chifre deste macho foi observado ao 16a mês e a primeira troca de
galhada ocorreu ao 24a mês de idade. Se fê meas buscam isolamento ao momento do parto, os jovens devem
apresentar um n ú cleo de atividade em fun çã o desse local de nascimento. Entre o 6a e 12a mês de idade, os
jovens passam a explorar com mais consistê ncia o ambiente, expandindo gradualmente a área de vida,
podendo estabelecer uma á rea de moradia definitiva distante da á rea materna.

-
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AVALIA ÇÃ O PRELIMINAR DO PROGRAMA DE CONSERVA ÇÃ O “ EX SITU” DOS CERVOSDO- PANTANAL ( Blastocerus dichotomus ) RESGATADOS DA USINA HIDRELÉTRICA SÉRGIO
MOTTA , RIO PARAN Á , BRASIL. Christina Regina Capalbo1 -4, Hemani Gomes da Cunha Ramos1 -2* e
José Maur ício Barbanti Duarte 1’3. 1 - Projeto Cerv ídeos Brasileiros/Cervo-do-Pantanal de Porto Primavera; 2Mestrado no programa de Pós-Gradua çã o em Reprodução Animal , UNESP/Jaboticabal ; 3- Departamento de
Zootecnia , FCAV/UNESP; 4- Aluna do curso de Ciê ncias Biol ógicas- Faculdade de Educação São Lu ís.
Departamento de Zootecnia , FCAV / UNESP, Jaboticabal . Via de Acesso Paulo Donato Castellane. s/ n :
CEP 14884 - 900 , Jaboticabal - SP. chriscapalbo @ bol . com . br. hgcramos @ vahoo. com . br :
barbanti @ fcav. unesp. hr. *Bolsista CAPES
Parques zool ógicos, criadouros conservacionistas e cient íficos, sã o instituições mantenedoras de animais
vivos e mediante consó rcio, estas instituições podem contribuir significativamente para com a conservação do patrim ónio gen é tico de populações amea çadas de extin çã o. Para tanto, um programa de registro
geneal ógico deve ser implantado para o devido controle de ó bitos, acasalamentos, nascimentos, transferê ncias de exemplares das instituições, entre outros dados. As an á lises gen é ticas e demográ ficas de popu lações cativas demandam a necessidade de um comando central que administra as informações, atualizan do os dados que visam a orientaçã o do programa de conserva çã o de um modo geral . O presente estudo
analisou o programa de conservaçã o ex situ" do cervo-do-pantanal da bacia do Rio Paran á , iniciado em
julho de 1998 com animais provenientes da regi ã o que atualmente foi suprimida pelo enchimento do
reservatório da usina Hidrel é trica Sé rgio Motta ( Porto Primavera ). Depois de capturados e quarentenados,
82 animais ( 26M e 56F) foram enviados à s 13 instituições parceiras do programa . Um protocolo de manejo
geral foi institu ído de in ício, e aperfei çoado ao longo do tempo mediante a troca de informações realizadas
em reuniões técnicas anuais e envio de relat ó rios peri ódicos elaborados pelos representantes de cada insti tui ção. Todas as informações foram processadas em Sparks 1.4, para a elabora çã o da livro de registro
geneal ógico. Nos quatro primeiros anos do programa , houve uma mortalidade de 69,51 % ( n =67 ) dos ani mais que vieram da natureza. Dos animais iniciais 56,09 % ( n=46) contribu íram com descendentes e compreenderam 16M e 30F do total da amostra . Atualmente, 33% dos animais capturados na natureza estão
vivos, compreendendo 11M e 16F. Registramos, ao longo do período de estudo, 59 nascimentos ( 31 M e
28F), sendo que apenas 32,20% sobreviveram ( 17M e 12F). As perdas de fundadores ocorreram principalmente devido à dificuldade de adaptaçã o inicial dos animais ao cativeiro e devido à adaptação de manejo
por parte das diferentes instituições. A grande mortalidade de filhotes deveu -se à tendê ncia de partos
prematuros em fê meas estressadas, gerando filhotes com peso baixo e fracos. Os problemas gerais enfren tados pelo programa estã o basicamente centrados na inadequa ção do manejo adotado por algumas institui ções, que n ão realizam o controle proposto pelo protocolo de manejo. A alimentação també m tem sido um
fator limitante à sa ú de dos animais, pois existe a necessidade de leguminosas verdes para sua manutenção,
e estas são dif íceis de serem adquiridas pelas instituições mantenedoras. Superadas as dificuldades de
implantação inicial de um projeto como este, a popula ção esta tendendo ao crescimento, demandando
novos parceiros para expansã o do programa, que visa a estabilização em 300 animais. Após essa fase de
expansão, pretende-se iniciar experimentos com reintroduções desses animais em ambiente naturais onde
a espécie já esteja extinta. Espera-se que o cervo-do-pantanal sirva como espécie guarda-chuva para a
conservação da vá rzea, um dos ecossistemas mais ameaçados do Brasil.
fc 4
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DISTRIBUI ÇÃ O E ABUNDÂ NCIA DAS Ú LTIMAS POPULA ÇÃ O DE CERVO Blastocerus
dichotomus NA BACIA DO RIO PARAN Á NO BRASIL. Tomas , Walfrido Moraes; ' Lima Borges ,
‘
Paulo André; 2Tiepolo, Liliani Marilia ; 3Freitas, Daniel Moraes - l - EMBRAPA Pantanal , Rua 21 de
Setembro, 1880, CEP 79320-900, Corumbá , MS. E- mail : tomasw @ cpap.embrapa . hr - 2- Sociedade Fritz
Miiller de Ci ê ncias Naturais, Caixa Postal 1644, CEP 80011-970, Curitiba , PR . E-mail : litiep @ terra .com . br.
- 3- Estagi á rio, EMBRAPA Pantanal , Rua 21 de Setembro, 1880, CEP 79320-900, Corumbá, MS.

-

O cervo do pantanal é uma espécie ameaçada e suas populações vêm declinando na maior parte de sua á rea
de distribuiçã o original . Al é m da ca ça e doen ç as introduzidas por animais dom ésticos, a espécie vê-se
ameaçada pela destrui ção de seus habitats. A perda de habitats se deve principalme à drenagem de á reas
nte
ú midas para agricultura e pecu á ria e pela constru çã o de usinas hidrel é tricas. Na bacia do rio Paran á, as
maiores á reas de v á rzeas e plan ícies de inunda çã o foram perdidas pelo enchimento de reservat ó rios. Este
trabalho buscou documentar a distribui çã o atual da espécie e estimar sua abund â ncia em toda a bacia do
Paran á , em territ ó rio brasileiro. Para estimar o tamanho das popula ções, decidiu
-se pelo uso da técnica de
contagem dupla, por se tratar de uma metodologia eficiente para levantamentos aé reos de populações da
espécie , e que vem sendo utilizada em populações de cervos de outras regi ões do pa ís. Al é disso , esta
m
técnica foi utilizada em levantamento populacional antes do
período de enchimento do reservatório da
UHE de Porto Primavera , com resultados compará veis a outro trabalho que utilizou outras 4 metodologi
as
para a mesma população. Apenas oito populações naturais foram ainda encontradas, a maior delas existen
te no ú ltimo trecho n ã o represado do rio Paran á , entre os estados do Mato Grosso do Sul e Paran ,
á com
1.550 ± 238 cervos (densidade média de 0.50 ± 0.08 cervos/ km 2). Outras populações residuais possuem
entre cerca 15 e 100 cervos, com densidades vari á veis. Ao redor do reservat ó rio de Porto Primavera esti
ma-se que ainda sobrevivam 446 ± 93 cervos, numa densidade m édia de 0.90 ± 0.19 cervos/ km 2, separadas
em 5 populações residuais isoladas entre si . Unidades de conserva çã o federais e estaduais protegem esta
espécie e seus habitats apenas parcialmente ( Parque Nacional da Ilha Grande, Parque Estadual da Foz do
Rio Ivinhema , Parque Estadual do Rio do Peixe, Parque Estadual do Rio Aguape í e Parque Nacional de
Emas). Reservas particulares oferecem proteção a parcelas muito reduzidas da popula çã o remanescente
( por exemplo, Fazenda Cisalpina, pertencente à CESP, com 49 ± 14 cervos). A caça continua
sendo uma
sé ria amea ça a estas popula ções, al é m da drenagem da maioria dos habitats ú midos favorá veis à espécie.
O isolamento entre as populações pode, a longo prazo, comprometer seriamente a viabilidade da espécie
na bacia , e planos de conserva çã o devem ser implantados para evitar a extin çã o do cervo na regi ã o.

UN - 13

PER Í ODO DE GESTA ÇÃ O E CIO PÓ S - PARTO EM VEADO - CATINGUEIRO ( Mazama
gouazoubirà) Bruna Furlan Polegato ' 2*, José Maur ício Barbanti Duarte ' 3 - 1 - Projeto Cerv ídeos Brasileiros; 2- Acad ê mica de Medicina Veterin á ria, UNESP-Jaboticabal; 3- Departamento de Zootecnia, FCAV /
UNESP. Departamento de Gen é tica e Melhoramento Animal , FCAV / UNESP, Jaboticabal . Via de Acesso
Paulo Donato Castellane, s / n ; CEP 14884 -900, Jaboticabal - SP Longabfp @ hotmail . com .
arbanti @ fcav. unesp. br - *Bolsista FAPESP (Proc. 02/07224-7 )
O veado-catingueiro, Mazama gouazoubira, embora seja adaptá vel a diversos habitats e seja encontrado
com relativa facilidade em ambiente natural , sofre desafios como a forte pressão de caça , a proximidade
com animais dom ésticos e suas enfermidades e a intensa fragmentação dos territórios , fatores estes que os
tornam vulnerá veis. As fê meas são poliéstricas, possuem ciclo estral variando de 21 a 26 dias em média e
dura çã o do cio de 24 a 36 horas. Nã o h á estacionalidade reprodutiva na espécie, uma vez que sã o observados partos durante todo o ano e o macho mant é m o peso dos test ículos durante a troca de chifres , o que
indica produ çã o normal de espermatozóides. Tendo em vista a import ância das estratégias reprodutivas
para o conhecimento completo da espécie, os objetivos deste trabalho foram: determinar o per íodo de
gestaçã o da espécie e o tempo para retomo ao cio depois do parto. Foram utilizados cinco animais para a
realização do experimento, sendo três fê meas e dois machos, um deles vasectomizado. Todos foram man tidos em baias individuais no Setor de Animais Silvestres do Departamento de Zootecnia da UNESP/
Jaboticabal . Uma vez ao dia o macho fértil era posto em contato com as fê meas e permanecia por quinze
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mais frescas, maiores sã o as probabilidades de aparecimento dos besouros e, por consequência , sua incorporaçã o no solo. A partir do terceiro dia de exposi çã o os insetos n ã o sã o mais atra ídos. A partir da í, as
altera ções nas amostras sã o decorrentes da coloniza çã o por fungos. As chuvas podem desmanchar as
síbalas, influindo na sua visualiza ção. Das amostras n ã o degradadas 37,5 % , 12,5% e 6,25% puderam ser
visualizadas 20, 30 e 60 dias, respectivamente, após a deposição, evidenciando que após o período crítico
de ataque dos coleópteros as fezes podem permanecer por muito tempo no campo.

Apoio Financeiro - PROBIO/ MMA

UN - 1 5
PRESS Ã O DE CA ÇA SOBRE O CERVO - DO - PANTANAL ( Blastocerus dichotomus ) NO ENTOR NO DA USINA HIDRELÉTRICA SÉRGIO MOTTA , RIO PARANÁ . - Hermógenes A. Torres ' , Hernani
Gomes da Cunha Ramos 1 2*, Marcos Rogé rio Lemes Soares 1 , 3*, José Maur ício Barbanti Duarte 1 4. 1 - Projeto Cerv ídeos Brasileiros/Cervo-do-Pantanal de Porto Primavera; 2- Mestrado no programa de PósGraduaçã o em Reprodu ção Animal , UNESP/Jaboticabal ; 3- Mestrado no programa de Pós-Graduaçã o em
Ecologia e Comportamento Animal , UFJF; 4- Departamento de Zootecnia , FCAV /UNESP. - Departamen to de Zootecnia, FCAV /UNESP, Jaboticabal . - Via de Acesso Paulo Donato Castellane , s/ n: CEP 14884900, Jaboticabal - SP - htorres @ zipmail .com . br: hgcramos @ yahoo.com . br: - barbanti @ fcav. unesp. br. *Bolsista CAPES
,

,

A caça é uma atividade exercida desde épocas remotas da humanidade e vem sendo mantida através de
gera ções sucessivas, sendo, portanto, considerada de cunho tradicional . Quando esta atividade soma-se às
altera ções ambientais de uma determinada regi ã o, pode acabar constituindo uma forte amea ç a de
desequil íbrio ambiental , podendo levar à extin çã o de espécies. O presente trabalho teve como objetivo
quantificar o impacto da caça exercida sobre o cervo-do-pantanal ( Blastocerus dichotomus ) da bacia do
Rio Paran á, nos momentos posteriores ao enchimento das cotas 253m ( Nov/ 1998 ) e 257 m ( Mar/2001 ) do
reservat ório da usina Hidrel é trica Sé rgio Motta ( Porto Primavera ). Os animais foram marcados em regi ões
consideradas de alto impacto [ v á rzeas do Rio Paran á , munic ípio de Bataguassu , MS ( BAT ) e foz do Rio do
Peixe, SP ( PX )] e baixo impacto pela inundaçã o [Fazenda Cisalpina nas v á rzeas do Rio Paran á junto à foz
do Rio Verde ( CIS ) e regi ão da foz do Rio Aguape í ( AGUA )]. Foram capturados e marcados com rá dioscolares 112 animais, sendo 19 em BAT/1998, 9 em BAT/2001, 19 animais em PX/1998, 18 em PX/2001),
23 em CIS/2001 e 24 cervos em AGUA/2001. Dos registros de cervos caçados, calculamos o percentual
referente a 12 meses de amostragem , obtendo-se um índice de mortalidade para caça/ano. Nos períodos
posteriores aos impactos do enchimento do reservat ório, observamos: Para cota 253 m, um í ndice de 12,63%
em BAT/1998 e 7,26% em PX/1998; para cota 257 m, um índice de 5,77 % em BAT/2001, 8,33% em PX/
2001, 3,25% CIS/2001 e 9,96% em AGUA/2001. Após o enchimento do reservatório, a perda de áreas
obrigou os animais a se deslocarem, tomando-os desprotegidos e vulnerá veis aos caçadores, demonstrado
pelos maiores índices em BAT e PX quando comparados à CIS. Entretanto, a quantidade de munic ípios no
entorno dos remanescentes naturais e o formato das vá rzeas, foram fatores ainda mais importantes sobre os
índices de ca ça , independentemente do impacto que as á reas receberam . Para a regi ão do Aguape í (AGUA ),
com cerca de dez municípios em seu entorno e com várzeas estreitas, observamos um índice três vezes
maior que a amostra da Cisalpina (CIS), que possui apenas um munic ípio próximo e vá rzeas relativamente
mais largas. Os pequenos fragmentos de v á rzeas que remanesceram, podem n ão suportar a concentração
de caçadores de toda a regi ã o. Estudos sobre a natureza da caça praticada na regi ã o poderiam auxiliar nos
trabalhos de conscientizaçã o e combate à caça com consequente possibilidade de conserva ção das ú ltimas
populações de cervos-do-pantanal a montante da hidrelétrica.
Apoio financeiro: CESP - Companhia Energética de São Paulo.
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UN - 1 6
Á REA DE MORADIA E USO DE HABITAT DE VEADOS DO GÊNERO Mazama EM Á REA DE
1
MATA ATLÂ NTICA NO SUL DO ESTADO DE SÃ O PAULO. Alexandre Vogliotti12 *, Renato Cheffer
** e José Maurício Barbanti Duarte 1, 3. 1 - Projeto Cerv ídeos Brasileiros/ Mazama bororo; 2- Mestrado no
programa de Pós-Gradua çã o Interunidades em Ecologia de Agroecossistemas, ESALQ/USP; 3- Departamento de Zootecnia, FCAV / UNESP. Departamento de Zootecnia, FCAV/UNESP, Jaboticabal . Via de Acesso
Paulo Donato Castellane , s / n ; CEP 14884 -900, Jaboticabal - SP. avogliot @ esalq . usp . br ,
barbanti @ fcav. unesp.br. - *Bolsista CAPES; ** Bolsista CNPq .

Apesar da ampla distribui ção geográ fica e importâ ncia ecol ógica , os veados do gê nero Mazcima são ainda
pouco estudados. Algumas espécies encontram -se sob sé ria ameaça de extin çã o e o desconhecimento de
sua biologia , ecologia e comportamento restringe a elabora çã o e a implementaçã o de medidas efetivas de
manejo e conserva çã o. Os principais motivos para esse desconhecimento são seu comportamento t ímido e
os habitats de vegetaçã o densa , que dificultam sua observaçã o direta , exigindo o uso das técnicas de
monitoramento remoto como uma das poucas formas para a obten çã o de dados ecol ógicos básicos como a
á rea de moradia e uso de habitat . Desde 1998, o Projeto Cervídeos Brasileiros vêm conduzindo estudos
com Mazama bororo no Parque Estadual Intervales ( PEI ), na regi ã o sul do Estado de São Paulo, onde um
macho de M . gouazoubira (Al ) e uma f ê mea jovem de M . bororo ( A 3) est ã o sendo monitorados como uso
de rádio-colares. Outra f ê mea de M . bororo ( A 2 ) foi acompanhada por cerca de 4 meses até ser predada por
uma su ç uarana ( Puma concolor ). As localiza ções foram obtidas por triangulaçã o e as á reas de moradia
estimadas no programa TRACKER 1.1. pelo M ínimo Pol ígono Convexo (MPC) e Média Harmónica (MH),
considerando 95 % das localiza ções. Os centros de atividade dos animais foram obtidos pela MH considerando 25 % das localizações. Foram encontradas á reas de 348 ha ( MPC) e 485 ha ( MH ) para Al , com dois
centros de atividade distintos. A 2 ocupou uma á rea de 48,5 ha ( MPC) e 45 ha ( MH ), apresentando apenas
um centro de atividade e A 3 ocupou 11 ,5 ha ( MPC) e 15,2 ha (MH ), com dois centros de atividade. As
caracter ísticas dos habitats diferiu bastante entre as espécies, com M . gouazoubira ( Al ) ocupando uma
á rea externa ao PEI, intensamente antropizada e constitu ída de um mosaico de campos sujos, samambaiais,
eucalipto, plantações de tomate, milho, feijão e fragmentos de mata secund ária. Por outro lado, os M .
bororo ocuparam á reas no interior do PEI compostas na sua maioria de matas prim á rias. As diferen ças
observadas podem ser o reflexo da interação de fatores interespec íficos, sexo, idade, capacidade de suporte das á reas, o n ú mero de localiza ções de cada animal . Apesar do pequeno n ú mero de amostras e de um
vi és amostrai relacionado aos locais de captura , os resultados sugerem uma maior dependê ncia de M .
bororo às formações florestais densas, enquanto M . gouazoubira apresenta uma grande capacidade de
ocupar ambientes antropizados.
Apoio Financeiro: FAPESP e PROBIO/MMA.

UN - 1 7
( Blastocerus dichotomus ) DA BA PADRÃ O DE AGRUPAMENTO DO CERVO - DO-PANTANAL
1 ,2,
Gomes da Cunha Ramos 1 3*,
CIA DO RIO PARANÁ - Roberta Maria Monteiro de Souza Hernani
1, Artur
1,4,
Andriolo1,5, e José MauMateus José Ribeiro Paranhos da Costa Hermógenes Aparecido Torres
,
rício Barbanti Duarte 1 4.1- Projeto Cerv ídeos Brasileiros/Cervo-do-Pantanal de Porto Primavera; 2- Mestrado
no programa de Pós-Graduação Interunidades em Ecologia de Agroecossistemas, ESALQ/USP; 3- Mestrado
no programa de Pós-Graduaçã o em Reprodu çã o Animal , UNESP/Jaboticabal ; 4- Departamento de Zootecnia,
FCAV /UNESP4 e Departamento de Ecologia e Comportamento Animal , UFJF. Departamento de Zootecnia,
FCAV /UNESP, Jaboticabal. Via de Acesso Paulo Donato Castellane, s/ n; CEP 14884-900, Jaboticabal SP. rmmsouza @ esalq . usp.br. hgcramos @ vahoo.com.br. barbanti @ fcav. unesp.br.
*Bolsista CAPES
,

Dentro da distribuição espacial em populações de animais, a quantidade e proximidade entre indivíduos,
caracterizam padrões de agrupamentos que variam conforme a espécie, podendo variar desde grandes
coletividades a grupos discretos, distribuições irregulares ou espécies n ão gregárias. Com relação a cervídeos,
espécies de clima temperado, costumam constituir grupos de at é 100 indiv íduos. Por outro lado, cerv ídeos
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de regi ões tropicais tendem a constituir grupos menores, como o veado-campeiro ( Ozotocems bezoarticus )
espécie sul -americana ocorrente predominantemente em cerrados. Al é m da latitude, a característica dos
ambientes també m pode interferir na segregação espacial e social de espécies. De um modo geral , cerv ídeos
de habitats abertos apresentam grupos maiores em rela çã o às espécies florestais. O objetivo desse trabalho
visa a caracterização dos padrões de grupo do cervo-do-pantanal ( Blastocerus dichotomus) das v á rzeas do
Rio Paraná. Este estudo foi realizado com 50 cervos de duas sub-populações residuais que remanesceram
no entorno do reservatório formado pela usina Hidroelé trica de Sé rgio Motta . Foram marcados 24 animais
na regi ão da foz do Rio Aguapeí (SP) e 26 na regi ão da fazenda Cisalpina próxima do Rio Verde (MS ). Os
animais foram marcados com rádios-colares e visualizados mensal mente por sobrevôos ao longo de dois
anos consecutivos de monitoramento ( 2001 e 2002). Os grupos foram definidos levando-se em conta: a
proximidade entre indiv íduos ( lOOm ) ou n ítidas interações como aten ção desprendida de um ao outro ou
fuga sincrônica . Para defini ção do Tamanho Típico de Grupo (TTG ) e diferença entre sexo, foi utilizada a
equaçã o de Jarman . O cervo-do-pantanal apresentou um TTG médio de 1 ,85, inferior ao observado para o
veado-campeiro que apresentou 3,11 de TTG em estudos anteriores. Encontramos TTGs médios de 1,97
para a regi ão do Aguape í e 1,73 para Cisalpina. Esta ú ltima á rea , com vegetação de vá rzea relativamente
mais baixa , pode ter favorecido a visualiza çã o dos indiv íduos próximos ou mesmo uma ligeira intera çã o
maior entre os animais. Machos sã o menos gregá rios que fê meas, sendo o TTG dos machos de 1 ,86 e das
f ê meas 2,18. Esta diferen ça pode decorrer de quest ões como a territorialidade e as relações maternofiliais. A comparação dos dados obtidos aqui com populações de á reas n ão impactadas poderão contribuir
com programas de conservação e monitoramento de populações relictuais.

Apoio Financeiro: CESP - Companhia Energé tica de Sã o Paulo.

-

UN 1 8
DENSIDADE POPULACIONAL DE VEADOS- CAMPEIROS (Ozotoceros bezoarticus ;
ARTIODACTYLA, CERVIDAE): RELA ÇÕES COM CLASSES DE H Á BITATS NA RPPN SESC
PANTANAL - BARÃ O DE MELGA ÇO/MT. Manço, Aniela Moretti ' ; Cordeiro, José Luis P.2 e

-

Oliveira, Luiz Flamarion B.' - 1 - Museu Nacional , UFRJ, Depto. de Vertebrados, Seçã o de Mastozoologia ,
CEP 20940-040, Quinta da Boa Vista , Rio de Janeiro, RJ . - 2- Depto. de Ecologia, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul , Porto Alegre, RS. e- mail:animanco @ hotmail.com

Veados-campeiros ( Ozotoceros bezoarticus) habitam forma ções abertas em diferentes regi ões da Amé rica
do Sul. Relatos datados dos séculos XVIII e XIX demonstram que essa era uma espécie abundante e sua
distribui çã o se estendia entre os paralelos 5o e 40° S. Posteriormente, houve um decréscimo acentuado em
suas populações, chegando à extin çã o em extensas á reas de sua distribui çã o. As principais causas do
decl ínio dessa espécie foram à destrui ção e a fragmenta ção dos há bitats, e a caça e doen ças transmitidas
por animais domésticos. Por ser uma das espécies de cerv ídeos menos conhecida no Brasil, estudos sobre
suas populações e sobre sua biologia são de extrema import â ncia. O presente trabalho tem como objetivo
levantar dados sobre uma população de veados-campeiros e avaliar as frequê ncias de uso de diferentes
classes de há bitats em uma região situada no Pantanal de Barão de Melgaço, Mato Grosso. A regi ão de
estudo (RPPN SESC Pantanal ), é constitu ída por um mosaico de h á bitats formado por campos baixos,
campos com murunduns, e cambarazais, dentre outras formações. A import â ncia das diferentes classes de
há bitats foi identificada via imagem Landsat-TM do ano 2000. Foram estabelecidas seis transecções que
variavam de 5 a 13 Km de extensã o. A avalia ção foi realizada em fevereiro de 2003, período de chuvas no
Pantanal . O método Distance Sampling est á sendo aplicado, utilizando dados levantados com deslocamentos, a cavalo, a uma velocidade em tomo de 3,5 Km/h . Os dados bá sicos - dist â ncia de observaçã o,
â ngulo de observação em relaçã o a transecção, posi ção do observador ( registrado com GPS ) e caracterização dos há bitats - estão sendo utilizados para estimativas do tamanho da população e para a avaliação das
relações com o mosaico de h á bitats. Até o momento foram percorridos 250,6 Km e registradas 32
visualiza ções. A estimativa da densidade, realizada através do Estimadorde Hayne modificado, constitui
um resultado parcial e evidenciou uma densidade populacional de l ,49 indiv íduos/ Km 2 (ou 1,08 grupos/
Km 2). Tais densidades apresentaram -se mais elevadas do que as obtidas por outros autores em um levanta mento aéreo efetuado no Pantanal e que incluiu , inclusive, a regi ã o abrangida pelo presente estudo. Comparando-se, no entanto, com dados dispon íveis de outras regiões do Pantanal , ficou evidente que os valores
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sã o bastante baixos em rela çã o à s demais popula ções conhecidas. Est ã o sendo processados dados relacionados ao mosaico da paisagem e à importâ ncia relativa das diferentes classes encontradas. í ndices de
seleção de há bitats, que consideram a oferta dispon ível , estão sendo calculados. A espécie apresenta uma
expressiva seleçã o por campos herbáceos e utiliza outras classes de formações abertas de uma maneira
proporcional à oferta ou, em determinados casos, com um certo grau de restri ção.

Apoio: SESC/ Pantanal

UN - 19
PREFER ÊNCIAS ALIMENTARES E DE H Á BITATS DE Tapirus terrestris ( MAMMALIA ,
TAPIRIDAE) NA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÓNIO NATURAL ( RPPN ) SERRA DO
CARA ÇA , CATAS ALTAS, MG1 - ASSIS, M. A.C.2 ; CHAUSSON, T.3 ; NOGUEIRA, E. P. P.2 ;TALAMONI,
S.A. 1 - 1. Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, PUC Minas, Av. Dom José Gaspar 500,
30.535-610, Belo Horizonte, MG. 2. Bolsista PIBIC/CNPq. 3. Programa Especial de Treinamento / PUC Minas.
A RPPN do Caraça está localizada no contraforte da Serra do Espinhaço e caracteriza-se por apresentar
vá rios tipos de vegetação, e por ser uma á rea rica em cursos d ’ á gua, o que favorece a presença de T.
terrestris . A falta de pesquisas sobre a ecologia desta espécie nos levou a desenvolver este projeto, que
pretende determinar as preferências alimentares e de h á bitats das antas presentes nesta RPPN. Para alcançarmos este objetivo está sendo realizado mensalmente o registro, com o aux ílio de GPS, dos vest ígios
( fezes e pegadas ) encontrados em trilhas utilizadas pelas antas. Todas as fezes sã o coletadas e levadas ao
laboratório. Cada amostra é processada por um método de lavagem e secagem , posteriormente é feita a
triagem das sementes e de outros itens vegetais que possam ajudar na identificaçã o de frutos e folhas que
fazem parte da dieta destes animais. Durante a esta çã o seca foram coletadas 22 amostras de fezes. De nove
itens triados destas amostras, sementes de Psidium spp. foi o item mais frequente, ocorrendo em 54,5 % das
amostras, seguido por sementes de Rubiaceae, Solanaceae e Ficus sp., ambos com 22,7% de frequência .
Sete amostras desta estação (31,8% ) n ão apresentaram ind ícios de consumo de frutos. Por outro lado, na
estação chuvosa , coletou -se 41 amostras de fezes. Nove itens també m foram triados destas amostras, e o
mais frequente foi a semente de Rubiaceae com 21,9 % , seguido de Psidium spp. com 17 % e fruto seco,
ainda n ão identificado, com 14,6%. Amostras contendo fragmentos de folhas e pecíolos tiveram uma
frequ ência de 48,7%, o que indica um menor consumo de frutos nesta esta ção. Houve variação sazonal na
taxa de encontro da maioria das amostras em determinados locais, denominados de acordo com referenciais
locais ( belchior, tanque grande, descampado e brejo do bosque do Padre Leite ). O local de maior ocorrê ncia de amostras de fezes na estação seca foi o belchior, com 59%, que caracteriza-se por ser uma á rea
pedregosa com um curso d ‘á gua constante e com muitos areais, apresenta també m uma mata ciliar com
abund â ncia de frutos. Tanque grande teve 31,8% de ocorrência de fezes encontradas nesta esta ção, sendo
caracterizado por ter uma vegetação mais densa em uma das margens e uma grande quantidade de frutos na
outra , sendo as duas margens utilizadas pela anta. J á na estação chuvosa o tanque grande apresentou maior
numero de amostras, 31,7%, seguido pelo descampado com 29,2%, á rea com vegetação arbustiva beirando
um curso d ‘água com mata ciliar. Ainda na esta ção chuvosa no brejo do Padre Leite foram encontradas
17 % das amostras, este local apresenta um brejo circundado por uma mata secund á ria e que desaparece na
estação seca. A variaçã o na taxa de encontro de amostras em diferentes locais pode indicar um uso diferenciado de há bitats pelas antas de acordo com as estações do ano.

Financiamento: FIP - PUC Minas.
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UN 20
TAXONOMIA DE Mazama RAFINESQUE, 1817 DO BRASIL ( ARTIODACTYLA , CERVIDAE) Rogério Vieira Rossi - rogrossi @ usp. br - Mastozoologia, Museu de Zoologia da Universidade de São
Paulo - Av. Nazaré, 481, Sã o Paulo - SP, CEP 04263-000

Entre os cerv ídeos neotropicais, o gê nero Mazama é o mais rico em espécies e o que apresenta maior á rea
de distribui çã o. As principais obras de referê ncias em espécies de mam íferos divergem quanto ao n ú mero
de espécies v á lidas, reconhecendo entre quatro e seis espécies para a regiã o neotropical e três espécies para
o Brasil . Estudos citogenéticos recentes indicam , no entanto, que existem ao menos cinco espécies de
Mazama no Brasil , evidenciando a deficiê ncia no conhecimento taxon ômico deste grupo no pa ís. Com os
objetivos de revisar as espécies brasileiras de Mazama e verificar se os dados morfol ógicos corroboram os
citogené ticos, examinei 403 exemplares depositados em coleções brasileiras p ú blicas e particulares, estudando caracteres de pelagem e coloração e caracteres morfológicos e morfométricos cranianos. Meus
resultados indicam a ocorrê ncia de cinco espécies no Brasil , das quais Mazama nana, M . americana, M .
gouazoubira e M . nemorivaga podem ser identificadas através do comprimento total do crâ nio, comprimento da série dentária superior, di â metro vertical da órbita, largura da bula timpâ nica, coloração geral,
coloração do abdome e padrã o de faixas de pigmentos nos pêlos dorsais e laterais. A espécie Mazama
bororo Duarte & Merino, 1997 não pôde ser seguramente discriminada com base nos caracteres analisados, mas representa uma espécie v á lida que pode ser discriminada de M . americana através do cari ótipo.
Todas as espécies apresentaram grande variaçã o individual nos caracteres morfológicos cranianos, o que
os toma pouco ú teis na identificação em n ível específico. Mazama nana é a espécie com menor área de
distribui çã o, restrita ao sul do rio Paranapanema. A distribui çã o de Mazama americana inclui todo o Brasil
com prová vel exceçã o de á reas mais secas do Nordeste. Mazama nemorivaga apresenta distribui çã o amazônica e M. gouazoubira distribui-se por todo o Brasil , exceto a regi ã o amazônica . Estas duas espécies
est ã o em simpatria no norte do Mato Grosso e no sul do Maranh ã o. Exemplares que provavelmente
correspondem a Mazama bororo, identificados através de proporções cranianas menores comparadas às de
M . americana, estã o distribu ídos na faixa litorâ nea dos Estados de Santa Catarina , Paran á e Sã o Paulo.
Projeto financiado pela CAPES e Programa Biota/FAPESP (processo 98/05075-7)
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PREDA ÇÃ O DE CERVO - DO - PANTANAL Blastocerus dichotomus ( ILLIGER , 1815 )
(MAMMALIA , CERVIDAE) POR ONÇA - PARDA PUMA CONCOLOR ( LINNAEUS , 1771)
( MAMMALIA , FELIDAE) NO ENTORNO DO RESERVATÓ RIO DA USINA HIDRELÉTRICA

“ SÉRGIO MOTA ” , BACIA DO RIO PARANÁ . Marcos Rogé rio Soares Lemes 1 , 2*, Artur Andriolo1,3,
Ubiratan Piovezan 1,4,5, Hermógenes Aparecido Torres1; Hemani Gomes da Cunha Ramos1, 6**, Mateus José
Rodrigues Paranhos da Costa 1, 7 e José Maurício Barbanti Duarte 1, 7. - 1-Projeto Cerv ídeos Brasileiros; 2Programa de Pós-Graduaçã o em Ecologia e Comportamento Animal/UFJF; 3-Departamento de Zoologia,
ICB/UFJF; 4-EMBRAPA/Pantanal - CPAP; 5-Programa de Pós-Graduaçã o em Ecologia/UNB ; 6-Programa de Pós-Gradua çã o em Reproduçã o Animal , UNESP/Jaboticabal ; 7-Departamento de Zootecnia, FCAV /
UNESP/ Jaboticabal marcoslemes @ hotmail.com *Bolsista CAPES; **Bolsista CNPq

.

O cervo-do-pantanal ocorre em á reas abertas, periodicamente alagadas como v á rzeas, pâ ntanos e savanas
inundadas , chegam a pesar até 150 kg. Apresentam como principais predadores naturais à onça-pintada
( Paní hera onca, Linnaeus, 1758 ) e a on ça- parda, esta sabidamente considerada uma predadora estrategista
de animais de pequeno e médio porte. Apesar de ser o maior representante da família cervidae na América
do Sul , há poucos relatos de predação por felinos de grande porte. O objetivo deste estudo foi avaliar as
preda ções sofridas por cervos nas á reas de v á rzea da bacia do rio Paran á. O estudo foi realizado de dezembro de 2000 a abril de 2002, nas á reas adjacentes ao leito do rio do Peixe ( Pres. Epitácio-Panorama , SP),
rio Verde ( Brasil â ndia , MS), rio Aguapeí ( Paulicé ia -São João do Pau D’ Alho, SP) e rio Paran á ( Quebracho
e Nova Porto XV, MS), com 81 cervos monitorados semanalmente através de telemetria, sendo 48 fê meas
adultas (59 % ), 29 machos adultos ( 35 % ) e 4 filhotes lactentes (5 % ). Constatada a morte de um animal e
observado sinais de preda ção coletavam -se registros fotográficos, ossos consumidos, vest ígios deixados
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pelo predador e restos mortais para melhor aná lise posterior. Alguns crité rios foram utilizados para a
identificação do predador, como a presença de hematomas na região da mordida, posição da carca ça,
especialmente a cabeça, ocorrê ncia de fraturas, quantidade das partes internas e externas consumidas,
dist â ncia entre as marcas dos caninos, observação se a carca ça estava coberta por folhas ou maté ria orgânica , tamanho e forma da pegada, restos de pê los, fezes, presen ça de arranhões no solo e histórico de
predações da regi ã o. Constatou -se que 8 animais (9,88 %) foram predados por onça-parda, sendo 4 fê meas
adultas ( 50% ), 2 machos adultos (25 % ) e 2 jovens ( 25 % ). Observou -se que 62,50% ( n =5) das preda ções
ocorreram no final do per íodo seco e começo das águas. Nesse período ocorreram 37,50% ( n =3) de predações
nas á reas adjacentes ao rio Verde, 37,50% ( n =3) no rio Aguape í, 25 % ( n =2) no rio do Peixe e nenhuma
predação no rio Paran á . Concluiu-se que o cervo-do-pantanal é uma presa para onças-pardas. A degradação dos ecossistemas naturais dessa regi ão é crescente, a constata ção de interações ecol ógicas entre presa
e predador considerando mam íferos de grande porte, comprova o papel fundamental da estrutura dessas
á reas, para a manutenção da biodiversidade da regi ão.

Apoio financeiro: CESP - Companhia Energé tica de Sã o Paulo
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PREDA ÇÃ O DE CERVO DO PANTANAL Blasí ocerus dichotomus ( ILLIGER , 1815)
( MAMMALIA , CERVIDAE ) POR ON Ç A PARDA PUMA CONCOLOR ( LINNAEUS, 1771)
( MAMMALIA, FELIDAE) NO ENTORNO DO RESERVATÓ RIO DA USINA HIDRELÉTRICA
“ SÉRGIO MOTA ” , BACIA DO RIO PARAN Á Marcos Rogério Soares Lemes 1 - 2*, Artur Andriolo1 -3
Ubiratan Piovezan ' -4 -5. Hermógenes Aparecido Torres 1 ; Hemani Gomes da Cunha Ramos 1 - 6**. Mateus José
Rodrigues Paranhos da Costa ' 7 e José Maur ício Barbanti Duarte 1 - 7. - 1-Projeto Cerv ídeos Brasileiros ; 2Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Comportamento Animal/ UFJF; 3-Departamento de Zoologia,
ICB/UFJF; 4-EMBRAPA/Pantanal - CPAP; 5-Programa de Pós-Graduação em Ecologia/UNB ; 6-Progra-

-

.

.

ma de Pós-Graduação em Reprodu ção Animal , UNESP/Jaboticabal ; 7-Departamento de Zootecnia, FCAV /
UNESP/ Jaboticabal . marcoslemes @ hotmail .com *Bolsista CAPES; **Bolsista CNPq

O cervo-do-pantanal ocorre em á reas abertas, periodicamente alagadas como vá rzeas, pâ ntanos e savanas
inundadas, chegam a pesar até 150 kg. Apresentam como principais predadores naturais à onça-pintada
( Panthera onca, Linnaeus, 1758 ) e a on ça- parda, esta sabidamente considerada uma predadora estrategista
de animais de pequeno e m édio porte. Apesar de ser o maior representante da família cervidae na Amé rica
do Sul , h á poucos relatos de predação por felinos de grande porte. O objetivo deste estudo foi avaliar as
predações sofridas por cervos nas á reas de vá rzea da bacia do rio Paran á . O estudo foi realizado de dezembro de 2000 a abril de 2002, nas á reas adjacentes ao leito do rio do Peixe (Pres. Epitácio-Panorama, SP),
rio Verde (Brasil â ndia, MS), rio Aguapeí (Paulicé ia -Sâo João do Pau D’ Alho, SP) e rio Paraná ( Quebracho
e Nova Porto XV, MS ), com 81 cervos monitorados semanalmente através de telemetria , sendo 48 f ê meas
adultas (59% ), 29 machos adultos ( 35 % ) e 4 filhotes lactentes (5% ). Constatada a morte de um animal e
observado sinais de predação coletavam-se registros fotográficos, ossos consumidos, vest ígios deixados
pelo predador e restos mortais para melhor an á lise posterior. Alguns crité rios foram utilizados para a
identificação do predador, como a presen ça de hematomas na região da mordida, posição da carcaça,
especialmente a cabeça, ocorrê ncia de fraturas, quantidade das partes internas e externas consumidas,
dist â ncia entre as marcas dos caninos, observa ção se a carcaça estava coberta por folhas ou maté ria orgânica , tamanho e forma da pegada, restos de pê los, fezes, presença de arranhões no solo e histórico de
predações da regiã o. Constatou -se que 8 animais (9,88% ) foram predados por onça-parda, sendo 4 fê meas
adultas (50% ), 2 machos adultos (25 % ) e 2 jovens (25% ). Observou -se que 62,50% ( n=5) das predações
ocorreram no final do período seco e começo das águas. Nesse per íodo ocorreram 37,50% ( n =3) de predações
nas á reas adjacentes ao rio Verde, 37,50% ( n =3) no rio Aguape í, 25 % ( n =2) no rio do Peixe e nenhuma
predação no rio Paraná. Concluiu -se que o cervo-do-pantanal é uma presa para onças-pardas. A degradação dos ecossistemas naturais dessa região é crescente, a constatação de interações ecológicas entre presa
e predador considerando mam íferos de grande porte, comprova o papel fundamental da estrutura dessas
á reas, para a manuten ção da biodiversidade da região.

Apoio financeiro: CESP - Companhia Energética de São Paulo
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UN - 23
VARIA ÇÃ O NO N Ú MERO DE REGIÕES ORGANIZADORAS DE NUCL ÉOLO ( RONs) EM
Tayassupecari ( ARTYODACTYLA: TAYASSUIDAE). - Roxane Wirschum Silva ( AT/CNPq ) 1 , Fá tima
Becker Guedes ( IC/CNPq ) 1 , í ris Hass ' , J . Fernando de S. Lima ( RD/CNPq ) 1 , Ives J . Sbalqueiro 1 .( 1 Departamento de Gen é tica , Laborat ório de Citogenética Animal , Universidade Federal do Paran á . E- mail:
ivesis @ ufpr. br ).

Na fauna brasileira encontram -se duas espécies de porcos-do- mato representantes da fam ília Tayassuidae:
Tayassu tajacu (cateto) e Tayassu pecari (queixada ). Atualmente, a cria çã o destes animais é bastante prati cada , uma vez que h á interesses na preservaçã o, no manejo e comercializa çã o destas espécies. V á rios
estudos foram realizados com porcos-do-mato o que permite caracterizar a ecologia , comportamento e a
morfofisiologia destas espécies. Estudos citogen éticos iniciais foram realizados na d écada de setenta, os
quais revelaram o cari ótipo destas espécies com 2n =30 em T. tajacu e 2n =26 em T. pecari. O conhecimento
da genética destes animais é de fundamental import â ncia no manejo de criações cm cativeiro, pois permite
avaliar altera ções cromossômicas que possam interferir na sua reprodu çã o, bem como atrav és dos estudos
moleculares, que avaliam o grau de parentesco entre os indiv íduos, auxiliando na n ã o endogamia do reba nho. O presente trabalho faz parte de um projeto que visa avaliar a variabilidade gen é tica - cromossô mica
e molecular - em rebanhos de porcos-do- mato - catetos e queixadas - existentes no Estado do Paran á. A
amostra aqui estudada compreende sete exemplares, seis machos e uma fê mea, de T. pecari provenientes
do Parque Municipal das Arauc á rias em Guarapuava - PR . Foram coletados de 3 a 5 ml de sangue periférico ( veia femural ), com agulhas estéreis e heparinizadas e acondicionadas em gelo até a chegada ao
Laboratório. A cultura de linf ócitos para obtenção de cromossomos metaf ásicos foi realizada em meio
para cari ótipo, acrescido de soro bovino fetal e fitohemaglutinina , e permaneceu em cultura por 72 horas.
A preparaçã o citogenética ocorreu com a aplica çã o de colchicina por uma hora , seguida de hipotoniza çã o
e fixação do material . De lodos os indiv íduos da amostra foi estabelecido o cari ótipo em coloraçã o comum ,
o qual revelou uma constri çã o secund á ria proeminente, no braço longo do par 4, e outra, menor, no bra ço
curto, próximo ao centrômero, do par 9, o que est á de acordo com o descrito na literatura. Saliente-se ainda
que as constrições observadas, tanto no 4 como no 9, nem sempre foram n ítidas em ambos os cromossomos
do par na mesma metáfase. Em quatro dos sete exemplares foi aplicada a técnica de bandeamento RON
( Ag-NOR ), onde a an á lise de 60 células ( 15 por indiv íduo) revelou marcações em ambos os cromossomos
dos pares 4 e 9, mostrando que as constri ções secund á rias são à s portadores das regi ões organizadoras de
nucléolo. Estes resultados apresentaram-se concordantes com a literatura. Notou -se també m variações
quanto ao n ú mero destas marcações - de uma a quatro - , nas seguintes frequências: 5 % ( uma marcaçã o);
11 ,67% (duas marcações ); 33,33% ( três marcações) e 50% (quatro marcações ). Analisando-se separadamente cada um dos pares, verificou -se em relação ao 4, os seguintes valores: 53,33% (duas marcações );
36,67 % ( uma marca ção) e 10% (sem marca çã o ), ao passo que no 9: 88,33% ( ambos marcados ); 8,33% ( um
marcado ) e 3,33% ( nenhuma marcação).
Apoio: CNPq e UFPR
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